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NASA UNIVERZITA
Vianočný sneh

„Sneží, ani už tichšie padat nem ôže, ako dnes padá. Čo to k nám ide, 
bože, prebože, kto nás to hľadá? Ani už tichšie snežiť nem ôže, ako dnes 
sneží. Ide k nám  záprah, bože, p rebože, v tenučkej spieži. C ez dávne d e t
stvá snehom zapadlé, b lizučkí vzdychu. Sneží. A my sa ako v zrkadle vidíme 
v tichu.“

Takto sa vyznáva náš veľký básnik Milan 
Rúfus z jedne j podoby prekrásneho ročné
ho obdobia, v ktorom sa nachádzame.

Zima. Nie je  jednotvárna. Zavše je  divá 
a neúprosná, ale zavše aj m ilosrdná a než
ná. Hoci chladná, neživá, a predsa ľudská. 
Malebná v tvaroch, v obraznosti snov z roz
právok. Čas, v ktorom sa stávame deťmi, 
tešiacimi sa bielučkej perine, pokrývajúcej 
všetko to všedné a šedivé. Nielen preto, že 
dáva možnosť zimným radovánkam na mno
horaký spôsob, ale hlavne preto, že vytvára 
niečo nové, čo človek pomenovať nevie, ale 
tuší. Veď sa len pozrite! Maľuje po oknách 
čudesné ružice a strieborné paprade. Z ľadu 
dáva povstať novým a novým postavám, oži
vuje nehybné veci, prem ieňa stromy a ľudí.

Vzrušujúca najmä v tom, čo  domýšľame. 
Pretože niet tajomstva bez krásy a krásy 
bez tajomstva. A zima takou je. A zima je
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i  múdra. Predovšetkým múdra. Vládne nám 
a učí nás ako žiť a prežiť Učí nás viac si 
vážiť chlieb i oheň. U čí nás nepoddajnosti 
a vytrvalosti. Možno práve hlboko zaviate 
vrchy a doliny nám pom ohli prežiť dejinné 
búrky a zvraty osobne i spoločne.

Čo je však na nej najkrajšie, je  skutočnosť, 
že Slnko je  na/ďalej od Zeme, ale človek 
najbližšie k človeku. Možno aj preto, že sneh 
zakrýva ploty, ktoré oddeľujú. Vyrovnáva 
medze, pre ktoré sa človek dokáže až do 
krvi pravotiť. Prináša ticho, v ktorom lepšie 
počujeme druhého. Možno aj preto, ale isto 
iste je  tomu predovšetkým  tak preto, že 
v tomto období slávime „sviatky lásky“ -  naj
krajšie obdob ie  v roku. Ony si a j napriek  
rozličnému nánosu zachovali originálnu žia
ru. Veď pravé Vianoce sú ako svetlo v noci, 
ako oheň v kachliach, ako ochranná strecha 
p ro ti vetru. Je to sviatok, ktorý je  s ilne jší 
ako zneužitie, ktoré doň priniesol komerčný 
pohľad.

Blížiace sa sviatky sú akoby dobrodením  
po  celoročnej lopote, keď  máme, č i mali 
by sme m ať čas na seba, na iných... Prí
ležitosť zastaviť sa a uvedom iť si svoj pôvod  
i cieľ. Možnosť uveriť, že môžeme byť viac 
človekom, ak sa aspoň trocha vynasna
žíme byť čistý ako čerstvo napadnutý sneh 
na horách.

Nové obdobie ľudstva začalo narodením  
Ježiša Krista. Ticho a krása Vianoc nas 
pozýva, m ilí priatelia, aby sme hľadali <ch 
krasu a odkaz, ktorý sa nenatiska a ne
vnucuje. Ponúka sa ako dar. a to nielen na 
sviatočné dni.

V ilia m  J u d a k . R K C M B F  UK

Prajeme vám, 
aby nadchádzajúce vianočné dni 

naplnila pohoda a prosté ľudské šťastie 
a aby vám Nový rok 2004 

splnil všetky vaše želania!



F. GAHÉR: Petra Pltharta vítanie nielen ako predstaviteľa zákonodarného orgánu ČR, 
' " "  . "  " a spolutvorcu cesty k slobode a demokracii ai slovenského národa

Týmito slovami privítal rektor UK doc, PhDr. F. Gahér, CSc., dňa 
25. novembra 2003 v Rektorskej sieni UK poprednú osobnosť českej 
politiky -  doc. JUOr. Petra Pitharta, predsedu Senátu Parlamentu  
Českej republiky. Rektor UK vyzdviho l význam  návštevy P. Pitharta na 
našej akademickej pôde práve v týchto novem brových dňoch, pretože to 
bol on, ktorý sa po rokoch práce v disente stal v novembri 1989 jedným 
z hlavných protagonistov politických zm ien v našich krajinách a nemalou 
mierou sa zaslúžil o .zam atový“ priebeh revolúcie.

Dr. P. Pithart absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Karlovej v roku 1962, 
za svoju politickú angažovanosť v rakoch  1968 -  1969 bol perzekvovaný 
V disente rozvíjal rozsiahlu editorskú činnosť a patril k prvým signatárom 
Charty 77. Za jeho osobné postoje a činy mu bola v roku 1991 udelená 
cena Františka Kriegla „Za  občiansku statočnosť“ . Po novem bri 1989 
reprezentoval Koord inačné centrum  O bčianskeho fó ra  na rokovaniach 
rozhodujúcich politických síl. Vo februári 1990 sa stal prvým predsedom 
novej, demokratickej vlády ČR. P. Pithart je nielen znalcom práva, ale aj 
historikom, polito lógom  i filozofom , ktorý sa zamýšľa nad podobou i obsa
hom vývoja nielen českej, ale i európskej spoločnosti a vôbec celého sveto
vého spoločenstva, nad myšlienkami i činmi, ktoré tento vývoj sprevádzajú. 
Je autorom mnohých esejí a úvah na historicko i aktuálno-politické témy. 
široko známy je svojou interpretáciou Pražskej jari v knihe „Osmašedesátý" 
Od roku 2000 stojí na čele Senátu Parlamentu ČR a stále spája svoje poli
tické pôsobenie s výučbou na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe

Na znak úcty k politickej práci P. Pitharta. za jeho úsilie o ochranu ľud
ských a občianskych práv a slobôd, za jeho prínos k rozvoju humanizmu 
a demokracie a za jeho podpora porozumeniu a tolerancii v medziľudských

Dva naše kňazské semináre prešli 
na pôdu novej fakulty v Košiciach

K 1. októbru 2003 boli zrušené dve pedagogické pracoviská Rímsko
katolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK, a to Kňazské semi
náre v Spišskom Podhradí a v Košiciach. Na dôvody tohto kroku sme 
sa opýtali dekana RKCMBF UK, prot. ThDr. Viliama Judáka, PhD.

-  Konferencia b iskupov S lovenska sa na svo jom  zasadnutí dňa 
23. októbra 2002 rozhodla zriadiť Teologickú fakultu v Košiciach pod 
hlavičkou Katolíckej univerzity v Ružomberku. Do zväzku novoerigo- 
vanej fakulty mal podľa plánu patriť Kňazský sem inár b iskupa Jána 
Vojtaššáka v Spišskej Kapitu le  -  Spišskom  Podhradí a Kňazský 
sem inár sv. Karola B orom ejského v Košiciach spolu  s teo log ickým i 
inštitútmi, ktoré boli pedagogickým i pracoviskami našej fakulty. Kedže 
išlo o súčasti Univerzity Kom enského -  sem inár v Spišskej Kapitule 
bol súčasťou UK od  r. 1990 a košický od r. 1994, celou záležitosťou 
sa  zaoberal Akadem ický senát RKČMBF UK, ako aj Akadem ický 
senát Univerzity Kom enského, vedenie univerzity a bohosloveckej fa
kulty. Akadem ická obec RKCMBF UK rešpiektovala rozhodnutie Konf 
konzultácii s rektorom UK k 1. októbru 2003 zrušil uvedené pedago
gické pracoviská fakulty. Zrušenie oboch seminárov napokon začiat
kom októbra t.r. schválil aj Akadem ický senát UK.

Často diskutovaným argum entom  v akademickej obci proti odlú
čeniu bola skutočnosť, že o dchodom  pedagog ických pracovníkov 
a študentov z týchto inštitúcii sa značne oslabí postavenie našej bo
hosloveckej fakulty, ktorá po predchádzajúcom  období je ešte stále 
v rozvoji. Mali sme pri tom  na zreteli skutočnosť, že prítomnosť dobre 
fungujúcej teologickej fakulty uprostred univerzitného spoločenstva 
sa aj dnes javí ako potrebná.

Arcibiskup Mons. Alojz Tkáč, velký kancelár, vo svojom príhovore 
pri inauguračnej slávnosti v Košic iach 8. novem bra t.r zdôraznil 
význam novovzniknutej teo log ickej fakulty nielen pre mesto Košice, 
pre Katolícku univerzitu a pre Košickú arcidiecézu a celú východnú 
provinciu, ale taktiež pre celú Cirkev na Slovensku i celú univerzálnu 
Cirkev. Na adresu našej fakulty, ktorá bola jjóvodne materskou fakul
tou teologických inštitútov v Košiciach a Spišskej Kapitule -  Spišskom 
Podhradí, povedal: „Pre Rímskokatolícku cyrilometodskú bohosloveckú 
fakultu Univerzity Komenského v Bratislave nebude konkurentom, ale 
partnerom. Verím, že sa je j vyrovná i keď  nie časom, ale kvalitou. Bude 
výzvou k zdravej sútažrvosti a k zvýšeniu kvality teologického výskumu."

Dekanom TF KU v Košiciach bol menovaný doc. ThDr. Ing. Anton 
Konečný, PhD., bývalý m oderátor Teologického inštitútu v Košiciach.

Zaželajme novej fakulte: vivat, crescat, et floreat!

a medzinárodných vzťahoch odovzdal rektor UK P. Pithartovi Pamätnú m e
dailu UK.

Na stretnutí bol prítom ný i český veľvyslanec v SR R. Slánský, akade 
m ickí funkcionári a členovia akademickej obce, no najmä študenti, ktorí 
zaplnili Rektorskú sieň UK, aby si vypočuli prednášku P. Pitharta „E fek
tívnosť fungovania dvojkom orových parlamentov“ Autor v nej hovoril nie
len o význam e a zm ysle dvojkom orových parlam entov vo všeobecnosti, 
o základných ideách, ktoré vedú k ich konštituovaniu, ale uplatnil v ne| ä| 
svoje skúsenosti z fungovania dvojkom orového parlamentu v ČR Svoiu 
prednášku pnliehavo doplnil aj spomienkami na udalosti po novembn 1989

(|h)

Rektora UK doc. PhDr. F. Gahéra., CSc., navš tív il dňa 19 novem bra 
2003 velvyslanec Č ínskej lúdovej repub liky v SR J E Huang Zhongpo
so sprievodom, aby mu odovzdal dar od čínskeho Národného úradu pre 
vyučovanie čínštiny ako cudzieho jazyka. Dar. ktorý predstavuje 477 kmh, 
4 CD a 20 diapozitívov, je určený pre Katedru |azykov a kultúr Východnei 
Ázie FiF UK na podporu štúdia a vyučovania sinológie
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Desať rokov Slovenskej rektorskej konferencie
T óny akad e m icke j h ym n y  G a u d ea m u s ig itu r zazne li na úvod  S lávnostného  zasadnutia  S lovenskej rek torskej kon feren c ie , ktoré sa pri 

príležitosti des ia teho  výročia  je j vzn iku  kona lo  dňa 2 8 . novem bra 2 00 3  v Auditorium  M axim um  PraF UK. Zasadnu tie  o tvo ril v icep rez iden t 
SRK a re k to r E ko n om icke j un ive rz ity  v B ra tis lave  V. Kollár, privíta l ú čas tn íkov  a  zh rnu l c ie ľ s tre tnu tia , k to rým  b o lo  n ie len  p rezen tovať d esa f ro kov  
č inn o s ti SRK, ale i p rijať závery o  d ä lšo m  p o s tu p e  kon fe ren c ie  v sú v is los ti s a k tuá lnym  stavom  s lovenského  vyso kéh o  ško lstva.

R ektorov  s love n ských  vyso kých  škô l, če s tn ých  č len o v  S lovenske j 
rek to rske j kon fe renc ie  a býva lých  re k to rov  p riš li p ozd rav iť vzácn i h os 
tia  -  p rez id e n t SR R. S chuste r, m in is te r ško ls tva  M. F ronc a p rez id e n t 
Č eske j rek to rske j kon fe ren c ie  a re k to r U n ive rz ity  Karlove j I. W ilhe lm , 
k to rí vystúp ili po  ú vodnom  príhovore  prvého  p rez identa  SRK a  bývalé
ho rek to ra  UK J. Šveca. M edzi hosťam i nech ýb a li ani p redstav ite lia  
R ady vyso kých  škô l SR, A k re d ita čn e j kom is ie  v lád y  SR, Š tuden tske j 
rady vysokých  škôl SR, zástupcov ia  hospodárske j sféry, bývalí m inistri 
ško ls tva  i býva lí p rez iden ti SRK.

Druhú, p racovnú časť rokovan ia  otvoril bývalý prezident SRK a tera jší 
p ro re k to r Ž ilin ske j un ive rz ity  M. D ado  a  in fo rm o va l o  a k tiv itách  SRK 
v u p lyn u lých  d e s ia tich  ro koch . S love n ská  re k to rská  ko n fe ren c ia  a jej 
postavenie v sp o lo čn om  E u rópskom  výsku m no m  a vzdelávacom  prie
s to re  b o la  té m o u  v y s tú p e n ia  p re z id e n ta  SR K a re k to ra  T e c h n ic k e j 
un ive rz ity  v K oš ic iach  J. S inaya. Po je h o  pre jave vys tú p il p redseda  
predstavenstva  Vo lksw agen  S lovakia, a.s.. J. Uhrík, aby prezentoval 
svoje úvahy o  ú lohe  a ka d e m icke j o b ce  SR pri rozvo ji sp o lo čn o s ti.

A ko  na  záver zh rnu l p rez id e n t S lovenske j rek to rske j kon fe renc ie  
a re k to r T e ch n icke j un ive rz ity  v K o š ic iach  Ju ra j S inay, d isku s ia  o  d a l
ších m ožnostiach  pôsoben ia  S lovenskej rektorskej konferencie  ukáza
la, že je d n ým  z dô le ž itých  c ieľov je j č inn o s ti b ud e  nadviazan ie  užšej 
s p o lu p ráce  so  zam estnáva te ľm i v S lovenske j repub like . V te jto  súv is 
losti S lovenská rektorská konferencia. S lovenská o b ch o d ná  a p riem y
selná kom ora  a  Združen ie  priem yse lných zväzov S lovenskej repub liky 
pripravujú odborný sem inár s názvom  „Sú vysoké školy skutočným  
bohatstvom  SR? Dialóg so zam estnávateľm i“, ktorý sa bude konať 
27. apríla 2004  v Bratislave. S lovenská rektorská konferencia  sa chce 
p o  d o b u d o v a n í p e rs o n á ln y c h  š tru k tú r v iac  a ng a žo vať v s ú v is lo s ti 
s novým i tre n d m i vo  v y s o k o ško lsko m  vzdelávaní, je j snahou  je  n ie len  
pôsob iť v oblasti legislatívy a  vysokoško lske j politiky, ale intenzívnejšie 
pôso b iť v ob las ti akad e m icke j praxe. Šíren ie  a p rop a g ova n ie  n ových  
m yš lienok, tre n d o v  a pod . bude  je d n ým  z h lavných  c ieľov rek to rske j 
konferencie  v nas ledu júc ich  ro koch .

M. Č ikešová , J. H innerová

Európska výsku m n á  rada
Už d lhš ie  o b d o b ie  v iace rí účastn íc i výskum 

ných p rog ram ov konšta tu jú , že súčasná  štruk- 
ú ra R ám cových p rog ra m o v  pre vedu  a techn iku  
EÚ je d o  značne j m ie ry  nevyvážená. V ýrazne 
p reva žu je  p o d p o ra  a p lik o v a n é h o  v ý s k u m u  
a vývoja. V rám ci snahy EÚ o  výrazne jš í p okrok  
vo výkonnosti výskum u a jeho aplikácií sa uka 
zuje ako nevyhnutné posilnen ie  p rodukc ie  zá
k ladného poznania. Aj p re to  sa v p os lednom  
o b d o b í z intenzívňuje interná d iskus ia  v  E uróp
ske j k o m is ii (EK) a v ď a lš ích  o rg á n o c h  EÚ 
o m ožnom  zriadení Európske j výskum ne j rady 
(E uropean  R esearch  C o u n c il -  ERC), ako  
n ástro ja  na  p o d p o ru  e xce le n tn éh o  výskum u.

S p o d p o ro u  EK ex is tu je  už p raco vn á  s k u p i
na p o d  veden ím  F. M a yo ra  (býva lý  m in is te r 
ško ls tva  a vedy Ta lianska  a b ýva lý  p re d s ta 
v ite ľ U N ESC O ), k to rá  by m a la  d o  k o n c a  d e 
cem bra  vypracovať d oku m e n t -  odpo rúčan ie  
pre EK a č lenské kra jiny vo  vzťahu k zriadeniu 
a existencii ERC. Podľa p redbežných  in fo rm á
cií bude  s tanov isko  p raco vn e j s k u p in y  je d n o 
značne  pozitívne.

C e lkovo  sa zdá, že aj p o litic k á  k lím a  v s ú 
časnosti a v b lízkej b u d ú c n o s ti b ud e  p ro je k tu  
ERC nak lonená . EK vo  svo jo m  sú časn o m

nový n á s tro j  na podporu zá k la d n é h o  výskum u v El)
z lože n í bude  ko nč iť svo j m a nd á t a  b ud e  sa 
snažiť zanechať poz itívny  odkaz, írske aj h o 
landské  p red se d n íc tvo  EÚ (dva p o lro ky  2004) 
sú m yš lienke  ERC veľm i pozitívne nak lonené .

Z á k lad n ým  pos lan ím  by  m a la  byť p o d p o ra  
excelen tného  výskum u vo  fo rm e ind iv iduá lnych 
g ran tov  (resp. g ran tov  pre m alé kolektívy) roz
deľovaných na zák lade  p rísnych  krité rií voľnej 
súťaže. K ďalším  cieľom  bude  ce lkom  iste patriť 
p o d p o ra  vých ovy  kva litných  ve dco v  a  ich m o
bility, ako  aj pod p o ra  m echan izm ov k o o rd in á 
c ie  n á ro d n ý c h  v e d e c k o -te c h n ic k y c h  p ro g ra 
m ov.

Vo vše ob e cn os ti sa považu je  za  m in im á lny  
fin an čn ý  obnos, k to rý  by ERC m a lo  rozdeliť, 
su m a  2 m ilia rd y  EUR ro čn e . Zo  vše tkých  
u važovaných  m o žno s tí (p ríspevky č len ských  
štá tov, k o o rd in á c ia  n á ro d n ých  výsku m ných  
rád, p ríspevok EÚ) sa zdá byť n a jp riechod- 
ne jš ia  m o žno sť p ríspevku  o d  EÚ. Z leg is la tív
n eh o  poh ľadu  m ôže byť uvoľnen ie  fin an c ií 
z ro z p o č tu  EÚ re a lizova n é  len p ro s tre d n íc 
tvo m  R ám cového  p rog ra m u . To  znam ená, že 
n a jsko rš í te rm ín , kedy by fo n d  m o ho l byť zria 
dený. je zač ia tok  roku  2007 (zároveň zač ia tok
7. R ám cového  p rog ram u).

O rgan izačne sa uvažuje o  zriadení EÚ agen
túry, k to rá  by  m a la  m ať na sta ros ti rozde ľo 
vanie  a sp ravovan ie  fin an čn ých  p ros triedkov. 
Uvažu je  sa tiež o  z riaden í S enátu  ERC, k to rý  
by bol tvorený šp ičkovým i eu rópskym i vedca
m i a ve de ckým i m anažérm i, k to r i by p riam o  
vo lili v ýko nn é  o rg á n y  ERC (m ikrom anažm en t) 
a  p o ra d n é  o rg á n y  (h o d n o te n ie  n av rh n u tý c h  
p ro jek tov).

N apriek sku to čn os ti, že reá lne  financ ie  by 
m o h li byť k d ispoz íc ii až v roku  2007, ro z h o 
d u jú c im  b u d e  ro k  2004 . d o  k o n c a  k to ré h o  
b u d e  p o tre b n é  p rija t p o litic ké  ro zho d n u tie  na 
ú rovn i EÚ o  z riaden í ERC Zá roveň  b ud e  pre
biehať jx a c a  na návrhu nástro jov pre fungova 
nie ERC. Pre šp ičkových  vedeckých  p racov
n íkov SR je p ráve to to  o b d o b ie  výzvou, aby 
p om o h li p redstav ite ľom  SR č o  na jlepš ie  fo r
m u lo va t naše p o tre by  vo  vzťahu k ERC a n a 
stav iť k r ité r iá  d o  b u d ú c n o s t i ta k  aby naše 
výskum né osobnosti m ohli čerpat z potenciá lne  
význ am n é h o  zd ro ja  financií, k to ré  ERC bude  
c e lk o m  isfe predstavovať.

Vladim ír Š úcha. PriF UK. M is ia  SR  
pri E urópskych  spo ločenstvách . Brusel
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R e k to r U K  o c e n il v y n ik a jú c ic h  š tu d e n to v
Na znak úcty k h istoricke j úlohe študentov v zápase o s lobodu a dem okraciu  sa na Univerzite Kom enského už trad ične spája 17. novem ber, m edzi

národne uznávaný Deň studentstva, s oceňovaním  tých študentov, ktorých vyn ika júce štud ijné a bádatelské výsledky, či športové výkony alebo 
príkladný občiansky postoj prispeli k úspešnej reprezentácii Univerzity Komenského dom a i v zahraničí A j toh to  roku sa dňa 18. novem bra 2003 s tre tli 
v Rektorskej s ien i UK vyn ika jú c i š tu d e n ti s re k to r UK doc. PhDr. F. Gahér, C S c „ a č lenm i veden ia  UK, aby za p rítom nosti pánov dekanov prevza li 
Akadem ickú  pochva lu  rekto ra  UK za rok  2003. Hosťami na tom to slávnostnom akte boli aj rodičia ocenených študentov 

Na to to najvyššie ocenenie, ktoré Univerzita Kom enského udeľuje svojim  študentom , nom inovali dekani 12 fakúlt UK 23 vyn ika júcich  študentov. 
Akadem ickú  pochva lu  rek to ra  UK za rok  2003 prevza li títo  š tudenti:

Lekárska faku lta  UK:
Jana ĎURFINOVÁ, študentka 6. ročníka.
Je vyn ika júca študentka so š tud ijným  priem e

rom 1,0. Počas študijného pobytu v Španielsku 
úspešne reprezentovala fakultu a univerzitu. Opa
kovane sa úspešne zúčastnila študentskej vedec
kej a odbornej č innosti na fakulte.

Nina HAKÁČOVÁ, študentka 5. ročníka.
Má študijný priem er 1,2, je víťazkou fakultného 

kola študentskej vedeckej a odbornej činnosti. 
V uplynulom akadem ickom  roku úspešne repre
zentovala fakultu a univerzitu na Fakulte medicíny 
Torontskej univerzity v Kanade.

Jessen iova  leká rska  fa ku lta  UK v M artine :

Bohuš OCHODNICKÝ, študent 6. ročníka.
Reprezentoval fakultu i univerzitu na dom ácich 

i zahraničných lekárskych kongresoch ako autor 
i spoluautor viacerých prác v oblasti vedy. Za prá
cu Vylučovanie vápnika a fosfátov obličkam i p ri 
primárnej hyperparatyreoze získal 1. m iesto v štu
dentskej sekcii na XXII. ročníku Dny mladých inter
nistů v O lomouci (ČR).

Lenka VARCHOLOVA, študentka 5. ročníka.
Je na fakulte viacnásobnou úspešnou účastníč

kou ŠVOČ. Práce prezentovala aj na študent
ských konferenciách v Prahe a v O lom ouci v ČR, 
S prednáškou Účinok provtnolu na hyperreaktrvitu 
dýchacích ciest vyvolanú alergénom  získala v apnli 
2003 na XXIV. Študentskej vedeckej konferencii 
JLF UK v Martine 1 miesto.

Farmaceutická fakulta UK:

A ndre j SLODIČÁK, študent 5. ročníka.
Aktívne sa podieľa na riešení vedeckého pro

jektu faku lty v spolup rác i s pracoviskom  firm y 
BIOTIKA, a.s., Slovenská Lupča a SALVIAFARM.
a.s. Získané výsledky zhrnuté v práci Porovnanie 
ekvivalencie liekov od  rôznych výrobcov obsahu
júc ich  liečivá ibuprofen, paracetamol, diklofenák 
pom ocou disolučných skúšok a m etódy HPLC  sú 
originálne a boli prezentované na dom ácich kon
ferenciách. V súčasnosti sú pripravené na publi
kovanie v časopise Die Pharmazie.

Viera VYSOKAIOVÁ, študentka 5. ročníka.
Aktívne sa podieľa na riešení významného ve

deckého projektu na fakulte pod názvom Príprava 
novej liekovej formy antihistaminika loratadínu pre 
top ické použitie  vo form e hydrogélov. Výsledky 
vedeckej práce prezentovala na viacerých dom á
cich sympóziách a v súčasnosti sú pripravené na 
uverejnenie v odbornom  časopise Česká a Slo
venská farmácia.

P rávnická  faku lta  UK:

Lucia MIKLÍKOVÁ, Viera MURÍNOVA Študent
ky 3. ročníka 

Ocenenie získavajú za aktívnu reprezentáciu 
v sim ulovanom  súdnom  spore, organizovanom  
Slovenským  stred iskom  pre ľudské práva Ich 
tímová práca na riešitefskej úlohe je pnnosom pre 
rozvoj študijného odboru.

F ilozo fická  faku lta  UK:

M artin  DZUR, študent 3 ročníka 
Má študijný priemer 1.12, aktívne sa zapaja do 

vedeckého výskumu v oblasti lingvistiky. Vo fa
kultnom kole ŠVOČ v slovakisticko-anglistickej 
sekcii získal za prácu Superštandardna a subštan
dardná lexika Na margo lexiky prejavov verejných 
činiteľov 1. m iesto, ktoré obhájil na celoštátnej 
súťaži ŠVOČ v Trnave, čím dôstojne reprezento
val nielen materskú fakultu, ale aj celú univerzitu. 

M artin  BRAXATORIS, 3. ročníka.
Má štud ijný priem er 1,46. Svojím živým záuj

m om  o širšie s lovanské štúd iá orientované na 
východoslovanské i južnoslovanské jazyky sa 
profiluje ako nádejný slavista. Veľmi úspešne sa 
zapojil aj do fakultného a celoštátneho kola ŠVOČ 
v lin g v is ticke j sekc ii s p rácou  S ubštandardná  
a superštandardná lexika na podklade verejných 
prejavov, kde získal najvyššie ocenenie.

P rírodovedecká fa ku lta  UK:

M icha l JURÍČEK, študent 4. ročníka.
Dosahuje výborné študijné výsledky, aktívne sa 

zapája do výskumu v oblasti organickej chémie 
Je autorom viacerých prác, ktorých vedecké vý
sledky sú pripravované na publikovanie v tlači. 
Fakultu a univerzitu úspešne reprezentoval na

Medzinárodnej chem ickej olympiáde 
dvakrat bronzovú medailu, ako i tretí 
celoštátnej súfaži chem ikov 

M artina MNATOVA. študentka 5 rc 
Na fakulte sa aktívne zapája do ve<

zentovala univerzitu a fakultu počas 
pobytu na Universitě C laude Bernar 
O cenenie získava aj za výchovnú pr

Fakulta  m atem atiky, fyz iky  a In fo rm a tiky  UK 

Ján ORAVEC študent 3 ročníka

roku úspešne reprezentoval univerzitu i fakultu 
na 27. ročníku m edzinárodnej súfaže v progra
movaní ACM-ICPC v kalifornskom Beverly Hills, 
kde sa družstvo UK prebojovalo do svetového 
finále a za umiestnenie na štvrtom mieste získalo 
zlatú medailu. Toto ocenenie je o to vzácnejšie, 
že družstvo uspelo v konkurencii 3 850 univerzit
ných družstiev z 1 329 univerzít zo 68 štátov sveta 

Zároveň treba pripomenúť, že vo víťaznom druž
stve boli aj študenti 5 ročníka Richard Kráľovič 
a Michal Foríšek, laureáti APR z m inulých rokov, 
k torých rektor UK za to to víťazstvo navrhol na 
Cenu ministra školstva.

B arbora  GULEJOVA študentka 5 ročníka 
Dosahuje študijný priemer 1,00 a patrí k nádej

ným mladým vedeckým pracovníkom. Ocenenie 
získava za opakovanú úspešnú reprezentáciu 
v celoslovenských kolách ŠVOČ, ako aj za ve
deckovýskumnú činnosť na Inštitúte ičnovei fyziky 
na Univerzite v Innsbrucku v Rakúsku. Získané 
výsledky z experimentálnych meraní boli už pub-
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likované vo významných časopisoch Czech a Int. 
Journal o f Mass Spectrometry.

Pedagogická fakulta UK:
Martina NAGYOVA, študentka 4. ročníka. 
Fakultu a univerzitu reprezentovala na mnohých 

m edzinárodných sem inároch, p ričom  viaceré 
z nich aj sama s úspechom  organizovala, napr. 
na témy: metodológia a organizovanie študent
ských sociá lnych projektov, sociá lne projekty, 
projekty zamerané na prácu s deťm i v detských  
domovoch, boj proti predsudkom, príprava študent
ských novín a časopisov a podpora  demokracie  
v krajinách strednej a východnej Európy. 

Branislav ZÁPRAŽNÝ, študent 4. ročníka.
Má vynika júce štud ijné  výsledky. Aktívne sa 

podieľa na výskume bioty na území Európy v rám
ci európskeho projektu NATURA 2000. Výsledky 
vedeckej práce prezentuje v odbornom  článku, 
hodnotiacom  zm eny v prírodnej rezervácii pre 
potreby štátnej ochrany prírody.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK: 

Veronika ADAMSKÁ, študentka 2. ročníka.
Je úspešnou reprezentantkou Slovenskej repub

liky v športovej gym nastike. Na základe dosiah 
nutých výsledkov z Majstrovstiev sveta v auguste 
tohto roku v americkom Anehaime bola ako jediná 
z družstva SR nom inovaná na Hry XXVIII. Olym
piády 2004 v Aténach. Na ŠVK v ak. roku 2002/03 
získala v celoštátnom kole 1. miesto.

Lucia AMBROVÁ, študentka 4 ročníka. 
Opakovane úspešne reprezentovala fakultu i uni

verzitu v celoštátnom kole ŠVK ako autorka po
hybových sklad ieb . Latino Godnes L a fra nco n ľ 
a .Premeny", s ktorými zvíťazila v športovej sekcii 
pohybových skladieb.

Rímskokatolícka cyrilometodská 
bohoslovecká fakulta UK:
Štefan FABRY, študent 5 ročníka na Teologic

kom inštitúte pri Kňazskom seminári v Banskej 
Bystrici -  Badíne.

Ako spoluautor a zostavovateľ odborných textov 
z oblasti liturgiky je aktívnym spolupracovníkom  
Katedry liturgiky na fakulte. Je tiež autorom  infor
mačného a propagačného materiálu o Teologic
kom inštitúte v Badíne a o kňazskom povolaní.

Luboš TVRDÝ, študent 4. ročníka.

Ako šéfredaktor a aktívny prispievateľ sa výraz
nou m ierou podieľa na vydávaní a kvalite časo
pisu bratislavských bohoslovcov Adsum. Časopis 
sa aj jeho zásluhou vyprofiloval na vysokú úroveň. 
Príkladná je aj jeho práca pri vedení seminárnej 
kroniky a kroniky fakulty.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK:
Ján GONDOL, študent 5. ročníka.
Úspešne reprezentoval univerzitu i Slovenskú 

republiku na svetovom  študentskom  fóre  v Ed- 
m ontone v Kanade i na m nohých dalších te o lo 
gických konferenciách konaných na Slovensku, 
v Nemecku, Švédsku, Švajčiarsku, Francúzsku, 
Maďarsku a v Holandsku. V akad. roku 2002/2003 
absolvoval študijný pobyt na univerzite v Chicagu 
a v River Forest v USA.

Fakulta managementu UK:

Michal ONDRIŠEK, študent 5. ročníka 
Má vynikajúce študijné výsledky a zodpovedný 

prístup k práci. V roku 2003 bol členom víťazného 
družstva Fakulty m anagementu UK v ce lonárod
nom kole súťaže G loba l M anagem ent Challen
ge  EUROMANAGER a S lovensko reprezentoval 
i v  m edzinárodnom  kole tejto súťaže v Macau. 

Ivana KUPČIHOVÁ, študentka 4. ročníka. 
Dosahuje vynikajúce študijné výsledky, v akad. 

roku 2002/03 sa stala víťazkou fakultného kola 
Š W Č  v sekcii Kvantitatívne m etódy v m anaž
mente, a to s prácou Využitie log isticke j regresie 
v úverovej p raxi. Rok predtým s prácou Analýza 
výdavkov na potraviny v domácnostiach SR (Englo- 
ve krivky) obsadila na fakultnej úrovni 2. miesto.

ÚJOP UK získal ocenenie 
EURÓPSKA ZNAČKA za rok 2003

Ústav jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov UK sa 
zapojil do iniciatívy Európskej komisie pre inovačné jazykové projekty 
pod názvom EURÓPSKA ZNAČKA a prihlásil svoj projekt Systém 
testovania jazykových kom petencií zo slovenčiny ako cudzieho jazyka. 
Na slávnostnom vyhlásení výsledkov súťaže dňa 4. novembra 2003, 
ÚJOP UK prevzal z rúk štátneho tajomníka Ministerstva školstva SR 
p. László Szigetiho Certifikát o udelení EURÓPSKEJ ZNAČKY za rok 2003.

Cieľom iniciatívy, ktorá vznikla v r. 1997, je zviditeľniť a oceniť národné inovačné projekty v oblasť 
jazykového vzdelávania, ktoré m ožno rozširovať na národnej i európskej úrovní. C ieľovým i 
jazykmi sú jazyky členských krajín EÚ, krajín EFTA i asociovaných krajín. S lovensko vstúpiio do 
iniciatívy spolu s ďalšími asociovanými krajinami v r. 2002. Informačnú kampaň vyhlasuje Ná
rodná agentúra programu Leonardo da Vinci a menuje národnú jury, ktorá posudzuje a hodnotí 
prihlásené projekty. Autorov víťazných projektov oceňuje minister školstva SR. Pre rok 2003 
pracovná skupina EK pre iniciatívu EURÓPSKA ZNAČKA stanovila dve európske priority:
-  vytváranie vhodných podm ienok pre výučbu cudzích jazykov,
-  podpora aktivít na zvyšovanie povedomia o potrebe učiť sa cudzie jazyky.

ÚJOP UK je špecializovaným pracoviskom na výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka. Poriada 
kurzy slovenského jazyka pre cudzincov rôznej dĺžky, intenzity a úrovne: ako jediná škola na 
Slovensku ponúka výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka v dennej forme štúdia. S blížiacim sa 
vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie vzrastá záujem cudzincov o slovenčinu, ako aj 
požiadavka na získanie certifikátu o úrovni znalosti jazyka. ÚJOP UK vypracoval project System 
testovania jazykových kompetencií zo slovenčiny ako cudzieho jazyka, ktorý stanovuje požiadavky 
na štyri jazykové zručnosti -  hovorenie, počúvanie, čítanie a písanie. Tento projekt bol vypraco
vaný v súlade so štandardami systémov testovania kom petencií z cudzích jazykov v Európskej 
únii. Systém špecifiku je  obsah a form u skúšky, obsahuje rozpracované m etódy hodnoten á 
jednotlivých zdatností na úrovniach -  B1 (stredne pokročilý -  1. stupeň), úroveň B2 (stredne 
pokročilý -  2. stupeň), úroveň C1 (pokročilý -  1. stupeň) a úroveň 0 2  (pokročilý -  2 stupeň) 
v nadväznosti na programy kurzov slovenského jazyka ÚJOP UK. Stanovené jazykové úrovne 
korešpondujú úrovniam v Spoločnom  európskom  referenčnom rámci

Príprava projektu prebiehala v období od januára 2002 do marca 2003, kedy boii priebežne 
overované a testované m etodické zásady tohto projektu v praxi, t.j. pri výučbe slovenčiny ako 
cudzieho jazyka v študijných skupinách ÚJOP UK v strediskách v Bratislave a Košiciach Projekt 
bol vypracovaný kolektívom  pedagógov -  učiteľov s d lhoročným i skúsenosťam i vo výučbe 
slovenského jazyka ako cudzieho jazyka z oboch študijných stredísk pod vedením Mgr Angely 
Zebegneyovej. Skúšky na získanie certifikátu jazykovej kom petencie sa prvýkrát kone v ju - 
2003.

Spôsob hodnotenia jazykových kom petencií zo s,ovenskeho jazyka obsahuje písomnú a ostnu 
formu. Písomná časť pozostáva z gramatického testu zostaveného podľa kritérií príslušnej úrovne 
a vyhodnoteného podlá percentuálnej stupnice. Nosnou časťou hodnotenia je riadený rozhovor -  
interview, vrátane riešenia problém ovej úlohy. Pri zostavovaní oboch zložiek skúšky je určujúcim 
a nosným prístupom komunikatívny princíp.

Objektívne hodnotenie zabezpečuje vysoká odbornosť členov skúšobnej komisie (metodicky 
vyškolení učitelia slovenského jazyka z ÚJOP UK. pracovníci z ďalších špecializovaných pracovísk 
UK) a jednotný m etodický postup pri testovaní.

Realizácia projektu testovania jazykových kompetencií zo slovenčiny ako cudzieho jazyka umož
ňuje cudzincom absolvovať skúšku a získať certifikát potvrdzujúci ich jazykovú kom petenciu zo 
slovenčiny na danej úrovni, ktorý cudzinec môže využiť pri budovaní svojho jazykového portfolia 
ako aj pre profesionálne účely.

Projekt spĺňa priority stanovené EK pre iniciatívu EURÓPSKA ZNAČKA pre rok 2003 najma 
pokiaľ ide o možnosť celoživotného vzdelávania, sebavzdelávania i podporu výučby cudzích 
jazykov. Vytvorením komplexného systému testovania znalostí a zručností v menej používanom 
a vyučovanom jazyku -  slovenskom  jazyku, vrátane získania certifikátu, sú vytvorené vhodne 
podm ienky nielen na jeho výučbu, ale zvýšila sa motivácia a záujem cudzincov učiť sa sloven
činu, čo pnspieva k zviditeľňovaniu nášho matennského jazyka v európskom i svetovom kontexte 
O tom  napokon svedčí aj udelenie  Certifikátu kvality v jazykovom  vzdelávaní -  EURÓPSKA 
ZNAČKA 2003. Alena Mikolajová, manažérka marketingu ÚJOP UK
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Univerzity po vstupe do Európskej únie
V kongresových priestoroch Študentského domova Družba sa dňa 19. novembra 2003 konal seminár „Medzinárodná spolupráca vo vysoko

školskom vzdelávam-“. Seminár, ktorý pripravili Fulbrightova komisia v SR (FK), Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC). 
Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA) a Slovenská rektorská konferencia (SRK). boi určený pre prorektorov pre zahraničné styky a pracovníkov 
zahraničných oddelení vysokých škôl SR.

Úvodné slovo o vstupe Slovenska do Európskej únie a o Bolonskom pro
cese predniesol Mikuláš Šupin, viceprezident SRK.

Účasť Slovenska v komunitárnych programoch bola predmetom infor
mácie Martiny Šteliarovej z Úradu vlády SR. Poukázala na skutočnosť, že 
po vstupe do EÚ bude mať Slovensko plné právo účastnit sa v kom unitár
nych programoch. Upozornila, že všetky informácie sú na stránke 

http://www.vtada.gov.sk/phare/komunitarne_programy_aktualizacia.html. 
Nové možnosti slovenských vysokých škôl po vstupe do Európskej 

únie prezentovala Viera Farkašová, riaditelka Kancelárie Socrates (SAAIC). 
Ako uviedla, m ožnosti m edzinárodnej spolupráce univerzít v SR sa po 
vstupe do EÚ 1. mája 2004 (niektoré už po 1.1. 2004) výrazne rozšíria:
-  Univerzity v SR budú môcť spolupracovať v rámci program u Socrates/ 

Erasmus s univerzitam i nielen v 15 doterajších č lenských štátoch EÚ 
(Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxem
bursko, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko. Španielsko, Švédsko. Taliansko 
a Velká Británia), ale aj v 9 nových členských štátoch, ktoré vstúpia do 
EÚ spolu s nami (Cyprus, Česká republika, Estónsko, Litva. Lotyšsko, 
Madarsko, Malta, Poľsko a Slovinsko) a v 3 pristupových štátoch (Bulhar
sko, Rumunsko a Turecko). Informácia o programe Socrates/Erasmus na 
UK je na stránke
http://www.uniba.sk/webuk/uk_celkovy_pohlad/m edzinar_vztahym v_
erasmus.htm.

-  Slovenské univerzity sa budú m ôcť zapojiť aj do projektov v rámci p rog
ramu TEMPUS. Informácia o program e Tempus je na stránke 
http://www.etf.eu.int/tem pus.nsf.

-  Univerzity v SR budú m ôcť spolupracovať s krajinami zapojenými do 
programu MEDA (oblasť Stredozem ného mora)

-S lovenským  univerzitám sa otvoria m ožnosti zapojiť sa do programu 
bilaterálnych partnerstiev pre spoluprácu v oblasti vysokoškolského vzde
lávania. Ide o partnerstvá univerzít v krajinách EÚ s univerzitami v USA 
Kanadou. Austráliou a Japonskom , Informácie sú na stránke 
http europa.eu.int/comm. education programmes, programmes_en.html

-  Univerzity v SR budú môcť v rámci program u Erasmus-Mundus vstupo
vať do konzorcií a prijímať študentov z tretích krajín

O skúsenostiach Slovenska s programom Erasmus referovala Denisa 
Filkornová, koordinátorka programu Erasmus (SAAIC).

Program Leonardo da Vinei s dôrazom  na m obilitnó  program y pred 
stavila Irena Fonodová, riad ite lka národnej agentúry Leonardo da Vinci 
(SAAIC).

Týždeň vzdelávania v USA a Fulbrlghtov program v Slovenske| re
publike predstavili Scott Thayer, zástupca veľvyslanca USA v SR, a Nora 
Hložeková. riaditelka FK.

Možnosti vysokoškolského štúdia v krajinách Európskej unle a šti
pendijné programy prezentovala Oľga Šubeníková. zástupkyňa riaditeľky 
SAIA. Referujúci predstavili aj dve nové publikácie Publikáciu „EURO Stú 
d ium “ , príručku pre záujem cov o vysokoško lské  štúd ium  vo vybraných 
krajinách Európy, ktorú vydala SAIA, a publikáciu .International Student's 
Guide to the Slovak R epublic" vydanú spoločne FK, SAAIC, SAIA a SRK 
s finančnou podporou Ministerstva školstva SR 

O aplikácii novely zakona o pobyte cudzincov informovali Eva P .‘.na 
ková z Výboru NR SR pre vzdelanie, vedu. šport a mládež, kultúru a médiá. 
Miroslav Málik z Úradu hraničnei a cudzineckej polície M inisterstva vnútra 
SR a Anna Juříková z Konzulárneho odboru MZV SR 

Marketing slovenských vysokych škôl predstavili na príklade Žilinské 
univerzity Marián Dzimko. prorektor pre zahraničné styky a styk s verejnos 
fou ŽU, a na poklade Univerzity veterinárskeho lekárstva Emil Pilipčmec 
prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné styky Príklady aktivít 
na zlepšenie m arketingu vysokych škôl v roku 2003 a plány na rok 
2004 prezentovali Oľga Šubeníková. zástupkyňa riaditeľky SAIA a Ma- s 
Čikešová, generálna tajomníčka SRK 

Bohatá diskusia účastníkov seminára sa viazala k jednotlivým vystup# 
mam. prednášajúci ochotne odpovedali na množstvo otázok z pléna S# 
minár významne prispel k dálšiemu rozvoiu m edzinárodnej spolupráce vo 
vysokoškolskom vzdelávam k internacionalizácii vysokého školstva v SR 
a priniesol veľa nových informácií a podnetov prospešných pre o n e rta : . 
práce v ob las t medzinárodných vzťahov

RNOr Z Ladzlanaka CSc

S p o lu p ráca  s lovenských a ho landských psychológov
Z iniciatívy holandského psychológa Dr. Jana Snela PhD., začala v r. 1997 spolupráca Katedry psychológie FiF UK s Fakultou behavlorálnych 

a sociálnych vied Univerzity v Amsterdame.

Dr. J. Snel, ktorý aj vďaka svoje manželke pochádzajúcej z Bratislavy 
rozšíril svoj pôvodný záujem  o prírodné krásy Slovenska na slovenskú 
psychológiu, je významným holandským psychofyziológom, zaoberajúcim 
sa výskumom účinku psychotropných látok (najmä kofeinu a alkoholu) na 
pozornosť a vôbec procesovame informácii v našej psychike Na rozdiel 
od väčšiny autorov z m edicínskych a psychologických vied. ktorí sa zame
riavajú na negatívne dôsledky nadm erného konzum u .legá lnych  drog", 
sleduje pozitívne účinky malých dávok psychotropných látok Odpovedá 
tým na otvorenú otázku, prečo väčšina populácie siaha práve po týchto 
„radostiach všedného d ňa “ . Okrem  m nohých odborných m onogra fii na
písal na túto tém u aj popu lárnu knihu, ktorá bola preložená a vydaná 
v slovenčine pod titulom „Psychológia zakázaného ovocia" Od r. 1998 pri
chádza Dr. Snel každý rok na týždenný pobyt, počas ktorého prednáša 
našim študentom tém y zo základov bio logickej psychológie a pre kolegov 
z nášho i ďalších psycho log ických  pracovísk poriada sem ináre o výsled
koch svojho psychofyz io log ického výskum u Posledné tri roky ho spre
vádza aj jeho kolega Dr. Martin Elton, PhD . psychológ podobnej erudície 
a zamerania

Treba zdôrazniť, že holandskí kolegovia neprinášajú len svoje vedomosti 
Dr. Snel organizuje každý rok na am sterdamskej fakulte medzi kolegami 
zbierku odborných kníh, ktoré „prepašuje“ na Slovensko. V našej katedrovej 
knižnici tak vznikla zbierka najnovších svetových m onografii a vysokoškol
ských učebníc, ktorú sme pomenovali na jeho počesť V minulosti poskytlo 
amsterdamské pracovisko aj sponzorský dar -  5 000 guldenov na softwa 
rové vybavenie katedry Že ide o vzájomnú spoluprácu dosvedčuje skutoč
nosť, že naši učitelia absolvovali na amsterdamskej fakulte dva prednáškové 
pobyty a jeden pregraduálny a jeden doktorandský poslucháč dlhodobé 
študijné pobyty. Medzí obom a pracoviskami bola tiež v rámci programu 
Socrates/Erasmus podpísaná dohoda o spolupráci, a to na roky 2003-2006

Počas ostatného pobytu holandských kolegov v apríli a má|i t.r. vznikla 
myšlienka založiť v spolupráci s ústavmi Slovenskei akadémie vied spo
ločné výskumné laboratórium. Fakulta behaviorálnych a sociálnych vied 
Univerzity v Amsterdame plánuje tento projekt podporiť poskytnutím  pri 
strojovej techniky -  m nohokanálového polygrafu

Doc. PhDr. Igor Brezina, CSc., prof. PhDr Anton Heretik. CSc

„zakázaného ovocia"

JAN SNEL

PJYCHOLÓGIÄ

A ko  pôžitky všedného  dňa 
zvyšujú kvalitu nášho života

PSYCHOPRO. ipof. s r.o
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Slovenskí a českí študenti medicíny sa stretli na konferencii
Na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine (JLF UK) sa v dňoch 12. -  13. novembra 2003 

konala Slovenská a česká študentská vedecká konferencia lekárskych fakúlt (SČ ŠVK).

Konferencia bola rozdelená na tri súťažné sekcie, 
v ktorých si „zmerali sily" a odprezentovali výsled
ky svojej vedeckej činnosti najlepší študenti z le
kárskych fakúlt z Českej a S lovenskej republiky. 
Sam ostatnú časf tvorila  nesúťažná sekcia  veno
vaná vzdelávaniu v m edicíne, v ktore j vystúpili 
študenti z Lekárskej fakulty Univerzity Palackého 
v O lom ouci a z JLF UK.

Keďže konferencia mala súťažný charakter, ne
oddeliteľnou súčasťou jej priebehu bolo i vyhod
notenie tých najlepších. Dôležitá preto bola finan
čná podpora poskytnutá spoločnosťou Johnson& 
Johnson, ktorá hradila ceny pre víťazov, ako aj 
náklady na organizačné zabezpečenie.

Spoločnosť Johnson&Johnson podporuje štu
dentskú vedu na slovenských í českých lekárskych 
fakultách už tretí rok. Z jej iniciatívy bol vytvorený 
grant na podporu študentskej vedeckej a odbor
nej činnosti (ŠVOČ), ktorý slúži jednak na odmeny 
pre najlepších, ale i na organizáciu ŠVOČ na fa
kultách a na podporu účasti najlepších študentov 
lekárskych fakúlt na zahraničných študentských 
vedeckých konferenciách, kde dosahujú početné 
úspechy.

Konferenciu otvoril dekan JLF UK prof. MUDr. Ján 
Danko, CSc.. ktorý ocenil rastúci záujem študentov 
o vedeckú činnosť a poprial všetkým účastníkom 
veľa úspechov. Z poverenia rektora UK účastníkov 
konferencie pozdravil aj p rorekto r UK pre rozvoj 
univerzity doc. RNDr. Ivan Ostrovský, CSc.

Práce študentov sú z roka na rok spracované 
na vyššej vedeckej i prezentačnej úrovni Dokon
ca i reakcie na otázky porotcov či pléna, peda
gógov i študentov, bo li prim erané, s patričnou 
dávkou sebavedomia. Medzi oblasti, ktoré musela 
porota zložená zo zástupcov takm er všetkých le
kárskych fakúlt hodnotiť, patrili:

a) Vedecký prínos a originalita práce a po
užitej metodiky, štatistické spracovanie (schop
nosť postaviť a potvrdiť, resp. vyvrátiť hypotézu, 
aktuálnosť riešenej problematiky).

b) Diskusia (schopnosť primerane reagovať na 
otázky členov poroty a pléna).

c) Podiel študenta na práci (vhodné spýtať sa 
na to v diskusii).

d) Prezentácia (použitie techniky, prednes, ná
zornosť obrazovej dokum entácie).

e) Abstrakt (dodržanie pokynov na písanie 
abstraktu, výstižnosť, presnosť a pravopis).

Každá lekárska fakulta mala právo vyslať do 
súťažných sekcií najlepšiu prácu z fakultnej štu
dentskej vedeckej konferencie.

V sekcii základných medicínskych a predkli- 
nických disciplín boli spom edzi ôsm ich prihlá
sených prác vyhodnotené ako najlepšie tieto tri 
súťažné práce:

1. miesto: Wohlfahrt Peter, Rokošný Sla
vomír, Kišš Ján, Leško Dušan, Rojtáš Marek, 
Tóth Stanislav: Endotelizácia a trombogenicita 
peritoneálnych štepov vo venóznom  systéme 
psa (LF UPJŠ Košice).

2. miesto: Voliér Jaroslav: Vliv dlouhodobé  
expozice vysokofrekvenčnímu elektromagnetic

kému poli na nenové funkce normálních a ne- 
urodefektních myši (LF UK Plzeň).

3. miesto: Radocha Jakub: Účinky selenu na 
proiiferaci a buněčnou smrt in vitro (LF UK Hra
dec Králové).

Najlepší traja z deviatich prezentovaných prác 
v sekcii klinických disciplín boii:

1. miesto: Laco Ján: Úloha galectinu-3 a cyto- 
keratinu 19 v diferenciální diagnostice tolikulár- 
ních nádorových lézí štítné žlázy (LF UK Hradec 
Králové).

2. miesto: Križanová Daniela, Taliga Ján, 
Rakovan Martin: Závislosť výskytu ischemickej 
choroby srdca od členkovo-ramenného indexu 
(LF UK Bratislava).

3. miesto: Šedý Jiří: Klinická anatomie příštit- 
ných žláz (1. LF UK Praha).

V stom atologickej sekcii porota spom edzi 
štyroch prezentovaných prác vybrala len jednu 
najlepšiu prácu:

1. miesto: Tvardek Jiří, Kašper Jiří: Vliv reti- 
novaného Špičáku na m orfologii horních po
stranních řezáků (LF M U Brno).

Na záver konferencie  dekan JLF UK prof 
J. Danko slávnostne odovzdal všetkým účastní
kom Certifikáty o účasti a najlepším študentom 
vo všetkých troch  súťažných sekciách D ip lom y 
spolu s finančnou odm enou A ako zdôraznil, 
víťazmi sú všetci prezentujúci autori, pretože do 
kázali urobiť čosi nad rámec bežnej kurikulámej 
náplne š túd ia m edicíny; dokázali zvíťaziť nad 
svojou lenivosťou a pohodlnosťou a okrem štúdia 
sa venovali aj rozvoju ďalšieho rozmeru svojho 
profesionálneho života 

Všetky príspevky, ktoré boli na konferencii pre
zentované, boli vefmi hodnotné a poskytli študen
tom i pedagógom JLF UK jedinečnú možnosť kon
frontácie s ich kolegami z iných lekárskych fakúlt.

Chceli by sme vysloviť poďakovanie všetkým 
aktívnym účastníkom konferencie -  študentom za 
námahu a čas, ktorý popri štúdiu venovali vedec
kej činnosti. Nemožno zabudnúť ani na školiteľov, 
ktorí obetovali veľa svojho drahocenného času 
a dokázali pretaviť a usmerniť energiu súťažiacich 
správnym  sm erom . Ďakujeme aj porotcom  za 
pozorné vypočutie , zhodnoten ie  a uvážlivé roz
hodnutie o víťazoch. Ich práca bola naozaj veľmi 
náročná a podľa slov niektorých členov poroty 
bolo veľmi ťažké vybrať „najlepších spomedzi naj
lepších“ . Vďaka patrí aj vedeniu JLF UK za mož
nosť a prejavenú dôveru usporiadať konferenciu 
a v neposlednom  rade spoločnosti Johnsonô 
Johnson za jej láskavú podporu. Zároveň sa už 
teraz všetci teším e na XXV. ročník Študentskej 
vedeckej konferencie na JLF UK, ktorá sa usku
toční v apríli 2004. Veríme, že hojná účasť študen
tov  našej faku lty na slovensko-českom  stretnutí 
bude inšpiráciou a výzvou pre ich zapojenie  sa 
do študentskej vedeckej činnosti v rám a fakulty.

MUDr. Juraj Mokrý, 
predseda Organizačného výboru SČ ŠVK

Stretnutie 
Asociácií lekárskych fakúlt 

Slovenska a Čiech
Ď alšie  stre tnu tie  ved e n í lekárskych  

fa kú lt Č eska  a S lo ve n s k a , k toré  sa 
uskutočnilo  v dňoch 2 1 . -  22. no
vem bra 2003 , tentoraz organizovala  
Lekárska fakulta Univerzity P a lacké
ho (O lom ouc) v p e k n o m  prostred í vo 
V e lk ý ch  L o sinách .

Stre tnu tia  sa zúčastn ili dekan i a s n im i 
ce lé  v e d e n ia  a p red se d ov ia  a ka d e m ic 
ký c h  s e n á to v  v š e tkých  lek á rs k y c h  
fakú lt ČR a  SR. Na ro k o v a n ia c h  sa 
h o v o r ilo  o  a k tu á ln o m  stave a  perspek
tívach pregraduá ine j výchovy lekárov, 
o  b lížiacom  sa začlenení o b o c h  kra jín  
d o  EÚ a  s  tým  súv is ia c ich  o tázkach 
d á lš ie h o  s m e ro v a n ia  a ro z v o ja  le k á r
skych  fakú lt. V  o b o c h  kra jinách tra n s 
fo rm á c ia  v y c h á d z a  z leg is la tívy  EÚ 
N e vyh n u tn á  je  tra n s fo rm á c ia  výu čb o - 
v ý c h  za riaden í fa k ú lt (zákon  o  univer
z itných nem ocn ic iach) a doriešenie  fi
nancovan ia  vyso kých  škô l. S tre tnu tie  
sa  n ies lo  v p ria te ľskom  d u ch u , vým ena  
skú se n o s tí bo la  o tvo renou  d iskusiou  
a k o n fro n tá c io u  v ia c e rý c h  n ázo ro v , 
z k to rých  sa fo rm u lova ii závery pre ď a l
š ie  s m e rova n ie  v š e tk ý c h  le ká rskych  
fakú lt.

Z  p rija té h o  p reh lásen ia  d e ka n o v  le 
ká rskych  fa k ú lt uvádzam e:
-  D ekan i LF p o va žu jú  za  n e v y h n u tn ý  

vzn ik univerzitných nem ocn íc ako  o r
gan izačných a správnych jedno tiek  
leká rskych  fa k ú lt a do te ra jš ích  fa k u lt
n ých  nem o cn íc .

-N e v y h n u tn ý  je  vzn ik  n ove j p rávn e j 
n o rm y vychádza júce j z p rin c íp u  v e 
re jne  p rosp e šn e j o rgan izác ie .

-  Univerzitnú nem ocn icu  m á riadiť správ
na  rada. k to re j č len m i sú zá s tu p cov ia  
le ká rske j fa k u lty  a u n ive rz ity  (51 %) 
a cfalej re g ió n u  a štátu,

-  U niverzitné nem ocn ice  sú  základnou 
v ý u č b o v o u  b á z o u  p re g ra d u á in e j 
a  p o s tg ra d u á ln e j v ý u čb y  k lin ických  
o d b o ro v  m e d ic ín y  p re  ce lé  z d ra v o t
n íc tvo . Liečia sa  tu  aj najťažšie a na j
kom plikovane jš ie  ocho ren ia  a pripady. 
V zh ľadom  na  to  m ajú  aj vyššie  nák la 
d y  a k o  o s ta tn é  zd ra v o tn íc k e  z a r ia 
den ia . Dekani LF preto  považujú za 
m in im u m  ko e fic ie n t 1,3 v  po rovnan í 
s  financovan ím  o s ta tn ých  zd ravo tn íc 
kych  zariadení.

-D e k a n i LF sú vážne  z n e p o k o je n í 
sú č a s n ý m  s ta v o m  fin a n c o v a n ia  fa 
k u ltn ý c h  n em o cn íc  a  na jm á  prip ravo
vaným i zm enam i ich  financovania  o d  
1 .1  2004.

-  D ekani LF trvajú na tom , aby do  
vzniku univerzitných nemocníc neboii 
urob en é  žiadn e  zá sa d n é  zm eny  
v štruktúre doterajších fakultných ne
m ocníc bez dohody s vedením  prí
slušnej lekárskej fakulty.

P avel T raubner, 
M arian  B em a d ič
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R e ze rv o v a n é  p re  J a z y k o v é  c e n tru m

UNIcert -  Európsky zjednocujúci systém jazykovej výučby na vysokých školách
Jedným z cieľov Európskej únie je udržať a podporovať jazykovú a kul

túrnu rôznorodosť, ktorá existuje v únii a tvorí základný prvok európskeho 
kultúrneho dedičstva a európskej identity, t.j. európsku dimenziu.

Na základe odporúčania Rady Európy z roku 1998, s ktorým sa stotož
nila aj Sekcia moderných jazykov Rady Európy v Strasbourgu, každý občan 
Európy by mal mať výbornú znalosť m aterinského jazyka, schopnosť ko
munikovať minimálne v dvoch „velkých" jazykoch a podľa možností ešte 
ovládať aj „menej rozšírený“ jazyk susednej krajiny na základnej úrovni. Ak 
sa má v zjednotenej Európe zachovať princíp rovnosti všetkých jazykov 
(existujúci počet 11, predpokladaný počet po rozšírení 16 -  21) a za pred
pokladu, že m ultilinguálna a interkultúrna kom petentnosť tvoria podstatnú 
črtu európskeho občianstva, potom školstvo stojí pred veľmi vážnou úlohou, 
ako podporiť štúdium jazykov a kultúr a ako rozšíriť ľudské zdroje potreb
né pre jazykové vzdelávanie a jeho zabezpečenie. Z tohto pohľadu ma 
vysoké školstvo v tom to procese nezastupitelné úlohu a zodpovednosť.

Slovensko a Európske dohody
Slovensko svojím podpisom  európskych dokum entov, ktoré sa týkajú 

vysokých škôl (Boloňská deklarácia z 19. júla 1999, Sorbonská deklarácia 
z 25. mája 1998 a Lisabonská konvencia z 11. apríla 1997), prijalo na seba 
všetky záväzky súvisiace s úlohami vysokého školstva v novom tisícročí

V oblasti vzdelávania vypracovalo tiež svoj vlastný národný výchovný 
a vzdelávací program Milénium, ktorý stanovuje ciele rozvoja vzdelania na 
najbližších 15 -  20 rokov. Pre vysoké školy sa v ňom zdôrazňuje .potreba  
kvalitnejšieho a vyššieho vzdelania zabezpečujúceho komunikatívne zruč
nosti a j v cudzích jazykoch a schopnosť tvorivo riešit problém y v tímovej 
medzinárodnej spolupráci".

Najnovším dokumentom je Akčný plán EU pod názvom „Podpora 
výučby jazykov a jazykovej diverzity“, ktorý koncom júla 2003 schvá
lila Európska komisia. Akčný plán je určený na roky 2004 až 2006 a jeho 
hlavným cieľom je zlepšiť situáciu v aktívnom ovládaní cudzích jazykov 
v členských krajinách EÚ. Univerzity sú v ňom priamo vyzvané vypracovať 
svoje vlastne programy rozvoja výučby jazykov

V tom to duchu tímy učiteľov cudzích jazykov z katedier jazykov, jazyko
vých centier a ústavov cudzích jazykov a slovenčiny ako cudzieho jazyka 
Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Koši
ciach, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, 
Ekonomickej univerzity v Bratislave, S lovenskej technickej univerzity v Bra
tislave, Technickej univerzity v Košiciach a Technickej univerzity vo Zvolene, 
ktorí sú členmi Česko-Slovenskej asociácie učiteľov cudzích jazykov na 
vysokých školách -  CASAJC (www.uniba.sk/casajc, www.casajc.ff.cuni.cz), 
a zároveň členm i Európske j konfederácie  jazykových centier vyššieho 
vzdelávania -  CercleS /w w w .ce rc le s .o rg /, takm er dva roky pracovali na 
príprave jednotných učebných osnov pre stupeň B1, B2 a C1, ako aj 
skúšobného poriadku a ďalších dokumentov potrebných pre získanie akre
ditácie na udeľovanie medzinárodného univerzitného certifikátu pre moderné 
jazyky UNIcert®.

Cieľom ich snaženia bola konkrétna úloha, ktorou je harmonizácia, unifi
kácia a štandardizácia učebných program ov odborného jazyka a hlavne 
unifikácia výstupného vedom ostného hodnotenia jazykovej spôsobilosti 
form ou medzinárodného certifikátu na základe dvoch dokum entov Rady 
Európiy, a to The Common European Framework o f Reference for Language 
Learning and Teaching (Spoločný európsky referenčný rámec pre osvojo
vanie a výučbu jazyka) a European Language Portfolio (Európske jazykové 
portfolio), ktoré by boli platné pre všetky účastnícke inštitúcie Európskej únie.

Certifikačný a vzdelávací systém UNIcert*
vychádza z vyššie spomínanej reality a príslušných dokumentov. Je to 

systém vyučovania a certifikácie cudzích jazykov, ktorý sa používa na 
nem eckých univerzitách od roku 1992. Systém  UNIcert zaviedla Nem ec
ká asociácia  jazykových centie r na vysokých ško lách -  Arbeitskre is der

Sprachenzentren (AKS), ktorá pôsobí ako profesijná organizácia všetkých 
inštitúcií a zamestnancov jazykových pracovísk na univerzitnej úrovni na 
územ í celého Nemecka. Prednosťou UNIcertu oproti iným certifikálom |e 
skutočnosť, že UNIcert je v prvom rade otvorený vzdelávací systém, ktorý 
je zameraný na cieľovú skupinu univerzitných študentov -  nelingvistov, 
ktorým poskytuje všeobecný, komplexný a transparentný systém jazyko
vého vzdelávania. Jeho cieľom je schopnosť zvládnuť jazykové situácie, 
v akých sa frekventanti môžu ocitnú! počas štúdia na univerzitách doma 
i v krajinách s cieľovým jazykom. Znamená to aj istý stupeň oboznámenia 
sa so všeobecnými kultúrnym i rozdielm i so zreteľom na kultúrne špecific
ká cieľovej krajiny.

UNIcert je momentálne jediný systém svojho druhu, ktorý reflektuje špe 
cifické potreby, ciele, m etodické postupy a spôsoby, ktoré sú charak
teristické pre študentov jednotlivých vysokoškolských inštitúcií Vzhľadom 
na uvedené prednosti, ako je otvorenosf vzdelávacieho systému a cieľová 
zameranosť na študentov vysokých škôl, UNIcert sa postupne stáva m edzi
národne uznávaným dokladom  o jazykovej spôsobilosti, ktorý používajú ai 
inštitúcie vyššieho vzdelávania z ďalších členských štátov EU.

Výstupným dokumentom v tom to vzdelávacom systéme je certifikát, klory 
smú udeľoval len tie univerzity, ktoré su členmi spolku UNIcert a rešpek 
tujú jeho stanovy Akreditácia nie je obm edzená na nemecky hovoriace 
krajiny. Jednotlivé inštitúcie maju a| naďalej m ožnosf koncipoval paralelne 
k programu UNIcert vlastné vzdelávacie programy Systém ie otvorený u r6  
tým  m odifikáciám  vyplýva júcich z národných a ind iv iduá lnych rozdielov 
v jednotlivých krajinách.

UNIcert# LUCE
Language Accreditation Unit for Universities in Central Europe (Inštitút 

pre akreditáciu /azykovei vyučby na univerzitách v Strednej Europe)
Na základe aktívnych kontaktov vedenia CASAJC so sekretár atom 

UNIcert na Technickej univerzite v Dražďanoch pracovného sem irvva ktorý 
na Jazykovom centre Urwerzity Komenského v Bratislave viedol v más 2001 
profesor Bemd Voss. riaditeľ kancelárie UNIcert* a výsledkov pracovných 
stre tnutí CASAJC na UPJŠ v Košiciach UMB v Banskej Bystrici a U AD 
v Trenčíne v rokoch 2002 a 2003 členská schôdza CASAJC dňa 23 mája 
2003 na Trenčianskej univerzite AO schválila aby sa sekretariátom nové) 
pobočky U NIcert*LUCE pre strednú Európu stal Ustáv jazykov na Eko 
nomickej univerzite v Bratislave. Zároveň sa zriaclua šestč lenna nom isia 
UNIcert®LUCE, ktorá pozostáva zo zástupcov EU v Bratislave, UK v Bra
tislave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Slovenskej poľnohos
podárskej univerzity v Nitre a Trenčianske! univerzity Alexandra Dubčeka, 
ktorí zároveň zastupujú jazyk anglický, nem ecký, španielsky, francúzsky 
a slovenský.

Dňa 19. júna 2003 poradný výbor UNIcert* súhlasil so žiadosťou CASAJC 
o zriadenie pobočky UNIcert®LUCE na EU v Bratislave Na základe pred 
ložených materiálov a žiadosti na udelenie akreditácie oznámil na zasad
nutí kom isie U NIcert'LU C E dňa 17. októbra 2003 na JC UK prof Bernd 
Voss prítomným členom, že UNIcert® udeľuje akreditáciu učebným osnovám 
pre stupeň UNIcert® l „  II., III., ako aj príslušnému skúšobném u poriadku, 
pretože sú kompatibilné s programom UNIcert*. Na tom to zasadnutí komisia 
UNIcert*LUCE udelila akreditáciu vypracovaným učebným plánom pre 
kurz C1 „English for Business M anagem ent“ , ktorý sa v rozsahu 130 hodín 
učí na Ekonom ickej univerzite v Bratislave

Podrobné informácie o podm ienkach akreditácie boli zaslané všetkým 
vedúcim katedier, ústavov a jazykových centier na slovenských univerzi
tách, ktorí sú členm i CASAJC a ktorí sa na príprave materiálov podieľali 
O zriadení pobočky U NIcert'LU C E boli tiež oboznám ené všetky členské 
pracoviská CASAJC v Českej republike. Ďalšie informácie a kontaktné 
adresy môžete získať na webovej adrese CASAJC -  www umba sk/casa|C

PhDr, Alžbeta Moravčíková, CSc , 
predsedníčka výkonného výboru CASAJC

ÄBvFň— ~
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Univerzitné jazykové centrá: 
Rozšírenie obzorov, nové možnosti spolupráce

Pod týmto názvom sa v dňoch 9 . - 1 1 .  septembra 2004 uskutoční v priestoroch Univerzity Komenského na Šafárikovom nám. 6 v Bratislave už 
8. medzinárodná konferencia CercleS. Hostiteľskou organizáciou konferencie je CASAJC (Česko-Slovenská asociácia učítefov cudzích jazykov na 
vysokých školách) na Jazykovom centre UK v Bratislave.

Konferencie sa uskutočňujú každé dva roky v rôznych európskych krajinách. Stretnutiu v Bratislave predchádzali konferencie v Bordeaux vo Francúzsku 
(1992), v Hull vo Velkej Británii (1994), v Dráždänoch v Nemecku (1996), v Bergamo v Taliansku (1998), v Antwerpách v Belgicku (2000) a v Paríži vo Fran
cúzsku (2002).

CercleS

Výzva na podávanie príspevkov
Na konferenciu možno prihlásiť príspevky a pos

tery týkajúce sa všetkých tém, ktoré súvisia s čin
nosťou CercleS, ale najmä týchto oblastí:
1. Európske jazykové portfolio
2. Autonóm ia učiaceho sa
3. Testovanie a udeľovanie certifikátov
4. Odborný/akadem ický jazyk
5. Učenie sa v m uitim ediálnom  a elektronickom  

prostredí
6. Otázky manažmentu, kvality a akreditácie
7. Ďalšie vzdelávanie učiteľov
8. Diskusné fórum pre jednotlivé jazyky

I keď sú vítané všetky príspevky, prednosť budú 
maf tie najlepšie a najvhodnejšie.

Diskusné fóra pre jednotlivé jazyky
Fórum lazykov je určené pre pedagógov a lekto

rov z rôznych krajín, k to rí vyučujú ten istý cudzí 
jazyk. Bude tu teda fórum angličtinárov, nemčiná- 
rov, španielčinárov, francúzštinárov, fórum učiteľov 
slovanských jazykov a aj fórum učiteľov menej 
rozšírených jazykov, na ktorých si vyučujúci môžu 
vymeniť skúsenosti a nápady. Tieto stretnutia zá
roveň poskytnú príležitosť nájsť si nových p>artnerov 
pre sjx iluprácu a projekty. Hlavnou myšlienkou 
je ufjevmť staré a vytvoriť nové možnosti spoluprá
ce pre jazykárov v Európe. Garantmi jednotlivých 
fór budú národné asociácie 

Rokovacími jazykmi budú angličtina, nemčina 
a francúzština, v rámci diskusných fór pre jednotli
vé jazyky aj ostatné jazyky podľa prejaveného 
záujmu.

Termíny
• 31. január 2004 -  Super včasná registrácia.
• 30. apríl 2004 -  Oznam o úspešných príspev

koch.

• 31. máj 2004 -  Koniec včasnej registrácie.
• 15. júl 2004 -  Abstraktá „on line” .
• 31. október 2004 -  Predloženie príspevkov do 

tlače.
• decem ber 2004 -  Vydanie zborníka (vybrané 

a redigované príspevky).

Registrácia

Registrovať sa môžete pomocou formuláru, kto
rý obdržíte na JC UK. Po vyplnení ho treba poslať 
poštou na dole uvedenú adresu, alebo pom ocou 
e-mailu ako prílohu na adresu 

alzbeta.moravcikova@ rec.uniba.sk.

Abstraktá

Prijímajú sa príspevky, ktoré súvisia s témami 
konferencie MaJi by byť vo forme abstraktu, podľa 
možností v anglickom jazyku v rozsahu 200 -  300 
slov. suvedením názvu článku, mena autora, pra
coviska a e-mail adresy. Abstrakty tiež možno po
siať elektronicky alebo poštou na uvedené adresy 
V prípade potreby budú do programu konferen
cie zahrnuté aj postery Sekretariát konferencie 
potvrdí prijatie návrhu príspevku.

Termín pre zaslanie abstraktov je do 31. ja
nuára 2004. Organizačný a vedecký výbor konfe

rencie uskutoční výber návrhov a o svojom  roz
hodnutí oboznám i autorov do konca apríla 2004

Zborník

Termín na odovzdanie príspevkov do tlače  
je do 31. októbra 2004. Vybrané príspevky po 
redakčnej úprave vyjdú v samostatnej publikácii

Konferenčné poplatky

Zahŕňajú účasť na konferencii, obedy, občerst
venie a jeden výtlačok zborníka. Ďalšie poplatky 
sa budú účtovať pre záujemcov o slávnostnú ve
čeru a kultúrny program Hostiteľská organizácia 
pozve všetkých účastníkov na recepciu

Sekretariát konferencie
Sekretariát konferencie začne poskytovať infor

mácie o konferencii od 15. marca 2004 Informáoe 
budú tiež k dispozici; na webovej stránke CercleS 
a CASAJC

Kontaktná adresa
A. Moravčíková CercleS 2004
Jazykové centrum Univerzity Komenského
Laurinská 14
811 01 Bratislava

Poplatky
Členovia

CercleS

Nečlenovia

CercleS

Členovia

CASAJC

Nečlenovia

CASAJC

31. január 60 € 70 € 2 500 Sk 2 900 Sk

30. máj 90 € 100 € 3 800 Sk 4 200 Sk

Dátum konferencie 120 € 130 € 5 000 Sk 5 400 Sk

Filozofia a je j miesto v európskom integračnom procese
Spolupráca Katedry filozofie a dejín filozofie na Filozofickej fakulte UK 

v Bratislave s Filozofickým  inštitútom  viedenskej univerzity má už viac 
ako desaťročnú tradíciu a rozvíja sa v najrôznejších podobách. Jedna 
z nich sa realizuje v rámci projektov podporovaných Rakúskym inštitútom 
pre východnú a juhovýchodnú Európu. V rokoch 2002 -  2003 bol takýto 
projekt orientovaný na filozofickú reflexiu európskej integrácie a na seba- 
reflexiu filozo fie  v kontexte spom ínaného integračného procesu. Danej 
tém e sa venovali filozo fi vo v iacerých spoločných d iskusiách či už vo 
Viedni alebo v Bratislave, na túto tém u odznela v priestoroch Rakúske
ho inštitútu v Bratislave na Gondovej ulici dňa 10. novembra 2003 aj 
prednáška profesora Dr. Petra Kam pitsa, ktorý vedie Filozofický 
inštitút na univerzite vo Viedni. Prof. Kampiťs sa sústredil v prednáške 
na dve základné otázky: a) aká je úloha filozofie (či a čo môže filozofia 
urobit) pre úspešnú integráciu, b) čo znamená (čo môže pnniest) európ
sky integračný proces pre samotnú filozofiu. V súvislosti s prvou otázkou 
P. Kampits zdôraznil potrebu utvárať jednotu, v ktorej sú zachovane roz
m anitosti (jednotlivé identity), a n ie jednotu, ktorá by m ala hom ogen i
začné, unifikačné účinky. F ilozofia, ktore j základnou ú lohou je kritická 
reflexia, by dalej mala podľa neho precíznejšie analyzovať to. čo sa dnes 
bežne označuje ako „európske  hod n o ty “ a čoho  genéza (resp m im o
európske vplyvy alebo univerzálnější charakter) sa často prehliada. Prof. 
Kampits hovoril o potrebe nového typu hum anitného vzdelania a výcho
vy, najmá v súvislosti s výchovným  pôsobením akcentoval nezastup ite l

né m iesto filozofie , je to  práve filozofia, ktorá m ôže napríklad jaodporif 
utváranie a rozvíjanie verejného diskurzu (jeho absenciu si u nás neraz 
uvedom ujem e pri nastoľovaní a riešení závažných spoločensko-politic- 
kých problém ov). Aktuálne v našich podm ienkach boli aj jeho  úvahy 
o vp lyve voľného trhu  (idea konkurencie) na koncepcie  univerzity a na 
samotný univerzitný život, ktoré podoprel rakúskymi skúsenosťami. Za 
nemenej akťuálne možno pokladať jeho reflexiu ekonomizácie života (vrá
tane univerzitného), filozofia musí. ako viackrát zdôraznil ostať aj v tomto 
prípade kritickou, m usí dbať o  to. aby prevaha ekonom ických  zreteľov 
neprekročila  isté medze. Význam integrácie, ako uviedol rakúsky hosť. 
spročíva najmä v rozšírených možnostiach výmeny skúsenosť a  v m edzi
národnej kooperácii, v tvo rbe  projektov, v kto rých  su zastúpené rôzne 
histoncké zazemia. stanoviská aj pohľady, ale možno však v meh vytyčit 
spoločné alebo príbuzné ciele. Rozvíjať tvorivé filozofické myslenie, kn- 
tickú reflexiu spoločenskej reality a jej vývinových tendenci; ku ktorej 
toto vedie, je jedným  z takýchto cielov, o ktoré by sme sa mali spoločne 
usilovať.

Po prednáške nasledovala diskusia v ktorej študenti nielen kládli otázky 
rakúskem u filozofovi, 3ie aj vyjadrovali názory a návrhy na rozšľem e  
možností, ako by filozofia mohla vstupovat intenzívnejšie do každoden
ného života, ako by m ohla byf viac prítomná v spoločenskom  priestore

Etela Farkašová
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Ožili šesťdesiate roky
Jaroslava B lažková -  m eno, kto ré  chcelo  byť zabudnuté, ale ktoré 

prežilo v srdciach a m ysliach m nohých. Jej nadšeni čita te lia  -  gene 
rácia dnešných päťdesiatnikov, je j súputníc i z periodík, akým i boli 
Mladá tvorba či Kultúrny život, jej priatelia, literárni vedci a študenti, sa 
zišli na vedeckej konferencii „Literárne dielo Jaroslavy Blažkovej", 
ktorú 25. novembra 2003 zorganizovala Katedra slovenskej litera
túry a literárnej výchovy na Pedagogickej fakulte UK v spolupráci 
s medzinárodným domom knihy Bibiana. Spoločnosť tu bola sku
točne exkluzívna Prišiel Dr. Dušan Roll. generálny sekretár BIB, bývalý 
prezident m edzinárodného združenia pre detskú knihu IBBY a prezi
dent Ceny H. Ch. Andersena, tajom níčka slovenskej sekcie IBBY Eva 
Cíferská, Kveta Dašková -  vydavatelka Blažkovej próz, bývalí redak
tori, spisovatelia, kultúrni a literárni pracovníci Kornel Fóldván, Michal 
Nadubinský, Ján Turan. Henrich Pifko, pozvanie prija la  i sestra pani 
Blažkovej Eva Kmefová.

Dušou a hlavným organizátorom  podujatia bol prof. PhDr. Ondrei 
Sliacky, CSc., literárny vedec, historik, znalec dejín slovenskej i svetovei 
literatúry pre deti a mládež, hlavný redaktor odborného časopisu Bibiana 
i jedinečného detského časopisu Slniečko, profesor, ktorý s plným 
nasadením a nákazlivým nadšením vychováva pre naše školy učiteľov 
slovenčiny i učiteľov -  elementaristov a pripom ína im ich úlohu novo
dobých hrebendovských m isionárov s nezastupitethou funkciou rozši
rovať rodinu čitateľov a milovníkov dobrej knihy. Konferencia nadviazala 
na tradíciu podobných stretnutí, ktorým i je už táto počtom  skrom ná 
katedra v odbornom  svete známa. Napriek nadväznosti na tradíciu, 
bola predsa len táto konferencia čímsi výnimočná. Po prvý raz bolo 
hlavnou témou die lo autorky, ktorá bola  vytesnená z priestoru našej 
literatúry a kultúry a vytesnená i fyzicky, pretože po r. 1969 emigrovala 
a dodnes žije v Kanade. Po úvodnom referáte prof. Sliackeho, v ktorom 
predstavil h istorické pozadie, peripetie  tvorby i rôzne sm erovania 
v literatúre na pre lom e 50-tych  a 60-tych rokov, vystúp il s hlavným 
referátom prof Milan Jurčo -  autor m onografického portrétu Jaroslavy 
Blažkovej z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zaujímavým spô
sobom prostredníctvom denníkových zapiskov, prvých článkov a lite
rárnych prác načrtol cestu jej osobnostného i autorského dozrievania, 
umožnil nahliadnuť do  zložitosti m nohých procesov, ktoré sa v kultúr
nom i spoločenskom  živote v 50-tych a 60-tych rokoch na Slovensku 
odohrávali. Svoje slová ako d lhoročný vysokoškolský pedagóg adre
soval predovšetkým prítom ným  poslucháčom  a o  ich adresnosti sved
čila nezvyčajná sústredenosť a  pozorné počúvanie. O svojom osobnom 
vzťahu k B lažkovej, o p rib líženie je j súčasných to ron tských  radostí 
a  trápení, sa podelila  v kultivovanom  esejistickom  príspevku súčasná 
vydavatefka jej d iela, m a jite lka  vydavateľstva Q 111 Kveta Dašková 
V ďalších referátoch sa uvažovalo o jazyku Blažkovej próz a o jej ino
vačných postupoch (J. Kačala), o literárnokritickej reflexii jej diela pre
dovšetkým v časopisoch Mladá Tvorba a Kultúrny život (E. Tkáčiková). 
Svojim i interpre tačným i prístupm i k prózam  ako Tóno ja  a mravce. 
Ostrov kapitána Hašašara, Ohňostroj pre deduška sa prezentovali dokto- 
randi z P rešovskej univerzity a predovšetkým  popredná znalkyňa 
m odernej literatúry pre deti a  m ládež prof. Zuzana Stanislavové z Pre
šova. Konferenciu uzavrel zástupca vedúce j katedry prof. František 
Štraus.

Celé podujatie, hoci sa uskutočnilo v skrom nom  prostredí katedry 
bez väčšieho záujmu iných fakultných pracovísk, ukázalo dôležitosť pre
zentovania vedeckého výskumu katedier svojim poslucháčom. Študenti 
sa nielenže stretli s m nohým i význam ným i osobnosťam i nášho kultúr
neho života, ale svojím spôsobom  trochu nazreli aj pod pokrievku lite
rárneho života, siahli si do spisovateľskej dielne, čim  sa nepochybne aj 
ich vzťah k literárnemu textu stáva intímnejším a plnším.

Eva Tkáčiková

Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK informuje..
Tituly, ktoré vyšil od roku 1992 a sú ešte v predaji:

Studia luridica Bratislavensia -  monografické práce:

Cirák -  Šmeringai: Zmenkové právo v SR 
Dulak: Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom 
Havranová: Krok k dokonalejšiemu vzhľadu a zdraviu 
Horniaková: Cenné papiere a finančný trh 
Chovancová: Liberalizmus verzus komunttarizmus 
Macková: Princíp solidarity v práve sociálneho zabezpečenia 
Machajová Ústavnosť rozhodovania subjektov 

miestnej verejnej správy v SR a ČR 
Matlák: Právo sociálneho zabezpečenia v historickom, 

súčasnom a európskom kontexte

Učebné texty:
Abrahámové -  Škvareninová Kapitoly zo štylistiky 

a rétoriky pre právnikov 
Bakošová Sociálna psychológia pre právnikov 
Bakošová: Základy sociológie pre právnikov 
Balko-Grúň: Základy bankového práva 
Duračinská -  Grúň Praktické cvičenia z daňového práva 
Čečot -  Samaš Základy trestného práva 
Chovancová -  Valent Základy filozofie pre právnikov 
Králik -  Grúň -  Balko Základy daňového, poplatkového 

a colného práva 
Kresák Ústavy a ústavné dokumenty 

vybraných demokratických kra|in 
KráFHolak Teóna a prax legislatívne! činnosti 
Miháliková -  Horniakova Teória finančných a menových vzťahov 
Moravčík -  Stanek Vybrané kapitoly z hospodarskei politiky 
Ottová -  Vaculíková Uvod do právnického štúdia 
Pinková -  Fróhlichová -  Masar Manažment 
Valent -  Chovancová Kapitoly z filozofie depn

Iné:
Bibliografia prác učrtefov PF UK (1990 1993)
Právnici na UK. 75 rokov činnosti PF UK (1921 1996)
Právnici na UK 80 rokov činnosti PF UK (1921 -  2001)
Bibliografia prác učitefov PF UK (1994 1999)
Zborník Právna kultúra a vyznám právnického vzdelávanú 

v súčasnosti na Slovensku 
Zborník Žena -  pohybová aktivita -  životný štyl -  zdravie

Ceny sú bez DPH.

400,- Sk 
290,- Sk 
1 45 ,-Sk 
180,- Sk 
290,- Sk 
295,- Sk

280,- Sk

175,- Sk

125 - Sk 
1 60 ,-Sk 
250 - Sk 
289 - Sk 
260 - Sk 

80.- Sk 
175,- Sk

500.- Sk

500.- Sk 
180 - Sk 
350 - Sk 
320.- Sk 
150 - Sk 
290.- Sk

250 - Sk 
458 90 - Sk

120.- Sk

Tituly je  možné objednat si na faktúru a na dobierku na adrese: Vyda
vateľské oddelenie PraF UK, Šafárikovo nám. 6, 81B 05 Bratislava, resp. 
e-mailom: eva.vlkova@flaw.unlba.sk. Môžete si ich tiež zakúpit v týchto 
kníhkupectvách:
V Bratislave:

ACADEMIA, Štúrova 9, 811 02 Bratislava 
EUTA, Klincová 35. 821 08 Bratislava 
LaReduta, Palackého 2, 811 01 Bratislava 
Lapoš, Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava 
MODUL, Laurinská 14, 811 01 Bratislava 
MODUL. Polus Center, Vajnorská ul. Bratislava

V Trnave:
Marčan, Hlavná 17, 917 00 Trnava 
Remedium, Hlavná 29. 917 00 Trnava

V Šamoríne: Heuréka, Záhradnícka 2, 931 01 šam orín
V Šali: Kaskády, s.r.o , P.O.Box 38, 027 00 Šaľa
V Banskej Bystrici DUMA, Dolná ulica 35. 974 01 B Bystrica
V Žiline: Komora komerčných právnikov, Farská 27, 010 46 Žilina
V Košiciach: Atlantída. Lesnícka 9, 040 11 Košice

Odbornú literatúru, učebnice, skriptá i infor
mácie o možnostiach štúdia na našej alma 
mater ponúkal v novembri stánok Univer
zity Komenského aj na 8. výstave vzdelá
vacej a didaktickej techniky PEDAGOGIKA, 
ktorá sa uskutočnila v priestoroch bratislavskej 
Incheby
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Š T U D E N T I OSLÁVILI SVO J SVIATOK

Koncert s lovanských jazykov
V koncertných sieňach sa zvyčajne prežívajú 

sviatočné chvíle. Reprezentačnými priestorm i sa 
nesie povznášajúca hudba majstrov v interpretácii 
koncertných umelcov. Hudba navodzuje slávnost
nú atmosféru, obohacuje a zbližuje ľu d í...

V M oyzesovej sien i odznel 19. novem bra 2003 
jeden neobyčajný koncert -  koncert slova, hud
by a tanca pod príznačným  názvom  S lovanský 
večer. „Koncertnými majstrami“ boli zahraniční štu
denti, ktorí na svojich materských univerzitách štu
dujú slovenský jazyk a literatúru, dálej slovenskí 
študenti, ktorí na Filozofickej fakulte UK študujú 
slovanské filológie a slovakisti, ktorí v rámci svojho 
štúd ia  absolvu jú  sem inár s lovenčina  ako cudzí 
jazyk.

V hudobno-slovnom pásme sa striedali vystúpe
nia študentov bieloruského, bulharského, chorvát
skeho, poľského, slovinského, srbského, ruského, 
ukrajinského a slovenského jazyka, literatúry a kul- 
túiy.

Študenti predstavili v  program e svoju národnú 
kultúru, tradičné národné zvykoslovia, tradičnú ná
rodnú piesňovú a tanečnú tvorbu. Každá krajina 
sa prezentovala osobitým  program om  a každý 
interpret vložil do svojho vystúpenia všetky svoje 
schopnosti a zručnosti. A ešte niečo navyše -  
energiu, mladícky elán. radosf z pohybu a entu
ziazmus. Uši poslucháčov sa kochali slovami ume
leckej literatúry i piesňami a hudbou jednotlivých 
slovanských kra|ín, oči sa tešili z pohľadu na kro
jované tanečné, folklórne i baletné kreácie. Lyrické 
verše striedali úsmevné zdramatizované scénky.

fahavé piesne striedali rezké národné piesne -  
také typické a známe v celom slovanskom i ne- 
s lovanskom  svete. S lová a m e lód ie  m nohých 
národných piesní ožili i v pamäti poslucháčov a vy
volali mnohé em ócie súvisiace so spomienkami.

Jednotlivé vystúpenia oceňovalo početné publi
kum spontánnym, silným a uznanlivým potleskom.

Dôstojnosť tomuto podujatiu dodávala aj prí
tomnosť dekana Filozofickej fakulty UK doc. PhDr. 
A. Eliáša, PhD., predstaviteľov a zástupcov jed 
notlivých velvyslanectiev, zastupiteľských úradov, 
kultúrnych inštitútov a spolkov ako aj bývalých 
a súčasných pedagógov FiF UK.

Iniciátormi, organizátorm i i tvorcami tohto inter- 
slovanského večera boli tri pracoviská FiF UK -  
sekcia slovenčiny ako cudzieho jazyka pri Ka
tedre slovenského jazyka, Katedra slovanských 
filo lóg ií a Katedra ruského jazyka a literatúry, 
predovšetkým lektorky Dr. Tatiana Ičevská, Mgr 
Ksenija Ščuric, Dr. Maria Novakowska, doc. Tatia
na Fomina, CSc , Mgr. Saša Poklac a členovia 
Katedry slovanských filo lógií prof. PhDr Miroslav 
Dudok, DrSc., a doc. PhDr. Marta Pančíková, PhD. 
Ich zápal a nadšenie ako aj ochota a chuť zo 
strany študentov si zaslúžia mimoriadne uznanie

Cestovanie po Slovinsku, Chorvátsku, Srbsku, 
Bulharsku. Bielorusku, Ukradne. Rusku. Poľsku a 
Slovensku slovom sprevádzala absolventka slo
vakistiky a terajšia tajomníčka Metodického centra 
Studia Academica Slovaca M gr Eva Vojtěchová.

Z celého podujatia vanula nielen jazyková, ale 
aj ľudská, národná a kultúrna blízkosť „Koncert

slovanských jazykov“, ako to výstižne nazvala 
v úvodnom slove PhDr. Jana Pekarovičová PhD., 
doznel, pochvalné a povzbudzujúce slová ukonóli 
sviatok slovanského slova, slovanských národných 
kultúr, ale zároveň umocnili pocit slovanskej spo
lupatřičnost a vzájomností.

PhDr. Ludmila Žigová, 
sekcia slovenčiny ako cudzieho jazyka

Najväčší záujem bol o Univerzitu Komenského
Už tra d ičn e  ve lký  záujem  o expozíc iu  U n ive rz ity  K om enského  bol na

7. ročníku  ve ltrhu  in fo rm á c ií o  m ožnostiach  pom a turitného  vzdelávania  
AKADÉM IA 2003, k to rý  sa zač ia tkom  novem bra  kona l v K ongresovom  
centre Is tropo lis  v Bratislave. Za prftomnosti reprezentantov zúčastnených 
dom ácich i zahraničných vysokých škô l a ďalších vzdelávacích inštitúcií 
veltrh v mene m inistra školstva slávnostne otvoril generálny riaditeľ sekcie 
vysokých škôl MŠ SR P. Mederly. Univerzitu Komenského na prezentácii 
jednotlivých vystavovateľov predstavil prorektor UK doc. RNDr. P. Súra, 
CSc. Využil pritom nový projekčný program s pútavo spracovanými infor
máciami, ktorý zaujal uchádzačov a vyvolal diskusiu. O tom, že konkurencia 
rok od roka rastie, vypovedá skutočnosť, že sa na velťrhu zúčastnilo 14 slo
venských a 17 zahraničných vysokých škôl, ako i 19 ďalších vystavovateľov, 
ponúkajúcich rôzne form y vzdelávania a profesionálneho uplatnenia.

Každý deň sa pred stánkom Univerzity Komenského vytrvalo tvorili h lú
čiky maturantov, ktorí chceli vedieť, čo a ako sa dá študovať na našej alma 
mater. Odchádzali spokojní, pretože od rána do večera dostávali kvalifi
kované odpovede od pracovníčok štud ijných odde len í fakú lt UK a Peda
g og ického  odde len ia  RUK. Tie vybavené stovkam i inform ačných letákov 
a propagačných m ateriá lov ochotne dop lňova li „papierové" inform ácie 
a orientovali záujemcov v spleti študijných odborov a špecializácií. Patrí im 
nielen náš obdiv a podäkovanie. ale azda aj prisľúb priestorovo väčšieho 
stánku UK na budúcom  ročníku veltrhu.

RNDr. M ária  H o lická , vedúca  P edagog ického  odde len ia  RUK

Vitajte
v našom farebnom medzinárodnom svete!

Tým ito  s lovam i p riv íta la  zahran ičných  š tudentov, p racovn íkov 
b ratis lavského Ústavu jazykovej a odbornej prípravy zahran ič
ných š tuden tov  UK a pozvaných hostí dňa 14. novem bra 2003 
v Š tud ijnom  s tre d isku  v M odre -H arm on ii a fganska študentka  
Sahra Karim i, ktorá sa pripravuje na štúdium réžie na Vysokej škole 
m úzických umení.

ÚJOP UK je priam ukážkovou akadem ickou pôdou, kam každý 
rok prichádzajú študovať slovenčinu a iné odborné predmety de
siatky zahraničných študentov, zahraničných expertov a dip loma
tov. Už tradične sa tu pri pnležitosti Medzinárodného dna študentov 
koná slávnostné stretnutie, ktoré spolu s pracovníkmi ustavu orga
nizujú samotní študenti. Študenti vždy pripiravia kuitúm y program, 
počas ktorého sa môžu všetci prftomní v priebehu hodinky dostať 
do rôznych kútov sveta prostredníctvom piesní, tancov či básní. 
Program je zvyčajne moderovaný dvojjazyčne jednou študentkou 
a študentom  a práve vďaka ich sprievodném u slovu sa dozvedáme 
zaujímavosti z krajín účinkujúcich študentov, V tom to školskom roku 
je v našej škole zastúpenie sveta viac než bohaté -  od Latinskej 
Ameriky cez Afriku, Európu až po Áziu.

Tohto roku zavítali medzi nás tiež dvaja naši bývali študenti, kton 
po ukončení štúdia ostali žiť na Slovensku. Pani Miguel Angei Mendez 
Lara z Nikaraguy a Ibrahim Ma'ga z M aí sú známi v um eieckor- 
svete ako tanečníci, speváci a zabávaä. Pán M guei A  M. Lana najprv 
pracoval v zahraničnom obchode, teraz pracuje v d iplomatických 
službách a zároveň je umeleckým vedúcim  profesionálnej tanečnej 
skupiny Latino flesh. Nášho Ibiho, ako ho všetci fam iiiame oslovujú, 
van netreba bližšie představovat Obaja ž ij ú  na Slovensku u ž  ‘.a i
mer 20 rokov a podelih sa s novými študentm i o svoje prve dojm y 
radosti i trápenia pri štúdiu slovenčiny a najmä pri prekonávaní prve 
slovenskej zimy.

H o d  sme ešte stále plní sviežich rytmov nádherných piesni a ver
šov, už teraz sa všetci teším e na naše tfaište spoločne u a n o i-e  
stretnutie

PhDr M aja Vrabelova. 
lek to rka  s lovenského  jazyka
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Práve vychádza „ÚVOD DO VEDECKÉHO BÁDANIA I.“
SAP, Bratislava 2003, 553 s.

Rozhovor prot. MUDr. Ivana Hulína z IF  UK a prol. MUDr. Milana Henzla z Palo Alto v USA, 
v ktorom predstavujú toto výnimočné dielo. A nielen to.

Prof. Henzl: Pre koho je určená táto knižka? Je to  knižka pre študentov 
medicíny, alebo je určená aj širšej odbornej verejnosti?

Prof. Hulín: Pôvodne som vychádzal z potreby výučby nového predmetu 
na lekárskej fakulte. Knižku však môže čítať každý. Je určená najmä tým, 
ktorf sa rozhodli vstúpiť do sveta vedy v oblasti biomedicíny. Môžu to byť 
študenti, ale aj doktorandi. Knižka je velkým pokusom  o priblíženie vedec
kého bádania najm ä začínajúcim , teda tým , ktorí doteraz nem ajú skú
senosti s vedeckým  bádaním. Pred 10 rokm i sme vydali dosť rozsiahle 
skriptum -  Úvod do vedeckej práce v lekárskych vedách, ktoré sa stretlo 
s priaznivým ohlasom. Bolo určené pre študentov, ale čítali ho aj ašpiranti. 
Teraz som sa rozhodol usporiadať knižku ako súbor esejí, ktoré s m imo
riadnym nadšením napísali všetci, ktorých som o to  požiadal. Je to  voľnejšie 
spracovanie problém ov a to, čo sa v knižke preberá, obyčajne nemá cha
rakter návodu. S napätím budem  očakávať, čo  prinesie. Z mojej strany je 
to snaha urobiť niečo, čo treba. Uvedom ujem  si vlastné limity a najmä to. 
že vlastný obzor a hĺbku chápania nemôžem prekročiť ani prevýšiť.

Prof. Henzl: Chcel by som  vedieť, čo  ťa m otivovalo, v lastne vnútorne 
nútilo, aby si sa zaoberal problém am i vedeckej práce v medicíne.

Prof. Hulín: Dôvodov bolo niekolko. Vedecké bádanie v súčasnosti už 
nie je len produktom  ducha, je z velkej časti založené na experimentovaní. 
Súčasný vývoj vedy z celosvetového pohľadu ukazuje, že perspektívne 
budú tie štáty, ktoré budú disponovať potrebným i prostriedkami na vedec
ké bádanie, experimenty a vývoj. Malé štáty, medzi ktoré patri aj Slovensko, 
nebudú mať nikdy dostatok prostriedkov na „velkú'' vedu Ani po vstupe 
do EÚ sa situácia nezmení. Myslím si, že je vhodné uvažovať o takom 
smerovaní vedy u nás, ktorá bude viac zameraná na rozvoj osobnosti a nie 
na zháňanie financií na velké projekty. Toto je však zložitý a d lhodobý pro
ces. Treba o tom  hovoriť, a teda treba niekde začať aby sa zainteresova
ným uvažovaním došlo k predstave, ktorá by mohla byť aspoň čiastočne 
spoločnou predstavou celej vedeckej komunity.

Ďalšou pričinou, prečo som sa začal problém am i vedy zaoberať, sú asi 
súčasné predstavy o vede. V redakcii Bratislavských lekárskych listov 
pôsobím 25. rok. Teda čítam, študujem a redakčne upravujem rukopisy zo 
všetkých oblasti' medicíny, ktoré do redakcie prichádzali počas tohto obdo
bia. V minulosti prevažovali odborné práce a kazuistiky. Potom pribúdali 
experimentálne práce. Vedecké a odborné publikácie sú nielen obrazom 
smerovania jednotlivých m edicínskych odborov, ale poskytujú aj obraz 
o predstavách autorov. Od istého času akoby sa vedecké bádanie sto
tožňovalo s m eraním a hodnotením  param etrov. Vedecké bádanie však 
nie je meranie, to nie sú iba prístroje a výpočtová technika. Vedecké bádanie 
je tvorivá činnost, ktorá sa začína po skončení merania a po spracovaní 
parametrov. Nepochopenie vedeckého bádania dokum entujú najrôznejšie 
evaluácie vedeckých publikácií, vedeckých pracovníkov, kumulatívne fak
tory a iné systém y a spôsoby, ktoré sú zam erané na to, aby vytvárali 
z malých úspechov veľké pyramídy a m ožno aj velkých vedcov, aby vytvá
rali nástroje na poradie od najlepších, aby uľahčovali postavenie na vrchole 
rebrika. Teda meranie samo nie je veda, ani prístroj nie je zárukou vedec
kosti. Dokonalá alebo zdokonalená metodika uverejnená v prestížnom 
časopise je podľa mňa m etodikou aj vtedy, ked  bude mať SCI citácie a iné 
vysoké scientometrické parametre. Chcem, aby sa ľudia oddávali vedec
kému bádaniu a nie iba meraniu a najmä nie meraniu toho, čo urobili, nie 
aby z drobností robili pyramídy, ale aby pracovali tvorivo, aby ich práce 
obsahovali n ielen údaje, ale aj výp lody ich m ysle. Tieto vety nie sú proti 
nikomu. Sú skôr prosbou a výzvou pre agitáciu múdrosti.

Prof. Henzl: Uvažujem o tom. že vedecké bádanie je teraz, tak by som 
povedal, širšieho zamerania. Dostávame sa do obdobia postmodernej vedy, 
postmodernej medicíny. Nové zásadné objavy nem ožno vytvoriť bez spo
lupráce s vedcami iných odborov. Integrácia vedných odborov je súčasťou 
postmodernej vedy. Postm oderná medicína viac zdôrazňuje dobro, sub
jektívne cítenie pacienta. Keď sa dokáže, že niektorý nový liek zníži hla
dinu krvného cukru, sme šťastní, ale pýtame sa ďalej, aký má tento účinok 
vplyv na kvalitu života diabetika, či sa zabráni vzniku diabetických kom pli
kácií a napokon, o kolko rokov sa predĺži život postihnutého? Ale to sme 
sa dostali ďaleko od otázky, pre koho je kniha určená.

Prof. Hulín: Knižku si môže prezrieť alebo prečítať aj vedecký pracovník 
s prírodovedným zameraním. Predpokladám, že by mohol k mnohým sku
točnostiam zaujaf veľmi užitočný kritický postoj. Teraz je taká doba, že sa 
knihy recenzujú a názory komentujú, alebo nekomentujú. To, čo by sme 
potrebovali ;e kritika, kritika dravá, ktorá môže vyniesť na svetlo problém 
Zmenila sa totiž súdnosť ľudí všeobecne. Sme iní.

Prof. Henzl: To je zaujímavé pozorovanie. Mohol by si viac rozviesť, v čom 
sme iní?

Prof. Hulín: Strácame úctu k životu! Naše videnie sveta a seba samých 
sa zmenilo. Hierarchia ľudských hodnôt sa zmenila. Vodcami sa stávajú 
agresívnejší, nie múdrejší. Všetko je iné. Nechceme si to  pripustiť. Mali by 
sme sa tým  zaoberať R iešime všetko akoby v behu do cieľa, o ktorom

nevieme takm er nič. Mohli by sme spomaliť krok Mohli by sme viac uva
žovať, nie presadzovať vlastné názory, skôr sa učiť počúvať.

Stávame sa konzumentm i poznania. Na druhej strane sú zasa produ
centi poznania. Veda je však o pravde, iste aj o poznaní No a za pravdu 
treba bojovať. Ak niečo napíšem, teším sa M ožno napísané vyburcu je  
kritiku. Pre človeka schopného predniesť kritiku, nie komentovat, je to pří
ležitost. Ak nemá čo kritizovat, pretože vôkol je prázdno, vlastne nemá príle
žitosť a nemôže prejaviť břitkost svojho slova a svojei mysle 

Najvyšším stupňom kritiky |e protiargument. Protiargumentom k napísa
nému je napísanie nového pojednania na tú istu tém u a vydanie ďalšei 
knižky. Potom prax, používateľ rozhoduje o lepšom Teda nie znevažovanie, 
ale ostrá kritika Preto si myslím že knižka |e tu aj preto, aby vyburcovala 
schopných ku kritike 

Prof. Henzl: Zdôrazňuješ kritiku Ja mám na mysli tvorivú kritiku ktorá 
radí, upresňuje a pomáha vytvoriť lepšie dielo Z literámei minulosti ma napa
dajú dve mená, František Xaver Salda a Václav če rný  Mnohí z dnešnej 
generácie ich už nepoznajú, ale títo kritici mali m im oriadne priaznivý vplyv 
na viacerých intelektuálov Kntika znamená myslieť, teda intelektuálnu 
činnosť vrátane snahy po objektívnosti Kritizovať neznam ená zatracovať 
alebo hanobiť Kritika je poukazovanie na to. čo  nie ie dobré  a čo  je prí
nosné. Vieme, že naše intelektuálne vedom ie sa zmenilo v m inulých asi 
150 až 200 rokoch Naima od druhei polovice m inulého storočia sa rorvoi 
techniky ženie dopredu neúmerne rýchlo Nemyslíš si že tato dom inanci* 
techniky má za následok že sa veda súčasne vzďaľuje od fudi ako od 
zdroja pre rozvoj ich vlastného intelektu'’

Prof. Hulín: Toto je m im onadne zložitá otázka Vybavujú sa mi vlastne 
predstavy, ale aj názory mych. názory s ktorým i som u  p i c h  štúdiu sto
tožňoval Terajšia doba -  to su komunikácie informácie záplava «ttormác» 
rôzneho druhu Ide o rozptyfovanie ľudí v pravom slova zmysle ide o  roz 
ptyldvanie davu. a preto ai jednotlivcov pohrúžených do vážnych protáémov 
Rozptyfovanie je obrovskou brzdou pre koncentráciu pre koncentráciu na 
zložitý problém, na jednu vec 

Prof. Henzl: Na jednej strane ide o proces kiory by som mohol o z n .ťá  
ako vnucovanie Na druhej strane je to pojvnarxe oez odporu Tento zložitý 
proces je veľmi priznačný pre súčasnosť Lucka si vtastne usporadúvajú 
počuté a videné spolu s komentármi. Menej však vymýšľajú. V minulosti 
sa ľudia zabávali aktívne, spievali, tancovali, hovorili. Na zábavu sa teraz 
ľudia pozerajú. Stupňuje sa pasívna účast na kultúre. Dokonca aj šport je 
hra pre masy divákov. O slabuje to  ducha ľudí. V m ojom  chápaní je to 
úpadok kultúry. Myslíš si, že na pozadí toh to  táto knižka n iekoho oslovi-7 
Nie je to  naivné?

Prof. Hulín: Myslím, že to nie je naivné. Myslím si, že z knižky, z esejí všet
kých prispievateľov, možno sa nadchnúť pre niektorú vec, pochopiteľne vo 
vedeckej oblasti Súhlasím s tebou, že pasívne vnímanie je škodlivé Myslím 
si, že má za následok určité zablokovanie niektorých intelektuálnych funkcii 

Prof. Henzl: Ľudstvo potrebuje vedu. Ľudia však potrebujú aj chlieb 
a hry. A svojich hrdinov. Teraz uplynulo 50 rokov odvtedy, čo Edmund Hilla
ry s Tenzingom Norgayom pokorili Mount Everest V týchto dňoch zomrel 
na Floride dr. Robert Good, ktorý roku 1968, po rokoch usilovnej práce 
urobil úspešne prvú transplantáciu kostnej drene. Recipient tohto výkonu 
dodnes žije a je šťastným otcom. Predtým 11 jeho príbuzných zomrelo na to 
isté ochorenie. Kto bol väčší hrdina? Dáva knižka podnet aj týmto smerom7 

Prof. Hulín: Myslím si. že ľudstvo vždy potrebovalo v tvrdom živote f>od 
poru a útechu. Slovenský národ pretavoval svoje vízie do rozprávok, ktoré 
boli snom, ktorý sníval. Ľudstvo nachádzalo oporu vo velkých činoch. Takým 
bol aj úspech dosiahnutia M ount Everestu. Ľudstvo akoby potrebovalo 
obdivovat velké činy, velkú odvahu a silu. Hrdinov, ktorí padli v boji s ne
priateľom, obdivuje. Neviem, možno namiesto obdivu by to mala byt úcta 
a smútok. Na obdiv však môže byt zdolanie problému, vedeckého problé
mu. Veda poskytuje priestor pre všetkých odhodlaných, ktorí majú pred
poklady. To môžu zistiť tým, že skúsia robiť vedu Teda knižka by mohla 
m ladých ľudí priviesť k takýmto úvahám a m ožno aj k rozhodnutiu 

Prof. Henzl: Zastavím sa ešte na chviTu pri hrdinoch Hrdina je osoba, 
podľa ktorej modelujem svoje ideály a svoj životný štýl Módne sa hovori 
o role-models. Naša doba heroizuje silácke výkony a často násilie Sú však 
aj iní hrdinovia. Prototypom hrdinu -  vedca je Archimedes, ktorý nešil geo
metrické záhady, kým okolo neho zúrila bitka o jeho sídelné mesto, až ho 
napokon zabil hrdina -  vojak dobyvačnej armády. Menši' bratia týchto hrdi
nov sú tí, ktorí rozosievali lásku a dobro, napríklad Sv František z A s s is i . 

alebo belgický mních otec Damien, ktorý na Havaji, dnešnom  turistickom 
mieste, zveľadil kolóniu pre pacientov s leproy. Pacientom slúžil 16 rokov, 
až kým sa od nich neinfikoval a nezomrel. Ale kolónia funguje dodnes 

Aké role-models má mladý človek dnes? Sú fo často filmové hviezdy 
a podnikatelia  a ich spôsob života. Zabúda sa. že denne tisľce učencov 
a vedeckých pracovníkov usilovne pracujú a v odbore medicíny denne 
prinášajú nové obiavy A práve títo učenci by mohli byf role-modelm i m la
dých ľudí
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Prof. Hulín: Spoločnosť vytvára role-models. A vytvára vedu. Ale veda je 
nadspoločenská, je to univerzálny všeľudský fenomén, nezávislý len od jed
ného ľudského spoločenstva, od jednej kultúry.

Prof. Henzl: Myslím si, že treba povedaf. že veda je súčasťou kultúry 
Pochopiteľne, že kultúru chápeme širšie a nepredstavujeme si pod kultúrou 
iba um enie, ale aj vzdelanie, m údrosť a vedu. č o  ak rýchlosť všetkých 
procesov, ktoré teraz prebiehajú vo svete, spôsobí prudký zlom a koleso 
sa zahamuje? Čo bude potom  s vedou?

Prof. Hulín: Povedal si. že veda je súčasťou kultúry, do ktorej patrí aj ume
nie, vzdelanosť a múdrosť. Opakovane hovoríme, že veda odhaľuje nepo
znané. Možno je táto činnosť potencovaná túžbou, ktorá má obdobu 
v umení, v túžbe odhaľovať skryťé alebo vyjadrené inou formou. Spomeň 
si na Ostrov mŕtvych -  obraz od Arnolda Bocklina z roku 1880, ktorý je 
vlastne o živote a smrti, je blízky medicíne. Keď si ho opakovane prezeral 
Sergej Rachmaninov, jeho precítenie ho priviedlo k napísaniu symfonickej 
básne Ostrov mŕtvych. Nie je to  fascinujúce? Myslím si. že možno uvažo
vať o molekulových základoch etiopatogenézy chorôb a pritom sa pozerať 
na Bócklinov obraz Ostrov mŕtvych a počúvať Rachmaninovu symfonickú 
báseň na túto tému V takýchto chvíľach by sa človek mohol ponárať do 
väčších hĺbok zmyslu života a jestvovania

Necítim  sa povolaný na to, aby som uvažoval o vážnosti prípadnej 
a m ožnej krízy ku ltúry M ožno je to  spôsobené  m nožstvom  informácií, 
ktoré o všetkom  máme. Sme veľmi senzitívni, uvedom ujem e si krehkosť 
n iektorých sku točnosti. Máme však neobm edzenú m ožnosť venovať sa 
poznaniu a poznávaniu.

Prof. Henzl: Tvrdohlavo obhajuješ svoje presvedčenie, že veda je šancou 
pre mladých ľudí. Cítim to  z každého tvo jho slova.

Prof. Hulín: Áno, cítim realitu súčasnosti. Kultúru vnímam ako principiálny 
komplex, ktorý rozhodne o všetkom. V m inulosti to boli drsné a niekedy 
kom ické sľuby o krásnej budúcnosti, ku ktorej malo ľudstvo dospieť, keď 
dosiahne vrchol. Všetko sa opakovalo, aj sľuby. Odporúčania sa upria
movali a sústreďovali do koncepcií, ktoré hlásali, že keď sa dosiahne vrchol, 
dosiahne sa aj cieľ. Tak vznikali možno revolúcie. Niečo sa označovalo 
ako nevyhnutnosť, ktorá sa m usí prekonať, aby sa dosiahol cieľ.

Viem, že návrat späť nie je možný. Môžeme ísť iba vpred, ale ako? Za 
cieľom, ktorý je vidinou? A lebo cestou rozvoja vedy, myslím tým všeobec
ne vedu, nie iba v biomedicínskom smere. Veda je šancou, velkou šancou. 
Vyhýbam sa takým slovám, ako je pokrok. Pokrok nie je nič iné, iba smer, 
ktorý nehovorí n ič o tom , aká bude budúcnosť. Nemusím pripomínať, čo 
sme v m edicíne za odžité  roky v ide li. Boli sme svedkam i hero ických 
chirurgických výkonov (chirurgická korekcia vrodených srdcových chýb), 
produkcie antibiotík a m odernej éry, ktorá vidí poruchy na molekulovej 
úrovni a je schopná ovplyvniť tvorbu neželaných molekúl. Musím priznať, 
že v 60. rokoch bol taký prudký rozvoj orgánovej a bunkovej medicíny, že 
sme si mysleli, že je to  vrchol. Teraz po sekvenácii DNA si myslím, že nie 
je čas na radost. Určite nie. Sme opäť na začiatku.

Prof. Henzl: Vlak sa pohol, uznávam. Každý môže nastúpiť. Ľudstvo 
bude prežívať ohrom né zmeny, asi sa musí moderným spôsobom  všetko 
znova usporiadať. Súčasný svet naberá obrovskú rýchlosť. Premeny, ktoré 
v m inulosti trvali stáročia, teraz trvajú roky. Dejepisci dokonca hovoria 
o zrýchľovaní histórie!

Prof. Hulín: Myslím si, že ľuďom sa v dávnej minulosti videlo všetko jedno 
duchšie. Zreteľne vide li cieľ, za ktorým  bolo  treba ísť. Vedeli definovať 
prostriedky a spôsoby na jeho dosiahnutie. Veda je však poznanie bez 
nároku na definovanie konkrétneho úžitku. Nemôžeme iba kráčať vpred, je 
treba sa vyvarovať krajnosti, pohŕdania m inulosťou a zachovat si kritický 
vzťah k najnovšiemu.

Prof. Henzl: Dávaš mi príležitosť vrátit sa ku kultúre a zamyslieť sa nad 
pojmom pokrok. Pre m nohých je slovo kultúra synonymom civilizácie, no 
kultúra sa od civilizácie odlišuje. Kultúra je súhrn zvykov, názorov, záko
nov a spôsobu života určitého ľudského spoločenstva Dnes sa módne 
hovorí, že aj kom erčné korporácie majú svoju kultúru. Vyspelá antická kul
túra akceptovala otroctvo a mfanticidu Umelecky a vedecky vysoká kultu
ra Aztékov zahŕňala v sebe ľudské obete v masívnom rozsahu. Z pamäti 
našej generácie vieme, že kým sme obdivovali sovietskych umelcov, ľudia

na Ukrajine zomierali hladom. Oba fenom ény boli súčasťou kultúry. C ivili
zácia prináša do kultúry humanizmus a mravné aspekty, ako je rešpekt 
k slobode človeka, k ľudskému životu a ľudským právam. Zo skúsenosti 
posledných desaťročí vieme, že aj veľmi vzdelaní a kultúrne vyspelí ľudia 
sa dopúšťajú zločinov proti ľudskosti -  civilizácia sa takýchto ľudí nedotkla 

Prof. Hulín: Čo teda považuješ za pokrok?
Prof. Henzl: Najvýraznejší pokrok je v oblasti techniky a ten v nás vyvo

láva úžas. Kto študoval dejiny filozofie, vie, že nové filozofické myšlienky 
sa rodili len pom aly. Technický pokrok m ôžem e merať v kilom etroch, aj 
v desiatkach kilometrov, no filozofický pokrok môžeme merať len v centi
metroch. Dnes sa hovorí o konci filozofie, pretože sa v poslednom  čase 
nevytvoril výrazne nový filozofický systém. Ešte pomalší je pokrok na poli 
etiky a morálky. Je pravda, že európske ľudstvo sa zbavilo otroctva, pod
statne sa zlepšilo postavenie žien a detí. Európske ľudstvo žalostne zlyhalo 
tým, že v 20. storočí pripustilo dve svetové katastrofy, ktoré ukázali, že 
človek pod tenkým nánosom kultúry a civilizácie je schopný konaf ako jeho 
predkovia z doby kamennej. Spoznali sme, že aj veda sa dá zneužiť. Napriek 
tom u mi je jasné, že si pre vedu veľmi zaujatý, preto sa ta pýtam, z čoho 
pramení tvoje nadšenie pre vedu?

Prof. Hulín: Na túto a niektoré ďalšie otázky nájdeš odpovede v esejách, 
ktoré sú v knižke. Obsahujú ucelený pohľad na tie problémy, ktoré môžu 
byt pre začiatočníka najzaujímavejšie. Uvedomujem si, že veda sa v súčas
nosti priblížila k hraniciam nášho myslenia a chápania. Myslím si, že nie je 
ta jom stvom , ak poviem, že táto skutočnosť m ôže vytváral u špičkových 
vedcov tieseň hraničiacu až so zúfalstvom. Teraz sa hranice medzi jed 
notlivými smerovaniami vedy stierajú. Všetky skupiny javov tvoria posplie
taný komplex a pripomínajú celistvosť, v ktorej všetko so všetkým súvisí 
V minulosti vedecké poznanie privádzalo ľud! k novým myšlienkam a v nie
ktorých smeroch sa vytvárali ilúzie, ktoré sa postupne vytratili. V krátkom 
časovom úseku sa premenili vedecké úspechy na úžitok, ktorý je úplne 
evidentný v technike a technizácii. V tom to smere vidím určitú analógiu 
s medicínou, ktorá v 60. rokoch dosahovala vrchol svojej orgánovej a bun
kovej úrovne. Terajší svet je iný svet. Sme oveľa lepšie informovaní o pro
cesoch, ktoré prebiehajú v ľudskom  organizm e, ale aj o m ožnostiach 
prípadného liečenia poruchy. Ľudia poznajú svet lepšie ako kedykoľvek 
predtým. Nemožno poprieť že oveľa viac ľudí dnes dosahuje vyšší vzdela
nostný stupeň, ako to bolo v minulosti 

Na tom to mieste by som chcel povedaf to, ôo už bolo dávno povedané: 
Ľahkomyseľná, smiešna, zlomyseľná a skazonosná bláznivosť vo všetkých 
svojich podobách neslávila vo svete ešte nikdy také orgie ako dnes Ska- 
zonosnú bláznivosť môžeme vidieť aj v tom. že dnešný priemerný človek 
je vlastne čoraz menej a menej odkázaný na vlastné myslenie a na vlastné 
vyjadrovanie Nech sa to vidí akokofvek paradoxné, je to tak. Priemerný 
človek v uplynulých obdob iach nachádzal v systém e svojho poznania 
duchovnú schému, ktorou meral život i svet. Považoval sa za nekom pe
tentného, pokiaľ išlo o to, čo sa nachádzalo m imo jeho obzoru. Autoritu 
uznával tam, kde vedel, že zlyháva jeho úsudok. Mohol byť múdry dokonca 
aj vo svojej jednoduchosti. V dnešných časoch je priemerný človek pou
čený o všetkom m ožnom i nemožnom. V dávnych časoch musel zo všet
kého, čo patrilo do oblasti kultúry, teda zo všetkého poznan ia  získat to, 
čo mohol pre svoju prácu a svoj život využiť Pri súčasnom usporiadaní 
spoločnosti tak robiť nemusí a vlastne am nemôže.

Prof. Henzl: Je to tak aj v kultúre?
Prof. Hulín: Myslím si, že všeobecné vzdelávanie a súčasný tok infor

m ácii nemajú za následok povznesenie kultúry. Naopak, prinášajú určite 
oslabenie alebo až degeneráciu kultúry. Velké množstvo informácii brzdi 
hlboké spracovanie poznatkov a nespracované poznanie ochromuje úsu
dok, a tým vlastne cestu k m údrosti. Je to  strašné, ale školské vzdelávanie 
bez spracovania poznatkov zabraňuje múdrosti. Súčasne s tým dochádza 
k oslabeniu súdnosti. Obrazom oslabenej súdnosti je oslabenie potreby 
kritizovať a oslabenie až absencia vecných kritických postopv. Strata vý
razných kritických postojov vedie k poklesu vedomia pravdy, a tak sa ľudia 
stávajú konzumentmi. Mohli by sme povedaf. že takého postupy a tieto sku
točnosti patria do oblasti zneužívania vedy ako nástroja.

V súčasnosti si človek všeobecne neformuje svoje životné názory akcep
tovaním poznatkov z vedy. Ak tak robí. tak iba vo výnim očných pripadoch. 
Všeobecne slabne potreba človeka, aby čo  m ožno najpresnejšie a naj
objektívnejšie premýšľal o veciach poznateľných rozumom a aby toto mysle
nie sám kriticky preveroval. Vyzerá to, akoby sa ľudí zmocnilo zatemnenie 
schopnosti m yslieť K zaplave informácií sa pnmiešavaju pocity. Takto sa 
vytráca prirodzený kritický odpor rozumu Hovonm toto všetko preto, aby 
sme sa zaoberali hlbším rozborom problém ov vedy Vedu totiž nepovažu
jem za meranie a hodnotenie, veda má skutočne hlboký ponor do podstaty 
a viem, že veda sa nerobí iba meraním. Pri súčasnej dostupnosti všetkých 
končín sveta a pri obrovskom  toku informácii iba veda poskytuje pnestor 
pre napäté očakávania nového, pre objavovanie nepoznaného pre všetkých 
schopných a odvážnych No a odvážnym šťastie praje

Záverom
Vela otázok, veľa odpovedi, dalšie m ožno najst v predstavenej 

knižke. Niekoľko kníh je  pripravených aj pre záujem cov, ktorí ich 
môžu získat bezplatne, ak požiadajú o zaslanie knihy na adrese 
ivan.hulin@ fm ed.uniba.sk a ak po prečítaní knihy napíšu svoje sta
novisko v rozsahu 3 - 1 5 stran, ktoré by sa mohlo pripadne uveřejnit 
Ti, ktorí po prečítaní knihy svoje stanovisko nenapíšu, knihu jednoducho 
vrátia.

M arian Bem adlé
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Education and Culture

Socrates
Grundtvig

Projekty Sokrates Grondtvig realizujú aj štodenti -  seniori
S e n io rs k í š tu d e n ti a  p ro je k t E u C o N e t

G G G

Eu&íä
Škála š tud ijných zam eraní na univerzitách 

tre tieho veku je veľmi široká. N ielen účasť na 
prednáškach, odborné exkurzie, ale aj sebavzde
lávanie a účasť na európskych pro jektoch sú 
kvalitnou náplňou pre voľný čas seniorov. Na 
Univerzite tre tieho veku pri UK sme v roku 1999 
začali pracovať na vlastnej internetovej stránke 
(www.uniba.sk/utv). Na podnet našich zahranič
ných partnerov sme informácie dopĺňali a rozširo
vali. Stránka obsahuje okrem programov jednotli
vých študijných odborov aj prednášky niektorých 
učiteľov, výsledky výskumných prác a vystúpenia 
z konferencií- Stránka je dostupná každému a je 
dobrým základom pre seniorské dištančné vzdelá
vanie. Žiaľ, naše možnosti sú obm edzené, a pre 
túto formu vzdelávania sme zatiaľ nenašli priestor. 
Naša internetová stránka obsahuje aj adresu 
Centra ZAWIW na Univerzite v nemeckom Ulme, 
s ktorým spolupracu jem e na m nohých spo loč 
ných projektoch. Zároveň dáva užívateľovi m ož
nosť nájsť kontakty na ďalšie seniorské univerzity 
v Európe, rozvinúť spoluprácu a získavať nové 
informácie.

Najnovší projekt UTV, ktorý je zahrnutý do proje
ktov Socrates Grundtvig 2, je projekt EuCoNet 
(European Computer Network) Tento je zame
raný na zvyšovanie počítačovej gramotnosti senio
rov a špeciálnych skupín ľudí, ktorí majú sťažené 
možnosti počítačového vzdelávania a používania 
Internetu. V zmysle cieľov projektu sme mapovali 
situáciu na univerzitách tretieho veku, následne 
situáciu na základných a stredných školách a cel
kovú situáciu v používaní Internetu a informačných 
technológií na Slovensku. Mohli by sme povedať, 
že najväčšie možnosti vzdelávať sa v oblasti infor
matiky majú seniori vo velkých mestách. Univer
zity tretieho veku na Slovensku ponúkajú kurzy 
výpočtovej techniky v Bratislave na UTV pri UK 
spolu v piatich skupinách 70 frekventantov, na 
UTV pri STU 126 frekventantov, v Nitre na Univer
zite Konštantína Filozofa 12 poslucháčov. Na Uni
verzite Mateja Bela v Banskej Bystrici sa v odbore 
Informačné technológie vzdeláva 15 frekventantov 
UTV a v Košiciach na UTV pri Technickej univer
zite 50 frekventantov.

Motívy frekventantov našich kurzov a súčasne 
ich ciele a možnosti práce na Internete sme zis

ťovali fo rm ou dotazníka, ktorý bol jednotný pre 
všetky účastnícke krajiny. Vzdelávanie pomalými 
krokm i, prim eraným  tem pom , v skupine vekovo 
rovnakých poslucháčov, to je to najlepšie, čo mô
žeme našim starším študentom ponúknuť. Napriek 
tom u, že v tom to roku máme v počítačových 
kurzoch na slovenských UTV 263 frekventantov 
a v m inulosti absolvovalo kurzy niekoľko stoviek 
abso lventov UTV, konkrétne na UTV UK 361, je 
to  pre celé S lovensko veľmi málo. V rámci p ro 
jektu je našou ďalšou úlohou preniknúť do skupín 
starších ľudí, ktorí nemajú možnosť navštevovať 
počítačové kurzy a používať Internet, aby sme ich 
informovali o možnostiach a výhodách Internetu 
a o jeho význam e pre každodenný život. Preto 
v tomto projektovom roku okrem iného máme za 
cieľ navštívit dom y a penzióny dôchodcov v Bra
tislave i v ďalších mestách.

Na projekte EuCoNet participuje 7 európskych 
univerzít. Popri koordinujúcej univerzite v Ulme 
je to Elektrotechnická fakulta ČVUT v Prahe, Vyso
ké učení technické v Brne, Inštitút Rezzara Univer
zity vo Vicenze Taliansko. Univerzita Strathclyde 
v G lasgowe a Univerzita v Alicante, Španielsko 
Krajiny si vym ieňajú inform ácie a porovnávajú 
rozdiely s cieľom hľadať najlepšie m ožnost rozvo
ja vo vlastnej krajine. Spoločná tvorba vhodných 
didaktických matenáiov a overovanie rôznych me
tód vzdelávania sú ďalším cieľom projektu Vzá
jom né návštevy v rámci projektových stretnutí 
vytvárajú pnestor nielen na prezentácie výsledkov 
jednotlivých  partnerov, ale a j na ukážky tradícií 
a kultúr jednotlivých krajín a na prehĺbenie osob
ných kontaktov. Dodnes sme mali možnosť pre
zentovať naše výsledky na stretnutiach v Brne, 
vo Vicenze a v Glasgowe. Príprava účastníkov je 
náročná a vyžaduje schopnosť vyjadrovať sa 
v anglickom jazyku. Zistenie, že z účastníkov pro
jektu je Slovensko vo využívaní počítačov na naj
nižšej priečke, nie je potešiteľné. Aj keď vieme, 
že zásluhou projektu Infovek, do ktorého sú za
pojené základné a stredné školy na Slovensku, 
a taktiež vďaka projektu eSIovakia i nášho projek
tu EuCoNet sa situácia zlepšuje.

K získaniu informácií o našej krajine sme okrem 
projektových stránok použili aj internetovú stránku 
Slovenských telekomunikácií, ktoré majú podchy

tenú sieť užívateľov Internetu. Internetová adresa 
nášho projektuEuCoNet je: 

www.gem elnsam lernen.de/euconet.
Výsledky prieskumu, ktorým sme zisťovali pod

m ienky a m ožnosti seniorských študentov, p o 
ukázali na záujem  o  in fo rm ačné  tech n o ló g ie  
a používanie počítačov v praxi. Ich záujem je však 
u nás stále obm edzený ich finančnými m ožnos
ťami.

R espondenti nám vypovedali, že skúsenosť 
s prácou na počítači m alo pred začatím kurzu 
na UTV 47 % opýtaných a 53 % túto možnosť 
nem alo a že počítač používalo pravidelne 45 % 
respondentov, 55 % počítač nepoužívalo 

Kde semon majú možnosť používať počítať, uka
zuje nasledujúca tabulka

Možnosti %
Doma 50
V škole 19
V práci 19
V Internetovej kaviarni 5
V knižnici 6
inde 2  I

A za akým účelom  používajú frekventanti 
ternet?

Možnosti % I
Pre získavanie intormácu 88
Na vzdelávanie
Na dopisovanie
Na diskutovanie Q
Vôbec nepoužívam 2 I

Informačná báza kom unikačných technológií 
sa neustále rozširuje, čo je trvalou výzvou pre 
vzdelávanie sa v oblasti informačných technológií 
a výpočtovej techniky Preto nám o to viac záleží 
na tom , aby ani staršia generácia  nezaostávala 
za rozvojom vedy a techniky a aby sme popri 
iných študijných odboroch umožnili starším ľudom 
získavať informácie aj z oblasti Informatiky

PhDr. Naděžda Hrapková, PhD.

Informácie na internetovej adrese 

WWWTAXBACK.COM

VRATTE SI SVOJE
DANE SPAT

Pracovali ste v cudzine? Zabezpečte sl VYŠŠÍ návrat danil

W W W .T A X B A C K .C O M

PRÍNOSY:
•  ZARUČENE najrýchlejšie daňové obnovenie.
•  Žiadne trápenie - My robíme celú prácu.
•  Stratené doklady? - žiadny problém!
•  ZARUČENÁ väčšia refundácia daní.

TAXBACK.COM Svetový líder v svojom oboru. Získajte s p a ť  svoje dane z:
USA ’  KANADY • AUSTRÁLIE '  HOLANDSKA 1 NEMECKA’ VEI KEJ BRITÁNIE 

ÍRSKA ’ JAPONSKA ’ BELGICKA • NOVÉHO ZÉLANOU ’ LUXEMBURSKA • RAKÚSKA

##<*» • 9 9 o o « : c
Aust/áQe J*A Karsedy Jeponefcá No<»4»vo VeLkaj Ireks Beigecaa Nemecka Luaambu'sa j rwawjen Zélandu Británie
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Projekt Medzinárodnej prehliadky historickej hudby európskych regiónov nadobúda čoraz väčší pozitívny ohlas u nás i v zahraničí. Podujatie 
vzniklo v roku 2002 z iniciatívy Univerzity Komenského v Bratislave a pod záštitou rektora UK. Kladie si za cieľ mapovat a prezentovat hudbu 
európskych regiónov v širších kontextoch a pěstovat historické kultúrne povedomie súčasného poslucháčstva.

ARS ANTIQUA EUROPAE -  prezentácia európskej historickej hudby
ARS ANTIQUA EUROPAE sa hlási k myšlienke európskej integrácie a spoz

návania diferencovaných kultúr jednotlivých krajín Európskej únie, II. ro č n ík  
te jto  m edzinárodnej p reh liadky sa uskutočn il v dňoch 26. -  29. sep
tem bra  2003 v koope rác ii s m estským i, ku ltú rn ym i, m uzeá lnym i a c ir 
kevným i in š t itú c ia m i v g em e rsko m  a v  sp iš s k o m  reg ióne . Lokalita, 
v ktorej sa podujatie konalo, zároveň sleduje tzv. Gotickú cestu, prvú tema
tickú kultúrno-poznávaciu cestu na Slovensku, spájajúcu mnohé zachovalé 
kultúrno-historické pamiatky.

Jedným z cieľov podujatia je oživiť a pripom enúť niekdajší rozkvet, bo
hatstvo a slávu z miest s tradíciami baníctve, remesiel, cirkevného života, 
školstva, kde v neposlednom  rade rozkvitala i kultúra a umenie. Dôkazom 
toho sú dosia ľ zachovalé ku ltúrno -h is torické  pam iatky, vzácne kosto ly 
i múzeá s unikátnymi um eleckým i výtvormi, historickým i organmi a inými 
hudobným i nástrojm i. K nim sa radia výn im očné historické hudobné pa
m iatky na S lovensku zo Sp iša  a G em era, najm ä zb ie rky  hudobnín  zo 
17. a 18. storočia.

Významnou charakteristikou je aj idea objavovania a oživovania histonckej 
hudby zašlých čias a jej sprostredkovania a aktuálneho priblíženia priamo 
v oblastiach jej vzniku.

ARS ANTIQUA EUROPAE, reprezentujúca cyklus koncertov starej hudby, 
v porovnaní s m inuloročnou prehliadkou priniesla širšie spektrum miest 
konania koncertov, usporiadateľských a organizačných inštitúcií, ale aj väčší 
počet interpretov -  sólistov i ansám blov z viacerých európskych krajín. 
Koncerty sa uskutočnili v Štŕtniku, v Revúcej, na hrade Krásna Hôrka, v kaš
tieli Betliar, v Rožňave, v Tisovci a v Markušovciach

ARS ANTIQUA EUROPAE bola zároveň zasadená do rámca osláv 760. vý
ročia prvej písomnej zm ienky o Štítniku a 20 výročia založenia expozície 
historických klávesových nástrojov slovenskej proveniencie pobočky Múzea 
Spiša v Markušovciach. Účastníci a záujemcovia z radov obecenstva mali 
m ožnost pozrief si aj muzeálne expozície jednotlivých miest, ďalej napr 
kaštieľov v Betliari, v M arkušovciach, hradu Krásna Hôrka a navštívit aj 
pamätné domy významných osobnosti slovenskej kultúrnej m inulosti ako 
sú Pavol Jozef Šafárik v Kobeliarove. Pavol Emanuel D obšinský v Slavo- 
šovciach a i.

Medzinárodná prehliadka historickej hudby európskych regiónov kon
cepčne a program ovo vzbud ila  záujem  širš ieho okruhu poslucháčov. 
Program obsiahol väčšiu škálu h is toricke j hudby, počnúc chrám ovým  
liturgickým spevom byzantsko-slovanského obradu v podaní Gréckokato
líckeho chrámového zboru CHRYSOSTOMOS z Bratislavy cez renesančno- 
barokovú tvorbu a hudbu ďalších obdob í až po 20. storočie.

Obohatením prehliadky boli vystúpenia rakúskej organistky Elfriede Kand- 
ler z Viedne, ktorá prekvapila  u nás dosia ľ nepredvedenou, alebo málo 
hranou organovou hudbou v rozpätí 16. -  18. stor. rakúskych, nemeckých, 
ale i talianskych a nizozemských autorov, z ktorých niektoré na Slovensku 
zazneli zrejme po prvý raz. Jej celoživotné skúsenosti s interpretáciou na

historických organoch vynikli v citlivom výbere repertoáru, primeranom 
registračným možnostiam a zvukovým kvalitám pozitívov v Štítniku (1639) 
a v kaplnke hradu Krásna Hôrka, m a jstrovsky zreštaurovanom  košickým  
organárom Pavlom Baxom.

Katarína Hanzelová v pom erne krátkom  čase pripravila  a úspešne pre
zentovala dva rôznorodé organové programy pre historický pozitív v Mar
kušovciach a pre klasicky viacmanuálový organ na koncertoch v Tisovci 
a v Štítniku.

Vítaným spestrením bol koncert skupiny CAMERATA CRACOVIA z Kra
kova, vystupujúcej v dobových kostýmoch, s program om  z tvorby 17. sto
ročia s prevahou poľskej proveniencie. V ich podaní našich poslucháčov 
oslovil najmä výber z Levočskej tabulatúry -  poloniká z Pestrého zborníka.

M edzinárodnej prehliadky historicke j hudby sa zúčastnil aj ansám bel 
RECORDER CONSORT z High School v Bedforde vo VelVej Británii zame
riavajúci sa prevažne na renesančnú a barokovú hudbu. Predstavuje kvarte
to zobcových fláut s um eleckou vedúcou Susan Hunter, ktorá d lhodobo 
pôsobila na Performing Arts Faculty na Novom Zélande. Na koncerte v kaš
tie li Betliar ansám bel vystúp il spolu s kom orným  vokálno-inštrum entá l- 
nym súborom Univerzity Komenského v Bratislave CAMERATA COMENIANA 
BRATISLAVANSIS.

Prostredníctvom bedfordského ansámblu mali poslucháči možnost spo
znať výber z anglickej historickej tvorby, skladby u nás málo známe, res
pektíve nie bežne hrávané, napr. z tvorby anglického kráľovského dvora, 
prip isované Henrichovi VIII., ďalej skladby S im ona Ivesa aí. Bratislavský 
univerzitný súbor predviedol v rôznorodom obsadení inštrumentálnom (trio, 
kvarteto zobcových fláut) i vokálnom (sóla, tno, kvarteto) tvorbu európskych 
škôl (regiónov) renesancie a baroka.

Akýmsi rámcom ich vystúpenia bola recitácia Shakespearových Sonetov.
Za novinku prehliadky sa považovala aj prezentácia pásma histonckej 

hudby a poézie v Evanjelickom a.v. kostole v Rožňave. Tento program bol 
okrem verejnosti venovaný i školskej mládeži, predovšetkým študentom 
stredných škôl a žiakom ZUŠ. Členovia súboru CAMERATA COMENÍANA 
BRATISLAVANSIS sa v ňom  predstavili ako všestranní hráči i speváci vo 
výbere z talianskej, špameiskej. francúzskej, mzozemskej nemecke; an
glickej tvorby. V tejto pestrej palete starej hudby prirodzene nechýbali ani 
s lovaciká z gem erskej proveniencie. Program s dram aturg icky vhodne 
skĺbenou hudbou a dobovou poéziou priliehavou recitáciou a slovom spre
vádzala Eva Vojtěchová.

Na závere, pri spätnom ohliadnutí sa za uplynulým ročníkom Medziná
rodnej prehliadky historickej hudby európskych regiónov 2003 možno 
konštatovať, že ARS ANTIQUA EUROPAE spĺňa svoj cieľ ako jeden z ďalších 
krokov na ceste poznávania európskeho ku ltúrneho ded ičstva  strednej 
i západnej Európy, ktoré nás spája v mnohých umeleckých žánroch a dru
hoch už od jej počiatkov.

Doc. PhDr. K ris tína  Izákova, PhD.

Pásmom európskej historickej poézie a hudby zaujal súbor CAMERATA COMENIANA BRATISLAVANSIS svojich priaznivcov, ktorí sa zíšh dňa 
12. novembra 2003 v Aule UK. Pod umeleckým vedením doc PhDr. K. Izákove/. CSc., bo l program  citlivo zostavený z hudobných oie starých —a shov 
1 5 .-1 8 . storočia, tóny vhodne dopln ili sonety W. Shakespeara a ďalších stredovekých básnikov.
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Študentským perom

Komu ten Ježiško prekáža?C05 je  je d in o u  absolútnou 
istotou v našom živote. 

Nekonečný a spravodlivý  
ku každému. Je ako záhadná 
bytosť z dávno zabudnutého 
sveta, ktorá  pre trva la , aby 
v lád la  ľuďom.
Všetko okolo nás sa mení 
a odchádza. K e ď  zrazu jeseň  
začne s tráca ť fa rb u  
a posledné neopadané lis ty  
v noci oba lí mráz, 
uvedomíme si, ako rýchle  
p lyn ie  čas. S príchodom  
decembra zaha lí k ra jinu  p rvý  
sneh. Pre väčšinu ľu d i 
znamená zima predstavu 
Vianoc. V tomto období si 
uvedomujeme čas viac ako 
kedykoľvek predtým M nohí 
uvažujú, ako p re ž ili 
posledných dvanásť 
mesiacov a pod ľa  toho sa 
dostavia poc ity  radosti, 
šťastia alebo depresie. D lhé  
zimné večery poskytujú  
množstvo času
na premýšľanie, ktoré nemusí 
vždy p r in ie s ť pozitívny  
výsledok. Navyše, spoločnosť 
vnucuje atmosféru Vianoc 
bez rozdielu každému 
jedno tlivcovi. Veľa 
osamelých ľu d í nevíta 
december s radosťou, pretože 
ich čakajú sviatky strávené 
osamote. A možno by túto  
časť roka radšej vys trih li 
z kalendára. Podnikate lia  
zase c ítia  p ríle ž ito s ť  
poriadne zbohatnúť, a tak 
v rám c i v id iny zisku u ro b ili 
z Vianoc komerčnú 
záležitosť.
Stále sa však ešte nájde veľa  
takých, pre ktorých sa 
nestra til p ravý  duch Vianoc, 
ukrytý vo vôni medovníkov 
a ih lič ia . Ten duch Vianoc 
p rítom ný v u lic iach  mesta, 
keď  po  zotmení snehové 
vločky po le tu jú  po  svete, 
osvetlené pou ličným i 
lam pam i a ľud ia  nakupujú  
darčeky, aby v id e li úsmevy 
na tvárach svojich blízkych. 
Vianoce nie sú dobré an i zlé. 
Iba  odrážajú spokojnosť č i 
nespokojnosť so životom.
Na chvíľu  nám poskytnú 
reá lny p o h ľa d  na to, čo sme 
dos iah li a čo možno s tra tili.

Vianočný čas, 
je  Christmas time, 
všetci sadneme si za jeden 
stôl,
spolu bude nám fajn, 
tu-du-du-dú...
...it's a Christmas time!
Možno si ešte spomínate 

na tento prachom zapadnutý 
megahit MC Erika. Autor v ňom 
poukazuje na amerikanizáciu 
našich slovenských Vianoc. Te
da na to, že vianočný čas už 
dávno nie je vianočným časom, 
ale čoraz viac sa stáva iba 
akýmsi Christmas time-om. Tu- 
du-du-dú... it's a Christmas 
time!

Skúste sa pozrieť z okna Čo 
vidíte? Húfy sobov ťahajúcich 
Santa Klausa? Nie, nie, tak ďa
leko, našťastie, ešte nie sme 
Ale predsa: americké symboly 
Vianoc na nás striehnu na kaž
dom kroku Takým najtypickej
ším je asi „santaklausovská" 
červená čiapka s typickou bie
lou kožušinkou Čašníci v reš
tauráciách, predavačky v ob- 
c h o d o c h ,  m o d e r á t o r i  
v televízii všetkých oblieka

V ianoce sú jedným  z na jkra j
ších kresťanských  sviatkov. 
A ko  ich  o s la vu jú  š tu d e n ti 
Univerzity Kom enského, k to 
rí k nám p riš li š tu d ova ť z rôz
nych kútov sveta?

Tareq Khreibi, Libanon, in fo r
m atika
V Libanone sú vo väčšine kres
ťania. Tvoria 60 % obyvateľ
s tv a . Is la m s k á  p o p u lá c ia , 
do ktorej patrím aj ja, prevzala 
od kresťanov oslavu Vianoc, aj 
keď v trochu odlišnej podobe. 
Najdôležitejšie je, aby v tento 
deň bola rodina spolu, takže 
buď vyjdeme na ulicu zabávať 
sa, alebo sa zídeme na veľkej 
hostine a obdarujeme sa.

Jad u lla  Jam eef, M aldivy, 
in fo rm atika
Pochádzam z islamského štá
tu, kde sa Vianoce vôbec ne
oslavujú

Akkenže Ussenova, Kazach
stan, e tno lóg ia , d o k to rand 
ské š túd ium
V Kazachstane žije 150 rôz-

Santa Klaus Mohli by ste na
m ietať: Santa Klaus predsa 
nie je  z Ameriky, ale z Nórska 
Dobre, ale stretli ste už Nóra, 
ktorý by nosil čosi také na hla
ve? No vidíte. . Socha slobody 
tiež nepochádza z Ameriky, 
a predsa sa stala jedným z jej 
národných symbolov.

Nebolo to tak dávno, čo sme 
sa defin itívne zbavili istého 
vtieravého deduška s nápadne 
ruským prízvukom Vymeníme 
ho za deduška s prízvukom 
americkým’  A kde sme nechali 
Ježiška? Budeme oslavovať 
Vianoce ako sviatky zimy ale
bo ako sviatky nákupov, alebo 
ako7 Čo takto vrátiť sa ku kre
sťanským koreňom, ktorým i 
sme sa tak radi oháňali, keď 
prišiel pápež7 Kedysi sa v istej 
vianočnej piesni namiesto Je
žiško maličký spievalo o akom
si bližšie neidentifikovanom  
Gašparkovi Ten Ježiško akoby 
stále komusi prekažal Nahra
díme ho opaf kymsi iným7 Čo 
ja viem, napr takým Santa 
Klausom

Pavol Štrba

nych národov, čo spôsobuje, že 
sa tu oslavuje veľa sviatkov 
Vianoce máme 22. marca, ako 
vo väčšine krajín strednej Ázie 
Marec je po kazašsky „nauryz“ 
a práve takto sa volá aj tradič
ná polievka, ktorú v tento deň 
jeme. VA stane sa v ten deň 
konajú veľké oslavy, koncerty 
i najvýznamnejšia stredoázij
ská konská súťaž „kokpar“ . 
Keďže bývam ďaleko, Vianoce 
oslavujem na Slovensku 24.de
cembra.

Oxana Dovner, Rusko, ruský 
jazyk -  e tnológ ia
U nás oslavovanie Vianoc priš
lo do módy po zmene režimu 
približne pred desiatimi rokmi, 
aj to v inom čase ako na Slo
vensku, na Troch kráľov Tra
dičným vianočným jedlom sú 
pirohy, kapusta a polievka sčí 
Odkedy však študujem na Slo
vensku, Vianoce oslavujem 
24 decembra tu so známymi 
Páči sa mi najmä rozdávanie 
dar-čekov, čo je u nás zvykom 
na Nový rok.

Z latko  Papuček

Vianočný zmätok
Všetci asi budete súhlasiť, že 

všade na svete vianočné sviat
ky chápu ako obdobie, kedy by 
sa ľudia mali k sebe správať 
milo a mať k sebe väčšiu úctu 
ako inokedy. Vianoce sa osla
vujú rôznymi spôsobmi v rôz
nych kútoch Zeme. ale napriek 
te jto rôznorodosti a vzd ia le
nosti akoby mal každý za cieľ 
iba jedno pokoj a radosť v ro
dinnom kruhu

VIANOCE 
Po slovensky sa tomuto sviat

ku hovorí Vianoce Tí, čo sa 
nad týmto slovom trochu za
mysleli, si ho mohli rozdeliť 
na VIA a NOCE. čo by zname
nalo. že tento sviatok bol od
vodený od slova noc Dáva to 
zmysel, keďže asi najväčšou 
radosťou Slovákov je vianočná 
večerná hostina a rozbaľovanie 
darčekov

CHRISTMAS
Američania prežívaiu Vianoce 

duchovne a s náboženskou •- 
deou Na druhej strane su gy- 
čove vianočné ozdoby osvetle
né americké domy, pulóvre 
s vianočným  m otívom  a pre 
plnené obchodné domy dôka 
zom toho že krajina neobme
dzených možnosti je predsa len 
trochu materialistická A to aj 
napriek tomu, že názov Christ
mas má v sebe meno CHRIST 
(Kristus).

Nuž, a nad koncovkou MAS 
by sa dalo polemizovať Dajme 
si MAS do súvislosti s MASS, 
čo znamená omša Hmmm 
Takže predsa, náboženský 
zmysel Vianoce majú 

AKEMASHITE 
Japonci sa ani Vianocami ne

zaoberajú Pri návšteve Japon
ska by ste síce počuli ľudi 
hovoriť „Merii Kurisumasu" 
(Veselé Vianoce), ale keďže je 
tu minimálne percento kresťa
nov, Japonci hovoria s oveľa 
väčším nadšením „Akemashite 
omedetou" (Šťastný Nový rok).

V krajine vychádzajúceho sln
ka sa Vianoce slávia od roku 
1875, ale nechápu sa v nábo
ženskom zmysle Vianočný ko
láč, ktorý sa kúpi v meste, je sí
ce tradíciou, ale vianočné 
prípravy sa nedajú porovnať 
s novoročnými Popíjajú sake 
a počúvajú melódiu stoôsmich 
úderov, ktoré odznievajú z bud
histických kláštorov 

Nech trávite Vianoce akokoľ
vek a kdekoľvek, dôležité je 
aby ste ich prežili prijemne

K ris tin a  Havasová

O dzrkadľu jú naše postoje  
k okoliu, k samým sebe 
a k šťastiu. A pod ľa  toho 
potom  súdime Vianoce. Tie 
však za n ič  nemôžu. Sú ako 
krištáľ. Čisté a priehľadné. 
Každý v nich v id í odraz 
vlastnej duše.

Jana Machatová

Želáme šťastné a veselé prežitie 
vianočných sviatkov všetkým ľuďom  

dobrej vôle!

Vianoce v rôznych kútoch sveta

-j Túto stranu pripravili študenti 2 ročníka Katedry žurnalistiky FiF UK pod vedením Kataríny Ďudákovej


