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Vážení členovia Akadem ickej obce Univerzity
Komenského,

považujem si za česf oslovit vás pri príležitosti 
otvorenia nového, už 84. akadem ického roka na 
Univerzite Kom enského v Bratislave. Rád vidím 
v týchto historických pnestoroch našej alma mater 
svojich kolegov a kolegyne, členov pedagogickej 
a vedeckej komunity, ktorí kvalitou svojej práce 
dodávajú lesk našei škole ako aj našich študen
tov. ktorí už poznajú slasti a strasti vysokoškol
ského štúdia. S osobitným  potešením vnímam aj 
účasť našich prvákov, ktorí sú garanciou kontinuity 
a ž ivo taschopnos ti našej vedecko -vzde lávace j 
ustanovizne. Teší ma, že prišli aj tí zam estnanci 
a pracovníci, ktorí zabezpečujú plynulé fungova
nie a riadny chod školy. Svoje úvodné slová by 
som rád spojil so želaním, aby vám tento nový 
akademický rok priniesol radosť z práce, aby bol 
naplnený takými študijnými, pedagogickým i i ve
deckým i úspechmi, ktoré obohatia  nielen váš 
osobný život, ale prispejú aj k prospechu a bla
hu našej univerzity.

Uplynulý akadem ický rok sa niesol v znamení 
zmien v celom systéme vysokoškolského vzde
lávania na Slovensku, čo našlo svoj adekvátny 
odraz vo vnútornej legislatíve a organizácii školy 
Bol to prvý rok aplikácie nového vysokoškolského 
zákona, ktorý transform oval pozíciu vysokých 
škôl zo štátnych rozpočtových organizácií na ve
rejné vysoké školy s podstatne vyššou zodpoved
nosťou za svoje fungovanie a prosperitu vrátane 
starostlivosti o vlastný majetok Rok aplikácie záko
na o verejnej službe, ktorý zmenil pracovno-právny 
status zamestnancov školy. Potvrdilo a upevnilo 
sa smerovanie Univerzity Komenského do európ
skeho vyso koško lské ho  priesto ru . Kreovanie 
školy v oblasti vedy a vzdelávania sledovalo na
pĺňanie reformných cieľov Bolonskej deklarácie, 
ktorá v r. 1999 dala impulz k procesom vybudova
nia novej architektúry európskych vysokých škôl 
do roku 2010. V duchu Bolonskej deklaráde, ako 
i v zmysle nového vysokoškolského zákona Uni
verzita Komenského naštartovala zásadné organi
začné i legislatívne reform y, ktorých dôsledná

realizácia sa stala súčasťou rozvojových progra
mov školy.

Pokračovanie na str. 2 a 3

Nečakane velký ohlas u deti i dospelej verejnosti mala prázdninová Detská Univerzita Komenského, ktorú 
pripravilo divadlo Aréna v spolupráci s našou alma mater
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V ich rámci sa nám v posledných mesiacoch podarilo otvoriť novú počíta
čovú miestnosť v Študentskom domove Ľudovíta Štúra a prijať koncepciu 
internetizácie študentských dom ovov a realizovat jej prvú etapu -  v naj
bližších dňoch budú m at študenti k d ispozícii 400 prípojok na internet. Ak 
hovorim e o študentských dom ovoch nemôžem nespomenúť najväčšiu 
investičnú akciu -  vo výškovom  bloku A v týchto dňoch finišujú práce na 
kom pletnej rekonštrukcii sociálnych zariadení a výťahov v hodnote 25 mi
liónov korún.

Rád by som pripom enul n iektoré významnejšie podujatia v oblasti me
dzinárodných vzťahov, ktoré sa udiali na UK od môjho nástupu do funkcie. 
Na pôde univerzity sme prijali rum unského prem iéra Adriana Nastaseho, 
štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí Španielska pre európske 
záležitosti Ramóna de Miguela, prezidentku írska Mary McAleese, vef- 
vyslancov a kultúrnych atašé Nemecka, Rakúska. Francúzska. Rumunska, 
Bulharska, Ruska, Ukrajiny a predstaviteľov mnohých družobných univerzit. 
Podpísali sm e zm luvu o spoluprác i s Univerzitou v Bari a pripravujem e 
univerzitné zm luvy s tým i zahraničnými univerzitami, kde už prebieha spo
lupráca na úrovni fakúlt.

V oblasti legislatívy bolo dôležité pripomienkovanie novely vysokoškolské
ho zákona, v ekonom ickej oblasti sme vypracovali dopadovú štúdiu o sú
časnom spôsobe financovania vysokých škôl na úrovni fakúlt a zložiek UK 
Napokon sa chcem zmieniť aj o  plodnej spolupráci s divadlom Aréna pri 
realizácii Detskej Univerzity Kom enského počas prázdninových mesiacov. 
A| tá  ukazuje cestu, akými spôsobm i m ôžem e nadviazať efektívnu komu
nálnu spoluprácu a väčšm i otvoriť univerzitu pre verejnosť.

O každom nastupujúcom  novom akadem ickom  roku sa zvykne hovoriť 
že bude iný, ťažší a náročnejší, ako ten predchádzajúci. V týchto konšta
tovaniach sa obvykle skrýva kus obozretnosti možno i obavy z toho. čo 
ponesú nadchádzajúce dni a týždne Ak by som mal dodržať tradíciu a cha
rakterizovať tohoročné očakávania, povedal by som. že tento nový aka
dem ický rok bude rokom  zásadne nových možnosti A to predovšetkým 
preto, že v ňom bude naša krajina pojatá za člena EÚ a stane sa rovno
právnym členom rodiny vyspelých európskych národov Bude to prelomová 
udalosť pre celé Slovensko. Jej historický význam vidím najma v perspek
tívach a možnostiach, ktoré ponúka zvlášť mladej generácii, pretože to 
bude predovšetkým ona, ktorá v prvom  rade bude žať urodu tohoto kroku 
Odstránenie rôznych lim itov a bariér um ožni slobodný pohyb osôb a už 
budúci rok prinesie aj našim študentom  reálnu šancu voľne bez akýchkoľ
vek obmedzení, študovať na vysokých školách v krajinách Unie za rovna
kých podmienok, aké platia pre študentov príslušnej krajiny.

Pochopiteľne, že táto udalosť výrazne ovplyvní aj život vysokých škôl. Pri 
koncipovaní strategických zámerov rozvoja dnes už nemôžeme uvažovať 
iba v kontexte štátnych hraníc, ale, ak chcem e udržať krok s ostatným i 
vyspelými štátmi, musia mať aj naše jaerspektívne plány európske dimenzie. 
Z tohoto pohľadu sme pristupovali aj k vypracovaniu D lhodobého zámeru 
rozvoja Univerzity Kom enského na obdob ie  rokov 2004 -  2007, ktorého 
hlavné idey vám chcem dnes predstaviť.

Vo svojom aprílovom inauguračnom  prejave som niekolkokrát vyzdvihol 
kvalitu poskytovaného vzdelávania a vedy ako rozhodujúci cieľ v roz
voji školy. Kvalita poskytovaného vzdelávania je tým bazálnym faktorom, 
ktorý v rámci otvorenia sa európskeho vysokoškolského priestoru a s tým 
súvisiacej stúpajúcej konkurencie v zápase o študenta môže Univerzitu 
Komenského výrazne odlíšiť tak od ostatných slovenských vysokých škôl, 
ako i od iných škô l v s tredoeurópskom  regióne. Práve tom uto  cieľu je 
podriadený aj základný strategický zám er univerzity pre budúcnosť, 
ktorým je zachovanie si postavenia najväčšej vysokej školy v SR, 
zachovanie si postavenia klasickej univerzity s nadregionálnym celo
štátnym i medzinárodným významom a výskumným charakterom. S tým 
úzko súvisí dobudovanie univerzity na vnútorne otvorenú, modernú 
a v európskom meradle vo všetkých študijných odboroch a programoch 
plne kompatibilnú a akceptovanú vysokú školu.

Aby sme naplnili tento zámer, m usí si Univerzita Komenského na jednej 
strane zachovať svoj podiel na celkovom  počte študentov vysokých škôl 
v SR, ale na druhej strane v záujm e zachovania kvality a kom patib ility  
štúdia s univerzitami vo vyspelých krajinách EÚ nerezignovať na výberový 
charakter školy. To znamená zachovať prísne krrtériá výberu uchádzačov 
o štúdium. Zároveň to znam ená udržiavať si vysokú kvalitu garancií štúdia, 
aby vzdelávanie, poskytované univerzitou, dosahovalo  úroveň a rozsah 
univerzitného vzdelávania obvyklého v rozvinutých krajinách Európy 

Dá sa očakávať, že so vstupom do Únie sa rozšíri trh práce a variabilita 
profesií. Aj z tohoto dôvodu bude potrebné efektívne transformovať existu
júce študijné odbory a otvárať nové študijné programy v súlade so súčas
nými vzdelávacími trendmi a s požiadavkami dom áceho i európskeho trhu 
práce. Domnievam sa. že v tom to smere bude užitočné vypracovať analý
zu potreby nových študijných program ov a zladiť očakávania spoločností 
s možnosťami univerzity.

Univerzita, tak ako to odporúča Boloňská deklarácia, realizuje univerzitné 
vzdelávanie vo všetkých stupňoch a druhoch  vysokoško lského štúdia 
O sobne som však presvedčený, že v našich podm ienkach je obzvlášť 
potrebné podporovať a čo najin tenzívnejšie  rozvíjať tretí stupeň vysoko 
školského štúdia -  doktorandské štúd ium , a to  predovšetkým  pre jeho 
zásadný dosah na výskum ný charakter univerzity.

Zvláštnosť Univerzity Komenského nespočíva iba v tom. že je najstaršou 
a najväčšou vysokou školou v SR, ale že je zároveň národnou kultúrnou 
inštitúciou  s h lbokým i koreňm i v slovenskom  prostredí Ak si chcem e 
tento status zachovať, potom musíme rozvíjať nielen študijné programy, 
ale aj vedné odbory venované národným reáliám a tradíciám Podobne je 
účelné upevňovať národný a nadregionálny charakter univerzity rozvojom 
tých študijných odborov a špecializácií, ktoré nemajú paralelu na iných 
slovenských univerzitách -  okrem  iného ide o  jazyky štátov EÚ V ne- 
poslednom  rade by sme mali rozvíjať aj tie š tud ijné program y, ktorých 
garanti dosahujú vedecké výsledky európskej či svetovej úrovne 

V súlade so zám erm i EU je aj budúcnosť vzdelávania na UK spätá 
s ce loživotným  vzdelávaním  Je potešiteľné, že už dnes mektore lakutty 
a súčasti UK poskytujú doplňujúce, rozširujúce či špecializačné štúdium, 
alebo ponuku kurzov profesne či záujmovo zameraných Napriek tom u si 
myslím, že bude užitočné pripraviť na univerzite stratégiu rozvoja a| v tejto 
oblasti, ktorá by reagovala na vzniknutú a meniacu sa situáciu v oblasti 
vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania v SR Tento plán by mal podnietil 
pedagogickú i vedeckú kom unitu univerzity k aktívnemu vstupu do oblasti 
ďalšieho vzdelávania s intenzívnym využívaním už existujúcich univerzitných 
štruktúr Je len prirodzené, že si uchováme všetky aktivity univerzity aj 
v oblasti .Univerzity tretieho veku '

Zásadný význam pre zvyšovanie kvality štúdia, pedagogickej i vedeckej 
práce, ako i manažmentu UK majú elektronické informačné zdroje a siete 
Považujem preto za jednu z priorít zvýšiť dostupnosť internetu pre štu 
dentov, teda pokračovať v rozširovaní počtu univerzitných počítačových 
učební a v intemetízácii študentských domovov Už dnes Mrtuálna kmžrvca 
UK zabezpečuje akademickej komunrte univerzity trvalý e lektronicky pn 
stup k vedeckým a odborným , predovšetkým vzdelávacím informáciám 
z dom ácich  i zahraničných zdrojov a podľa m ožnosti budem e jej služby 
daiei rozširovať

Elektronické siete su nevyhnutným nástrojom aj pn zvyšován kvakty 
a efektívnosti riadiacej práce a organ izácii ško ly V prvom  rade musíme 
zaviesť v plnom rozsahu celounrverzitny kreditovy systém s e *» tro n < a o u  
podporou študijnej agendy vrátane registra študentov a nadväzujúcich 
služieb Od dôsledného zavedenia centrálneho registra študentov ktorý 
bude zaznamenávať všetky potrebne údaje o študentoch očakávame p re  
do všetky m d o k o n č e n * vnútorného otvorenia sa univerzity pre študentov 
zásadnú zm enu v m ožnostiach  rozsahu š tu d *  a ce lkove za trak tivněn* 
a skvalitnenie štúdia na univerzite.

Vedecký výskum a odborná činnosť univerzít sú rozhodu júcim  zd ro 
jom  poznatkov pre vysokoškolské vzdelávanie a ich úroveň je kvalitatív
nym indikátorom každej vysokoškolskej inštitúcie. Závery medzinárodných 
hodnotení konštatovali, že Univerzita Komenského je „výskum nou" univer
zitou, čo je pre nás priaznivé, pretože toto označenie sa spravidla pnznáva 
len tým univerzitám, ktoré sú schopné realizovať vedecký výskum a zís
kavať výsledky akceptované m edzinárodnou vedeckou kom unitou Aby 
sme si v medzinárodnom meradle uchovali toto postavenie a zároveň ctili 
akademickú slobodu bádania, ponechávame vede a výskumu voľný pneš 
tor, neurčujeme, kadiaľ by sa mala uberať Nesmieme však zabúdať, že 
kvalita vzdelávania a vedeckej práce je priamo závislá nielen od profesio
nality a erudovanosti tvorivých vedeckých a pedagogických pracovníkov, 
ale aj od kontinuity vedeckej práce, od toho. akú motiváciu a podporu 
nachádza vedecká práca u m ladých pracovníkov. Aby sme zachovali 
a posilňovali výskumný charakter univerzity, sme rozhodnutí prioritne pod- 
porovaf tie vedecké tímy, ktoré efektívne riešia vedecké úlohy a ktoré sú 
schopné uchádzať sa o finančné prostriedky v rám ci m edzinárodných 
program ov a projektov alebo z celoštátnych grantových agentúr Osobitne 
chceme podporovať tie tímy, ktoré sú zapojené do medzinárodnej vedeckei 
spolupráce v rámci 5. a 6. rámcového programu EÚ, PHARE. COST a pod 
Najmä v tejto oblasti vidím potrebu užšej spolupráce našich výskumných 
pracovísk a tímov s ostatnými organizáciam i vedy a výskumu v SR 

Prioritné smery výskumu nebudem e určovať ani v rámci vnútom ei gran- 
tovej agentúry univerzity, ktorá je zameraná na podporu vedeckého rastu 
mladých bádateľov. Prirodzene, že finančnú injekciu predstavuje aj rozši 
renie rozsahu kontraktového výskum u, uskutočňovaného na fakultách 
a súčastiach univerzity. Tu však musíme ešte vytvoriť primerané vnútorné 
legislatívne a organizačné prostredie, v čom sme však stále závislí od prí
slušnej celoštátnej legislatívy Verím, že je takisto v záu|me vedení jed n o t
livých fakúlt a súčastí univerzity, aby vykonali analýzu svo|ich odborných 
kapacít a rozvíjali ju v naznačenom smere 

Pozícia univerzity v štáte a v spoločnosti je určovaná úrovňou vzdeláva
cích, vedeckých, odborných a ďalších aktivít a ich prezentáciou Intelektuál
ny potenciál univerzity tvorený jej profesormi, docentm i ostatným i učí 
teľmi, vedeckými pracovníkmi, ďalšími pracovníkmi a študentmi je preto 
rozhodujúcim  parametrom jej postavenia a prestíže Pre univerzitu je ži 
votne nevyhnutné, aby bol tento intelektuálny potenciál nielen zachovaný, 
ale aby sa aj ďalej kultivoval 

Prioritnou, i keď veľmi obtiažnou úlohou, je vytvárať na umverzile také 
pracovné podmienky, ktoré by nielen zabránili úniku mozgov, ale ktoré by 
svojou atraktivitou pritiahli vzdelaných a schopných mladých pedagógov 
a výskumných pracovníkov k práci na univerzite Sme si však vedomí toho. 
že pri volbe pracoviska rozhoduje nielen atraktivita práce ale výraznou 
mierou aj sociálne faktory Máme v úmysle analyzovať cely sociálny systém
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univerzity a na základe výsledkov hľadať cesty jeho skvalitnenia smerom 
k pracovníkom aj študentom .

I keď sa v posledných rokoch zlepšila kvalifikačná štruktúra učiteľov a vý
skumných pracovníkov, sústredenú pozornosť stále zasluhuje celý proces 
zvyšovanie kvalifikácie a optim alizácie m odelu kariérneho postupu v pod
mienkach školy.

Podobne je nutné zamerať pozornosť na ďalšie vzdelávanie ostatných 
zamestnancov školy, vrátane ich jazykovej vybavenosti. Javí sa ako určitý 
paradox, že hoci má univerzita vysoký intelektuálny a vzdelávací poten
ciál, nepodarilo sa doposiaľ vypracovať pravidelné form y vzdelávania jej 
pracovníkov aspoň v tých oblastiach, v ktorých fakulty a Centrum ďalšieho 
a celoživotného vzdelávania organizujú celoživotné vzdelávanie pre verej
nosť. Tento nedostatok považujem za výrazný a mal by sa odstrániť čo naj
rýchlejšie.

Môžeme očakávať, že so vstupom  Slovenska do EÚ sa výrazne posilní 
nadnárodný význam univerzity, ako „vlajkovej lode“ slovenského vysoké
ho školstva. To na jednej strane otvorí univerzite nové m ožnosti aktivít 
v európskom priestore, no na druhej strane to nesie so sebou velkú zod
povednosť za úroveň m edzinárodnej vzdelávacej, vedeckej i spoločenskej 
prezentácie. Z toho vyplýva, že medzinárodná multilaterálna aj bilaterálna 
spolupráca univerzity a jej pracovísk musí niesť pečať najvyššej kvality, 
kde formalizmus nemá miesto. Ak pôjdem e prísne za tým to cieľom, m ô
žeme očakávať, že zo strany zahraničných partnerov bude väčší záujem 
nielen o vzájomné m obility študentov, učiteľov a vedeckých pracovníkov, 
ale aj o priamu vedeckú spoluprácu jednotlivých pracovísk pri riešení kon
krétnych vedeckých projektov, vzdelávacích a ďalších program ov. Som 
presvedčený, že je to jediná cesta, ako získať pre univerzitu viac zahranič
ných študentov i pedagógov.

Univerzity patria k tým  inštitúciám , na ktoré verejnosť zvyčajne hľadí 
s úctou a rešpektom A je na univerzite, aby tento vzťah zachovala a pes
tovala. Preto sa musíme vyvarovať potenciálnej mediálnej kritike, namierenej 
na netransparentnosť a nekorektnost prijímacieho konania na univerzite 
S potešením môžem konštatovať, že väčšina fakúlt prijala tohoto roku zá
sadné opatrenia na zvýšenie objektivity a transparetnosti prijímacích skú
šok. vrátane poskytovania úplných informácií o ich priebehu a výsledkoch

Žiadna vysoká škola nem ôže dnes účinne a efektívne fungovať bez dob
re vybudovaných vzťahov s verejnosťou Nejde pritom  len o informovanie 
verejnosti o aktivitách a možnostiach, ktoré poskytuje v rám a svojho vzde
lávacieho procesu a vedeckého výskum u, ale aj o  skvalitnenie priam ej 
komunikácie s verejnosťou a intenzívnejšie zapojenie sa do života spoloč
nosti Nemôže byť úlohou len poslušného odborného útvaru rektorátu ale 
aj fakúlt, súčastí a celej akadem ickej kom unity univerzity, aby zviditeľňo- 
vali univerzitu a výsledky jej práce Aby aktívne vyhľadávali a účastnili sa 
na riešení celospoločenských, regionálnych i lokálnych problémov externé
ho prostredia 6  už v oblasti vzdelávania, kontraktového výskumu alebo pn 
poradenskej konzultačnej a expertíznet činnosti

Myslím si, že intenzívnejšie by sa faku lty mali zamerať na rozvojové 
program y spolupráce so svo jim i abso lventm i, udržiavať s nim i živé kon
takty, využívať ich znalosti a schopnosti aj vo vzťahu k terajším študentom.

Určite je pre vás dobrou správou, že sme Akadem ický klub UK otvorili 
pre širokú akademickú verejnosť, bez nutnosti vlastniť identifikačné karty. 
Očakávame, že sa aj vďaka tým to zmenám klub stane m iestom sústavnej 
neformálnej kom unikácie členov akadem ickej obce.

Univerzita Komenského je treťou najväčšou zamestnávateľskou o rgan i
záciou v Bratislave a prib ližne  pätnástou na Slovensku. Z toho  vyplýva 
nutnosť koncentrácie pozornosti na jej organizáciu, riadenie a logistiku. 
Rozvoj v te jto  sfére m ôže znam enať podstatné zvýšenie efektívnosti prá
ce celej univerzity a lepšie využitie ľudského a technického potenciálu 
V oblasti riadenia a o rgan izácie  ško ly  naďalej zotrvávam e na princípe 
autonómie a subsidiarity, a preto m ôžem e univerzitu i pre budúcnosť cha
rakterizovať ako decentralizovanú inštitúciu

Očakávame, že na jeseň prerokuje parlament novelu vysokoškolského 
zákona. Dôkladne a veľmi starostlivo sme návrh novely pripom ienkovali 
a naše pripom ienky sa stali podkladom  aj pre stanovisko Slovenskej rek
torskej konferencie. Sme rovnako pripravení aktívne participovať na kreo
vaní nadväzujúcich právnych noriem, pričom  i naďalej ostane prioritou po
silňovanie autonóm ie a sam osprávneho charakteru vysokých škôl.

Predstava riadenia univerzity ako integrovanej, vnútorne otvorenej inšti
túcie s autonóm nym  postavením fakúlt a súčastí bude prem ietnutá aj do 
manažérskeho inform ačného systému (MIS) univerzity. Tento systém by 
mal umožniť evidovanie a analyzovanie pedagogických výkonov, výkonov 
vo výskume a zmeny v kvalite týchto výkonov využiť pre efektívne riadenie 
univerzity. V roku 2004 by sme chceli začať im plem entovat systém  na 
úrovni univerzity a v roku 2005 na úrovni fakúlt a ostatných súčastí a začať 
s jeho štandardnou prevádzkou.

Sústavné zabezpečovanie kvality všetkých činností univerzity patri dnes 
k hlavným európskym trendom  a je i vitálnym záujmom našej alma mater 
Univerzita Kom enského pripravuje svoj vlastný systém zabezpečenia 
kvality, opie ra júci sa o sériu m edzinárodných hodnotení a príslušných 
projektov V r 1999 sa uskutočnil na UK prvý cyklus vnútorného inštitu
cionálneho hodnotenia fakúlt a v roku 2002 bol zavedený celouniverzitny 
model študentskej a absolventskej ankety zameranej na hodnotenie vzde
lávania. S realizáciou univerzitného systém u pre zabezpečenie kvality, 
s jeho postupnou a system atickou im plem entáciou do praxe univerzity 
počítame v nasledujúcom  roku. V tejto súvislosti však treba podčiarknuť, 
že zásadnú funkciu pri zabezpečovaní kvality majú vedecké rady, ktoré sú 
zo zákona povinné vykonávať system atický dohľad nad úrovňou kvality 
jednotlivých študijných odborov a študijných program ov a nad výberom 
ich garantov Podobná je ich úloha aj pri hodnotení vedeckovýskumnej 
činnosti, pričom pripomínam, že ako významný ukazovateľ kvality vedec

kých projektov vystupuje do popredia úspiešnosť riešiteľov pri získavaní 
grantovej podpory u dom ácich i zahraničných grantových agentúr. Vše
obecne sa uznáva, že ak projekt dostal pridelené aj investičné prostriedky, 
patrí do najvyššej kategórie.

V oblasti ekonomiky bude univerzita i v budúcnosti využívať také orga
nizačné, riadiace, legislatívne a kontrolné mechanizmy, ktoré zodpovedajú 
platnej legislatíve, potrebám jej fakúlt a súčastí a potrebám univerzity ako 
celku, pričom bude i naďalej rešpektovať všetky doterajšie pozitívne skú
senosti, Týka sa to  najm ä rozdeľovania ročného rozpočtu na ktoré má 
univerzita vlastné kritériá zohľadňujúce výkony i kvalitu jednotlivých fakúlt 
a súčastí podľa stanovených parametrov. Kritériá sú flexibilné a každo
ročne sa prehodnocujú a precizujú. Základným princípom pri ich aplikácu 
je zachovanie integrity univerzity, v dôsledku čoho nie je možné prijať také 
postupy, ktoré by ohrozili existenciu niektorej fakulty alebo súčasti UK. 
Kedže prechádzame na viaczdrojové financovanie, vrátane nakladania s ma
jetkom univerzity, počítame s vypracovaním projektu a interných pravidiel 
pre získavanie a využívanie alternatívnych zdrojov financovania.

V tejto súvislosti rád konštatujem, že mzdové prostriedky dosiahli nárast 
oproti m inu lém u roku o  27%, Vzhľadom na finančný rozpočet univerzity, 
presahujúci v dotačnej časti ročne 1 m iliardu 662 m iliónov korún, ale a| 
v súvislosti s rozsiahlym majetkom, ktorý prešiel do nášho vlastníctva, po 
važujeme za nevyhnutné zaviesť pre oblasť ekonom iky univerzity e lektro
nický systém novej generácie -  ekonom ický informačný systém Obdobne 
ako pri projekte m anažérskeho inform ačného systém u bude aj pri 
Ekonom ickom  inform ačnom  systém e uplatnený ako rozhodu júc i pnncíp 
model univerzity ako integrovanej vnútorne otvorenej inštitúcie s auto
nómnym postavením fakúlt a súčastí Riešenie Ekonom ického informač
ného systému by malo byf natolko univerzálne a flexibilné aby umožňovalo 
v rám ci hospodárenia univerzity a je j súčastí efektívne zohľadňovať aj 
zmeny pedagogického výkonu, vyplývajúce z cirkulácie študentov v rám d 
vnútorného otvorenia sa univerzity zmeny výkonu vo výskume a zmeny 
v kvalite týchto výkonov Počítame s tým, že v roku 2004 by mal byt tento 
systém ako p ilo tný pre celé Slovensko im plem entovaný na univerzite 
a v roku 2005 by mohol byť implementovaný na úrovni fakúlt a ostatných 
súčastí univerzity a mohla by začať jeho štandardná prevádzka.

Tak manažérsky ako i ekonom ický informačný systém je súčasfou p o 
kračujúceho rozvoja Integrovaného informačného a kom unikačného  
systému UK (IIKS UK). Budovaniu celého nKS budeme i nadaiej venoval 
m imoriadnu pozornosť a s dostatočným jyreosťhom zvažovať jeho daišie 
kreovame. K najbližším základným oefom  patri posilnenie celounrverzitnej 
kom unikačnej siete a mimounrverzitnej e lektronickej komunikácie Za na
najvýš aktuálne považujeme vypracovanie projektu na elektronickú podporu 
kreditoveho systému štúdia na univerzite System by mal byf v p lnej pre
vádzke v r 2005

Už dnes sa na univerzite postupne zavadzajú jednotlivé zatiaľ základne 
m oduly systému automatickej identifikácie osôb S nábehom toh to  škol
ského roka všetci štuoenti univerzity budu držiteľm i preukazu študenta 
a budú m ôcť využívať všetky univerzitné i m im ouniverzitné s lužby s tým 
spojené.

To, čo som doteraz povedal, sú iba kontúry predstáv vedenia UK o  ďal
šom sm erovaní univerzity. Podrobnejšie  sú tieto ciele rozvedené v už 
spomínanom Dlhodobom  zámere rozvoja Univerzity Komenského na o b 
dobie rokov 2004 -  2007, ktorý bude po prerokovaní a schválení v p r i-  
slušných grém iách onedlho k dispozícii celej Akademickej o b a  U K  Otvo
rene však musím priznať, že v m nohom  realizácia našich plánov závisí od 
ekonomických m ožnosť školy- Okrem pomeraného financovania základné
ho chodu univerzity aspoň v doterajšom rozsahu, predstavujú finančné 
nároky, späté s realizáciou rozvojových cieľov v krá tkodobom  honzonte 
čiastku okolo 1,5 mld. Sk. Z toho 200 -  400 mil Sk si vyžadujú investície 
do prístrojového vybavenia a 320 -  400 mil Sk investičných prostriedkov 
na údržbu a rekonštrukciu stavieb. Nebudem ďaleko od pravdy, keď poviem, 
že financovanie vysokých škôl, osobitne ich rozvoja, ostáva aj v buductch 
rokoch pre nás stále velkou neznámou Určenie spôsobu financovania vy
sokých škôl totiž bolo a je politickým rozhodnutím, ktorého následky do
kážu vysoké školy len čiastočne ovplyvniť vlastnou finančnou stratégiou. 
Dúfame, že v súvislosti so vstupom Slovenska do EÚ štátne orgány začnu 
razantnejšie napĺňať Programové vyhlásenie vtády. pnjate v Národnej rade 
Slovenskej republiky 14. 11. 2002. ktoré definuje želanú úroveň vzdeíavania 
v SR na úrovni európskych štandardov

Domnievam sa, že nedeklarujem prehnané a nereálne ašpiráae, v kaž
dom  prípade vás však chcem v  mene vedenia Univerzity Komenského 
ubezpečiť, že vynaložíme všetky svoje sily. aby sme realizovali vytyčene 
ciele a pnspeli k transformácii univerzity do podoby modernej európske 
vysokej školy, že urobím e všetko preto, aby budúce roky prin iesli hm a
tateľné pozitívne výsledky, na ktoré bude hrdá celá akademická komunita

Vážení členovia Akademickej obce Univerzity Komenského, cením s  že 
som mal pnležitosť oboznámiť vás s ďalším smerovaním a ciefrni činnosti 
našej alma mater Budem veľmi rád, ak sa s nim i stotožnite a ak ich p rij
mete za svoje Pretože bez vašej podpory, bez vašej chuť a vôle pomôcť 
uviesť ich do života by ostali iba prázdnymi slovami napísanými na papier 
Zachovanie velkosti a významu Univerzity Komenského predpokiada du 
chovnú silu a schopnost napredoval Som presvedčený že urwerzka touto 
silou disponuje

Ešte raz vám všetkým želám úspešný novy akadem ický rok a do nad
chádzajúcich m esiacov veľa pracovného elánu a ch u ť pnsp ie f k tkahu 
a prosperite našej alma mater

Týmto považujem novy akademický rok na U m erz ite  Komenského v Bra
tislave za otvorený

Ďakujem za pozornost
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Irska prezidentka Mary McAleese hosťom Univerzity Komenského
Počas štátnej návštevy S lovenska navštívila dňa 6. júna 2003 Univerzitu K om enského írska preziden tka M ary M cA leese spolu  

so svojím  m anželom . Stretnutie so vzácnym i hosťami sa konalo  v Rektorskej sieni UK za prítom nosti zástupcov slovenského po litického 
a sp o lo čenské ho  života , p redstav ite ľov  d ip lo m a tické h o  zboru, č lenov  A kadem icke j ob ce  UK a da lš ích hosti

J.E. Mary McAleese je hlavou írska od roku 1997 a stala sa prvou írskou 
prezidentkou, ktorá pochádza zo Severného írska. Akadem ické prostredie 
je pani prezidentke veľmi blízke, keď ako profesorka práva dlhé roky pôso
bila na írskych univerzitách a na post prezidentky vlastne nastúpila priamo 
z postu prorektorky Queen s University v  Belfaste

Základným  kam eňom  jej predvo lebne j kam pane bol záväzok stavaf 
mosty medzi írskymi politickým i stranami. Predsavzala si, že bude v celej 
írskej kom unite  šíriť m yšlienky to lerancia  a vzá jom ného porozum enia 
a usilovať sa dosiahnuť, aby vzájomnú politickú i náboženskú nevraživosť 
vystriedal dialóg a spolupráca. Preto aj rektor UK doc. F. Gahér v svojom 
slávnostnom  príhovore vysoko ocen il dôraz, aký kladie pani prezidentka 
na etické ciele politickej práce, .N apokon svedectvom toho, že sa usiluje 
stavaf m osty nielen medzi Írskymi komunitami, ale a/ m edzi európskymi 
národmi, je  a j je j dnešná návšteva našej krajiny. Domnievam sa, že přítom
nost pani prezidentky v našej republike môže byt blahodárnou inšpiráciou  
a povzbudením ai pre skvalitnenie etického rozmeru slovenskej politické / 
scény, “ povedal rektor UK.

Ďalej rektor UK v svojom prejave informoval pani prezidentku o živých 
akademických kontaktoch, ktoré sa rozvinuli medzi našou a írskymi uni
verzitami. zvlášť o úzkej spolupráci na významnom tem pusovom  projekte 
ERQUAM, zameranom na tvorbu a využívanie mechanizmov hodnotenia 
kvality vysokých škôl a ich strategického manažmentu, ktorého bola naša 
univerzita garantom  a koord inátorom . Kedže m edzi d lhodobé  záujm y 
Mary McAleese patna aj práva handicapovaných, nezabudol na špecifikum 
Univerzity Komenského -  pripravu špeciálnych pedagógov pre telesne ä  
mentálne postihnuté deti, m ládež i dospelých. Na záver poďakoval paru 
prezidentke za jej vzťah k vysokoškolském u vzdelávaniu a za podporu 
a skúsenosti, ktoré nám poskytujú írske vysoké školy a ktoré prispeli k náš
mu začleňovaniu sa do európskeho vysokoškolského pnestoru a odovzdaj 
jej Velkú zlatú medailu UK.

Prejav, ktorý pri tejto pnležitosti predniesla pani prezidentka, uvere/ňu/eme 
na str. 10. (jh)

Z rokovania Kolégia rektora UK
P od  veden ím  rekto ra  UK doc. P hD r. F. G ahéra , CSc., s tre tli sa dňa 23. jú n a  2 00 3  v B ratis lave č lenov ia  K olégia  rek to ra  UK.

Vzhľadom  na  prípravou vo lieb  d o  A ka d em ic 
kého senátu UK prijali č lenovia  K o lég ia  výklad  
ustanoven í čl. 11 Š ta tú tu  U K  -  Č lenov ia  aka
d e m icke j o b c e  a č l, 14 Š ta tú tu  U K  -  V o lby  d o  
akadem ického senátu a odp o ru č ili výk lad  tý c h 
to  ustanovení p redložiť na najb ližšie  rokovan ie  
AS U K  V súvislosti s Výročnou správou o čin
nosti UK za r. 2002, kto rú  K o lég ium  vzalo na 
vedom ie, požiadal rekto r UK, aby  veden ia  fakú lt 
d o  ko nca  se p te m bra  vyp raco va li a prerokovali 
v a kad e m ických  o rg á n o ch  vý ro čn é  sp rávy  fa 
kú lt za rok 2002.

Ď ale j K o lé g iu m  s c h v á lilo  návrh  R o zp o čtu  
UK na rok 2 0 0 3  a o d p o ru č ilo  re k to rov i UK 
tak tiež  p red lož iť návrh  ro zp o č tu  na  rokovan ie  
AS UK.

O so b itn ú  pozo rn o sť veno va lo  K o lé g ium  vý 
s ledkom  D opadovej štúdie, ktorá m odelu je  
použitie m etodiky M Š SR pre alokáciu m zdo
vých prostriedkov na vysoké školy na pod
m ienky fakúlt UK. K olég ium  vzalo správu na 
vedom ie  a konš ta tova lo , že:

a) V ýs ledky d op a d o ve j š túd ie  p reukáza li, že 
základná prem isa  m e tod iky  MŠ SR. podľa  kto
rej sú obsah , p e rsoná lne  i m a te riá lne  p o tre by  
a tým  i n ák lady na š tu d ijn ý  o d b o r  s rovnakým  
názvom  na rôznych  vyso kých  ško lá ch  a faku l
tách  rovnaké, je ch ybn á  a nevhodná  predo
všetkým  pre  k las ické  u n ive rz ity  so  sp ek tro m  
š tu d ijn ých  o db o ro v , ro zs ia h lym  tak  z h ľad iska  
ich  ve lkostí ako  aj obsahu ,

b) V ýs ledky  d op a d o ve j š tú d ie  tiež p re u k á 
zali, že m e to d iko u  MŠ SR používané  c e lo s lo 
venské p riem erné  h o d n o ty  sú pre p o d m ie n k y

UK nevhodné. Rovnaké charakteristiky, či údaje 
sam otnej UK, sa o d  ce los lovenských  priem e
rov v m nohých  p rípadoch  zásadne odlišu jú , čo  
však nie je m ožné v ž iadnom  prípade interpre
tovať ako  vecný či o rga n izačn ý  ned o s ta to k  
U K a le b o  je j fa k ú lt. T ie to  ú da je  sú  re á ln ym  
obrazom  obsahu  a organ izácie  vysokoškolské
ho štúdia poskytovaného univerzitou. Kolégium 
tie ž  u p o z o rn ilo , že c e lo s lo v e n s k é  p rie m e ry  
p ouž ité  pre výp o če t š tá tnych  d o tá c ií vysokým  
ško lám  pre  r. 2003 nie sú a k tu á ln ym i úda jm i.

c) P oužitie  m e to d iky  v p ô vo d n e j výkonove j 
o rie n tá c ii by zn am e n a lo  v itá lne  ohro ze n ie  v ia 
ce rých  fa k ú lt UK, ani použ itie  tzv. g a ra n to 
vaného  m in im a  n ie  je  vhodné , keďže v o b o c h  
p npadoch  charakteristiky, param etre  i spôsob  
v ý p o č tu  tzv. „v ý k o n u “ n e z o h ľa d ň u jú  reá lne  
p om e ry  na  UK a  p o tre b y  (ľudské i m ateriá lne  
zd ro je ) u n ive rz itného  vzdelávania  p o sky to va 
n ého  UK.

Ďalej K o lé g ium  konš ta tova lo , že d o p a d ová  
š túd ia  p reukáza la  p o tre bu  zm eny p rís tupu  
m inisterstva ško lstva  k a lokácii štátnej dotácie  
na vysoké  ško ly  a to  tak, aby bo la  v zm ysle  
zá kon a  ko rek tn e  d e finovaná  sku p in a  ch a ra k 
te ris tík  a pa ra m e tro v  n evyhnu tná  pre výpoče t 
vzdelávacieho výkonu  vysokoško lského  systé
m u a je d n o tliv ých  vyso kých  škô l. K o lég ium  
p re to  pož iada lo , aby m in is te rs tvo  zapracova  
lo  d o  m e to d ik y  a lo k á c ie  š tá tn e j d o tá c ie  pre  
r 2004 i kvalitatívne param etre výs ledkov vzde
láva n ia  na je d n o tliv ý c h  v y s o k ý c h  š k o lá ch  
a pre  d o tá c iu  na vzdelávanie  i ú roveň  ich  ve 
d e c k é h o  v ý sku m u . Ď ale j K o lé g iu m  ko nš ta

to va lo . že D op a d ová  š tú d ia  p ou ka zu je  na 
d ôs le d k y  je d n é h o  z m o žných  p rís tu p o v  k f i
n an co va n iu  un ive rz ity  a  je  ju  p re to  po tre bn é  
vnímať i ako  p odne t pre intenzívnejší a efektív
nejší p os tu p  v ob lasti rozvoja ľudských zdrojov 
a využívan ia  d lh o d o b é h o  p lá n o van ia  R ektor 
UK p re to  pož iada l dekanov , aby  p red lož ili ná- 
poče t nák ladov na jed n é ho  študenta  na |eden 
rok (ako priem er za pos ledné  tri roky v členení 
pod ľa  š tá tne j d o tá c ie  a sp o lu  s m im oro zp oč - 
tovým i p ros tr ie d ka m i) v  e x is tu júce j štruktúre 
š tu d ijn ý c h  o d b o ro v  Zá roveň  aby  vypracova li 
a p re d lo ž ili a j ro z v o jo v ý  p lá n  svo je j fa ku lty  
v  o b la s ti ľudských  zd ro jo v

Ďalej K o lég ium  rektora  UK vzalo na vedom ie  
In fo rm á c iu  o p ríp ra v e  D lh o d o b é h o  z á m e 
ru UK na o b d o b ie  2 0 0 3  -  2 00 7 . a ko  a| In 
form áciu  o prijím acom  konaní v akad. roku  
2 003 /2004  V te jto  súvis losti rektor UK požia 
dal dekanov, aby  posky tli veden iu  UK správu 
o  opa tren iach , k to ré  p rija li na zabezpečen ie  
transparentností a ko rektnosti p rijím acieho k o 
nania.

V  rám ci In form ácie  o p rogram e S okrates
o d p o ru č ili č len o v ia  K o lég ia  re k to rov i UK. aby 
požiadal N árodnú kanceláriu Socrates/ Erasmus 
o zvýšen ie  o b je m u  fin a n čn ých  p ros tr ie d ko v  
na rea lizác iu  p ro g ra m o v  K o lég ium  tiež vzalo 
na ve d o m ie  In fo rm á c iu  o s ú časn o m  stav  
p rip ra v  a im p le m e n tá c ie  A IS  na faku ltách  
a študentských dom ovoch UK. v rám ci ktore j 
re k to r UK pož iada l d e ka n o v  o  zabezpečen ie  
sp o lu p ráce  pri p ly n u lo m  vydávan í p reukazov 
š tu d e n ta  a p reu ka zo v  zam estn an ca  (Jh)
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Predstavujeme novú prorektorku UK
Akademický senát UK dňa 25. luna 2003 schválil návrh rektora UK na menovanie JUDr. Márie  

Duračinskej, CSc., do funkcie prorektorky UK pre legislatívu a styk s verejnosťou a doc. RNDr. 
Ivana Ostrovského, CSc., do funkcie prorektora pre rozvoj UK. Kedže prorektor UK doc. I. Ostrov
ský túto funkciu a j doteraz vykonával, predstavujem e dnes nového člena vedenia UK -  JUDr. Máriu 
Duračinskú, CSc.

Pracovný životopis
Adresa: Katedra obchodného , hospodárskeho 

a finančného práva, Právnická fakulta UK 
Dátum a miesto narodenia: 5. m ája 1950 v Brati

slave
Rodinný stav: vydatá, matka dvoch dcér 
Vzdelanie: 1969 - 1974 Právnická fakulta UK v Bra

tislave

Akademická kariéra -  zamestnanie, vedecké 
hodnosti

Po absolvovaní štúdia začala pracovať na PraF 
UK ako vysokoško lská  učitelka. Počas p ôsobe 
nia na vysokej ško le vykonala v roku 1981 na 
Katedre m edzinárodného práva PraF UK štátne 
rigorózne skúšky a po absolvovaní externej ve
deckej ašpirantúry získala v roku 1988 vedeckú 
hodnosf kandidáta vied 

V rokoch 1982 -  1990 pracovala ako vedúca 
Inštitútu výchovy a vzdelávania Slovenskej televízie, 
kde získala ďalšie skúsenosti a poznatky v ob las
ti vzdelávania dospelých. V rokoch 1990 -  1994 
pracovala ako právnička v spo ločnostiach  Vy
davateľstvo Práca, s.r.o., a Perex, a s V rokoch 
1995 a 1996 pôsobila ako riaditelka Odboru zod
povednosti za škodu a bankových rizík v Univer
zálnej bankovej poisťovni, a. s. Počas pôsobenia 
m imo akademickej pôdy podstatnú časf jej pra
covnej náplne tvorila práca v oblasti pracovného, 
občianskeho, autorského a obchodného  práva 
Spolu s manažmentom príslušných spoločnosti' 
sa podieľala na nešení problémov aplikácie daňo
vých zákonov pri podnikateľských aktivitách Po
čas tohoto obdobia vykonávala tiež pre nadiactch 
pracovníkov prednáškovú činnosť, zameranú na 
právne minimum.

Od októbra 1996 opätovne pôsobí ako vysoko
školský učiteľ na Katedre obchodného, hospo
dárskeho a finančného práva PraF UK, kde vedie 
semináre z finančného práva a vybrané prednášky 
z problematiky rozpočtového práva, daní, poplat
kov a poisťovníctva. Kompletne pripravila obsaho
vé zameranie a výučbový program voliteľného 
predmetu „Daňové právo v praxi", ku ktorému je 
vydaná aj učebná pomôcka. Tento voliteľný pred

met vedie aktivizujúcimi interaktívnymi metódami 
na interdisciplinárnom základe formou seminára, 
na ktorom poslucháč popravujú obäansko-práv- 
ne a obchodno-právne inštitúty z hľadiska daňo
vých zákonov. Vedie tiež diplomové práce z fi
nančného práva Súčasne vykonáva aj advokátsku 
prax, počas ktorej získava skúsenosti a poznatky 
nevyhnutné pre jej ďalší odborný rast a pre prak
tickú pripravu poslucháčov PraF UK

Publikačná činnost:
V rokoch 1977 -  1988 zamerala svoju publikačnú 

činnosť na skúmanie fungovania medzinárodných 
štruktúr v kontexte internacionalizácie spoločen
ského života. V čase pôsobenia v masmédiách 
sa podieľala na tvorbe TV scenárov a spolu 
pracovala pn právnom poradenstve pre čitateľov 
denníkov Práca, Pravda a časopisu Národné po
istenie. Prevažná časf jej súčasnej publikačnej 
činnosti je zameraná na analýzu občiansko-práv- 
nych a obchodno-právnych inštitútov v kontexte 
daňových právnych noriem. Je autorkou 14 od
borných článkov a učebnej pomôcky 
Aktívne ovládanie cudzích jazykov:

angličtina, ruština 
Záľuby a záujmy:

divadlo, literatúra, záhradka, plávanie.

A bsolventi UK bez m aturity
Prvý ročník Detskej Univerzity Komenského

Nápad zorganizovať cez prázdniny pre deti zaujímavé prednášky a umožniť im pritom cítiť sa ako 
vysokoškolskí študenti, vznikol v rodine riaditeľa divadla Aréna J. Kukuru. Pre túto originálnu m yš
lienku získal tak popredných univerzitných profesorov, ako i rektora UK doc. F. Gahéra, ktorý dňa 
2. júla 2003 v Aule UK slávnostne otvoril prvý ročník Detskej Univerzity Komenského,

Zámerom študijného programu bolo deťom ob
jasňovať zrozumiteľnou form ou veci a javy, ktoré 
ich zaujímajú a ktorým často nerozumejú ani dos
pelí. Na deviatich prednáškach sa vyše 300 detí 
v priebehu júla a augusta dozvedeli, čo je to  dúha, 
prečo padá hviezda a kameň je tvrdý, čo je to bolesť 
a kam sa vydal K. Kolumbus, kde sa ukrýva elektn- 
na, prečo sú i nie sú dôležité peniaze, prečo sú 
dospelí nervózni z otázok deti a akou rečou hovori 
m óda. Prednášky sa konali v priestoroch divadla 
Aréna, iba prvá -  spojená s im atriku láciou a zá
verečná dňa 27. augusta, ozdobená prom óciou 
a odovzdávaním diplomov, sa konali v Aule UK.

Vďaka za vydarenú akciu patri nielen vedeniu 
D ivadla Aréna, ktoré celý projekt gestorovalo, a ve
deniu Univerzity Komenského, ale najmá univerzit
ným profesorom, ktorí sa radi a s ochotou podujali 
prednášať. Treba oceniť aj frastoj rodičov, ktorí po 
chopili a podponli celý projekt, takže už dnes sa 
môžeme tešiť na stretnutie s detskou univerzitou aj 
na budúci rok. (jh)

Mladé granty 
po siedmy raz

V Aule UK sa dňa 4. júna 2003 stretli 
m ladí bádatelia, aby z rúk rektora UK 
doc. F. Gahéra prevzali dekréty o pride
lení Grantu UK. Fond na granty bol zriade
ný pred s iedm im i rokm i a c ielene zam era
ný na podporu vedeckých, pedagogických 
a um eleckých projektov m ladých učiteľov, 
vedeckých pracovníkov a interných doktorarv 
dovUK.

O tom , že Granty UK nadobud li na popu 
larite svedčí skutočnosť, že sa každý rok 
zvyšuje počet žiadateľov o  ich pride len ie 
Kým v prvom roku zavedenia grantov v ro
ku 1997, sa o ne zaujímalo 73 m ladých pra
covníkov UK. vlani bolo evidovaných 199 žia
dostí a v tomto roku počet žiadostí o gramy 
stúpol na 226. Oproti minulému roku stúpol 
však nielen p>očet žiadateľov o gram, ale aj 
počet projektov, ktoré ho získali Zatiaľ čo vla
ni odborné komisie odporučili na udelenie 
grantu 115 projektov, tohoto roku grantové 
finančné p rostriedky získalo 142 projektov. 
Ako konštatovala odborná porota, ktorá vy
hodnocovala projekty, postupne sa zvyšuje 
aj kvalita projektov, rastie ich invenčnosť aj 
profesionalita spracovania. A čo je zvlášť po
těšitelné a pre unrverzrtu nádejné -  viac ako 
tri štvrtiny schválených projektov budu riešrt 
bádatelia vo veku do 28 rokov.

Tohoto roku Univerzita Komenského roz
delila na granty vyše 3,8 mil. Sk. v pnemere 
na jeden grant pnpadlo 27 tisíc korún. Z po 
hľadu počtu a úspešností projektov jx>da- | 
ných jednotlivým i fakultami U K  si prvenstvo 
i naďalej zachováva PnF U K  ktorá predloži
la 135 projektov, z nich 82 bolo úspešných. I 
Tradičný záujem o granty je aj na FaF U K  
kde z 22 žiadostí uspelo 16 Záujem o gran- j 
ty začali mať aj bádatelia z oblastí humanít- j 
ných vied. z FiF a PdF UK a je potešiteľne, 
že v tak silnej konkurencii ich projekty uspe- j 
Rovnaké šance na získanie grantov však j 
majú aj mladí pracovnici na bohosloveckých | 
fakultách, na Právnickej fakulte UK a napo- j 
kon aj na novej Fakulte sociálnych a ekono
m ických vied. ktori zatiaľ medzi žiadateľmi j 
absentovali.

O výsledkoch výskum nej práce a o  tom 
ako boli podelené finančne prostriedky vy
užité. podajú riešitelia projektov správu ku I 
koncu tohoto roka

0»)
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Akademický senát UK vyhlásil volby senátorov

Z júnového rokovania AS UK

Akadem ický senát UK sa zišiel dňa 25. júna 2003 a rokoval pod 
vedením predsedu AS UK doc. RNDr. K. Mičietu, CSc.

V úvode rokovania schválil návrh rektora UK na menovanie JUDr. Márie 
Duračinskej, CSc., a doc. RNDr. Ivana Ostrovského, CSc., do funkcií 
prorektorov UK a členov Vedeckej rady UK.

Schválil tiež Výročnú správu Univerzity Kom enského za rok 2002  
a návrh Rozpočtu UK na r. 2003.

Ďalej sa senát okrem iného zaoberal návrhmi štatútov fakult UK -  schvá
lil štatúty FSEV, RKCMBF, PriF, FMFI, LF a PdF UK a osobitne schválil 
Dodatok k Študijnému poriadku PdF UK. Neschválil Štatút EBF UK, pre
tože napnek pripom ienkam  AS UK nebol v n iektorých bodoch zosúlade
ný s vyššími právnymi normami.

Senát tiež schválil úpravu poplatkov za ubytovanie v Študentských  
domovoch UK od 1. 9 2003 do 31. 12. 2003, ako aj zvýšenie počtu lôžok 
v akademickom roku 2003/2004 o 5 m iest pre študentov FSEV UK.

Zvlášť podrobne sa senát zaoberal rozhodnutím vlády SR o zastavení 
vystavby a odpredaji rozostavaných objektov FN a LF UK v lokalite 
Lamač-Rázsochy. Vyjadril protest proti tomuto rozhodnutiu, v ktorom vláda 
SR nezohľadnila stanoviská LF UK, UK a Rady VŠ SR.

V ďalšom bode rokovania AS UK podporil požiadavku RVŠ SR. aby 
mala možnosť vyjadriť sa k pripravovanej Strategii reformy zamestná
vania vo verejnom sektore, ako aj k návrhom zmien všetkých súvisiacich 
zákonov, keďže sa úzko dotýka jú  pracovníkov vysokých škôl. Zároveň 
senát vyjadril zásadný nesúhlas so zámerom vlády SR zrušiť zákon o verej
nej službe.

Osobitný pnestor venovali senátori príprave volieb do Akademického 
senátu UK.

V tejto súvislosti vzali na vedomie výklad ČI. 11 Štatútu UK .Členovia aka
demickej obce“ a Stanovisko k ä . 14 Štatútu UK .Volby do akademického 
senátu“ , ktoré s prípravou volieb úzko súvisia.

V zm ysle zákona o vysokých školách a Štatútu UK vyhlásil
A kad em ický senát UK

volby členov 
nového Akademického senátu UK

Volby sa uskutočnia na faku ltách  UK a na UK  
v dňoch 29. 9 . - 1 0 . 1 0 .  2003

Každú fakultu zastupujú v novom  AS UK piati členovia akademickej obce 
fakulty, z toho dvaja študenti a spravidla aspoň jeden člen spomedzi pro
fesorov, docentov, výskumných pracovníkov s vedeckou hodnosťou DrSc. 
alebo výskumných pracovníkov s priznaným vedeckým kvalifikačným stup
ňom la alebo lla. Odborných pracovníkov s vysokoškolským  vzdelaním 
z vedeckých a pedagogických pracovísk súčastí univerzity, ktoré nie sú 
fakultami, ktorí vykonávajú činnosti súvisiace so vzdelávacou, vedeckou 
alebo um eleckou činnosťou, zastupuje v senáte jeden zástupca.

Voľby členov nového senátu organ izu je  na UK a na jej vedeckých 
a pedagogických pracoviskách Volebná a mandátová kom isia AS UK 
(ďalej len VMK AS UK); volí ju senát zo svojich členov. Volby členov senátu 
UK na fakulte organizuje volebná kom isia fakulty (ďalej len VKF); volí ju 
senát alebo akademická obec fakulty podľa toho, ako je uvedené v jej 
štatúte. Funkcia člena VMK AS UK a VKF je nezlučiteľná s funkciou rekto
ra, prorektora, dekana prodekana; funkcia člena VKF je nezlučiteľná s kan
d idatúrou do A3 UK. Každá vo lebná kom is ia  si vo lí tajným hlasovaním 
predsedu z členov komisie.

Členov zamestnaneckej časti nového AS UK volia v tajných voľbách 
na fakulte členovia zamestnaneckej časti AO príslušnej fakulty. Členov 
študentskéj časti AS UK volia v tajných volbách na fakulte členovia 
študentskej časti AO príslušnej fakulty, (pozri stanovisko k Štatútu UK, 
ČI. 14)

Volby do nového AS UK sa konajú tajným hlasovaním. Volby zástupcu 
odborných pracovníkov z vedeckých a pedagogických pracovísk UK. ktoré 
nie sú fakultami podľa ČI. 13 ods. 1 Štatútu UK (ďalej len odborní pracov
níci) sa konajú nasledovným spôsobom : všetkých odborných pracov
níkov UK zvolá na prvé zasadnutie  rektor UK Zasadnutie  je uznášania 
schopné, ak je prítomná nadpolovičná váčšina odborných pracovníkov 
Na právoplatné uznesenie zasadnutia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej 
väčšiny prítomných členov zasadnutia odborných pracovníkov Odborní 
pracovníci si v tajnom hlasovaní zvolia najprv volebnú komisiu, ktorá riadi 
ďalší priebeh zasadnutia a potom aj predsedu zasadnutia. Právo navrho
vať predsedu zasadnutia majú všetci prítomní odborní pracovníci a rektor 
UK. Po zvolení predsedu zvolia odborní pracovníci svojho zástupcu do 
AS UK Voľby zástupcov fakú lt do nového AS UK sa konajú spôsobom  
ustanoveným štatútom fakulty.

O priebehu a výsledku volieb vyhotoví každá volebná kom isia zápisni
cu Zápisnica musí obsahovat údaj o počte zúčastnených voličov, zoznam 
kandidátov, zoznam zvolených kandidátov, úda| o počte získaných hlasov u 
všetkých kandidátov. Zápisnica je platná, ak ju podpísala nadpolovičná 
väčšina členov volebnej kom isie včítane predsedu Volby na fakulte sa 
končia osvedčením výsledkov volieb VKF v zápisnici 

Každá z volebných komisií fakúlt odovzdá zápisnicu volebnej a man
dátovej komisii AS UK najneskôr jeden pracovný deň po ukončení 
volieb na fakulte Zápisnice treba adresovat do ruk predsedovi VMK 
UK doc. MUDr. D. Michalíkovi, CSc., cez podatelnu RUK na sekretariát 
AS UK.

Volby na celej univerzite sa končia vyhlásením výsledkov volieb VMK 
AS UK. Výsledky volieb zverejní VMK AS UK na úradnei výveske do troch 
pracovných dní Zároveň predseda VMK AS UK zašle menný zoznam  
členov nového AS UK všetkým predsedom AS jednotlivých fakúlt UK 
Predseda VMK AS UK zvolá prvé zasadnutie nového AS UK najneskôr do 
30 dní od vyhlásenia výsledkov volieb do senátu Na leho programe  
bude najmä volba predsedu a 3 podpredsedov nového AS UK. ako al 
volba členov predsedníctva nového AS UK. Zástupcovia fakult sl pri
pravia návrhy kandidátov pre tieto volby. (Jh)

Výklad ustanovení Štatutu UK
d . 11 ..Členovia akademickej obce"

V § 25 ods 2 zakona č 131 2002 Z z o  vysokých iko ié ch  •  o  zm#n# 
a doplnení niektorých zákonov je uvedene .Akadem ickú obec laku/ty tvo- 
na vysokoškolskí učrtetia a výskumní pracovnici zaraderv ne fakulte kíon 
su s vysokou školou v pracovnom pomara na ustanoveny týždenný pracovný 
čas. dal ši zamestnanci zaradení na fakuše. ak tak uró štatút vere/nei vytokat 
školy (zamestnanecká čast akademickej obce fakulty), a študent zap* sen
ná študijných programoch uskutočňovaných na fakulte (študentská čast 
akademickej oóce fakulty)

Na zaklade tohto paragrafu je v ä  11 ods i štatutu UK uvedene . A*.t 
demtcku obec unrvemty tvone vysokoškolsko uč  kaša. vyskumn pracom*:, 
odborní pracovnici, ktorí su ne univerzite v pracovnom pomere ne utteno- 
veny týždenný pracovny čas, daiej študenti, rektor, prorektori, dekám a pro
dekani. “

„O dborn í pracovníci sú pracovníci fakúlt a vedeckých a pedagogických  
pracovísk s vysokoškolským vzdelaním, ktorí vykonávajú činnosti súvisiace 
so vzdelávacou, vedeckou alebo um eleckou činnosťou univerzity 

Aby pracovník fakulty a vedeckého a pedagogického pracoviska mohol 
byť považovaný za odborného pracovnica a tým aj člena akademickej obce 
univerzity, m usia byť splnené dve podm ienky
-  vysokoškolské vzdelanie,
-  vykonávanie činnosti súvisiace so vzdelávacou, vedeckou alebo um e

leckou činnosťou univerzity V tom to prípade je dôležité. 6  činnosti súvi
siace so vzdelávacou, vedeckou alebo umeleckou činnosťou su súčasťou 
ich pracovnej náplne
Vylúčené sú práce organizačného charakteru Ide len o tieto práce vy

konávanie kom plexného prieskum u, analýz, hodnoten ia  a interpretácie 
odborných inform ácií z kn ižn ičných fondov a inform ačných fondov pre 
potreby napr vedy, výskum u, výroby alebo vedecko-pedagog icke j č in 
nosti V opačnom  prípade ich nem ožno považovať za odborných pracov
níkov.

Stanovisko k Štatútu UK
čl. 14 .Volby do akadem ického senátu “

V návrhu uznesenia AS UK z rokovania dňa 25 06 2003 znela otázka 
nasledovne „Či m ôžu podľa štatú tov fakú lt -  vo lif svojich zástupcov do 
AS UK v akademických senátoch jednotlivých fakúlt?"

Stanovisko:
V prípade, ak akademická obec fakulty (ďalej len AO fakulty) v štatúte 

fakulty delegovala do pôsobnosti akadem ického senátu lakulty (dalei len 
AS fakulty) volbu svojich zástupcov členov Akadem ického senátu Uni
verzity Komenského (dalei len AS UK), postupuje sa podľa schváleného 
štatútu fakulty a zástupcov fakulty do AS UK volí AS fakulty Takýto 
postup  je m ožný v súlade s § 15 ods 2 písm c) a 5 33 ods 4 Zákona 
č 131/2002 Z z o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov Podmienkou toho, aby sa postu
povalo podľa štatútu fakulty, je skutočnosť, že štatút fakulty bol schvá
lený Akademickým senátom UK

Ak štatút fakulty nebol schválený AS UK alebo štatút fakully neupravuje 
voľbu členov AS UK. volí zástupcov členov AS UK akademická obec 
fakulty (čl. 11 bod 3 písm a) Štatútu UK)
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Profesor Siman 
prednášal v Aule UK

Medicína je oblasf ľudskej činnosti, ktorá má 
najbližšie k tom u najzákladnejšiemu v živote člo
veka. Lekár nás privádza na tento svet, stará sa 
o naše zdravie až do konca života Vidí do kreh
kej schránky nášho tela a pom áha nám, ked  sa 
trápime Možno preto sa lekán častejšie zamýšľajú 
nad perspektívami a etikou svojho povolania, ako 
to býva pri iných profesiách. Asi preto sa v p rog
rame našich profesorských prednášok objavuje 
viac lekárov Najnovšie to bol prof. MUDr. Jaro
slav Siman, CSc., z Kliniky detskej chirurgie  
Lekárskej fakulty UK.

Prof Siman je otcom slovenskej detskej kardio
ch irurg ie , v te jto špecia lizácii sa stal svetozná

mym. Rovnako ale je vynikajúci najmä v oblasti 
transplantácie pečene získanej od živých darcov 
a velký ohlas v médiách malo úspešné oddele
nie siamských dvojčiat v r. 2000, ktoré uskutočnil 
jeho tím.

Pán profesor je nielen excelentným reprezen
tantom  svojho odboru , ale aj skvelým predná
šateľom. Predviedol to 19. júna t. r. v aule našej 
univerzity ako ďalší z radu jxipredných osobností, 
ktorým sa ušla táto možnosť.

V prednáške s mnohovravným názvom .Očami 
chirurga" sa predstavil ako zrelý, rozhľadený a vy
soko kultivovaný špičkový odborník, ktorý sa 
nenechal omámiť opojným  čarom úspechu a po
pularity. Ostal taký, ako ked .dorástol do stavu 
ch iru rg icke j poko ry “ a ten to  posto j popri bohat
stve znalostí a skúseností determinuje jeho jxthlad 
na vlastný odbor. Vzdialené je mu nekritické ve
lebenie chirurgie a nerád počuje, ak ju označujú 
za kráľovskú disciplínu medicíny. Vidí svoj odbor 
ako rovnocenný s ostatnými, hoci práca chirurga 
je spektakulárna, teda priťahuje viac pozornosti 
zo strany laickej verejnosti a prirodzene, aj tele
vízie a iných médií. Čo sa týka zaradenia chirurgie, 
označuje ju za remeslo, posvätené vedou a ume
ním, pričom ani jeden z uvedených troch pilierov 
nemôže chýbať. Vzdáva hold priekopníkom chi
rurgie. od ktorých je hodno sa učiť, ktori dokázali 
úžasné veci, hoci nemali technické vybavenia, po
môcky, bez ktorých si špičkové výkony v súčas
nosti neviem e predstaviť To lkokrát ospevované 
ruky chirurga považuje len za viac alebo menej 
poslušný nástroj, pnčom dom inantným  orgánom 
je mozog, ktorý m usí uvažovat, analyzovať, syn
tetizovať a tvoriť.

S obdivom  hovoril pán profesor o závratnom 
rozvoji medicínskej techniky, moderných chirur
gických metódach a využívaní nových matenálov, 
čo um ožnilo robiť operačné zákroky, o ktorých 
sa lekárom donedávna možno iba snívalo. Ešte 
väčšmi si ale cení prínos vedy, osobitne odborov 
ako sú biochémia, molekulárna biológia, genetika 
imunológia a ďalších, ktoré na molekulovej úrovni 
objasňujú príčiny vzniku chorôb a tým aj otvárajú 
ce lkom  nové cesty k ich prevencii a terapii Tu 
vidí aj zárodok toho, že niektoré chirurgické dis
ciplíny, napr. všeobecná ch iru rg ia  v budúcnosti 
asi zaniknú. Navyše ak chirurg napráva vrodené 
chyby a um ožňuje ich nositeľovi p lnohodnotný 
život, neodstraňuje ich genetický základ a chybné 
gény sa m ôžu šíriť ďalej. Ak genetic i nebudú 
schopní te rapeuticky elim inovať chybné gény, 
mohla by to  byť pre ľudstvo bio logická časovaná 
bom ba

Popri biologických limitoch má chirurgia aj etic
ké. Oveľa viac ako v iných profesiách, kde sa tiež 
pracuje s ľuďmi, ba aj väčšmi ako v iných medi
cínskych disciplínach tu vstupuje do hry ako kľú
čový faktor empatia a schopnosť lekára navodiť 
u pacienta dôveru, ale aj m orálka a svedom  e 
Lebo od osobnosti ch iru rga  závisí n ielen zdra
vie človeka ale aj jedinečný fenomén jeho existen
cie -  život.

Prof. Siman potvrd il svoj chýr vyn ika júceho 
prednášateľa Jeho vystúpenie bolo nielen obsa
hovo bohaté, hlboko premyslené a kultivované, 
ale aj neobyčajne pútavé Jeho prednáška bola 
ojedinelým zážitkom, na ktorý sa nezabúda a ma
la vynikajúci ohlas

(DM)

Akademický klub UK
ponúka svoje priestory akadem ickej obci i verejnosti

Akademický klub UK na Štúrovej ulici číslo 9
v Bratislave ponúka:

-  príjemné, kultúrne, ničím a nikým nerušené po
sedenie,

-  široký sortim ent nealko a alko nápojov,
-  priestory pre organizovanie pracovných sem i

nárov, zasadnutí, ško len í a iných firem ných 
podujatí s možnosťou pjodania jedného teplého 
jed la  alebo občerstven ia  fo rm ou švédskeho 
stola,

-  priestory pre konanie workshopov, internet-jxj- 
dujatí, pre prezentácie rôznych publikácií, kníh, 
skript alebo výtvarných či iných um eleckých 
diel spojených s ich predajom,

-  proriadanie búrz rôzneho charakteru.

-  prezentáciu záujmovej činnosti pracovníkov UK, 
napr. výstava vlastných diel, knižných zbierok, 
v inotéka a pod.

-  možnosť usporiadania pracovných alebo život
ných jubileí, prom ócií, svadieb, stre tnutí rôz
neho charakteru alebo iných podujatí pre max. 
50 — 55 osôb (vzhľadom na kapacitu priestorov),

-  iné spoločenské jaodujatia.
A-klub je otvorený v pracovných dňoch denne 

od 11.00 do 21.00 hod., pri o rganizovaných po
dujatiach však tento čas neplatí. Na vstup do 
k lubu  nie sú po trebné  iden tifikačné  kartičky. 
K dispozícii je denný bar s počtom 40 miest, veľ
ká zasadačka s kapacitou 27 miest a malá zasa
dačka s kapacitou 11 miest. Akadem ický klub je 
nefajčiarske pracovisko.

Aktivity, ktoré si vyžadujú uzatvorenú spo loč 
nosť, je potrebné dohodnúť aspoň 7 -  10 dní vo
pred. Na telefónnom čísle 5296 3082 alebo na 
e-mailovej adrese Danieta-Hlavacova@rec.uniba.sk 
je Vám denne k d ispozícii vedúca A-klubu pani 
H la vá čo v i ktorá s Vami dohodne všetky organi
začné a finančné záležitosti. Svadby, promócie, 
sem ináre, prezentácie alebo iné spoločenské 
podujatia sa môžu konať aj v sobotu alebo v ne
deľu. Každá akcia si vyžaduje písom nú ob jed 
návku.

Všetky potrebné informácie nájdete aj na novej 
webovej stránke A-klubu

Daniela Hlaváčova, vedúca A-klubu UK
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Významné ncenenie martinských lekárov
Za účasti predstavite ľov politického, ku ltúrneho a spoločenského 

života, vrá tane zás tupcov  veden ia  U n ive rz ity  K om enského, sa 
dňa 17. júna  2003 usku to čn il v B ra tis lave  v ho te li B ô rik  s lávn o s t
ný ce rem on iá l udeľovania  C e rtif iká to v  a Z la tých  m eda ilí S lovak 
Go ld. V ka tegórii p rod u k to v  tv o rive j č in n o s ti bo la  Z la tou  m eda i
lou S lovak Gold a C ertifiká tom  ochranne j značky kva lity  ocenená 
kniha „D iferenciá lna  d iagnostika  pom ocou laboratórne j m edicíny", 
kto rá  bola vydaná na sk lon ku  roku 2002 vo  sve tovo  renom ova
nom  vydavateľs tve  S p rin g e r v N em ecku. Na príprave tejto unikátnej 
publikácie sa podieľali traja martinskí lekári z Jesseniovej lekárskej 
fakulty Univerzity Komenského a Martinskej fakultnej nem ocnice -  
prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., prof. MUDr. RNDr. Rudolf Pullmann, 
PhD., a prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc., ktorí sa tiež zúčastnili 
na slávnostnom ceremoniáli.

Toto prestížne ocenenie sa udeľuje produktom  m imoriadnej kvality, 
a to po všestrannom hodnotiacom  a certifikačnom  procese aj z hľa
dísk širšieho spoločenského významu. Vôbec po prvýkrát v deväť
ročnej histórii Nadácie Slovak Gold bolo to to  ocenenie spomedzi 
stoviek nominovaných a hodnotených produktov udelené knižnému 
produktu tvorivej činnosti pochádzajúcem u z rezortu školstva a zdra
votníctva. Jedným z vysoko hodnotených prínosov knihy bola skutoč
nosť, že lexikonické inform ácie v te jto  referenčnej publikácii môžu 
tisícky lekárov použiť v diagnostickom a liečebnom procese státisicov 
pacientov po celom  svete pri obrovskom  spektre  ochorení Knihu 
ktorá je zatiaľ dostupná vo viac ako 100 krajinách sveta, sa rozhoď 
vydať aj vydavateľstvá m edicínskej literatúry v Grécku a Indu Kniha je 
určená študentom  všetkých ročníkov štúdia medicíny, lekárom všet
kých klinických špecializácií pre ich dennú prax. študentom dokto
randského štúdia, ako aj lekárom v špeciaiizačnom štúdiu.

V mene autorského kolektívu úprim ne ďakujeme rektorovi UK doc. 
F. Gahérovi za náklonnosť m yšlienke nominovať knihu a za finančnú 
pom oc spojenú s nom inovaním knihy na ocenenie v systéme Slovak 
Gold. Pre členov autorského kolektívu je cťou že môžu pracovať na 
Univerzite Kom enského a prispieť k je j rozvoju aj p rostredníctvom  
tejto knihy. Udelenú poctu považujeme súčasne a| za ocenenie našej 
aima mater -  Univerzity Komenského.

Kniha i udelené ocenenie úspešne reprezentujú Jessemovu lekár
sku fakultu UK. Martinskú fakultnú nem ocnicu, mesto Martin, Turiec 
Univerzitu Komenského, slovenské zdravotníctvo, školstvo a kultúru tak 
u nás, ako i po celom  svete.

pro f. M UDr. Dušan M eško, PhD. 
p rednosta  K lin ik y  te lových o vn éh o  lekárstva  JLF UK

a MFN M artin

N A D Á C IA  SLOVAK G O L D ^ F  SLOVAK GOLD FOUNDATION

u  d  u ľ  u  j  e ^

C E R T 1 F I K A T
o c h r a n n e j  z n a č k y  k v a l i t y

M M I Ž M M

Z l a t ú  m e d a i l u  S L O V A K  GOLD

. p r d í t t k t u
D IF F E R E N T IA L  D IA G N O S IS  BY  LA B O R A TO R Y  M E D IC IN E  

o d b o rn í  p e ká rska  p u b lik á c ia

od  .z o « t  a vo  v a 11 ľ a '
P ro f .  M U D r. D U Š A N  M EŠKO , P hD .

Z  h ľa d ís k  k v a l i ty  p ro d u k t  s p ln i l  p o ž ia d a v k y  d  k r i té r iá  p re  udelenie  
C e r t if ik á tu  'ochranne j zn a čky  k v a l i t y  a Z la te j m e d a ily  S lo v a k  Gold. 
Po u te itra n n o rn -Jo b Je k tivn o m  a n e z á v is lo m .h o d n o tia c o m  k o n a n í to 
p o tv rd i lo  o d p o rd č a á iŕ [v y m e n o v a n e j'o d b o rn e j h o d n o tite ľske ,j kom isie , 
k to rá  p ro d u k t p o í t ľd i lá  z h ľa d ís k  S irS ith o  spoločenského význam u  
O. to m tô  h o d n o ts n í n a d .S ia n d ts rd n o ftl p ro d u k tu  ro zh o d lo  P re z íd iu m  
N a d á c ie  S lovak.‘G o L d d ča .3 ."S . 2003. . 1;;-. • ý ; ' i ; '  > ľ  .. ,1 . -

C e r t i f ik á t  p ia t i  36  m esiacov od je h o  v y d a n ia  
V  B ra tis lave  dna 3. 6. 2003

o ž e r  S i t k o
p reziden t

Specializačně štúdium překladatelův
Celospoločenská potreba kvalifikovaných prekladateľov v súvislosti so 

vstupom Slovenska do štruktúr Európskej únie si vyžaduje, aby sa na 
našich vysokých školách rozšírili m ožnosti štúdia prekladateľstva V roku 
1998 vznikol z iniciatívy Katedry rom ánskych jazykov a literatúr Pedago
gickej fakulty UK a Inštitútu prekladateľstva, tlmočníctva a medzinárodných 
vzťahov (ITI-RI) Univerzity Marca Blocha v Štrasburgu za podpory Fran
cúzskeho inštitútu, Britskej rady v Bratislave a Goethe inštitútu v Bratisla
ve národný projekt, do ktorého sa zapojilo päf fakúlt štyroch slovenských 
univerzít. Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (ako 
hlavný garant). Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 
Fakulta hum anitných vied a Filologická fakulta Univerzity Mateja Bela 
v Banskej Bystrici a Filologická fakulta v Prešove Pom oc uvedených za
hraničných inštitúcií sa orientu je  najm a na zabezpečenie vzdelávania 
pedagógov, ktorí špecializačné štúdium zabezpečujú Sú to vysokoškol 
skí učitelia z jazykových katedier Pedagogickej a Filozofickej fakulty UK 
odborníci z Ekonomickej univerzity. Právnickej fakulty UK a UMV a AP 
PraF UK, aktívni prekladatelia a tlmočníci

meraného na preklad odborných te ito v  (ekonom , h a p r iv o  technika 
a európske inštitúcie), bol otvorený v  s e p t e m t x  1999 za odbornej  gara roe  
ITI-RI v Štrasburgu. Zámerom organizátorov boío vytvoriť tri jazynove 
sekcie štúdia so zameraním na tri najdôležitejšie pracovné jazyky Eu
rópskej únie: angličtinu, francúzštinu a nemčinu. Otvoriť však bolo mož
né doteraz len sekciu anglickú a nemeckú. Za obdobie 1999 -  2002 ukon
čilo špecializačné štúdium prekladateľstva (anglický a nemecký jazyk) 
27 študentov a vakad . roku 2002/2003 štúdium ukončí dalších 12 štu
dentov. S absolventmi sa organizátori štúdia stretli na jar tohto roku pn 
príležitosti odborného sem inára k prob lém om  náboru prekladateľov 
a tlmočníkov pre EÚ, na ktorom sa zúčastnili aj funkcionári európskych 
inštitúcií. Podľa vyjadrenia absolventov je štúdium jednoznačným prí
nosom pre ich profesnú dráhu. Skutočnosť, že študenti majú možnosť 
získať v tom to štúdiu aj certifikát francúzskej univerzity -  ITI-RI Univerzity 
Marca Blocha v Štrasburgu, im otvára dalšie m ožnosti uplatnenia nielen 
na slovenskom trhu práce, ale i v ostatných krajinách Európy

PhOr. J itka  S m ičekova, CSc

Študenti fyziky predstavili svoje vedecké výsledky
Fakulta m atem atiky, fyz iky  a in fo rm a tiky  UK u sku to čn ila  v dňoch  

1 8 . - 9 .  júna 2003 ce los lovenské  ko lo  Š tudentske j vedecke j konfe 
rencie  2003 vo  fyz ike . Tradícia konferencií m ladých fyzikov sa obnovila 
v roku 2002, ked sa na jej organizovanie podujala Prírodovedecká fa
kulta UPJŠ v Košiciach Na tejto akcii, ktorá významne podporuje rozvoj 
vedeckej činnosti mladých fyzikov na slovenských vysokych školách, sa 
v tom to  roku zúčastn ilo  30 vysokoško lských študentov z p ia tich slo
venských fakúlt -  z FMFI UK v Bratislave, z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ 
v Košiciach, z Fakúlt prírodných vied UKF v Nitre a UMB v Banskej Bystrici 
a z Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave V rámci pta 
tich sekcií pracovalo 15 porotcov zástupcov zúčastnených fakuit. ktorí 
rozdelili 7 prvých. 5 druhých a 4 tretie ceny 

Pre priebeh podujatia  pripravili o rganizátori optim á lne  podm ienky 
Ubytvame bolo zabezpečené v ŠD L. štúra, stravovanie vo fakultnej je
dálni, prví traja v každej sekcii získali finančnú odm enenú Účastníci vy
soko ohodnotili nielen úroveň organizácie podujatia, ale najma úroveň 
súťažných prác, ktoré študenti prezentovali 

Všetky náklady spojené s pobytom  účastníkov v Bratislave hradila F a 
kulta matematiky, fyziky a informatiky UK za pom oci sponzora akcie 
Slovenských elektrární, a s Domnievame sa však. že akcie podobného 
druhu by mali byť v centre záujmu aj Sekcie vysokých škôl Ministerstva 
školstva SR. včítane finančnej dotácie (jb)
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V priestoroch Inštitútu pre verejnú správu v Bratislave sa v dňoch 3. -  23. augusta 2003  
uskutočnil už 39. ročník Letnej školy Studia Academica Slovaca

Leto v znamení SASu
Letná škola slovenského jazyka a kultúry 'Studia 

Academica Slovaca" (SAS), ktorú už tradične or
ganizuje Filozofická fakulta UK, je najstaršou let
nou školou slovenčiny u nás. Počas svojho takmer 
štyridsaťročného pôsobenia „odchovala" už skoro 
päťtisíc slovakistov, slavistov a záujem cov o slo
venský jazyk a kultúru. O tom, že má dobré meno 
doma i v zahraničí, svedčí velký záujem -  prihláš
ky prichádzali do Metodického centra SAS už od 
januára.

Tento rok sa letnej školy zúčastnilo 155 účastní
kov z 30 krajín sveta ( Nemecko -  20, Francúzsko -  
16, Poľsko -  13, Maďarsko - 1 1 ,  Španielsko -  10, 
Fínsko -  9, Rakúsko -  8. Bulharsko -  6, z Rumun
ska, Ukrajiny. USA a Talianska po 5 účastníkoch, 
z Ruska, Slovinska. Srbska a Čiernej Hory a Chor
vátska po 4, z Bieloruska, Česka, Kanady a Švéd
ska po 3. z Belgicka, Nórska, Portugalska, Ja
ponska a Velkej Británie po 2, z Grécka, Indie, 
Izraela, Kuby a Švajčiarska po 1 účastníkovi). Ako 
zvláštnosť možno spom enúť účasť belgického 
sasistu Alexisa Raula, ktorý nebol len najstarším 
účastníkom  kurzu (77 rokov), ale aj „na jska lne j
ším' pnaznivcom tohto podujatia za posledné roky 
bol na letnej škole už po ôsmykrát. Po niekolkých 
rokoch sa už po piatykrát zúčastnila SASu aj 
frekventantka z Kuby -  pani Elsa Yirat Hierresuelo.

Frekventanti pracovali spolu v 14 skupinách, 
rozdelení podľa stupňa jazykovej pokročilosti na 
začiatočníkov, m ierne pokročilých a pokročilých 
Jazykové semináre a konverzačné cvičenia viedli 
lektori -  odborníci z oblasti slovenčiny ako cu
dzieho jazyka.

Už tradične patril dopoludňajší čas p rednáško
vým cyklom Spolu odznelo 30 prednášok z ob 
lasti lin gv is tiky , s lovenske j litera tú ry, h is tó rie  
a umenovedy, publikované aj v zborníku Studia 
Academica Slovaca 32, Stimul 2003. V rámci 
prednášok dom inoval etno log ický blok venova
ný problem atike ľudovej kultúry, ktorý vyšiel ako 
separát k zborníku. V tom to  pro jekte  pripravili 
pedagógovia z Katedry etno lóg ie  FiF UK súbor 
prednášok pod spoločným názvom: „Ludová kul
túra a jej premeny v 20. storočí' (L. Mlynka, J. Mi
chálek, M. Leščák, K. Jakubíková, S. D illnber- 
gerová, K. Nádaská, M. Paríková, 2. Škovierová, 
M. Botíková). Nechýbali ani „tradičné' cudzojazyč
né prednášky zo slovenských reálií (A. Sopuško- 
vá, M. Botíková, M. Paríková).

Rušné boli aj popoludnia na obsahovo a tem a
ticky pestrých odborných seminároch, tvorivých 
dielňach a besedách s osobnosťam i slovenskej 
vedy i umenia. Tu sa m ohli frekventanti prakticky

stretnúť s ľudovou kultúrou na tvorivých dielňach 
o ľudovej hudbe a speve ľudových piesní, o ľu
dovom tanci (L  Herzánová) a na prezentácií ľudo
vých nástrojov (B. Ulašín). Nesklamal ani program 
Sami sebe, v ktorom každý účastník prezentoval 
kultúru vlastnej krajiny, či spolu so svojimi kole
gami pripravil zábavné vystúpenie, V diskusnom 
popoludní zarezonovala aktuálna téma „Slovensko 
na ceste do Európskej únie“ v podaní Mgr. Kamila 
Sládka z Centra pre európsku politiku, rovnakú 
pozornosť zožala aj prezentácii programu FiF UK
0 rodových štúdiách (Z. Kiczková, E. Farkašová, 
M. Botíková). Besedy pripravili aj vydavateľstvá 
Perfekt (prezentácia edície Významné osobnosti 
S lovenska -  D. Machala, L. Švihran) a opätovne
1 vydavateľstvo RAK so svojimi prispievateľmi Jed
no z popoludní patrilo návšteve Jazykovedného 
ústavu L. Štúra spojené s prezentáciou projektu 
Slovenský národný korpus (M. Šimková). Večery 
vypĺňali videoprojekcie slovenských filmov režisé
rov J Jakubiska, M. šulíka i D. Hanáka.

S velkou odozvou sa u frekventantov stretol 
translalologický seminár, spoluorganizovaný s Li
terárnym informačným centrom, kde pod odborným 
vedením mohli nádejní budúci translatológovia 
pracovať s prekladmi slovenských umeleckých tex
tov, so zameraním na rozprávku (K. Bednářová), 
verš a preklad (J. Zam bor) i vedecko-populari- 
začné texty (M. Kusá). Besedovalo sa aj so zná
m ym i s lovenským i prekladateľm i (P V ilikovský. 
J. Buzássy, M. Bátorová, J. Zambor)

Po dobrých skúsenostiach z m inulého roka sa 
zopakovala beseda v priestoroch S lovenského 
rozhlasu s tvorcami a realizátormi slovenskej roz
hlasovej hry. K nahrávkam vybraných rozprávok po
pravila autorka projektu Dr Jana Pekarovičová se
nu cvičení zameranú na rozvíjame a zdokonaľo
vanie počúvania s porozumením a hovorenia.

10. výročiu založenia M etodického centra SAS 
na FiF UK, ktoré pripadá na ten to  rok, patrilo  
s tre tnutie  starých i m ladých sasistov, bývalých 
i terajších spoluorganizátorov a lektorov. Desať
ročnú prácu bilancovali riaditeľ centra prof. Jozef 
Mlacek, Dr. Jana Pekarovičová (zástupkyňa ria
diteľa MC SAS) a doc. Peter Baláž (bývalý vedúci 
pracovník MC SAS).

Program  letnej školy SAS okrem  jazykových 
kurzov neodmysliteľne vypĺňajú kultúmo-pozná- 
vacie podujatia. Pnamo v Bratislave sa ich udialo 
n ieko lko. Okrem prehliadky centra Bratislavy 
a návštevy hradu Devín, ktorý mohli frekventanti 
obdivovať aj z výhliadkovej lode Prešov, sa SAS 
zúčastnil na prijať u viceprimátora hlavného mesta

SR Bratislavy Braňa Hochela Program stretnutia 
v Zrkadlovej sieni Pnmacialneho paláca umetecky 
pôsobivo doplnilo vystúpenie sólistu opery SND 
Jozefa Kundláka.

Nezabudnuteľným zážitkom býva pre všetkých 
účastníkov školy tro jdňová exkurzia po Sloven
sku. Tento rok navštívili Topoľčianky Liptovský 
Mikuláš Martin, Zilmu, Strečno V Kremnici ich už 
po druhýkrát privítal Peter Michalica a vo svojom 
rodnom  dom e špeciálne len pre SAS usponada* 
koncert pod diamantovou klenbou Literárne orien
tovaná skupina frekventantov navštívila významne 
miesta slovenského literárneho života (Dolný Ku
bín Jaseňová Literámovedné múzeum v Martine! 
Ostatní účastníci exkurzie sa zoznám il s rovnako 
zaujímavými pamiatkami a prírodným: krása"" 
horného Spiša (Kežmarok Stará Ľubovňa Červe
n ý  Kláštor)

Pri op ise  ku ltúrno-spoločenských podu jatí je 
treba spomenúť aj oficiálne časť programu. Úvod
né slávnosťné otvorenie letnej ško ly  spojené 
s recepciou ministra školstva Martina Fronca v ho
teli Fórum vystriedalo v závere odovzdávanie vy
svedčení v Aule UK za účasti prorektora MUDr. 
Petra Osuského a dekana FiF UK doc Antona 
Eliáša, ako aj záverečná recepcia v Inštitúte pre 
verejnú správu. V záverečnom pnhovcre dekan 
FiF UK Anton Eliáš ocení! prácu členov Meto
d ického centra SAS a organizačného tímu letne 
školy a poprial im veľa síl pri príprave budúceho 
jubilejného ročníka -  40. letnej školy slovenského 
jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca

Mgr. Eva Vojtechova, 
tajomníčka MC SAS

In š t itú t  ju d a is t ik y  U n iv e rz ity  K o m e n s k é h o
(Fakulta sociálnych a ekonom ických vied UK)

organizuje v zimnom semestri akad. r. 2003/2004

ku rzy  h e b re jč in y
-  Ivrit pre začiatočníkov (2 kurzy) -  J. M ielcarková
-  ivrit pre pokročilých (2 kurzy) -  J. Mielcarková
-  ivrit pre pokročilých -  konverzácia (1 kurz) -  D. Weiss
-  klasická hebrejčina -  čítanie Tóry pre pokročilých (1 kurz) -  

V. Trabalka

Kurzy budú prebiehať v priestoroch IJ UK na Panenskej ul. č. 4 a do 
jedného kurzu môže byť prijatých max. 20 poslucháčov. Záväzné 
prihlášky sa prijímajú na IJ UK v septem bri osobne alebo telefonicky 
na čísle 5441 6867, 5441 6873 (na prvej hodine dostanete poštovú 
poukážku na zaplatenie kurzovného).

Kurzovné za 1 sem este r: (dve hodiny týždenne f2  týždňov)
1 200,- Sk (24 hod. x 50,- Sk)
840,- Sk (24 hod, x 35,- Sk) pre pracovníkov UK, študentov SŠ a VŠ

Kurzy budu prebiehat v dňoch:
pondelok: 17.00 -  18.30 pokročil1 l (absolv 2 sem 1 

začiatok 29. 9. 2003 
pondelok: 18.30 -  20.00 pokročili li.(absolv 6 sem ) - 

začiatok 29. 9 2003 
utorok: 17.00 -  18.30 klasická hebrejčina - začiatok 30 9 2 X 3  
streda: 15.00 -  16.30 začiatočníci I . -  začiatok 1 .1 0  2003 
streda: 17.00 -  18.30 začiatočníci II. -  začiatok 1 .1 0  2003 
Kurz konverzácie s D Weissom podľa dohovoru'.

Ďalšie Informácie Vam poskytneme na tel čísle 544 ' 6867 
5441 6873 alebo osobne
E-mail: lj@lj.unlba sk alebo mielcarkovavýij.uniba sk 

Tešíme sa na Vašu účasti
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„Írsko a Slovensko -  partneri v rozšírenej Európe“

Prednáška M ary M cAleese, prezidentky írska, dňa 6. júna 2003 na Univerzite Komenského v Bratislave

Je pre mňa skutočne velkou cťou. že dostávam 
Velkú zlatú medailu Univerzity Komenského. A to 
nielen preto, že sa začleňujem do zoznamu vyni
kajúcich laureátov z celého sveta a zo širokej o b 
lasti ľudského snaženia, ale aj preto, že ma to, ako 
bývalého profesionálneho pedagóga, spája s me
nom muža. ktorého vo la jú  otcom  m oderného 
vzdelávania a s touto renom ovanou univerzitou, 
ktorá sa hrdo hlási k jeho filozofii. Komenský pre
sadzoval rovnaké vzdelávanie pre bohatých i chu
dobných, pre m užov i ženy. Vedel, že náš svet 
nikdy plne nevyužije svoje možnosti, kým vzdela
nie neprebudí schopnosti a talent každej a všet
kých ľudských bytostí. Viac ako štyristo rokov po 
jeho smrti ešte stále čakáme, až jeho vízie široko 
rozkvitnú. Vy ich udržujete pri živote a davate nám 
nádej, že realizácia jeho predstáv je možná.

Moja návšteva je vôbec prvou návštevou hlavy 
írskeho štátu vašej krajiny. P rišla som navštíviť 
Slovensko v čase, ked uskutočňuje historický krok 
vstupu do rodiny národov Európske j únie. My 
v írsku obdivu jem e obrovské úsilie, kto ré  vyna
kladáte, aby ste boli na tú to  zm enu pripravení 
a viem. že írsky národ sa teší na širokú vzájomnú 
spoluprácu, ktorá povedie k spoločnej budúcnosti. 
Naše partnerstvo prispeje k splneniu vznešeného 
snu zakladateľov Únie. ktorí, zdesení ruinami dvad
siateho storočia, nástojili na vytvorení m ierovej 
a prosperujúcej Európy cestou vzájomného reš
pektu a spolupráce medzi jej suverénnymi štátmi 

Každý národ prináša k stolu Unie svoju vlastnú 
históriu i perspektívu. Írsko prináša perspektívu 
malého ostrova na západnej periférii Európy, ktorý 
má nielen silné historické väzby k Európe, ale aj 
k obrovskej svetovej globálnej rodine -  írski em ig 
ranti žijú na všetkých kontinentoch, no najmä 
v Spojených štátoch, Kanade a v Austrálii.

Vy prinášate perspektívu krajiny v srdci kon
tinentu, ktorá má spoločné hranice s krajinami, 
ktoré nie sú ani členmi, ani kandidátm i Únie. Má
te špeciálnu polohu na to, aby ste Európu ochrá
nili od vytvorenia nových de liac ich  čiar. Máte 
bohaté skúsenosti s národnostným i menšinami, 
žijúcimi pri hraniciach vašej krásnej krajiny, a mô
žete nás teda veľa naučif o úcte k rôznorodosti 
a o realizácii osvietenej politiky rovnosti a integrácie.

Napriek všetkým rozdielom v našich dejinách 
existujú určité spoločné skúsenosti, ktoré vytvá
rajú istý d ruh vzá jom nej spontánne j em patie, 
ľahko prerastajúcej do priateľstva. Obidva národy 
prešli dlhou históriou zložitých vzťahov s väčšími, 
dom inantným i susedmi a obidva národy museli 
bojovať, aby si vytvorili svoje vlastné m iesto vo 
svete. Obidva naše národy si chránia svoju kultúr
nu identitu a chcú, aby prekvitala ako nikdy pred
tým.

Čo nám asi ponúkne naša spoločná budúc
nosť? Možno by som mala začať úvahou o tom, 
ako írsky národ vníma túto vzrušujúcu fázu rozší
renia, a aké sú naše skúsenosti s tridsaťročným 
členstvom v Únii.

R o z š íre n ie  EÚ

My v írsku zastávame názor, že potenciálny vstup 
desiatich nových členských štátov zo strednej 
a východnej Európy, Cypru a Malty predstavuje 
jeden z najpozitívnejších krokov od založenia 
bývalého EHS v roku 1957. Definitívne zanecháva 
za sebou tmavé dni m inulého storočia a potvr
dzuje dynamiku vývoja Európskej únie. Osobitne 
nás teší, že sa naše hlavné m esto D ublin stane 
dňa 1. mája budúceho roka centrálnym dejiskom 
aktu rozšírenia Únie, keďže Írsko bude práve v tom 
čase predsedať Únii. V Dubline privítame starých 
priateľov ako nových kolegov.

Uvedomujeme si výhody, ktoré prinieslo írsku 
členstvo v EÚ a veríme, že aj ostatní majú právo 
na také isté príležitosti, aké boli dané nám Pa-

T

mátáme sa aj na starosti a znepokojenia, ktoré 
sprevádzali naš vstup  do Ume a preto keď sa 
vy pripravujete na svoju novú budúcnosť v Úmi 
môžu vám pomôcť aj skúsenosti írskej cesty od 
jej s ituácie  ako kandidátskej krajiny až k stavu 
sebaistého hrača na európskei scene

Skúsenosti z  členstva v EU
Pred vstupom do Únie bolo Írsko pomerne chu

dobné a nerozvinuté, do velkej miery závislé od 
poľnohospodárstva. Mali sme vysokú emigráciu, 
vysokú nezam estnanosť a malý exportný trh. 
Starosti nám robila naša schopnosť vysporiadať 
sa s otvorenými trhmi, naša zraniteľnosť ako malé
ho národa medzi väčšími partnermi. Znepokopva- 
lo nás potenciálne ohrozenie našej ťažko vydoby
tej nezávislosti a našej žiarlivo stráženej identity

Dnes vidíme tieto obavy v novom svetle Máme 
úspešné hospodárstvo, nízku nezamestnanosť, vy
soko globalizovaný a vyspelý exportný trh. V Euró
pe rastie význam írska a naša kultúrna identita 
nikdy nebola silnejšia. Sme dostatočne írski, do 
statočne európski Začali sme na úrovni 60-per- 
centnej európskej priem ernej m zdy a dnes d o 
sahujem e úroveň je j 130 percent. Začali sme 
s poľnohospodárskym exportom s nízkou poda
nou hodnotou, dnes sme najväčším svetovým 
vývozcom počítačového softvéru

Nepretransformovala nás cez noc nijaká zázrač
ná form ula V skutočnosti naša transformácia trvala 
dve desaťročia a vyžiadala si veľa bolesti a ťažkej 
práce.

Členstvo v Únii a s tým  spojené významné fi
nančné presuny sa stali stimulom pre náš hospo
dársky rast a sociálny rozvoj. Veľmi sme zlepšili 
svoju cestnú a te lekom unikačnú infraštruktúru. 
rozšírili prístup k vzdelaniu, čo nám poskytlo kva
lifikovanú pracovnú silu, príťažlivú pre investorov 
Podporovali sme kultúru rovnosti, ktorá priviedla 
tisícky cíalších žien do zamestnania a vpustili tak 
čerstvú energiu do siete schopností našich ľudí 
Sformovali sme úspešný model sociálneho part
nerstva. ktorý vytvoril stabilné hospodárske ovzdu
šie, príťažlivé pre investície sm erom  dovnútra 
krajiny. Vypestovali sme nový dynamický domáci 
podnikateľský sektor, ktorý je teraz deviatym naj
dôležitejším zdrojom zahraničných investícií v Spo
jených štátoch a významným investorom v Európe 
Zaviedli sme pre zahraničných investorov priaznivý

režim jednotných daní a vôbec sme prešli na 
nový, sebavedom ý pohon a nechali za sebou 
neinšpirujúci fatalizmus m inulosti Ak nám štruk
turálne a kohézne fondy pom ohli, tak jednotný 
trh podnietil naše ambície a schopnosti a najviac 
prispel k rastu nášho hospodárstva

Jedna z najpozoruhodnejších výkladných skríň 
našich zmenených čias sa dá dnes vidieť v úplnej 
reforme nášho vzťahu s Velkou Britániou Historic
ky zaťažený, násilný a nepriateľský vzťah sa stal 
kolegiálnym a priateľským práve prostredníctvom 
našich vzájomných vzťahov v Bruseli a dnes me
dzi oboma vládami panuje nový duch konsenzu 
umožňuúci rozvoj mierového procesu v Severnom 
írsku.

D is k u s ia  o  b u d ú c n o s ti E u ró p y

Mame svoje problémy a óekme mnohým vyzvem 
z ktorých me najm enšia je trvalo udržať a v b u 
dúcnosti posilňovať naše úspechy bez ohľadu 
na globálne a vnútorne tlaky Ako člen Um# m á
me však formálne aj neformálne príležitosti po 
učiť sa od ostatných a nájsť nešenia. zato žene na 
oveľa širších skúsenostiach než su t *  naše Pre 
každú krajinu je prirodzene pnontou jej vlastný 
úspech Kedže však z č lenstva vyptyva zodpo 
vednost za naše spoločné európske občianstvo 
každý z nas sa musí zapojiť do ptnema nafcehevej 
utohy navigovať budúcnosť Ume po súdržnom 
kurze a nalodiť na palubu aktívnych presvedč# 
nych a jednotných občanov Vefcá Oskuí a  o  bu 
dúcnosti Európy už wchoft a teraz v naaieďusccn 
týždňoch v Európskom konvente a na zaaadarv 
Európskej rade v Tesatomkách nastáva jej nová 
a rozhodujúca fáza

štartovací bod tejto d iskusie je na ltasse upo 
kojujúci Európska únia má už na svojom konte 
celý rad značných úspechov. Práve rôznorodosť 
vyjadrených názorov a úplná otvorenosť diskusie 
v Konvente svedčí o množstve pozitívnej energie 
v jadre Únie a predpovedá jej dobrú budúcnosť 
Zvlášť vítam, že medzi predstaviteľmi írska a Slo
venska existuje v Konvente veľmi úzka spolu
práca a verím, že to buduje scénu pre budúce 
vzťahy Dúfam tiež, že idey vykryštalizujú, dôjde 
ku konsenzu, ktorý uľahčí ú lohy M edzivládnej 
konferencii a vyjasní budúcnosť

Z á v e r

Jedna vec je však celkom istá -  a to. že 1 má
ja sa budú v Dubline písať dejiny Slovenska, 
írska, aj Európskej únie Ak v Bratislave narastá 
vzrušenie, môžem vás ubezpečiť, že sa to iste 
deje aj v mojom hlavnom meste Uvedomujeme 
si, že takéto dm pochádzajú v živote len zriedkavo 
a sme rozhodnutí reagovať na *ch hlboký historic
ký zmysel tým. že budeme výkonným efektívnym 
a nestranným spôsobom  vykonávať funkciu pre
zidenta Rady, rešpektujúc všetky názory a vítajúc 
všetky partnerské národy Nám môže popadnúť 
ú loha viesť finálne rokovania o novej Zm luve 
o budúcnosti Európy -  náš malý ostrov práve 
v to m  vidí silu európskeho členstva Bez toho 
členstva sme len malý národ, ktorý sa dá ľahko 
ignorovať Európska únia je silná platforma, na 
ktore j m ôžem e predstaviť a rozvíjať svoj talent 
a svoje sny čoskoro  aj Slovensko pocíti ten isty 
príval sily Želám vám veľa úspechov a teším sa 
na príspevok vašej a mojej krajiny k budúcnosti 
Európy Ešte nijaká generácia nezažila také pro
sperujúce Írsko, ako je dnešné, okrem, dúfam, g e 
nerácie. ktorá bude žiť v Unn spolu so Slovenskom

Dovolte, aby som sa vám ešte raz podakovala 
za vaše vrelé prijatie a za pozornosť, ktorú ste mi 
venovali

P reklad RNDr Z Ladzianska, CSc
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D O K U M E N T Y

R e zo lú c ia  ú č a s tn ík o v  k o n fe re n c ie

„Úloha vysokých škôl v Európe založenej na vedomostiach“
V Bratislave sa dňa 10. júna 2003 konala národná konferencia, ktorú pripravili Ministerstvo školstva SR, Slovenská rektorská konferencia (SRK) 

a dálšie akadem ické orgány a organizácie v SR. Hlavným cieľom konferencie bolo prijať národnú pozíciu Slovenskej republiky k dokumentu 
Európskej komisie „Úloha univerzít v Európe založenej na vedomostiach“.

Konferencia, na ktorej sa zúčastnilo 200 zástupcov slovenských vyso
kých škôl, ministerstva školstva a iných m inisterstiev Slovenskej republiky, 
Národnej rady SR, vyšších územných celkov a tretieho sektora, prijala na
sledujúcu rezolúciu vychádzajúcu z podnetov účastníkov:

Ú č a s tn íc i k o n fe re n c ie :
I .  Zdôraznili, že vysoké školy sú najdôležitejším nástrojom skvalitnenia 

ľudského potenciálu a produkcie poznania prepojeného na inovácie. Vysoké 
školy sa musia budovať ako centrá produkcie poznania prostredníctvom 
výskumu, centrá šírenia poznania prostredníctvom vzdelávania, ako pros
třednici inovačného procesu. Vysoké školy sú zdrojom kvalifikovanej pracov
nej sily, excelentného výskumu, náplne stredného a základného vzdelávania, 
základňou pre prijímanie rozhodnutí o riadení spoločnosti a prostredím for
mujúcim osobnosť jednotlivca a charakter spoločnosti Úloha vysokých škôl 
je v spoločnosti založenej na poznaní jedinečná a nezastupitelná

Univerzity ako centrá európskej excelencie a regionálnej kompetencie
2 Upozorňujú, že excelencia je jedinou cestou ako zabránit úniku mozgov 

a ako zabezpečit zatraktívnenie Slovenského vzdelávacieho a výskumného 
priestoru Budovanie európskej excelentnosti musí vychádzať z potenciálu 
regiónov a plánov ich ekonomicko-sociálneho rozvoja Budovanie excelent- 
nosti nemusí byť podmienené aspektom krátkodobej ekonomickej úspeš
nosti, ale dôležitý je v tomto prípade národný kultúrny rozmer

3 Vyzýva|ú Vládu SR a regionálne správy na hľadanie vhodných nástro
jov na určenie a mapovanie potenciálu regiónov s výhľadom na budovanie 
centier európskej excelencie

4 Potvrdzujú, že kľúčovým kritériom pre rozpoznanie excelentnosti je 
medzinárodné uznanie expertmi v danej oblasti Záujem zahraničných štu
dentov a expertov je kritériom na posudzovanie udržateľnosti excelentnosti 
centra.

5. Vyzývajú Vládu SR na vypracovanie a schválenie dlhodobej koncepcie 
rozvoja spoločnosti založenej na poznaní. Koncepcia by mala byť apliko
vaná prostredníctvom Akčného plánu s konkrétnymi krokmi a opatreniami 
pre rozvoj vzdelania, vedy. techniky a inovácií. Prijatiu Akčného plánu by ma
la predchádzať široká diskusia v akademickej obci a Národnej rade SR.

6. Vyzývajú európske inštitúcie, predovšetkým Európsku komisiu na koor
dináciu vypracovania návodu a kritérií výberu excelentnosti v medzinárod
nom kontexte.

7. Vyzývajú Európsku komisiu, Radu Európskej únie a Európsky parlament 
na prijatie podporných krokov na posilnenie výskumnej činnosti na vysokých 
školách.

Prepojenie vysokých škôl do s ieti
8. Zhodli sa na potrebe zlepšenia kvality a kvantity výučby cudzich jazy

kov, ktorá je podmienkou zapojenia sa do výskumných a vzdelávacích sieti.
9. Potvrdzujú, že uskutočňovanie spoločných medzifakultných, medziuni- 

verzitných a medzinárodných bakalárskych, magisterských a doktorandských 
študijných programov končiacich udeľovaním spoločných diplomov bude 
indikátorom kvality sietí. Zároveň vyzývajú národné a európske inštitúcie na 
vytvorenie legislatívnych a finančných podmienok na existenciou spoločných 
projektov. Program Erasmus Mundus považujú za krok správnym smerom, 
ale odporúčajú kvantitatívne zvýšenie jeho dosahu

10. Odporúčajú Ministerstvu školstva SR začleniť do návrhu novely zá
kona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách legislatívny rámec na udeľovanie 
spoločných diplomov.

Úloha vysokých škôl pri napĺňaní cieľov európskych vzdelávacích 
systémov a pri porozum ení m edzi vedou a spoločnosťou

I I .  Súhlasia, že vysoké školy musia prijať väčšiu zodpovednosť za kvalitu 
výučby na základných a stredných školách. Zároveň vyzývajú Vládu SR 
a Európsku komisiu na vytvorenie nástrojov podporujúcich spoločné projekty 
medzi vysokými školami a nižšími stupňami vzdelávania Účastníci považujú 
novú generáciu komunitárnych programov Európskej únie za vhodnú príle
žitosť k realizácii tejto myšlienky.

Financovanie vysokých ik ó l  -  dostatočné a trvalé zdroje
12. Vyzývajú Európsku komisiu, aby v nasledujúcich dokumentoch pres

nejšie definovala „dostatočné zdroje ' finančných prostriedkov pre vysoké 
školy. Účastníci konferencie považujú za vhodnejšie používanie termínu j t h - 

nimálne zdroje“, ktorých výška by nemala klesnúť pod pnemer Európskej únie, 
t.j 1,1 % podielu HDP

13 Zdôrazňujú, že rozsah celkovej autonómie vysokých škôl je pnamo- 
úmerný rozsahu ich ekonomickej autonómie, ktorá je pre další rozvoj vyso
kých škôl kľúčová.

14. Zdôrazňujú že kvalitné vzdelávanie si vyžaduje kvalitné financovanie 
Štát sa nemôže zbaviť zodpovednosti za financovanie vysokých škôl

15. Zhodli sa, že aj vysoké školy musia prispieť najmä k získaniu dalších 
zdrojov z mimorozpočtových prostriedkov. Predovšetkým získavaním zdro
jov prostredníctvom voľnej súťaže, a to nielen z vedeckých grantov. ale aj 
v súťaži o inštitucionálne zdroje V súvislosti s podnikateľskou činnosťou 
vysokých škôl a prostriedkam i získanými z darov, dedičstva a da šich 
zdrojov vyzývajú Vládu SR a európske inštitúcie na prijatie potrebného le
gislatívneho rámca (v rámci svojich kompetencií), aby vysoké školy boli 
oslobodené od platenia daní (tzv .daňové prázdniny") a aby sa um ož '. 
daňové zvýhodnenia tých podnikateľských subjektov, ktoré spolupracujú 
s vysokými školami

16 Zdôrazňujú, že profesionalizácia manažmentov vysokých škôl s vy
žaduje prehodnotenie vzťahov v rámci zodpovednosti a právomocí na vyso
kých školách

Veda na vysokých školách

A Komercíonalizácia výsledkov výskumu
17. Vyzývajú na vypracovanie legislatívnych podmienok financovania 

začínajúcich podnikov a finem aplikujúcich výsledky vedy v praxi a úpravu 
podmienok tak. aby sa vysoké školy podieľali na zisku z realizovaných vý
sledkov výskumu a na nezdaňovanie darov poskytnutých vysokým školám

B Excelentnosť na vysokých školách
18 Odporúčajú pri akreditácii vysokých škót zvýšit dôraz na kvalitu 

vzdelávacej a vedeckej práce podľa medzinárodných kritérií a aiokovar.ie 
financií zo štátneho rozpočtu podľa výsledkov objektívneho hodnotenia

19 Odporúčajú zohľadňovat výsledky vedeckej a umeleckei čmnost v hod
notení učiteľov vysokých škôl

20. Za dôležitý prvok excelentnosti považujú stimuláciu interdisciplinarity 
výskumu na vysokých ško.ách

21. Zdôrazňujú, že je potrebné zabrániť kráteniu už pndelených finančných 
prostriedkov na vedu, techniku a výskum Zároveň vyjadrujú znepokojenie 
s nedostatočnými financiami určenými na granty udeľované Agentúrou na 
podporu vedy a techniky.

22. Vyzývajú na zvýšenie podpory základného výskumu na úrovni Európ
skej únie eventuálne formou osobitného programu na podporu základného 
výskumu. Vysoké školy sa musia intenzívne podieľať na základnom vý
skume -  na tvorbe nových poznatkov, čo je podmienkou rozvoja spoloč
nosti založenej na vedomostiach. Zároveň odporúčajú vypracovat prehľad 
ako vysoké školy prispievajú k rozvoju vedy na národnej úrovni

Perspektívy slovenských vysokých škôl v Európe založenej
na poznatkoch
23. Zhodli sa, že pre zatraktívnenie slovenských vysokých škôl je potrebné 

aplikovať systém riadenia a zabezpečenia kvality vysokých škôl profesio- 
nalizáciou manažmentu vysokých škôl. Prostredníctvom zahraničnej akre
ditácie študijných programov je možné vyrovnať sa popredným zahraničným 
univerzitám. Dopracovanie metodiky delenia dotačných prostriedkov Minis
terstva školstva SR z hľadiska hodnotenia kvality vysokých škôl a prehodno
tenie koeficientov KEN a KPN je potrebné pre zvýšenie kvality na vysokých 
školách. Účastníci konferencie odporúčajú aby sa vládne orgány sústredí 
na postupné zvyšovanie investícií najmä do technického vybavenia vysokych 
škôl s cieľom vytvárania High-tech prostredia pre podporu excelentnosti vo 
výskume a vzdelávaní

24 Odporúčajú V láde SR zverejniť stratégiu financovania vysokého škol
stva. výskumu a vývoja vzhľadom na Lisabonskú stratégiu, ktorá do roku 
2010 vyžaduje od členských krajín Európskej únie ročne vynaložit 3 % 
HDP na vedu a výskum. Taktiež odporúčajú zvýšit dôraz na propagáciu slo
venských vysokých škôl v zahraničí, kariéme poradenstvo a služby zahra
ničným študentom

25. Vyzývajú na aktualizáciu vízie rozvoja vysokého školstva v SR v súvis
losti s trendmi vytvárania Európskeho vysokoškolského a vedecko-mcvač- 
ného priestoru, systematickú analýzu problémov slovenských vysokých škôl 
a navrhovanie ich riešení, ktoré sú v kompetencii Ministerstva školstva SR

26. Odporúčajú zvýšiť najmä počet doktorandov a zlepší ich sooaine za
bezpečenie ako zdroja reprodukcie ľudských zdrojov vysokých škôl a zvýši! 
podporu výskumu v slovenských podmienkach

27. Zdôrazňujú význam vysokých škôl v regionálnom rozvoji Odporúčajú 
vo väčšej miere využívat potenciál vysokých škôl na popravu projektov pre 
získanie štrukturálnych fondov regionálneho rozvoja Vysoké Školy by sa 
mali otvoriť regionálnej spolupráci, resp. ju iniciovat Dôležitá e spolupráca 
s eurťpskymi regiónmi, v ktorej vysoké školy musia zohravat významnú ukľ>n„

(Prednášky, závery a ostatné dokumenty súvisiace s konferenciou 
sú na www.srk.sk)
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V máji t. r. v iaceré slovenské m asm édiá priniesli správu, že v dňoch 24.- 25. m ája 2003 sa v Bratislave uskutočnilo pracovné  
stretnutie riadiacej kom isie združenia Planta Európa (PE) -  siete štátnych i m im ovládnych vedeckých a ochranárskych orga
nizácii, ktorých poslaním  je  chrániť voľne rastúce rastliny a ich stanovištia v Európe.

Univerzita Komenského reprezentovaná Katedrou botaniky PriF UK 
sa uchádza o členstvo v Planta Európa

Po panelových diskusiách odborníkov z väč
šiny štátov Európy predložila Planta Európa (za
ložená v r . 1995 v Hyčres vo Francúzsku) spolu 
s Radou Európy stratégiu ochrany flóry. Jej pod
statná časť bola vypracovaná na 3. konferencii 
PE. ktorá sa v júni 2001 konala v Českej republike 
v Pnjhoniciach pri Prahe.

Ako vízia a cieľ Planta Európa sa uvádzajú: 
vízia -  svet, v ktorom  sa rastliny cenia  -  teraz 
i v budúcnosti, cieľ -  zastaviť do r. 2007 pokles 
diverzity rastlín v Európe Na stretnutí' v Bratislave 
účastníci rokovali hlavne o projekte 7 štátov stred
nej a východnej Európy, ktoré sa pripojili ku zá
padoeurópskym krajinám už sa podieľajúcim  na 
jeho riešení. Hlavným cieľom toh to  paneurópske- 
ho projektu je identifikácia a ochrana botanicky 
významných území Európy (IPA -  Important Plant 
Area of Europe). Časf z nich je už chránená le
gislatívou jednotlivých štátov, u nás väčšinou na 
úrovni národných prirodných rezervácii, o ochranu 
dalších je potrebné sa postarat. Ku manažérke 
projektu PIN MATRA, financovaného holandským 
ministerstvom poľnohospodárstva ochrany pnrody 
a rybárstva Seone Anderson z organizácie Plant- 
life v Londýne pribudol vlani koordinátor pre se
dem krajín EU z východne j a strednej Európy 
RNDr. T. Kušík, absolvent PriF UK v Bratislave 
Časopis Plant Talk, ktorý p rok lam u je  ako svoj 
cieľ .to  increase global understanding of plants 
and to prom ote p lant conservation, exploration 
and education worldwide' poniesol spoločný člá
nok oboch koordinátorov nazvaný Eastern Promise 
fo r Plants. O bsahuje fo tog ra fie  kandidátskych 
botanicky významných území (BVÚ) v jednotli
vých štátoch, objasňuje kritériá ich výberu, m eto
dické prístupy, názory národných koordinátorov. 
Riešiteľom projektu v SR je D aphne -  inštitút 
aplikovanej ekológie so sídlom v Bratislave. Na 
práci národného tímu, ktorý vedie RNDr. V. Sta
nová, PhD., sa budú podieľať botan ic i zo ŠOP, 
Botanického ústavu SAV a pracovníci Prírodove
deckej fakulty UK. Projekt je analogický výberu 
chránených území pre vtáky, kde návrh MŽP SR 
na 38 lokalít už schválila vláda SR.

Mala som tú česť participovať na prípravách 
projektu IPA od samotného založenia Planta Euró
pa. Na 2. konferencii v r. 1998 v Uppsale, známej 
ako pôsobisko otca botanického systém u ča ria  
Linného, predložili sme medzi pilotnými projektmi 
IPA návrh na zaradenie Devínskej Kobyly do vý
beru botanicky významných území Európy. Táto 
lokalita predstavuje v návrhu eko log icke j siete

Slovenska jadrové územie európskeho významu 
a súčasne je zaradená do siete ASCI (Areas of 
Special Conservation Interest) a do výberu pre 
NATURA 2000 -  sústavy chránených území člen
ských štátov EÚ, ktorej cieľom je zachovať prí
rodné dedičstvo významné pre EÚ ako celok 

Devínska Kobyla, ktorá zasahuje do dvoch mest
ských častí Bratislavy a s ďalšími dvomi nepriamo 
susedí, je ľahko postupná pre edukačné prirodove- 
decke exkurzie, Popn vysokej botanickej a zoolo
gickej hodnote reprezentuje aj početné geologické 
a paleontologické fenomény Predstavitelia ria
diacej komisie Planta Európa, ktorí sa s jej jed i
nečnosťou zoznám ili na konferencii vo švédsku 
prostredníctvom diapozitívov, mali možnosť v rám
ci bratislavského zasadnutia vidieť „na živo" zaují
mavé xerotermné rastlinné spoločenstvá V horúcu 
nedeľu 25. mája sa im Devínska Kobyla pred
vied la  už vplno rozkvitnutej letnei kráse. Vlastné 
chránené územie v kategórii NPR má rozlohu 
102 ha. takmer po celej jeho dĺžke vedie náučný 
chodník, ktorý v čiastočnej nadväznosti na m inu
lý, už nie veľmi reprezentačný, inštalovala Sprava 
ČHKO Malé Karpaty Súčasne sa v predminulom 
vegetačnom  období realizovali s finančnou pod
porou štátneho fondu životného prostredia ochra
nárske opatrenia, ktorých cieľom bolo obmedziť 
nežiadúce zm eny v travinnobylinných tep lom il
ných spoločenstvách súvisiace s dlhoročnou ab
senciou tradičného spôsobu obhospodarovania 
pastvou alebo kosbou V širšej oblasti Devínskej 
Kobyly prebieha naďalej botanicky výskum Na 
populárno-náučnej úrovni spracované poznatky 
o všetkých skupinách rastlín a húb sú zahrnuté 
v  publikácii Flóra, geológia a paleontológia Devín
skej Kobyly (Feráková, V., Kociánová E., eds. 
1997), ktorá vyšla v edícii APOP (Asociácia prie
myslu a ochrany prírody). Podrobnú inventarizá
ciu fauny bude obsahovať už do tlače pripravený 
druhý diel série venovaný faune (Majzlan O. a koľ), 
na ktorého príprave sa podieľajú m nohí výz
nam ní odborn íc i vrátane vyše deväťdesiatroč
ného nestora s lovenských entom ológov prof. 
L  Korbela, DrSc 

Pri príležitosti prípravy podkladov pre vyhláse
nie Devínskej Kobyly za BVÚ rada by som aj na 
stránkach Našej univerzity ufxozornila na m im o
riadnu rôznorodosť jej flóry. Vo vyššie citovanej 
publikácii pre fytogeografický okres Devínska Ko
byla, vrátane priľahlých častí Podunajskej a Zá
horskej nížiny v katastri Karlovej Vsi, Devina a De
vínskej Novej Vsi s celkovou rozlohou 49 km 
autori uvedení v zátvorkách udávajú až 17,5 % 
cyanobaktérií a rias Slovenska (Hindák et Hindá- 
ková), 10 % húb (Záhorovská), 9, 4 % lišajníkov, 
z toho 12 druhov už pravdepodobne vyhynutých 
(Usická), 16,8 % machorastov (Javorčíková). Ciev- 
natých rastlín (vrátane nepôvodných a z kultúry 
splaňujúcich) tu bola zaznamenaná takmer polo
vica druhového bohatstva flóry SR (Feráková, 
Kochjarová, Králik, Schwarzová et Záborský). 
Z 1 270 taxónov červeného  zoznamu papraďo- 
rastov a cievnatých rastlín flóry Slovenska (Fe
ráková, M aglocký et M arhold, 2001) v oblasti 
Devínskej Kobyly sa vyskytuje až 22,9 % v rôznom 
stupni ohrozenia. 33 druhov kategorizovaných 
podľa stupnice IUCN ako kriticky ohrozené, veľ
mi ohrozené a zraniteľné a 10 už pravdepodobne 
vyhynutých je zaradených vo výbere 400 taxó
nov, ktoré obsahuje Červená kniha ohrozených 
a vzácnych živočíchov a rastlín SR a ČR. čo pred
stavuje prekvapujúcich vyše 10 % Jedinú lokalitu 
na Slovensku majú v NPR a v NKP Devínska hradná 
skala druhy palma rakúska Ifirtemisia austriaca),

konnngia rakúska Corvtngta austnaca -nfcca noha 
{Ononis pustila ) záraza šupinatá Orobertcha  
arterrusiee- campastris). 1  modrastá (O coarutaa 
cans), smtdnik piasočny rPaucedarxsn aranarsjmj 
rešetha* skalný pravý [Rbamrxjs saxaaas subap 
saxatilis) Dva druhy rodu hmyzovrvk (Ophrysj 
z čeľade vstavačovtfych (O notosenca. O sphe 
gooaa) sa vyskytujú okrem  NPR Devm tka Ko
byla iba na jedinej ďaUej lokaMe na Slovensku 
V rámci sledovania dynamáry lokamej ftbry rso  
ktore už za nezvestná považované druhy bok zno- 
vuobjavené, napr. chránené vstavačovité rastliny 
červenohlav ihlancovitý {Anacamptis pyramidalís) 
hmyzovník včelovitý (Ophrys apífera), kým ďalšie, 
zdá sa, že vym izli napr basia v lnokvetá (Bassia 
laniflora).

Územ ia navrhnuté ako IPA m usia plniť určite 
kritéria  výberu. Prvým z nich, kritérium  A |e prí
tom nosť IPA Selection Species V skupine A ide 
o ohrozené druhy zaradené do svetového Červe
ného zoznamu rastlín (Walter & Gillett 1998), 
v prípade Devínskej Kobyly sú to zvonček m o
ravský (Campanula m oravica). kurička sivasta 
fMinuartia glaucina), klinček včasný Lummtzerov 
(Dianthus praecox  subsp lumnitzerí) Kritériom B 
je druhové bohatstvo Zoznam taxónov bude 
obsahovať druhy charakteristické pre jednotlivé 
typy biotopov, endem ické druhy s hoiným alebo 
typ ickým  výskytom  pre konkré tny typ b io topu 
a druhy zriedkavé a vzácne na národnei úrovni 

Tretie kritérium -  C zohľadňuje pnontne ohro
zené b io topy založené na zozname pnorrtných 
biotopov z Prilohy I Smernice o biotopoch a súvi
siacich bio topoch Bernského dohovoru a b io to
py národne významné V NPR Devínska Kobyla 
sú to  suchomilné travinnobylinné a krovinové p o 
rasty na vápnitom substráte a panónske travm- 
nobylinné porasty na pieskoch 

Okrem vlastnej NPR sa v západnei časti Bra
tislavy nachádzajú ďalšie chránené územia (PR 
Fialková dolina, PP Devínska lesostep. CHA De
vínske alúvium Moravy. PR Štokeravská vápenka) 

Na riešení projektov zameraných na výskum 
ich fytodiverzity. faktorov ohrozenia, na príprave 
program ov záchrany kriticky ohrozených a na 
mapovaní inváznych druhov rastľín, informačných 
panelov náučných chodníkov aj na zriadení geo
logického múzea v opustenom kameňolome v De
víne participovali početní pracovníci katedier bio 
log icke j, geo log icke j i environm entá lne! sekcie 
PriF UK a Botanickej záhrady UK 

Čím ďalei tým viac je zrejmé, že profesionálna 
angažovanosť vo vedeckej sfére nestačí a rea

12



lizácia jedného z hlavných cieľov európske j stra
tég ie  ochrany fló ry -  pozdvihnúť ochranárske 
povedom ie  široke j vere jnosti závisí do ve lke j 
m iery od entuziazm u pedagógov, výchovných 
pracovníkov a dobrovoľníkov. Občanov všetkých 
vekových kategórií treba učiť vážiť si a chrániť 
prírodné dedičstvo, ktorým hlavné mesto Sloven
ska nesporne disponuje a ktoré ohrozujú nielen 
urbanizačné tlaky.

Vážení kolegovia, m ilí študenti, 
nájdite s i čas na prechádzku po  Devínskej Ko

byle, keď  na je j stráňach kvitnú poniklece, hlavá
čiky, keď sivé skaly ozdobia kosatce, alebo neskôr 
v lete, keď  sa svahy zabelejú vo vetre vlajúcim i 
osťami stepných tráv -  kavyľov. Nemenej pekná  
je  aj v lesných častiach najmä na ja r  a v blížiacej 
sa jeseni, v čase farebnej nádhery pestrých listov 
a dozrievajúcich plodov drevín. Iste okrem du
ševného oddychu a estetických zážitkov získate 
i vnútorné presvedčenie o potrebe zachovania har
mónie prírodnej a kultúrnej zložky krajiny, druhové
ho bohatstva flóry okolia sútoku Moravy a Dunaja, 
staroslávneho devínskeho hradu a m alebného  
vrchu oproti. Č lenstvo Univerzity Kom enského  
v Planta Európa a pripravované vyhlásenie Devín
skej Kobyly za botanicky významné územie Európy 
by malo k plneniu poslania tejto organizácie Saving

the Plants o f Europe na regionálnej i národnej 
úrovni nemalou m ierou prisp ieť

Viera Feráková, Katedra botaniky PriF UK 

(Členstvo Katedry botaniky PriF UK v Planta Eu
rópa bo lo  už zverejnené v m ateriá loch Plantlife,

M inisterstvo školstva SR však od  januára doteraz 
nereagovalo na žiadosť o zaplatenie symbolického 
členského, ktorá bola podrobne zdôvodnená, včí
tane upozornenia na zisk katedry v podobe litera
túry a metodických príručiek a pozvaní'na podufaBa.)

Recenzia

Obdržálek, Z. a k oľ:  DIDAKTIKA PRE ŠTUDENTOV UČITEĽSTVA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Vydavateľstvo Univerzity Komenského v Bratislave 2003, s. 180, ISBN 80-223-1772-1

Významné miesto v príprave budúcich učiteľov zabezpečujúcich výcho
vu a vzdelávanie zohráva d idaktická  teória, ktorá v súčasnosti pre
hodnocuje  a hľadá účinnejšie m etódy a form y výchovno-vzdelávacej 
práce. Toto ucelené monografické dielo, ktorého aktuálnosť je umocnená 
spoločenskou realitou, sa tažiskovo zaoberá základným i postulátm i 
koncipovania didaktickej teórie Východiskovú pozíciu koncipujú autor: 
na základe poznania histoncko-vývojových súvislosti, tradícií, teoretického 
poznania, vlastných dlhoročných skúsenosti a využitia vedeckého bá
dania, ako aj dlhoročnej pedagogickej praxe v univerzitnom vzdelávaní.

Výrazným znakom práce je premyslená, logická štruktúra a náležitá 
obsahová gradácia. Text je rozvrhnutý do jednotlivých kapitol, ktoré sú 
obsahovo výstižne koncipované, systém poznatkov je jasne a logicky 
usporiadaný, čo vytvára dobré východisko pre štúdium.

V úvode publikácie sa autori zamerali na charakterizovanie didaktiky 
ako vednej d iscip líny a zdôvodn ili jej potreby. Vystihu júcim i charakte
ristikami viacerých renomovaných autorov, ako aj uvedením jednotlivých 
štruktúrnych úrovní d idaktiky, ponúkli kom plexný pohľad na d idaktiku 
ako na dynamickú a vnútorne sa rozvíjajúcu vedu.

Predmetom sústredenej pozornosti autorov sa stal obsah vzdelávania 
a s ním súvisiace otázky, pretože poznatkov v súčasnosti neustále 
pribúda a nastáva problém výberu podstatných a rozširujúcich poznat
kov. Ako autori zdôrazňujú, vzdelávanie je proces, v ktorom sa nadobú
dajú a osvoju jú  poznatky a č innosti, vytvárajú vedom osti a zručností, 
rozvíjajú schopnosti a záujmy. Konštatujú, že v zmysle humanistického 
prístupu vzdelávanie musí zabezpečovať, resp. plniť aj ďalšie funkcie 
tak zo spoločenského, ale i pedagogického hľadiska a podávajú základné 
informácie o informatívnej, formatívnej, personalizačnej. kvalifikačnej, 
akumulačnej, diferenciačnej, selektívnej, socializačnej a humanizačnej 
funkcii vzdelávania. Zaradili sem aj súčasné jednotlivé koncepcie vzde
lávania, ktoré vychádzajú z behaviorálneho pristupu k učeniu.

Ďalšie kapitoly sú zamerané na charaktenzovanie základných didaktic
kých javov a zákonitostí. Sú obohatené o viaceré modernizačné trendy, 
ktoré v kontexte s hlavnými d idaktickým i princípmi zabezpečia lepšie 
osvojovanie učiva, hlbšie pochopenie, trvalejšie zapamatame a zvýšeny 
záujem o vyučovanie.

Ciele výučby sú kľúčovými didaktickým i kategóriami, ktoré určujú jej 
účel a zámer, pričom dôležité sú aj výstupy a výsledky. Autori precízne 
rozpracovali pozitíva a negatíva konkretizácie cieľov z hľadiska učebnej 
činnosti žiakov a uviedli jednotlivé taxonómie. ktoré majú motivovať žia
kov k stanoveniu a dosahovaniu vytýčených cieľov v jednotlivých ob
sahoch vzdelávania.

Základné informácie o správnom výbere obsahu vzdelávania z via
cerých hľadísk vo vzájom ných vzťahoch a súvislostiach autori veľmi 
vhodne dop ln ili o jedno tlivé  učebné plány a varianty v prehľadných 
tabulkách. Obsah vzdelávania odporúčajú skúmať v jeho komplexnom 
a systémovom usporiadaní a fungovaní tak v projekčnej, ako iprocesuál- 
nej a hodnotiacej rovine.

Primeraný priestor je venovaný vyučovaciemu procesu, jeho jednotli
vým fázam, pedagogickej interakcii a kom unikácii z hľadiska jednotli

vých sekvencií a osnovaniu podľa časovo-tematických plánov a kon
krétnej prípravy na vyučovaciu hodinu. Zvýšená pozornost je venovana 
diagnóze výkonov učiteľov na základe pozorovania práce jednotlivých 
úsekov pedagogickej ännosti. štúdia školských dokumentov, rozhovo
rov a pod

Kapitola o vyučovacích metódach, c h  klasifikácii a charaktenstike z hle
diska aktivity a sam ostatnosti žiakov a z hľadiska rôznych d idaktic 
kých aspektov poukazuje na ich jasné a logické usporiadame. Jednottve 
charakteristiky, hlavne aktivizujúcich metód, kooperatívnebo vyučovania 
projektovej metódy, situačnej a inscenačnej metódy, hranie rolí. simu
lácie, m etódy objavovania a pod. autori veľmi jasne vysvetlili a ozrejmili 
ich výber. Ten odporúčajú chápať ako systémový prvok vyučovacieho 
procesu, ktorý je dynamicky prepojený so všetkými prvkami vyučovania 

V predposlednej kapitole autori zhrnuli základné definície o materiál
nych didaktických prostriedkoch, ktoré majú za úlohu zefektívniť priebeh 
vyučovacieho procesu. Správne poukázali na ich dôležitú didaktickú 
funkciu, ktorá napom áha k dosiahnutiu cieľov vyučovania. Prinosom je. 
že sa môžu účinne využívať vo všetkých fázach vyučovacieho procesu. 
Jasne a prehľadne spracovaná kapitola takto ponúka čitateľovi aktuáiny 
prehľad a spôsob využitia učebných pom ôcok v pedagogickej praxi 

Záverečná kapitola fjoskytu je  dostatok pnestoru na charaktenzovanie 
organizačných foriem vyučovania a ich klasifikáciu podľa rôznych hľa
dísk. Zámerom autorov bolo definovať požiadavky na vyučovaciu hodinu, 
poukázať na dôležitosť a význam vychádzok, exkurzií a výletov, na 
význam domácej pripravy žiakov na vyučovanie, na formy domácich úloh, 
skupinové vyučovanie a pod., pnčom konkrétne pedagogické situácie 
majú čitateľom ponúknuť zakomponovanie predkladaných návodov do 
osobného štýlu vyučovania.

Autori publikácie osobitne zdôrazňujú, že pedagogickú činnost učtteía 
chápu ako cieľavedomú a riadenú činnosť, ktorá si vyžaduje okrem špe
cifickej profesionálnej kvalifikácie aj zručnosti planovania a projektova
nia a diferencovaný a individualizovaný pristúp k výučbe.

Kniha Didaktika pre študentov učiteľstva základnej školy venuje pozor
nosť kľúčovým otázkam didaktiky, podáva uceleny pohlad a dostatok 
vysvetlení o tom , čo je výchovno-vzdelávací proces a v  čom  spočíva 
jeho zložitosť a náročnosť. Poskytu je  dosta tok nám etov k tom u, aby 
prispela k úspešnému riadeniu výchovno-vzdelavacieho procesu v rám
ci súčasných humanizačných trendov.

Na záver m ôžem e konštatovať, že tato pub likácia  naozaj um ožňuje 
čitateľovi vytvoriť si kvalitný systém  poznatkov v oblasti teoretických 
základov didaktiky a najmä jx idnecu je  k uplatneniu tvorivého prístupu 
a humánneho vzťahu k žiakom. Preto možno knihu vTelo odporučit a vy
užiť ako základnú študijnú literatúru pre všetkých študentov pedago
gických a filozofických fakúlt a pre dištančné form y štúdia v učiteískom 
i neučiteľskom  štúdiu, pretože sp ĺňa nároky na rám covú orientáciu 
v súčasnom didaktickom  myslení a stáva sa účinným m etodologickým  
nástrojom, ktorý je nevyhnutný pre prácu m oderného učiteľa

PaedDr Jolana Manniova. CSc
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Medzinárodné stretnutie chemikov
V Smolenlclach sa v dňoch 2. -  6. |úna 2003 konala v poradí už 19. Konferencia o koor

dinačne] a bioanorganicke] chémii. Konferenciu zorganizovali Slovenská chemická spoločnosť. 
Katedra anorganickej chémie FCHPT STU, Prírodovedecká fakulta, Lekárska fakulta a Farmaceu
tická fakulta UK, Fakulta priemyselných technológií TU a SAV.

Konferencie majú už dlhú tradíciu, prvá sa usku
točn ila  v roku 1964, odvtedy sa každé dva roky 
konajú na rovnakom mieste, v smolenickom zám

ku. Program ]e orientovaný na aktuálne problémy 
koordinačnej, anorganickej a bioanorgamckei ché
mie a vždy sa sústreďuje na niekoľko vybraných 
oblastí. Hlavné témy tohoročnej konferencie boli:
-  Štruktúra a reaktivita koordinačných a bioanor- 

ganických zlúčenín,
-  Komplexy v bio logických systémoch, medicine  

a životnom prostredí,
-  Užitá anorganická a bioanorganická chémia,
-  Nové materiály, nové techniky a metódy v anor

ganickej a b ioanorganickej chémii.
Na konferencii sa zúčastnilo 95 účastníkov, z to

ho 55 z európskych krajín a zámoria -  Belgicka. 
Českej republiky, Egypta, Fínska. Francúzska. Ja
ponska. Kanady, Maďarska, Nemecka, Poľska 
Rumunska, Ruska, Španielska. Švaičiarska, USA 
a  Veľkej Británie, Odzneli tu  4 hlavné plenárne 
prednášky, 25 plenárnych prednášok a rad sek- 
ciových vystúpení. Mladí vedeckí pracovníci mali 
možnosť prezentovať svote výsledky okrem pred
nášok aj form ou vývesiek.

Úroveň vedeckého program u konferencie hod
notili zahraniční aj dom áci účastníci veľmi pozi

tívne. Pracovnú atmosféru organizátori spestrili 
spoločenským programom -  uvítacím večierkom, 
prehliadkou historických pamätihodností Bratislavy 
a Trnavy, ochutnávkou vín v hradnei veži a záve
rečným banketom Príjemné a atraktívne prostredie 
sm olen ického zám ku situovaného na úpati M a
lých Karpát prispelo k tvorivej atmosfére a k nad
viazaniu vedeckých a priateľských kontaktov 

Recenzované prednášky a vedecké príspevky 
sú publikované v monografii pod názvom Prog
ress in Coordination and Bioinorganic Chemistry, 
Eds M M elnik and A Sirota, Slovak Technical 
University Press, Bratislava. Vol 6, 2003, 433 pa
ges.

20 Konferencia o koordinačnej a txoanorgamc- 
kej chémii sa uskutočni v juni 2005. opat tradične 
v priestoroch sm olem ckého zámku Spokojnosť 
ktorú vy jadrili účastníci s program om  te jto  kon 
ferencie, je dobrým predpokladom pre uspeiny 
priebeh aj nasledujúcej, čo je úprim ným  želaním 
organizátorov

RNDr Lucia Andrezálová, PhD 
Katedra anorganickej chemie PrIF UK

Š p o rto v ý  d e ň  fa rm a c e u to v
Minulý rok pn príležitosti 50. výročia Farmaceutickej fakulty UK zaiožilo 

vedenie fakulty na čele s jej dekanom  a za aktívnej účasti Katedry telesnej 
výchovy a športu FaF UK spolu s odborovým  hnutím tradíciu fakultných 
športových dni A tak sa po roku, v overených priestoroch univerzitnej 
chaty v Modre-Pieskoch v Malých Karpatoch, konal dňa 10. júna 2003 
druhý ročník Športového dňa o Putovný pohár dekana FaF UK. Preži 
sme krásny deň. naplnený športovými zážitkami, ktoré pnmesla súťaž v štvor- 
boji trojčlenných družstiev. Na program e bola střelba zo vzduchovky, hod 
na basketbalový kôš, hod kriketovou lop tičkou na c ie ľ a hod šípkam i do 
terča.

Všetkých 80 zamestnancov vytvorilo až 19 súťažných družstiev. Po súčte 
získaných bodov bolo na tom najlepšie minuloročné víťazné družstvo z Ka
tedry farm akológie a toxikológ ie  v zložení: doc. Račanská -  kapitán a čle
novia MUDr. S tankovičová a Dr. Matějka, k to rí opätovne získali Putovný 
pohár dekana FaF UK.

Po výbornom guláši, opekaní špekáčikov a ich zapíjaním čapovaným pe- 
nivým nápojom, odovzdal dekan doc. RNDr. Jozef Seginko, CSc., ceny trom 
najlepším družstvám a víťaznému družstvu zveril do opatery aj Putovný 
pohár dekana FaF UK. Všetci ostatní dúfajú, že iba na jeden rok a že o rok 
získa pohár práve ich družstvo. Všetci aktívni účastníci obdržali pamätné 
tričko s emblémom fakulty a nápisom Universitas Comeniana. Záver špor
tového dňa potvrdil, že organizátori podujatia z Katedry TV a športu a z od
borov sa zhostili svojich úloh k plnej spokojnosti všetkých

O dchodom  dvoch autobusov s účastníkmi do Bratislavy prešli zážitky do 
pekných fotografií a prijem ných spom ienok.

Výsledky:
1. Katedra farmakológie a toxikológie (doc RNDr E Račanská. C S c, 

MUDr. T. Stankovičová, CSc., PharmDr. P. Matějka)
2. Fakultná lekáreň (Mgr M. Ďuríček. L. Fumačová. Z. Plaštiaková)
3. Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
4. (RNDr. A. Plaňková, Ing. J. Katrtík, PhD., PharmDr Kubačák)

Mgr. Jozef Stowasser a doc. RNDr. Marián Bukovský, PhD.

Recenzia

Adamcová, Lívia: FONETIKA A F0N 0L0G IA  SÚČASNÉHO NEMECKEHO JAZYKA 
A PROCES OSVOJOVANIA SI NEMECKEJ VÝSLOVNOSTI

Vydavateľstvo RETAAS, spo l.s.r.o ., B ratislava 2003, 150 s.

Predložená publikácia L  Adamcovej je vyústením vedecko-pedagogic
kej práce autorky, ktorá pôsobí na Katedre nemeckého jazyka a litera
túry Pedagogickej fakulty UK a ktorá sa aktuálnym otázkam nemeckej 
fonetiky a ortoepie venuje už mekolko rokov. Svoje poznatky z tejto oblasti 
odovzdáva tak svojim študentom germanistiky, ako i poslucháčom iných 
univerzít počas prednáškových a š tud ijných pobytov dom a a v zahra
ničí.

Kniha je určená všetkým záujemcom o správnu nemeckú výslovnosf 
Okrem všeobecných vzťahov ortoepie a ortografie, artikulácie, trans
kripcie atd sa tu autorka venuje výkladu hláskového systému súčasnej 
nemčiny a jej zvukovej stránky. Za veľmi dôležité považujem porovna
nie fonolog ického systému segm entálnych a suprasegmentálnych jed
notiek nemeckého jazyka so slovenčinou, ako aj analýzu jednotlivých 
suprasegmentov v rámci zvukovej výstavby súvislej nemeckej reči

Osobitne cenná je tiež kapitola „Charakteristika súčasnej nemeckej 
výslovnosti“ , keďže tu nájdeme informácie o vzniku a vývine kodifikácie 
nemeckej výslovnosti, ako aj charakteristické črty súčasnej štandardnej 
výslovnosti vrátane jazykových variantov (rakúskeho a švajčiarskeho). 
ktoré sa od normy v určitých oblastiach odlišujú 

Pre didaktikov môže byť zaujímavá kapitola „Proces osvojovania si 
nemeckej výslovnosti“ , pretože sa v nej autorka zamýšľa nad pojmom 
„výslovnostná chyba a jej korektúra vnem & ne“ . ako aj nad didaktickými 
zásadami pre osvojovanie si zvukovej stránky nem eckého jazyka V zá 
vere knihy nájdeme prehľadný glosár najdôležitejších fonetických termí 
nov v nemčine a v slovenčine 

Som presvedčená, že takto zostavená fonetika súčasnej nemčiny je 
poučná pre všetkých záujemcov o nemecký jazyk

Mgr Gabriela Stobodová
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Modelová terapeutická herňa špeciálnych pedagógov
Hra je singulárna, hlavná aktivita detstva, vyskytujúca sa v každom čase 

a na všetkých miestach. Deti nie je potrebné učiť ako sa majú hrať, ani ich 
k hre netreba nútiť. Hra je spontánna, radostná, dobrovoľná a necielená.

Terapeutické využitie hry je založené na predpoklade, že hra poskytuje 
dieťaťu možnosť a priestor vyjadriť samé seba, svojou form ou, svojim spô
sobom a vo svojom čase.

V roku 2002 sa vďaka finančném u príspevku „Baby“ grantu Univerzity 
Komenského podarilo z iniciatívy interných doktorandov špeciálnej a liečeb
nej pedagogiky zriadiť v priestoroch Pedagogickej fakulty UK modelovú 
terapeutickú herňu. Zriadenie terapeutickej herne ako pilotného projektu 
vytvorilo priestor pre vedeckovýskum nú prácu v oblasti d iagnostiky hry, 
terapie hrou, filiálnej terapie hrou, Montessori terapie, muzikoterapie a sti
mulačných cvičení pre deti raného veku.

Cieľovými klientmi terapeutickej herne boli deti s problém om  v oblasti:
-  praktického života a sebaobsluhy,
-  senzom otorického vývinu,
-  akademických zručností,
-  sociálnych zručností.

Terapeuti modelovej herne plnili mekolko cieľov:
-  poskytovali poradenské služby pre rodiny s deťmi,
-  poskytovali diagnosticko-terapeutické služby pre rodičov a ich deti v o b 

dobí predškolského a m ladšieho školského veku,
-  poskytovali terénne služby v rodinách detských klientov,
-  vytvárali podmienky pre realizáciu praktických cvičení študentov PdF UK,
-  terapeutická herňa pôsobila ako m odelové pracovisko k vyučovaniu nie

ktorých tem atických okruhov zo špeciálnej a liečebnej pedagogiky štu
dentov fakulty,

-  terapeutická herňa mala charakter styčného pracoviska pre podporu vzá
jomnej komunikácie odborníkov príbuzných profesií, súčasne sa podieľala 
na výmene skúseností s odborníkm i pôsobiacim i v praxi v rámci celého 
Slovenska,

-  terapeutická herňa poskytovala priestor pre realizovanie výskumných časti' 
dip lom ových a dizertačných prác študentov
Skúsenosti s modelovou terapeutickou herňou prinútili jej tvorcov k zhod

noteniu efektivity svojej práce Terapeutické služby heme umožnili rodinám 
hľadať podstatu problém ov vo vzťahu s deťmi N iektorí rodičia absolvovali 
tréning rodičovských zručností, iní našli odpovede na výchovné problémy, 
s ktorými zápasia Deti v herni našli priestor pre vlastnú realizáciu v atm osfé
re akceptujúceho, priateľského vzťahu, slobody a porozumenia študenti tu

v rámci dobrovoľných aktivít spoznali čaro detskej hry a neopakovateľnosť 
detského sveta. V neposlednom  rade terapeutická herňa pomáhala nám 
terapeutom, porozumieť detskej hre a zbaviť sa vlastného reálneho sveta 
verbálnych výrazov a presunúť sa do pojmovo-výrazového sveta detí

Napriek mnohým pozitívam, ktoré herňa priniesla, objavili sa v priebehu 
riešenia grantovej úlohy aj sporné skutočnosti. Jedným z hlavných nedo
statkov sú priestorové možnosti. Herňa disponuje obmedzenými priestoro
vými podmienkami pre hru detí. Zároveň priestor neumožňuje študentom 
a rodičom priame pozorovanie diania v herni (jednostranne priehľadné 
zrkadlo). Keďže efektivita intervencie je priamo závislá od miery účasti ro
diny v terapeutickom procese, v herni značne absentuje priestor pre pora
denstvo a konzultácie s rodinnými príslušníkmi.

Pedagogická fakulta UK, ako jediná fakulta v sústave vysokých škôl na 
Slovensku, zabezpečuje pregraduálnu a postgraduálnu prípravu odborníkov 
v oblasti špeciálnej a liečebnej pedagogiky. Je smutným konštatovaním 
že fakulte chýba modelové pracovisko um ožňujúce študentom priamo ap
likovať informácie získané v rámci teoretickej prípravy do praktickej roviny 
priamo na pôde fakulty. Takéto pracovisko by značne prispelo k zvýšeniu 
odbornej pripravenosti študentov. Keďže vďaka finančném u príspevku 
„Baby“ grantu UK sa nám podanlo zrealizovať myšlienku terapeutickej her
ne, bolo by prínosom pretransformovať ju do podoby stáleho modelového 
pracoviska pri PdF UK.

Mgr. Erika Pócsaová, Katedra špeciálnej pedagogiky PdF UK

Š p o rto v é  hry  n a  K a s k á d a c h
Pre pracovníkov fakulty pripravila Katedra 

telesnej kultúry PraF UK v spolupráci s vedením  
fakulty športové hry, ktoré sa konali v dňoch 
2 9 .- 30. júna 2003 na Kaskádach. Po príchode 
na miesto činu a veľmi milom privítaní Ing. Dan- 
kom sme sa ubytovali, nasledovala večera, po kto
rej hry otvoril dekan Praf UK doc. M. Vrabko. Deň 
sme zakončili grilovaním a posedením pri hudbe.

Ráno sa už nieslo v športovom duchu. O atrak
tívne ceny bolo pripravené bojovať spolu 45 za
mestnancov. Napriek velkým horúčavám sme si 
rozhýbali kosti a pustili sa do súťaženia. Vo volej
balovom mixe (3:3), kde sa stretli naozaj vyrovna
né tímy, zvíťazila tro jica Ladislav Kovár, Darinka 
Javorová a Erika Šerešová. Paralelne s volejbalom

prebiehala súťaž v tenise, víťazom sa stal T ibor 
Šikula, třeba však dodať, že pri absencii hlavného 
favorita prof. Mamojku.

Najhustejšie zastúpenou súťažou bol stolný te
nis. S ilná zostava sa zišla v kategórii mužov, kde 
zvíťazil Boris Susko pred Dušanom Masárom a La
dislavom Kovárom. U žien potvrdili formu favoritky 
a pobili sa o 1. miesto. Víťazne z boja vyšla Giťka 
Prokeinová, na 2. mieste skončila Valika Koscú- 
rová a 3. miesto patrí Enke Šerešovej. Po výdat
nom obede pokračovali malé hry, ktoré mali čisto 
ženské zastúpenie: 1. miesto Eva Vlková, 2. mies
to Kamila Derkayová a na 3. mieste sa umiestnili 
s rovnakým  počtom  bodov Silvia Gonščáková 
a Ladislava Kilianová. Vo voľných chvíľach mohli

tí, ktorým sa športu málilo, využiť bicykle, alebo 
sa prejsť po hrádzi, zahrať si beachvolejbal, či par
tičku biliardu. Vďaka krásnemu počasiu a prostre
diu sme prežili v  športovom  duchu dva nádherné 
dm Samozrejme všetko naše športové i iné sna
ženie je zachytené na fotkách, za ktoré vďačíme 
skvelému fotografovi Vladovi Sekerkoví. Myslím, 
že na záver treba dodať len tolko, že keď sa stret
nú správni ľudia na správnom mieste, musí to aj 
správne dopadnúť Teším sa spolu s ostatným i 
členm i katedry, že sa ešte stretneme na podob
nom podujatí aj v budúcnosti

Erika Šerešova

Recenzia

Zborník Igor Kišš a kolektív: ANALÓGIA MEDZI NEBOM A ZEMOU

Nedávno vyšiel zborník Analógia medzi nebom a zemou, ktorý je zosta
vený z príspevkov sym pózia uskutočneného v dňoch 29. -  30. októbra 
2002 na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave. Nadväzuje 
na 3. prosbu m odlitby Pánovej, Otčenáša, aby sa Božia vôľa diala ako 
na nebi, tak aj na zemi. Na tento dôraz, uskutočňovať aspoň čosi z ideá
lov kráľovstva Božieho nielen v ľudských srdciach, ale aj v transformácii 
celej spoločnosti, teo lóg ia  od doby Augustínovej akoby pozabudla. Ale 
u prvých cirkevných otcov ako Irenaea, Origenesa, Gregora z Nyssy 
a Jána Chrysostoma. bola táto myšlienka živá. Najmä východní cirkevní 
otcovia zdôrazňovali, že etické ideály kráľovstva Božieho ako sú láska, 
spravodlivosť, mier. sloboda, milosrdenstvo, pravda, záchrana života tre
ba realizovať aj v organizácii spoločnosti.

Cieľom sym pózia bolo vrátiť sa k te|to starokrestanskej myšlienke 
Kresťanstvo prišlo do tohto sveta, aby posväcovalo aj tento hriechom 
sužovaný svet Také niečo sa iste nedá dosiahnuť absolútne, lebo moc 
zla a hriechu je vo svete a v ľudoch silná. A predsa je možné etické 
ideály kráľovstva Božieho v m nohom  aj uskutočniť.

Referáty v tom to zborníku sa snažia osvetliť tú to  myšlienku z hľadiska 
Starej zmluvy, ďalej u Ježiša a v Novej zmluve. Predpokladá to. pravda, 
vrátiť sa ku kresťanském u platom zm u prvých c irkevných otcov. V teo
lógii musí nanovo zaznieť myšlienka, že nielen človek-jednotlivec bol 
stvorený na Boží obraz, ale aj tento svet bol Bohom stvorený na obraz 
nebeského kráľovstva. Túto myšlienku m ožno nájsť u Lu thera  aie naj
mä u Komenského. V modernej teológii sa k tejto myšlienke vraaa Karol 
Barth. Paul Tillich i Teilhard de Chardin.

Ako využiť túto myšlienku v kresťanskej katecheze a kerygme dnes7 
Aké závery treba z toho stiahnuť pre sociálne učenie cirkvi? Kde su 
hranice tejto myšlienky? To sú niektoré otázky, na ktoré m ožno nájst 
odpoveď v niektorých z predložených referátov Svet je Boží Preto m a  
me pomáhať, aby bol viacej Boží. humánnejší a menej naplnený štruk
turálnym zlom a démonitou.

(Uvedený zborník si moino zakúpil priamo v knižnici E BE UK areôo ho 
na požiadanie zašleme na vašu adresu )

Mgr Vlastislav Svoboda
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Konferencia o informačnom správaní a digitálnych knižniciach
V Bratislave sa v dňoch 21. -  22. m ája 2003  

konala medzinárodná konferencia Informačné 
správanie a digitálne knižnice". V rámci medzi
národného programu DELOS-CEE konferenciu 
pripravila Katedra knižničnej a informačnej vedy 
Filozofickej fakulty UK (odborný garant J. Steine- 
rová) v spolupráci so Slovenskou asociáciou kniž
níc. Hlavným sponzorom konferencie bola Nadá
cia otvorenej spoločnosti (Open Library Program), 
dalšími sponzormi boli Veľvyslanectvo USA, British 
Council a Goethe Institut Inter Nationes

Zámerom zvolenej témy konferencie bolo prepo
jiť problémy informačného správania používateľov 
knižníc s technológiami a koncepciami budovania 
digitálnych knižníc. Konferencia predstavila širšej 
odbornej verejnosti pojem "digitálna knižnica" ako 
nový systém a spôsob spristupnenia a využívania 
informácií. Poukázala na významný pjosun odbor
nej práce knižníc do elektronického prostredia a na 
možnosti prípravy manažérov a odborných pracov
níkov knižníc pre nové. d ig itá lne form y služieb 
Cieľom konferencie bolo tiež informovat o základ
ných sm eroch rozvoja služieb  v akadem ických 
a vedeckých knižniciach a prezentovať výsledky vý
skumu a zaujímavé projekty, koncepcie a prístupy 
v oblasti informačného správania. Konferencia bola 
určená riadiacim pracovníkom pracovníkom slu
žieb akademických a vedeckých knižníc, informač
ným špecia listom , akadem ickým  pracovníkom , 
študentom  a širšej odbornej verejnosti.

Na konferencii odznelo 17 prednášok domácich 
a zahraničných prednášateľov V priebehu dvoch 
dm sa konferencie zúčastnilo 95 účastníkov zo 
Slovenska, ČR, ale aj z USA. Nem ecka, Velkej 
Británie a Bulharska.

Témy program u boli rozdelené do štyroch 
blokov:

1. Digitálne knižnice v informačnom prostredí

V rámci tohto bloku vystúpili so svojimi príspev
kami poprední zahraniční odborníci: Tefko Sa- 
racevic z Rutgers University, USA (Digital libra
ries and human information behaviour), Stefan 
Gradmann z Hamburg Universität, Nemecko (How 
digital will libraries ever be? M usings on lim its of 
popular metaphor), Leona Carpenter z UKOLN, 
a Eva Vokurková z Ústavu vedecko-technických 
University o f Bath, Velká Británia (Digital Library 
Research: The experience of UKOLN) a Rados- 
tina Todorova, Evgeniya Pětková z Library o f 
New Bulgarian University, Bulharsko (D ifferent 
d ig ita l co llections at the U niversity Library. Is it 
really so difficult to  use them?).

2. Výskum informačného správania 
používateľov

V te jto  časti konferencie predstavili odborn íc i 
z Katedry knižničnej a informačnej vedy FiF UK 
výsledky výskumu informačného správania (gran
tová úloha VEGA 1/9236/02 In terakcia  č loveka 
s informačným prostredím.) So svojimi príspevka
mi vystúpili: Jela S te inerová (Vzorce využívania

informácií používateľov akademických a vedeckých 
knižníc), Soňa Makulová (Informačné správanie 
používateľov pri vyhľadávaní informácií v internete), 
Jaroslav Sušol (Používateľské preferencie v oblasti 
e lektron ických zdrojov). Marta M atthaeidesová 
(Miesto knižnično-informačných služieb v odstraňo
vaní informačných bariér zrakovo postihnutých ľu
dí) a Anna Čabrunová (K metodologickým problé
mom výskumu informačného správania). Okrem 
toho odznel aj príspevok Branislava Mamojku zo 
Slovenskej únie nevidiacich (Technológie prístupu 
k informáciám ako nástroj sociálnej integrácie). Svo
ju d ip lom ovú prácu zam eranú na výskum  infor
m ačného správania vedeckých pracovníkov SAV 
(Vedecký pracovník v elektronickom prostredí) pre
zentovala študentka KKIV FiF UK Jana Verčeková.

3. Vztahy používateľov a knižnic 
v informačnom prostredí

K te jto  tém e odzneli tri príspevky, ktoré sa tý 
kali najm a p rispôsobovan ia  sa knižníc používa
teľom a rozličných m etód vytvárania vhodného 
prostredia pre uspokojenie ich rozdielnych infor
m ačných potrieb  S príspevkam i v tom to  bloku 
vystúpili: Darina Janovská zo Slovenskej národnei 
knižnice v Martine (Spokojnosť používateľov SNK). 
Barbora Drobíková z Knižnice Evanjelickej teolo
g icke j faku lty UK v Prahe (Budování katalogu 
a uživatelský přístup), Bohdana Stoklasová z Ná
rodnej knižnice v Prahe a Pavel Krbec z UK Pra
ha (Digitální knihovny a integrace heterogénnich 
informačních zdrojů v mezinárodním kontextu 
technologické a knihovnické aspekty) a Luoa Šve
cové -  DígiTool, Správa digitálních sbírek, Unt- 
verzita Karlova. Praha.

4. Systémy na podporu využívania informácii

Svoje predstavy o systémoch na podporu vyu
žívania informácií a vzdelavania prezentovali Na
děžda Andrejóiková z Cosmotronu (Informačne 
prostredie a digitálne knižnice na Slovensku: utó
pia či realita), Milena Tetřevová, Žigmund Mafašov- 
ský z TU Košice (Kooperatívna tvorba d ig itá lne j 
knižnice v akademickom prostredí na podporu 
vzdelávania a výskumu), Ondrej Železník z Katedry 
informatizácie a riadenia procesov, TU Košice (Bu
dovanie systému na podporu vyučovacieho pro
cesu v prostredí webu) a Mária Debrecéniová 
informácií pre poľnohospodárstvo v Nitre (Tezaurus 
AGROVOC -  nástroj budovania informačného 
systému pôdohospodárstva),

K najvýznamnejším prínosom konferencie patrí 
to, že umožnila prezentovať priebežné výsledky 
výskumu už spomínanej grantovej úlohy riešenej 
na KKIV FiFUK (zodpovedný riešiteľ J. Steinero
vá), že poskytla priestor pre informácie o výsled
koch výskumov a projektov z oblasti digitálnych 
knižníc v rámci programu DELOS (1ST), a že pri
spela k propagácii nových trendov v oblasti sprá
vania sa používateľov digitálnych knižníc. Zároveň 
konferencia podporila výmenu poznatkov m edzi 
zahraničným i a dom ácim i odborn íkm i a stala sa 
východiskom  pre dalšie podobné podujatia

Stretnutie rôznorodých skupín odborníkov vy
volalo interdisciplinárny dialóg, ktorý je mimoriad
ne dôležitý pre riešenie kom plexných problémov 
spolupráce technológií a ľudí pri využívaní infor
mačných zdrojov. Okrem základných teoretických 
východísk, ktoré naznačil príspevok profesora 
T. Saracevica, sa v prednáškach potvrdil význam 
informačnej vedy práve v oblasti intelektuálnych 
základov vyhľadávania a využívania inform ácii 
Zároveň vystúpenia zdôraznili významný trend 
prepájanie tradičných knihovníckych metód (najma 
v oblasti organizácie poznania) s novšími prístup
mi služieb v prostredí WWW smerom k séman
tickému webu a k aplikáciám moderných metód 
modelovania pri reprezentácii dokumentov Ako prí
klady poslúžili projekty a prístupy v akademických 
knižniciach, napr. na univerzite v Sofii, v pražskej 
Národnej knižnici, v Slovenskej národnej knižnici 
v Martine apod 

Osobitný blok prednášok venovaný vyskumnei 
úlohe VEGA riešenej na KKIV FiFUK informoval 
o výsledkoch rozsiah leho dotazníkového p rie 
skum u použivatefov akademických a vedeckých 
knižnic V rámci prieskumu sa skumak najma vzta 
hy používateľov k elektronickým zdrojom k vyhla 
dávaniu na internete ale aj špecifika zrakovo 
postihnutých či vedeckých pracovníkov Z prwsku 
mov bolo zhromaždených množstvo kvanMaevnych 
údajov ktoré boli postupne analyzované Poznal 
ky z týchto analýz sa tyKaju m nohých akademc 
kych a vedeckých kmžnic na Slovensku a môžu 
byt pre ne inšpiráciou na z lepšován* tvoych slu
žieb a na vytvaranw nových modelov c h  hodnote 
ma N azn a ču j aj smery d a lš *h o  postupu v nešerv 
výskumnej úlohy ako aj m ožnost využita pražen 
tovanych modelov a m e to d o ló g *  špeciálne vy
vinutých pre danu vyskumnu úlohu t i  na dWáe 
prieskumy použrvate<ov 

Diskusia twž potvrdila že obtaaf digitálnych 
kružníc je zložitým ifflerdiactplirrirnym proM tm om . 
ktorý si v teórii aj praxi vyžaduje spoluprácu via
cerých profesií Skúsenosti zo zahraničia a už 
existujúce nástroje a systémy ukazujú, že je mož
ný jednotný prístup k heterogénnym zdrojom, kto
rý postaví používateľa do centra všetkých aktivít 
súvisiacich s riešením jeho informačného problé
mu. Je potrebné, aby knihovníci neboli v týchto 
debatách odsúvaní špecialistami z oblasti infor
mačných technológií, ale aby práve oni prostred
níctvom  svojho know -how  (poznanie používa
teľov a m etódy organizácie  poznania) aktívne 
pnspievali ku kooperácii rôznych inštitúcii a profesii 

Pri hodnotení odborného programu a organizá
cie konferencie vyjadrila váčšma účastníkov spo
kojnosť s aktuálnosťou témy konferencie, s kva
litnými prednášateľmi a prezentáciami Vyzdvihli, 
že motivovala k spolupráci pri budovaní elektro
nických zdrojov, elektronickom publikovaní a kon
cepčnom nešení e-leammgu Účastníci konferencie 
priaznivo hodnotili aj aktivitu doktorandov a študen
tov KKIV, ktorí boli členmi organizačného výboru 
a výrazne prispeli k oživeniu odborného aj sprie
vodného programu

Podrobnejšie Informácie o konferencii su 
uverejnené na webovej stránke konferencie  
http://www.elt.sk/lbdl/. Konferenčná príspevky 
sú publikované aj v zborníku z konferencie: 
Informačné správanie a digitálne knižnice. In
formation Behaviour in Digital Libraries Zborník 
z medzinárodnej konferencie Proceedings of 
the International Conference Bratislava, SUZA, 
May 21-22, 2003, SR, organized within DELOS- 
CEE. Ed. Jela Steinerová, Jaroslav Sušol 
Bratislava KKIV FIFUK, 2003. 265s. -  ISBN  
80-85165-87-2 Fotografie z konferencie su prí
stupné na webovej stránke konferencie a na 
adrese Jednotne| Informačnej brány (JIB) 
http://Jib-info.cunl.cz/foto/bratislava2003

Doc. PhDr Jela Steinerová. PhD 
Katedra knižničnej a Informačnej vedy FIF UK
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Na z a m y s I e n i e

Slovenská historiografia je stále citlivou témou
Na s tre tn u tí sku p in y  C LIO H net, k to ré  sa ko n a lo  dňa 27. m á ja  2003, sa zú ča s tn il PhDr. P e te r K opecký, CSc., z  Fakulty  soc iá ln ych  

a ekonom ických  v ied  UK. C LIO H net je  tem atická  skup ina  p rog ra m u Sokrates-Erasmus, ktorá sa okrem  iného angažuje  a j p r i riad en í pan- 
európskeho združenia  h is to rikov a skúm a stav h is to riog ra fie  a vyučovania h istó rie  v Európe. K oord inačné cen trum  C U O H net s íd li na 
Univerzite v P ise a ved ie  ho p ro feso rka  Kathy Issacs. Na stre tnu tí s koord iná torom  CLIO H net a s českým i vysokoško lským i uč ite ľm i 
histó rie  p re d n ie so l Dr. K ope cký  zau jím avý p ríspevo k  o s lovenske j historiografii, k torý pub liku jem e.

V prvom rade by som chcel veľavážené publikum  srdečne pozdraviť 
a hneď na úvod si dovolím upresnif, že nemám žiaden mandát sloven
ských historikov, ani učiteľov histórie. Mám však mandát FSEV UK, a to 
na základe mojej n iekolkoročnej bádateľskej a vedeckej praxe zameranej 
na dejiny krajín strednej a juhovýchodnej Európy v r, 1945 -  1947 a na 
základe desaťročnej praxe v dip lom acii a v zahraničnej službe. Okrem 
toho sa zapájam do diskusie ako príležitostný spolupracovník CUOHnet, 
pretože špecializované katedry na našich vysokých školách neprejavujú
0 finančne dotovaný projekt CLIOHnet záujem.

Stotožnil som sa s projektom CLIOHnet. pretože prináša nový pohľad 
na európsku históriu, na vyučovanie národných dejín a má ambíciu zbli
žovať hodnotiace kreditové systémy v tom to veľmi zaujímavom predmete. 
Dovolím si však podotknúť, že skúmanie vzťahu národné dejiny verzus 
európske dejiny je v slovenskej historiografii ešte citlivým problémom, pôda 
na prijatie zrna sa ešte len pripravuje a azda najlepšie nás môžu pochopiť 
v tom to ohľade priatelia z pobaltských krajín 

Slovenská spoločnosť a historiografia, ktorej výsledky profesori histórie 
popularizujú a interpretujú, sa ešte nezbavila niektorých tendenčných a ne
objektívnych pristupov Sme ešte stále v zajatí sociálnych falošne národných 
(v ití postoj odborných diplom atických kruhov ku Krajanskému zákonu) 
a ideologických postojov či predsudkov. Nebojím sa v tom to smere cito
vať Slovenský štát Slovenský štát je na jednej strane bezhlavo kritizovaný 
histonkmi, ktorí samotní boli im pregnovaní ideológiou nasledujúceho to 
talitného režimu. Na strane druhej, je tento štát g lorifikovaný historikmi, 
najmá z exilu, ktorí sa nemohli pred slovenskou verejnosťou celé roky vy- 
jadrit. Niekedy, keďže sú málo početní, mi pripadajú pnliš horliví a v snahe 
vylepšovat za každú cenu  „im idž" Slovenského štátu, mu vlastne ešte prrťa- 
žujú ... Jedno im však nemožno vyčítať: zaujali uprázdnené m iesto národne 
orientovanej historiografie. Kedže je rozdelená slovenská historická obec, 
rovnako je tom u tak aj v prípade čitateľskej obce, ktorej členovia zaujali 
v r. 1993 často nezmieriteľné zákopové pozície. Časť čitateľov knihy o vo j
novej a povojnovej histórii ani nekupuje, a to nielen kvôli cene, ale najmä 
zo strachu, že opäť budú politickými zbraňami ľavice či pravice.(1) Ja osob
ne medzi tým ito dvom i orientáciam i na slovenskej politickej scéne rozdiel 
nevidím, okrem pracovných metód.

Slováci žili dlhé roky v m nohonárodnostných štátnych útvaroch od Veľ
kej Moravy až po prvú Česko-slovenskú republiku. Odkiaľ prýštil ten po
krútený nacionalizmus s dvom i tvárami v r. 1939 resp. v r. 1992? Ten prvý 
z nenaplnených sľubov, plný naivity s tragickým i dôsledkam i, ten druhý 
ako nevydarená karikatúra načrtnutá inhibítorm i spoločenského vývoja ... 
Preto si myslím, že slovenská h is toriog rafia  spätá tou  či onou m ierou 
s obom a spomínanými form am i už ďalšiu spoločenskú objednávku nedo
stane, môže si už konečne hľadať stratenú tvár. Na televíznych obrazovkách
1 v rozhlase však ešte defilujú historici, kton spolupracovali, povedzme 
znesiteľným spôsobom, s komunistickým režimom. Nebola by to tragédia, 
aj ja som získal vzdelanie za oného režimu. Podstatné je však niečo iné 
títo ľudia na sebe nepracujú a zo svojrázneho intemacionalistického rúcha 
sa odievajú do mierne nacionalistického, pre potreby te j či onej strany 
Na druhej strane, niektorí učitelia a historici, kedysi prenasledovaní a pro
skribovaní (česť výnimkám), akoby stále chceli písať to. čo mali písať pred 
20 rokm i. A zaiste ich rozptyľuje aj garantovanie bakalárskeho alebo 
magisterského odboru na viacerých fakultách. Ďalší, oveľa mladší, napr. 
odborníci na „ľudácky režim“ zas neboli ani prenasledovaní a proskribovaní. 
Napísali kopy úvah a štúdií o „fašistickom Slovenskom štáte", ale p>o r. 1992 
len len že ho nenazvali „takm er dem okratickým ". Českí kolegovia vedia 
až podivuhodne presne, o koho ide. Sprostredkujem  vám však aj veľmi 
čerstvú skúsenosť. Na základe nej si dovolím  povedať, že ešte stále sú 
medzi nami aj novodobí inkvizítori (v tom to prípade učitelia histórie „len“ 
na strednej škole), inak hlasno zdraviaci pravicu Nedávno, po zádušnej 
omši za gen. M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji mi vyčítali, že som inicio
val omšu, ktorú celebroval jezuita a výklad Božieho slova podal evanjelic
ký k ň a z ...

Našťastie, je veľa objektívnych, tolerantných a profesionálne mysliacich, 
argumentujúcich i píšucich slovenských historikov (a učiteľov históne).

ale zdá sa, že sú preťažení a nemôžu byť všade. Práve teraz, keď píšem 
tento príspevok, pozerám českú televíziu a s úžasom zisťujem, že autor 
jednej slovenskej učebnice pre ZŠ opísal celé pasáže o stredoveku od 
jedného českého profesora .... Kdesi na Považí zas mladá pani učiteľka 
nekriticky glorifikuje prezidenta Slovenského štátu a v Turci ho zas iná 
zatracuje, nazývajúc ho spolu s Msgr. H linkom „fašistami" Mne nepreká
ža  že niektori historici alebo časť občanov vysoko uznávajú toho ä  oného 
predstaviteľa Slovenského štátu alebo povojnového lavicového intelektuála 
ktorých nespájalo nič iné, ako tragický osud. Musia svoj názor však ob
hájiť aj pred svetovou verejnosťou a najlepšie rukolapným i argumentm 
nielen v SR, kde im ticho a nekriticky pritakávala buď  časť politického - 
predstaviteľov, pretože ich epigóni po r. 1992 pojem altruizmu a jeho obsah 
ignorovali.

Napokon ma však prechádza zlá nálada, pretože po  ruke mám sloven
ské noviny prezentujúce našich vedecko-populárnych autorov, kton sú, 
chvalabohu všeobecne známi, uznávaní i čítaní. Zaujímajú prirodzené ne
konfliktné a nestranné (o nestraníckych ani nehovonac) stanoviská k našim 
vzdialeným i novodobým citlivým dejinám Zdá sa mi, aspoň podľa reako  
ich čitateľov na internete, že čoraz viac a viac si získavajú obľubu

Slovenskí konzumenti historiografie najmä zo staršej generácie, by sa 
už mali jednoducho vymaniť z anachronických a statických myšlienok ná
rodného obrodenia z rokov meruósmych a zamyslieť sa aj nad národno-k- 
berálrtym odkazom Jána Palánka Prečo? Moja odpoveď je velmi lapidárna 
Pretože už aj c h  duchovní vodcovia špčky tradičnej národnej ustanovizne 
napnek svojim plamenným prejavom pn pamätníkoch buditeľov začínajú 
považoval štúrovskú rétoriku za neeurópsku, poškuľujú už po spoluprác 
s kozmopolitami a paneurópanmi a vypočťtavo sa s nimi zbratávaju v túžbe 
po lukratívnych, možno i vysokých dip lomatických postoch Rétonka 
zostáva pri vyhasnutých ohňoch vatier zvrchovanosti a pri zvädnutých 
kvetoch na pamätníkoch už len pre členov miestnych odborov, ktori neve
dia, čo sa za ňou skrývalo, odmietajúc pripustiť, že boli použití len ako dos
tavníky.

Práve tu sa mi vidí projekt CLIOHnet veľmi užitočný. Tu by CLIOHnet 
mal poskytnúť priestor na bádanie pozitívnej interferencie medzi stránkami 
európskej historiografie a slovenskými národnými dejinami 20. storočia 
prepletenými mýtam i.(2) Projekt je akoby šitý na mieru slovenskej reality 
a slovenských čitateľov. Ešte stále sa používajú napr. učebnice dejepisu, 
ktoré už dostatočne neodrážajú európske reality, a naopak, ešte stále 
obsahujú vety o socialistickom súťažení. Tu kdesi väzí vysvetlenie popri 
prislovečnej pasivite a pohodlnosti, prečo projekt CUOHnet nemá na Slo
vensku dosť spolupracovníkov

Na záver si dovolím vysloviť svoju vlastný názor: my Slováci sa musíme 
najprv dohodnúť na interpretácii vlastnej histórie a až potom sa môžeme 
poberať k európskym komparáciám, k nadnárodným a diachromckým 
hľadiskám Projekt CUOHnet ma teda zaujal z rýdzo praktických dôvodov 
a rád by som sa podieľal na jeho peknej vízii, aj napnek tom u. že katedry 
históne na slovenských vysokých školách nejavia o projekt záujem Aj 
napriek tom u som priniesol ich zoznamy a prosím, aby ste ich, ako koor
dinátori, ešte raz oslovili

Verím, že mój článok bude výzvou a zdravou provokáciou, pričom si 
uvedomujem, že mnohí, ktori Našu univerzitu črtajú, vôbec nemusia 
vnímat realitu v slovenskej historiografii ako ja. Nemam v úmysle 
čerpat za FSEV UK fondy CUOHnet, pokým sa situácie nevyjasni 
a nesformuje sa tvorivý slovenský tím ochotny spolupracovat s ko
ordinátormi v Píse. Aj vo svetle citlivých otázok, ku ktorým som zaujal 
vlastné stanovisko.

' Pozri interview P. Dvořáka nazvané Histôna nie je zbraň. Pravda r Z mája 2003 
1 Pozn ôánok L Liptáka Komec mýtov na Slovensku'' SME, 13 6 2003 (cáovany 

dodatočne)
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Seminár o výskume verša

Pri príležitosti životného jubilea 70 rokov prof. PhDr. Františka Štrausa, CSc., sa
4. júna 2003 konai na pôde Pedagogickej fakulty UK seminár venovaný problem a
tike verzologických prístupov pri literárnovednom skúmaní verša.

Úvodným príhovorom k jubilantovi a k účastníkom konferencie otvorila podujatie vedúca 
Katedry slovenskej literatúry a literárnej výchovy PdF UK doc. PhDr. Eva Tkáčiková. CSc. 
Následne dekan fakulty prof. RNDr. Oto Majzlan. PhD., slávnostne odovzdal prof. Štrausovi 
Striebornú medailu UK.

Vedeckú časť seminára otvoril prof. Štraus svojím referátom Príspevok k dejinám  
a m etodológii verzologického výskumu na Slovensku. V úvode upozornil na skutočnosť, 
že výskum metrickej a rytm ickej organizácie verša netvoril a ešte dodnes netvorí orga
nickú súčasť historického vývinu našej poézie a dokum entoval to  na niektorých medzero
vitých, či dokonca odborne chybných zmienkach o verši v slovenskej literárnej historiografii. 
Ďalej zdôraznil, že so zvýšeným záujm om o verš sa v slovenských literárnych dejinách 
stretávame vždy na „prelom e epoch“ pri presadzovaní verzifikačných systémov, ktoré 
súviseli s prebojovaním zodpovedajúceho estetického kánonu umeleckej tvorby (polemika 
A. Bernoláka a J. Fándlyho s J. I. Bajzom, spor o archaickú časomernú verzifikáciu Že- 
hier. či polemika A. Trúchleho -  Sytnianskeho s generáciou „napredistov“). Pozornost 
venoval aj teóriám exaktného prístupu k rytmu verša s dôrazom na štrukturalistickú etapu 
a teóriu informácie. Za základnú matematickú metódu štrukturalistov považuje prof 
Štraus zhotovovanie štatistík o vertikálnom rozložení prízvučných a neprízvučných slabík, 
respektíve slovných predelov vo veršovom rade a ich následné percentuálne a grafické 
znázorňovanie Prof. Štraus pritom zdôraznil potrebu skúm ania veršového systému ako 
špeciálnej realizácie metrickej schémy, rytmu (ktorý je nositeľom, „energ iou” básnického 
jazyka), foném y ako nositelky zvukosledov. kvantity ako protikladu krátkei slabiky a spo
lutvorcu" metra, slova ako nositeľa prozodických vlastností (prízvuku, slabičnosti) a ver
šového tonizmu, pauzu ako cezúru a dierézu. vetu ako rytm icko-syntakticke (intonačné) 
členenie verša. V záverečnej časti referátu sa prof Štraus podrobne|šie venoval exaktným 
metódam pri skúm aní foném y ako elem entárneho (zvukového) prvku jazykového preiavu 
a verša, pri analýze rýmu, sylabizmu. slovných prízvukov, vety respektíve súvetia

Na potrebu identifikácie celého zložitého kom plexu imanentných (esteticko-)azykových) 
a „paraiazykových” činiteľov, z ktorých súhry vzniká tektonika „náhlych a radikálnych ' 
veršových systém ov, upozorn il prof. PhDr V. Marčok, CSc., v svo|om vystúpení Par 
predbežných poznám ok k tektonike výmen ry tm iza iných  systém ov Vychádzal pritom  
z hypotézy, že esteticke osvojovanie prozodických  vlastnosti reči najpravdepodobnejšie 
prebieha postupne od markantných makrotvarov výpovede (t.j. vetno-intonačných kvalít), 
až po prozodické m ikrovlastnosti slova (slabika, prízvuk, dĺžka-krátkosť, znelosť-nezne- 
losf atď.), vetná intonácia a m elódia sú tak osnovou, na ktorej sa potom  môžu uplatňovat 
jemnejšie prozodické vlastnosti, a to  dokonca aj vtedy, keď sa rytm ický systém buduje na 
iných dominantách, ignorujúc túto vetno-intonačnú osnovu, či ostentatívne idúc proti nej. 
Exemplifikoval to  potom  na hexametri v časomernej poézii, pri ktorom  dochádza k ná
padnej nezhode rytm icko-intonačného (taktového) a vetno-slovného členenia, čím sa 
podľa prof. Marčoka dem onštruje maximálna oddialenosf od bežného spôsobu hovo
renia, maximálne zdôrazňovanie „estetickej výlučnosti", typ ické práve pre obdobie lite
rárneho klasicizmu. V súvislosti s tou to  výlučnosťou upozornil aj na inverziu pri odtrhnutí 
prívlastkov od nosného podstatného mena a ich rozloženie do rytm icko-výpovedných 
taktov, ktoré je na m nohých m iestach spojené aj s efektom zrakovej evokácie.

Teoreticko-m etodologickým  prínosom prof. Štrausa do verzologického výskum u sa 
v závere seminára zaoberal PhDr. Stanislav Šmatlák, DrSc. Vyzdvihol hlavne systema
tickosť, s akou si prof. Š traus vypracoval vedecké inštrum entárium  verzologického 
výskumu na modernom interdisciplinárnom  pozadí (teória informácie, štatistická mate
matika, moderná lingvistika), a s tým to poznávacím aparátom analyzoval takm er všetky 
esteticky relevantné modifikácie slovenského verša v širokom  historickom rozpätí od
18. storočia až po druhú polovicu 20. storočia. Ďalej charakterizoval exaktnosť Štrausovej 
koncepcie, založenej na presnom identifikačnom popise literárneho materiálu zo všetkých 
jeho re levantných (jazykovo-fonetických, poeto log ických, m etrických, sém antických) 
aspektov, a na exaktnej m e tod ike získavania údajov, ktoré sú dôležité pre analýzu 
rozhodujúcich javov a vzťahov, utvárajúcich štruktúru verša v jeho rozmanitých typoch, 
s lohovo-h is torických form ách a au torsky ind iv iduá lnych realizáciách. Pozitívne hodnotil 
hlavne kap ito ly z nedávno vydanej knižnej pub likácie  prof. Š trausa Základy Inform ač
nej analýzy verša (2002), v k torých sa posúva verzo log ická problem atika sm erom  ku 
komplexnejšiemu chápaniu verša a jeho vzťahov voči jazykovému a najmä literárnemu 
„okoliu" -  do sémantiky veršovej organizácie, čiže k jej významotvornej potencii a funkcii 
Svoj príspevok zakončil PhDr. Šmatlák citátom z tejto knižnej publikácie: A j p ri výskume 
verša, najmä jeho  zvukových a rytm ických zložiek, hoc i ide o zložky takmer absolútne 
prístupné kvantifikácii, vždy treba vychádzať z princípu, že exaktné metódy nie sú cieľom  
verzologického č i literárnovedného výskumu, ale iba pom ocným i metódami, ktoré báda 
teľovi kladie literatúra. ”

Pripájame sa ku konštatovaniu PhDr. Šmatláka, že je to ľudsky zrelá odpoveď nielen 
verzológa, ale zároveň aj skutočného bádateľa, ktorý všetku svoju pracovnú i životnú 
energiu premieňal na poctivú službu literatúre.

Mgr. Miloš Ondráš

0  autorovi
p rís ta v b y  U n iv e rz ity  Kom enského  

a u n iv e rz itn e j budovy na ul. O dbojárov

Pn povojnovej výstavbe Bratislavy sa vefky 
dôraz kládol aj na objekty pre vysoké školy 
Prvou z radu bola budova takulty architektúry 
autora Em ila Belluša na d n e tn o m  Námestí 
slobody z roku 1950 Po nej nasledovala era 
školských budov architekta Vladimíra Kartika 
Začiatky jeho pôsobenia sú spätá ešte s prvou 
ČSR. najma s firmou Bafa a Zknom. s modernou 
architektúrou 30 rokov mmuleho storočia ktorá 
dosiahla európsku úroveň kvaktu a ohlas 

Pred druhou svetovou vojnou p ô to & f Kartik 
v Spojených štátoch Po oslobodení sa v iak  už 
doma zapojil do obnovy poškodeného areálu 
Chem ických závodov Dyname Nobel (neskorá* 
CMZJO. dnes istrochem). bol archeektom nového I 
závodu Mier Profesorom na fakuáe archite«tury j 
(v roku 1946 to ešte bola fakulta archáekkxy j 
a pozem ného staviteľstva: sa stal na podnet 
a priam e pozvanie Em ila Belluša. spolužiaka 
z pražských štúdií.

Karfík na škole pôsobil až do odchodu na 
dôchodok v roku 1971. Vo svojich návrhoch bu
dov pre vysoké školy uplatňoval technické novin
ky a zaujímavé prvky Umožnila to jeho dokonalá 
znalosť technickej stránky architektúry, vecnosť 
a záujem o  okolité dianie až do vysokého veku 
Postupne projektoval a realizoval n iekolko bu
dov pre vysoké školy -  prvá bola chem icko
technologická fakulta na Kollárovom námestí 
z roku 1950. K ďalším patrí zelená budova býva
lej Vysokej školy ekonomickej s farmaceutickou 
faku ltou (spolu s A ntonom  Rokošnym ) z roku 
1962 (dnes tu sídlia FaF, FM a FSEV UK -  pozn 
red.) Vyvrcholením  tvorby architekta Karfíka 
v tejto oblasti bola budova prístavby Univerzity 
Komenského, dokončená v roku 1977 

Spoluautorom  budovy je tiež Anton Rokošný 
Prístavbu tvorí šesťposchodový b lok ladiaci 
s jestvu júcou h lavnou budovou, ktorú v roku 
1932 dokončili podľa projektu Františka Krupku 
T ento český architekt zrealizoval v m edzivojno
vom období v Bratislave niekolko pozoruhodných 
budov, napríklad aj Policajné riaditeľstvo na Spi- 
tálskej (budova U dvoch levov z roku 1922) a le
bo budovu Sociálnej poisťovne (kedysi stredo 
školský internát s kubistickou fasádou na ulici 
29 augusta oproti M edickei záhrade 

Budova prístavby Univerzity Komenského má 
pomerne zložité dispozičné nešeme V objekte sa 
nachádzajú pracoviská  jednotlivých  katedier, 
posluchárne a tiež telocvičňa Vysokú sálu te lo 
cvične architekt zladil s nízkymi podlažiam i pre 
sklady knižnice Podzemné garáže pomohli nešit 
chýbajúce parkovacie m iesta pre autá a tiež 
vytvorili odstup novostavby od okolite i staršej 
b lokovej zástavby Interiéry budovy boli dorie
šené bez autorského dozoru Vladimíra Karfíka 
Architekt navrhol fasádu budovy s použitím otoč 
ných okien, ktoré sú navrhnuté do pásov v duchu 
funkcionalistické) estetiky

Peter 2alman
f autor ja inžiniar architekt, 

docent na Fakulte architektury S TU) 
Pravda, 19 apnía 2003
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K životnému jubileu profesora P. Bakossa

Začiatkom  jú la  os lá v il svo je  70. n a roden iny  
p opredný vyso koško lský  pedagóg  a v ý z n a m 
ná o s o b n o s ť  s lo v e n s k e j e p id e m io ló g ie  -  
p ro f. M UDr. Pavol Bakoss, DrSc.

Narodil sa 4. júla 1933 v Levoči v rodine evan
jelického farára. Vysokoškolské štúdium  na Le
kárskej fakulte UK v Bratislave ukončil v roku 
1957. Už počas štúdia medicíny prejavil záujem 
o vedeckovýskumnú č innosf a aktívne sa zapojil 
do študentskej vedeckej práce na Ústave epide
m iológie, vtedy ešte na oddelení Ústavu hygieny 
LF UK, vedenom prof Muchom Tajomstvá vedec
kého bádania orientované na štúdium  zákonitostí 
šírenia infekčných ochorení a perspektíva ich mož
nej prevencie ho pohltili natolko, že im ostal verný 
po celý svoi profesionálny život

System atičnost, cieľavedom ý prístup, vysoké 
pracovné nasadenie, dobrá m etodická príprava 
opierajúca sa o dôkladnú znalosť odbornej litera
túry a následne starostlivá analýza dosiahnutých 
výsledkov vždy boli a sú charakteristickým i znak
mi jeho vedeckej práce. Predmetom jeho vedec
kého záujmu sa stali aktuálne problém y zoonóz 
s prírodnou ohniskovosťou, konkrétne problemati
ka leptospiróz. Vo svojej kandidátskej dizertačnej

a habilitačnej práci sa venoval otázkam diagnos
tiky a epidemiológie tohto ochorenia, ako aj vply
vu antib iotickej terapie na tvorbu protilátok pri 
leptospírových infekciách. V roku 1964 úspešne 
absolvoval študijný pobyt na Pasteurovom inštitú
te v Tunisku. Vrcholom a ukážkou systematickej 
a precíznej vedeckej práce bolo jeho štúdium va
riability antigénnej štruktúry leptospír in vitro a in 
vivo, ktoré mu získalo medzinárodné aj dom áce 
uznanie Následne bol v roku 1982 menovaný za 
doktora vied a v roku 1986 za profesora epidemio
lógie.

Profesor Bakoss nie je iba vynikajúci človek -  
vedec, ale aj pedagóg, ktorý svoje vedomosti vždy 
ochotne odovzdával dalej. Študentov, ktorých svo
jim i prednáškami a seminármi zasvätil do základ
ných tajov epidem iológie, je možné počítať na 
tisíce. Jeho snahou bolo vždy zaujať ich a priblížiť 
im túto preventívnu oblasť medicíny v zrozumi
teľnej podobe, čo sa mu aj darilo vdaka jeho 
svedom ite j a zodpovedne j príprave na každú 
prednášku. Vždy rozvíjal a modernizoval výučbu 
ep idem io lóg ie  na báze dostupného poznania 
a najnovších vedeckých poznatkov. Ako vedúci 
Ústavu ep idem io lóg ie  LF UK (v rokoch 1986 -  
2000) sa významnou m ierou podieľal na rozširo
vaní koncepcie  výučby epidem io lóg ie  o dalšie 
aktuálne otázky -  prevenciu civilizačných, tzv. ne
infekčných chorôb.

Vo svojej pedagogickej činnosti nikdy nezaned
bával postgraduálnu výučbu a študentskú vedec
kú činnosť Aj v  súčasnosti je predsedom komisie 
pre obhajoby doktorandských a doktorských d i
zertácií v odbore epidem iológia prednáša v ráma 
Školy verejného zdravotníctva a postgraduálnych 
kurzov SPAM Vdaka svojim dobrým  jazykovým 
znalostiam (francúzština, angličtina, nem aná ruš
tina) uplatnil svoje pedagogické a odborné vedo
mosti aj v zahranió (Alžírsko, Francúzsko)

P rofesor Bakoss je autorom  a spoluautorom  
mnohých vysokoškolských učebníc a textov. Na
písal kapito ly do viacerých m onografii a odbo r
ných publikácii. Aj dnes, vo veku, keď m nohí už

pomýšľajú len na zaslúžený oddych, pripravuje 
novú učebnicu epidem iológie.

Ohodnotením a potvrdením vedeckého a odbor
ného potenciálu profesora Bakossa je jeho člen
stvo v m edzinárodných komisiách a odborných 
spoločnostiach. Je členom Medzinárodnej taxono- 
mickej subkomisíe pre leptospíry, v rokoch 1970 -  
1987 aktívne pracoval v Komisii vlády SSR pre 
boj proti zoonózam a spolu s profesorom Kmetym 
sa významne podieľal na opätovnej, aspoň čias
točne obnovenej činnosti tejto kom isie po roku 
1990. Je dlhoročným členom slovenskej Mikrobio
lóg icko-epidemiologickej spoločnosti SLS a opa
kovane bol jej predsedom. V súčasnosti je členom 
Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK a predsedom 
grantovej komisie VEGA pre lekárske a farmaceu
tické vedy.

Bohatá je aj jeho redakčná činnosť Pôsobí v re
dakčnej rady odborného časopisu Českej lekár
skej spoločnosti pre epidem iológiu a mikrobioló
giu J. E. Purkyňu -  .Epidemiológie, mikrobiológie 
a im unológie“ . Svoje originálne vedecké výsledky 
a odborné prednášky prezentoval na mnohých 
zahraničných a domácich konferenciách a sympó
ziách.

Pri hodnotení vedeckej a učiteľskej osobnost 
profesora Bakossa nemožno obísť i viaceré jeho 
osobnostné a ľudské vlastnosti Každý kto ho 
pozná sa presvedčil, že korektnosť, serióznosť 
a zodpovednosť sú vlastnosti, ktoré determinujú 
každé jeho rozhodnuté  a prejav.

Vážený pán profesor, pri príležitosti tohto  
Vášho životného jubilea prijmite srdečné bla
hoželania a úprimné podakovama za všetko, čo 
ste urobili v prospech Lekárskej fakulty, Ústavu 
epidemiológie a epidemiologie ako predmetu  
na Slovensku. Zároveň nám dovolte popriat 
Vám do dalších rokov vela dobrého zdravia 
a stále neutíchajúcich síl do dalšej práce.

Ad multos an nos!

MUDr. Jana Jareková, CSc., 
a ko lektív  Ústavu ep id e m io lóg ie  LF UK

Recenzia

Holomáň M ., Pecháň I.: OCHRANA MYOKARDU V KARDIOVASKULÁRNEJ CHIRURGII
V ydava teľstvo Elán, B ratislava, 2002, 152 s. (35 ob r., 19 tab .), ISBN 80 85331-33-0

Kniha doc. MUDr. M. Holomáňa, CSc., významného slovenského kar- 
diochirurga a angiochirurga, a prof. MUDr. I. Pecháňa, DrSc.. predstavite
ľa slovenskej klinickej biochémie, „Ochrana myokardu v kardiovaskulárnej 
chirurg ii“ znamená významný prínos pre odbornú medicínsku literatúru. 
Závery diela sú cenné nielen pre pregraduálne a postgraduálne vzdelá
vanie, ale aj pre klinickú prax. Autori v úvode diela prezentujú vývoj 
poznatkov v problem atike ochrany m yokardu počas operácie na otvo
renom srdci -  od lokálneho ochladenia srdca, systémovej hypotermie 
až po kryštaloidnú antegrádnu studenú kardioplégiu s vysokým obsahom 
draslíka. Nové poznatky o ischem icko-reperfúznom  poškodení tkanív, 
najm ä nenaplnené predstavy o účinku oxygenačnej reperfúzie. boli 
silným impulzom pre ďalší výskum a klinické overovanie nových poznat
kov, najmä prevencie oxidačného stresu, zvýšenej produkcie voľných 
kyslíkových radikálov a ďalších reaktívnych m etabolitov kyslíka. Autori 
nadviazali na d ie lo  prof. E. Bártu, ktorý vyslovil hypotézu, že ochrana 
myokardu musí viesť na jednej strane cez zníženie produkcie reaktívnych 
foriem kyslíka a na druhej strane cez zvýšenie endogénnej antioxidačnej 
kapacity myokardu a celého organizm u pacienta.

Cieľom publikácie je sumarizácia vlastných vedeckovýskum ných vý
sledkov autorov v týchto hlavných otázkach. Práve časť, kde autori pre
zentujú vlastné experim entálne výs ledky a k lin ické  skúsenosti v tejto 
oblasti, považujem za najcennejšiu.

Kniha je rozčlenená do 9 statí, pričom hlavné sú Ochrana myokardu 
v kardiochirurgii (1), Metabolické aspekty ischemicko-reperfúzneho po
škodenia myokardu (2), Klinické aspekty ochrany myokardu (3), Naše 
skúsenosti s ochranou m yokardu (4), Budúcnosť ochrany myokardu 
v chirurgii srdca (5), Literatúra (6) a Súhrny (slovenský, anglický a ne
mecký) (7-9),

Osobitne by som chcel zvýrazniť kom plexný pohľad na prezentovanú 
problem atiku nielen z hľadiska patofyzio lógie . patobiochém ie. ale aj

z hľadiska praktickej kardiochirurgie. Autori podrobne analyzujú dôsledky 
kardioplégie, výhody operácie na hypoterm ickom, resp. normotermic- 
kom srdci, pričom vlastné skúsenosti uvádzajú v kontexte s poslednými 
údajmi odbornej literatúry. Za m imoriadne cenné považujem vlastné vý
sledky na zvieracom modeli izolovaného srdca u potkanov, kde autor 
testovali protektívne podanie tinlazad mesytátu, pričom sa preukázal vý
razný ochranný efekt pred poškodením srdca indukovanom oxidačným 
stresom s následnou norm oxickou reperfúziou. V klinickej časti auton 
sledovali ovplyvnenie parametrov oxidačného stresu na organizmus 
prem edikáciou pacientov kyselinou L-askorbovou a alťatokoferolom  
pričom autori preukázali významný protektívne efekt na myokard počas 
operačného výkonu. Autori sledovali aj ochranný efekt E vitamínu v ciev
nej chirurgii Preukázal sa najmä protektfvny efekt v reperfuznej faze zní
žením extrakcie kyslíka a produkcie lipoperoxidov Protektivny efekt pre
zentovali aj po podaní L-kamitínu pacientom v úvodnej fáze do celkovej 
anestézie. Pozitívny výsledok sa prejavil nižšími hladinami plazmatického 
laktátu. zníženou aktivitou glutationperoxidázy a stabilizáciou hladín redu
kovaného glutatiónu. V závere diela autori predkladajú aj vytriedenú zá
kladnú databázu odbornej literatúry, ktorá obsahuje 532 citaai 

Monografia je moderná vedecká pub likác ia  ktorá na pomerne malom 
priestore poskytuje úplnú vedeckú informáciu k danému problému Auto
ri, ktori sú známi ako predstavitelia svojich odborov, sa prezentovali aj 
ako skúsení vysokoškolskí pedagógovia ktori naplnili vytýčeny cieľ pub
likácie skutočne excelentným spôsobom, k  čomu «t i treba txjgratulovat 
Kniha je určená pre študentov mediány, pre lekárov v rám o postgraduál
neho vzdelávania určite po nej siahnu kardiológovia a angiofogcvia a *  
aj fyziológovia, patofyziológovia a klinickí b iochém ia  Záverom chcem 
oceniť aj precíznu redakčnú a vydavateľskú prácu, ktorá predstavuje 
knihu v obľúbenom formáte a v kvalitnej pevnej väzbe

M arian B em ad lč

19



Profesor Pažítka a jeho päťdesiat rokov práce na Univerzite

SP?

„U čite ľ sa má k študentom  správaf tak, aby 
ho po rokoch, keď  sa stretnú na ulici, pozdravili 
a usm iali sa. “

T o to  je  veta, k to rú  p ro fe s o r Pažítka často  
používa  pri s tre tn u tia ch  a p ria te ľských  ro z h o 
vo ro ch  so  svo jim i, a le aj s nezn á m ym i š tu 
dentm i na  ch od b á ch  Pedagogicke j faku lty  UK. 
Tí, k to rí ho  pozna jú , ho  m a jú  radi, tí d ru h í sa 
p ýta jú , k to  je ten  d o b ro s rd e č n ý  a  v tip ný  sta rý 
pán s p a ličkou .

V ekom  i s lužobne je prof. Pažítka jeden  z naj
starších učiteľov na  S lo ve n sku , p a trí k z a k la 
date ľom  v y u č o v a n ia  ta lia n č in y  na  U n ive rz ite  
K om enského a k najväčším  prek ladateľom  ta 
lianskej lite ra tú ry  d o  s lovenč iny . Je  to  č lovek, 
k to rý  p ri r ieše n í p ra c o v n ý c h , š tu d ijn ý c h , ale 
i s ú k ro m n ý c h  p ro b lé m o v  d o k á ž e  vyp oču ť, 
p om ô cť, po ra d iť. Č lo ve k , k to rý  p ly n ú c e  ro ky  
svo jho  ž ivo ta  berie  s h u m o ro m , nesťažuje sa 
na vek ani na  zd rav ie  a ž ije  p red o vše tkým  
p lá n m i d o  b u d ú c n o s ti a tým , č o  eš te  ch ce  
a m u s í urobiť. P rekypu je  v iťa litou, učí. k o n zu l
tu je , sedí nad  kn iham i a  h ľadá  v n ich  in fo rm á 
c ie, k to ré  .e š te  n e v ie “ . O k re m  p e d a g o g ic k e j 
a vedecke j č inn o s ti si vždy  d oká že  nájsť čas 
aj na stre távan ie  sa  s ľuďm i a d o p lň a t si ener
g iu  ce lkom  p roza ickou  záľubou -  až vášnivým  
s ledovaním  športu , h lavne  fu tb a lo v ý c h  a h o 
ke jových  p ren o so v  v te levízii. A  p ráve  o n  sa 
v to m to  a k a d e m icko m  ro ku  dožíva  päťdes ia 
tic h  rokov  svo jho  aktívneho pôsoben ia  na U n i
verzite K om enského  v  Bratis lave.

Prof. PhDr. M ikuláš Pažítka, CSc., sa  narodil 
1. jú la  1918 na  S ta rých  H orách  v okrese  B an 
ská Bystrica . Po u ko n če n í š tú d ia  na  F ilozo fic
kej faku lte  Univerzity K om enského  v Bratislave 
p okračova l na  Faku lte  lite rá rn ych  v ied  te ra jše j 
U n ive rz ity  La S a p ie n za  v R ím e, kd e  v ro ku  
1942 získal titu l d o k to r lite rá rn ych  v ied . T itu l 
PhDr. d os ta l v jan u á ri ro ku  1943 na  FiF UK 
v B ra tis lave  a h od n o sť k a n d id á ta  v ied  na  F ilo 
zo ficke j fa ku lte  U n ive rz ity  Karlove j v Prahe. 
Po návrate z R ím a sa sta l as is ten tom  na  FiF 
UK, kde p rednáša l až d o  k o m u n is tic k é h o  pre
vratu v  roku 1948, kedy bol z kádrových  d ôvo 
d ov  preložený do  U niverzitne j kn ižn ice  a určitý 
čas  uč il len externe. O d  ro ku  1952, ke dy  sa 
stal odbo rným  asis ten tom  na FiF UK, sa  okrem  
svo je j p rek ladate ľske j a  ve de cke j p rác i až d o 
dnes venu je  p red o vše tkým  p rác i p e d a g o g ic 
kej. V jú n i ro ku  1966  b o l h a b ilito v a n ý  ako  
d o c e n t pre o d b o r ta lianske j lite ra tú ry . V ycho 
val nespočetné m nožstvo  š tudentov, z kto rých  
m n o h í sú d ne s  re no m o va ným i ta lianč iná rm i -  
v e d ú c im i k a te d ie r, u č ite ľm i, p re k la d a te ľm i, 
t lm o č n ík m i, p raco vn íkm i v š tá tne j správe a na 
m inisterstvách. Po d lhých  p rieťahoch z po litic 
kých d ô vo d o v  sa  v januári roku  1999 konečne 
d očka l aj na jvyšše j un ive rz itne j h o d n o s ti a bo l 
vym e no va n ý  za  un ive rz itn éh o  p ro fesora .

Pre s love n sko -ta lia nske  s tyky  sa po  ce lý  
ž ivo t snažil vykonať vše tko , č o  b o lo  p o tre bn é  
a čo  b o lo  v je h o  m o c i. A j v  o b d o b í n o r
m alizác ie  a o bm e d ze ných  m o žn o s tí vyna lož il

vše tku  svo ju  ene rg iu  pre ud ržan ie  a rozvíjan ie  
s tyko v  s T a lianskom . Všetci je h o  š tuden ti m i
n im á lne  raz m a li m o žno sť ísť na  š tu d ijn ý  p o 
b y t a spoznať na v las tné  o č i kra jinu , k to re j 
jazyk, lite ra tú ru  a  ku ltú ru  š tudova li. N ešlo  m u 
len o  o bohacovan ie  vedom ostí S lovákov o  sp o 
znávanie Ta lianska , a le aj naopak. P racova l 
v  rô znych  m e d z in á ro d n ých  sp o lo čn os tia ch  
a o rga n izác iá ch , m edz i k to rým i je p o tre bn é  
spom enúť jeh o  č lenstvo  v M edzinárodnej sp o 
ločnosti p re  š tú d iu m  ta lia n ske ho  jazyka  a lite 
ra tú ry  so  s íd lo m  v P adove . v T a lia n ske j lin g 
v istickej spo ločnos ti v Ríme, európske j ku ltú r
nej spo ločnos ti Socie té européenne de cu lture 
so  s íd lo m  v B ená tkach  a iných, zúčastňova l 
sa na  lite rá rn ych  a  lin g v is tických  sym póz iách , 
ko n fe re n c iá ch  a  k o n g re s o c h  P rednáša l napr 
vo  F lorencii, v Bari, Neapole. Turíne, Avignone, 
M adride. Belehrade, kde  d o  svo|ich prednášok 
a p rísp e vkov  zahrnu l aj in fo rm á c ie  o  s loven 
ske j lite ra tú re , č ím  zv id ite ľňova l našu ku ltú ru  
vo  svete. Na un ive rz ite  v Ríme a N eapo li sp o 
lup ra co va l s fa ku lta m i s lav is tiky  a pom áha l 
tam  vybudovať kn ižn ice  s d ie lam i s lovenských 
sp isova te ľov  a  b á sn iko v  Za svo ju  ce lož ivo tnú  
č inn o sť v o b la s ti ta lianske ] lite ra tú ry a za roz
víjanie ta liansko-s lovenských  vzťahov bol 2 jú
na 1997 p ri p ríle ž ito s ti ta lia n s k e h o  š tá tn e h o  
s v ia tku  vyz n a m e n a n ý  -  z íska l če s tn ý  titu l 
C om m e n d a to re , k to rý  p rez id e n t Ta lianska  na 
návrh v lády udeľuie cudz incom  za zásluhy o  ší
renie d o b ré h o  m ena  Ta lianska  vo  svete

P očas svo jich  p o b y to v  v Ta liansku  sa sp o 
zna l s m n o h ý m i ta lia n s k y m i o s o b n o s ta m i, 
p redstav ite ľm i ku ltú ry  a po litiky . Z ú častn il sa 
na  o s o b n ý c h  a ud ie n c iá ch  u pápeža, v súkro 
m í navštevoval sve toznám eho spisovateľa Pa- 
p in iho, u nás zn ám e h o  p red o vše tkým  d ie lom  
Ž ivo t Krista, je ž iakom  ve lkého ta lianskeho  ling
vistu S a p eg n a , o s o b n e  sa  p ozn á  s te ra jš ím  
p redsedom  E urópske j rady R om anom  Prodim  
a m n o h ým i ďalším i.

J e h o  p red n á šková  a  p rek ladate ľská  č innosť 
je  tiež  boha tá . P re ložil 58  lite rá rnych  d ie l. m e 
dzi k to rým i n ie sú len d ivade lné  hry a bežné 
bele tristické  diela, ale p redovše tkým  h istorické 
rom ány, filo zo fické  a  p o litic ké  tra k tá ty  (Dante, 
B occacio , M achiavelli, Galilei, Guerazzi, Papini, 
d ie la  nos ite ľov  N obe love j ce ny  za  lite ra tú ru  -  
P irandello, Deledda, M ontale, Q uasim odo). Do 
ko lektívneho die la  Dejiny svetových litera túr 
prispe l zväzkom  D ejiny ta lianskej literatúry, bol 
s p o lu re d a k to ro m  d ô le ž ité h o  d ie la  H u m a n iz 
m u s  a renesancia a zostavil ta lianske heslá 
v  e ncyk lo p éd ii Pyram ída. O krem  p rek ladov  
p ub likova l ve lké m nožs tvo  štúdií, naprík lad  
o  ve likánoch  ta lianskeho  rom antizm u Leopar
dím  a M anzonim , o  hum an is toch  Machiavelim i, 
Leonardovi da  Vinei a Galileovi a m nohých  ďal
ších. Sam ozre jm e, že ten to  výpoče t nie je a ani 
nem ôže byť kom ple tný, pretože pro fesor Pažít
ka ešte  aj dnes, je vo  svo jich  85 ro ko ch  aktív
n y  a prác i, k to re j zasvätil ce lý  svo j ž ivot, sa 
naďalej venu je  s o p tim izm om  a jem u  vlastným  
entuz iazm om , k to rý všetci jeho  priate lia a zná

m i veľm i d o b re  p ozn a jú  V  p o s le d n o m  čase 
p re lož il ďa lš ie  š tyri kn ih y  Pap iruho  D iabol) 
a Posledný sud. B eccanovo  O  z loč inoch  a  tree 
t o ch  Säoneho D ob rod ružs tvo  jedneho  kresla  
na a č a k a  n a  ich  p u b lik o v a n ie  N aď a le j sa 
venu ie  aj svo je j p edagog icke j prací tentoraz 
už na P edagog icke j faku lte  UK na  k to re j p red  
ô sm im i rokm i na Katedre rom ánskych  jazykov 
a lite ra tú r za lož il sa m os ta tn é  odd e len ie  ta lian 
skeho jazyka a literatúr, kto ré  až d o  roku  2002 
aj viedol. D odnes pom áha  pos lucháčom  h lav
ne p ri p ríp rave  a tv o rb e  d ip lo m o v ý c h  p rác , 
vď aka  svo jim  kon tak tom  im  um ožňu je  návšte
vy inštitúcií, d o  k to rých  veřejnost nem á prístup, 
zo  svo jh o  sú k ro m n é h o  a rch ívu  a kn ižn ice  im  
pož ič iava  kn ih y  a m ate riá ly , ku  k to rým  by sa 
n ik d y  n e d o s ta li N e o ce n ite ľn é  sú je h o  rady 
a in fo rm á c ie , k to ré  p o č a s  svo jh o  ž ivo ta  získal 
n eus tá lou  p ráco u , č ítan ím  a š tú d io m  A| dnes 
trá v i k a žd ý  deň  v ško le , se d í a č íta , š tu d u je  
M edz i ko le g a m i, š tu d e n tm i, za m es tnancam i 
ško ly  je p re  svo ju  v tipnú , p ria te ľskú  a dob rác  
ku povahu  veľm i obľúbený Kedykofvek n iekto 
zaklope  na dvere pracovne, vstane, ocho tne  si 
ho  vypoču je  a poradí, poučí, a lebo aspo ň  p ri
spe je  m ilým  a  láskavým  s lovom  

M ilý  p án  p ro te s o r! P ri p rílež ito s ti 50. vý
roč ia  Vášho nástupu na U niverzitu  K om en
ského v Bratislave Vám srdečne blahoželajú  
Vaši kolegovia a študenti z Katedry ro m án 
skych jazykov  a litera túr, k to rí Vám za všet
ku Vašu d o te ra jš iu  p rá c u  ú p rim n e  ďakujú  
a prajú Vám veľa zdravia, optim izm u a elánu  
do ďalších rokov Vášho krásneho a p lodného  
života.

PhD r. Igor H anes, 
K atedra rom ánskych  jazykov  a literatúr
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