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NASA UNIVERZITA
Prichádza jar...

Dlho sa tohtoročná zima nechcela vzdať svojho žezla, i keď to vyzeralo, že teploty 18 ° C 
vo 'februári čoskoro ukončia je j vládu. Rastliny na to zareagovali po svojom a snažili sa ísť 
v ústrety jarnému slnku. Najintenzívnejšie sa o to pokúšali snežienky, černice, kaliny, ako 
aj nalievané puky paliesky, bahniatok aj zlatého dažďa. Všetka radosť bola ale predčasná, 
a preto sme si museli ešte chvíľu počkať.

Botanická záhrada UK Bratislava ale nečakala 
nečinne. Aj napriek silným  mrazom a snehu sa 
v nej po celú zimu intenzívne pracovalo. Tak, aby 
mohla, ako každoročne, opát niečím novým zau
ja t svojich návštevníkov. V exteriéroch sa pracova
lo na terénnych úpravách pre výstavbu šachov
nice s rastlinným i figúrkam i, položil sa základ 
ukážky japonskej záhrady, presádzali sa vzrastlé 
stromy a odstraňovali náletové dreviny. Postavila 
sa nová pergola oko lo  altánku na rozáriu, aby 
podoprela 35-ročné popínavé kiwi. Zimnú údržbu 
podstúpili tiež skleníky, ba aj revrtalizáau v podo
be rekonštrukcie pestovateľských stolov v pracov
ných skleníkoch. Vybudovali sa zvýšené oporné 
múriky vo výstavných skleníkoch so subtropickou 
vegetáciou a v palm ovom  skleníku. Dosadili sa 
nové druhy trop ických  rastlín a rekonštrukciou 
prešli aj epifytické kmene a akváriá. Všetky tieto 
zmeny sa uskutočnili v  rámci svojpomocnej akti
vity zamestnancov bez dodávateľských vstupov.

Svoje vedom osti a schopnosti sa opäť chys
tá  Botanická záhrada UK predviesť na výstave 
GARDENIA v Nitre na výstavisku Agrokomplexu 
v termíne 22. 4. -  25. 4. 2004, ako aj na tradičnej 
FLÓRE Bratislava v priestoroch Incheby od 28. 4. 
do  2. 5. 2004.

V priestoroch BZ UK si v máji na svoje pn'du aj 
m ilovníci ska ln ičiek na trad ične j výstave K lubu 
skaln ičkárov pracujúceho pri BZ UK. Aj klub kak- 
tusárov na svojom jubilejnom 10. ročníku sympó
zia Kaktusárska jar iste zaujme milovníkov pichľa
vej krásy.

Botanická záhrada bude mat otvorené svoje 
brány pre verejnosť od 1. apríla až do 31. ok
tóbra -  denne od 9.00 do 18.00 hod. Skleníky 
budú sprístupnené cez týždeň do 15.00 hod., 
počas víkendu do 18.00 hod. Deti do 6 rokov 
,najú vstup volhý. Výška vstupného je pre deti 
a m ládež 20,- Sk, pre dospelých 40,- Sk. 
Ročná permanentná vstupenka stojí 200,- Sk. 
Pre vopred ohlásené skupiny zabezpečujeme  
odborný sprievod s výkladom.

Botanická záhrada je očarujúca v každom roč
nom období, a preto ju nestačí navštíviť len raz 
do roka. Budeme radi, ak sa k nám budete stále 
vracať a popri získaní nových vedom ostí a inšpi
rácií z oblasti flóry a záhradnej architektúry budete 
od nás odchádzať spokojní a oddýchnutí'.

RNDr. Jaroslav Bella, 
riaditeľ Botanickej záhrady UK
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Z februárového rokovania 
Kolégia rektora UK

Pod vedením rektora UK doc. PhDr. F. Gahéra, CSc., zasadali v Bra
tislave dňa 9. februára 2004 členovia Kolégia rektora UK.

Kolégium rektora UK prerokovalo priebeh akreditácie študijných progra
mov na UK a návrh na uskutočnenie auditu ročnej účtovnej závierky na 
fakultách a samostatných súčastiach UK. Schválilo návrh Kritérií ročného 
rozdelenia štátnej dotácie na UK pre rok 2004 a odporučilo  rektorovi UK. 
aby návrh kritérií predložil na najbližšie rokovanie Akadem ického senátu 
UK. V te jto  súvislosti ko lég ium  odpo ruč ilo  rektorovi UK, aby opätovne 
požiadal MŠ SR o pride len ie  finančných prostriedkov v rámci „špecifík“ 
v súlade s potrebami študijných odborov/program ov, ktorých obligatórnou 
súčasťou kuriku la  je  p raktická výučba (kurzová výučba, odborné  praxe, 
terénne práce).

Ďalej Kolégium rektora UK vzalo na vedomie návrh Kolektívnej zmluvy UK 
na roky 2004 -  2006. V te jto  súvis losti odpo ruč ilo  rektorovi UK, aby na 
základe dohody v kolégiu stanovil v Kolektívnej zmluve jednotne pre všetky 
súčasti UK: pracovný čas na 40 hod, týždenne, predĺženie zákonnej výmery 
dovolenky o jeden týždeň, poplatok za odpis z registra trestov ako osobný 
výdavok, nerealizovať na náklady univerzity preventívne lekárske prehliadky 
nad rámec zákona, ce lkový prídel do  sociá lneho fondu udržať na hranici
1,05 %. Zároveň kolégium súhlasilo, aby podľa reálnych možností fakúlt boli 
v oblasti starostlivosti o zamestnancov jednotlivé špecifiká fakúlt dohodnuté 
v dodatkoch ku Kolektívnej zmluve UK.

Kolégium sa tiež zaoberalo informáciou o plnení zákona č. 428/2002 Z.z. 
o ochrane osobných údajov a odporučilo rektorovi UK, aby stanovil další po
stup pri aplikácii zákona v podmienkach fakúlt UK a informoval o ňom pánov 
dekanov.

V súvislosti s navrhovaným harm onogram om  výučby na UK v akad, roku 
2004/05 kolégium súhlasilo s tým, aby zim ný sem ester trval od 20. 9, do
19. 12. 2004 a skúšobné obdobie od 3. 1. do 4. 2. 2005. Letný semester od
14. 2. do 20. 5. 2005 a skúšobné obdobie od 23. 5. do 30. 6. 2005. Zároveň 
súhlasilo s úpravami harmonogramu podľa špecifických potneb niektorých 
fakú lt UK. Vzalo tiež na vedom ie  term ín slávnostného otvorenia  nového 
akademického roka dňa 20. 9. 2004.

Kolégium akceptovalo termín celozávodnej dovolenky v čase od 23. 12. 2004 
do 7. 1. 2005. ktorý je záväzný pre objekt UK na Šafárikovom nám., pre fa
kulty UK má však formu odporúčania. (jh)

Vo februári zasadal 
aj Akademický senát UK

Zasadnutie Akademického senátu UK, ktoré sa konalo dňa 25. 2. 2004, 
viedol predseda senátu doc. RNDr. K. Mlčieta, CSc.

Senát schválil návrh K ritérií ročného rozde lenia  p rostriedkov štátnej 
dotácie na UK pre rok 2004. Zároveň však požiadal rektora UK, aby sa pri 
absencii evaluácie zo strany Akreditačnej kom isie vlády SR vedenie UK 
zaoberalo vnútornou evaluáciou fakú lt UK, ktorej výsledky by bolo možné 
využiť na zohľadnenie kvality pri rozpise dotácie MŠ SR súčastiam UK. 
Súčasne AS UK uložil F inančnej kom is ii a Vedeckej kom isie  AS UK, aby 
pripravili návrh pre tvorbu rozpočtu UK v budúcom roku, s dôrazom na 
zohľadnenie vedeckých výkonov všetkých súčastí UK.

Ďalej sa senát zaoberal inform áciou o aktuálnom stave Systému auto
matickej identifikácie  osôb  na UK a požiadal vedenie UK, aby písom ne 
odpovedalo na predložené pripomienky akademickej obce UK. Zvlášť uložil 
Právnej komisii AS UK, aby spracovala písomne pripom ienky akademickej 
obce k zm luve o poskytovaní služieb, ktorá sa uzatvára s používateľom 
tohto identifikačného systému.

Senát požiadal členov Právnej komisie AS UK, aby spracovali podnety 
z akademickej obce ohľadne právneho postavenia občana -  študenta v obdo
bí medzi ukončením bakalárskeho a začiatkom magisterského štúdia.

AS UK odložil na ďalšie zasadnutie návrh osobitného predpisu -  Voleb
ného poriadku UK do ŠR VŠ SR. U ložil č lenom  AS UK, aby zabezpečili 
z každej fakulty člena (študenta) do pracovnej komisie pre prípravu návrhu 
toh to  predpisu. Pracovná kom is ia  po spracovaní návrhu pred loží ho na 
pripom ienkovanie členom  AS UK.

Taktiež senát po dlhšom  rokovaní odložil na budúce zasadnutie schvaľo
vanie návrhu Kritérií a rozdelenia ubytovacej kapacity v ŠD UK. (jh)

Slávnostné promócie doktorandov
V Aule UK sa dňa 20. februára 2004 konali slávnostné promócie dok

torandov. Tento deň bol velkým sviatkom pre 81 nových doktorov filozofie 
(PhD.), ktorí úspešne zavŕšili doktorandské štúdium, a pre 13 nových do
centov Univerzity Komenského, ktorí po obhajobe habilitačnej práce dostali 
na promóciách dekréty oprávňujúce používať tento vedecko-pedagogický 
titul.

Srdečne b lahoželám e!

Univerzitu Komenského 
navštívil európsky ombudsman

Príležitosť stretnúť sa s európskym  om budsmanom  prof. P. Nikifo- 
rosom Diamandourosom mali študenti i odborná verejnosť dňa 18. feb
ruára 2004 v Auditorium maximum PraF UK. E urópskeho verejného 
ochrancu práv sprevádzal jeho slovenský kolega doc. JUDr P Kandráč. 
CSc. Po prijatí oboch hostí u doc. JUDr. M Vrabka, CSc., dekana PraF UK, 
vystúpil európsky ombudsman s prednáškou na tému „Demokracia, zákon
nosť a om budsm an“ .

%r
Prof. P. N. Diamandouros je bývalým národným ombudsmanom v G 

funkciu európskeho om budsm ana vykonáva od 1 apríla 2003 Je os 
ktorá neši sťažnosti od občanov únie, alebo od fyzických, resp pr 
kých osôb s trvalým pobytom alebo sídlom v členských štátoch EU of 
nesprávneho úradného postupu inštitúcii alebo orgánov európskeht 
ločenstva. Nie je nadriadený národným om budsm anom  are medz 
dôležité úlohy patrí vzá/omná spolupráca Slovensko navštívil v rámci 
po štátoch pnstupuiúcich do EU

Na základe rozhodnutia  Vedeckej rady UK vym enoval rektor UK doc 
F. Gahér nových emeritných profesorov UK. Dekrét oprávňujúci používaf 
čestný titu l em eritný profesor Univerzity Kom enského, slávnostne odo 
vzdal rektor UK dňa 27. 2. 2004 prof. PhDr. Ivanovi Macákovl, DrSc , 
z FTVŠ UK a prof. Ing. Petrovi Kovácsovi, DrSc., z FaF UK.

Akademickí funkcionári 
súťažili v plávaní

V bazéne FTVŠ UK na Lafranconi sa dňa 12. februára 2004 uskutočnil 
VII. ročník plaveckej štafety 6 x 50 m reprezentantov vedenia UK a fakúlt UK.

Na prvom mieste sa um iestnila štafeta Prírodovedeckej fakulty UK ča
som 4:52,7 min vzložení prof M Kováč, doc J Černušák doc V Gajdoš. 
RNDr. M. Pavlíková, doc. M. Trizna a doc. M. Pútala Druhé miesto obsa 
dila štafeta FTVŠ UK časom 5:21,0 min., tretie miesto Fakulta matematiky, 
fyziky a inform atiky UK časom  5:31,4 mín. a štvrtá štafeta vedenia UK 
dosiahla čas 6:17,5 min. Svoj úsek v štafete absolvoval aj rektor UK doc 
F. Gahér, ktorý víťazom venoval poháre s em blém om  univerzity Škoda, že 
pre to to  priateľské športové stretnutie nenašli pochopenie aj ostatné fa 
kulty UK. Možno na budúci rok
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Informačné zdroje prístupné na Univerzite Komenského
Web stránka Virtuálnej knižnice http://vili.uniba.sk 

sprístupňuje vlastné databázy, ktoré vznikajú na 
Univerzite Komenského, a súčasne zabezpečuje 
i prístup do externých informačných zdrojov.

Univerzita Komenského je producentom  dvoch 
vlastných databáz, a to súborného online katalógu 
fakultných knižníc UK a databázy publikačnej čin
nosti pracovníkov UK. Súborný online katalóg 
obsahuje bibliografické informácie o dokum en
toch, ktoré sú vo fondoch jednotlivých fakultných 
knižníc. Databáza publikačnej činnosti poskytuje 
prehľad o publikačných aktivitách a citáciách pe
dagogických a vedeckovýskum ných pracovníkov 
všetkých fakúlt UK. Určitým špecifikom a zaujíma
vosťou je skutočnosť, že k viacerým bibliografic
kým záznamom sú pripojené voľne dostupné plné 
texty; napr. v súbornom  online katalógu máme 
viac ako 107 úplných textov, v báze publikačnej 
činnosti je 460 plných textov. Počet plných textov, 
ktoré sú v univerzitných databázach, sa postup
ne zvyšuje. Vyhľadávaním voľne dostupných textov 
a ich pripájaním k bib liografickým  záznamom sa 
knihovníci snažia zvýšiť dostupnosť dokumentov.

Sprístupňovanie úplných textov je jednoznačne 
progresívny a perspektívny trend. Plnotextové da
tabázy, na|mä časopisecké, poskytujú oveľa širšie 
možnosti využitia ako klasické tlačené dokumenty. 
Problémom sú však ich ceny... Preto pri nákupe 
elektronických zdrojov je nutná spolupráca a spá
janie finančných prostriedkov. Na takýto spôsob 
akvizície na Slovensku nie sme ešte veľmi zvyk
nutí, napriek tom u máme zopár úspešných celo
slovenských projektov.

Rozhodne najväčšiu pozornosť si zaslúži projekt 
WoS, v rámci ktorého sú prístupné databázy spo
ločnosti ISI (Institute for Scientific Information) Web 
of S c ience  (WoS) a Journa l C ita tion  Reports 
(JCR). Obidve databázy boli získané na základe 
schválených grantov v rámci programu na zlep
šenie situácie v oblasti používania informačných 
technológií na vysokých školách. Prístup k týmto 
databázam má 25 slovenských inštitúc ií (18 ve
rejných vysokých škôl, SAV, MŠ SR a 5 najväč
ších vedeckých knižníc) od roku 2002. Univerzita 
Komenského, na základe poverenia ministerstva 
školstva, v rámci celého Slovenska zabezpečuje 
a koordinuje prístup do týchto databáz; finančné 
prostriedky na zaplatenie každoročného predplat
ného poskytuje ministerstvo.

W eb of S cience sp rís tupňu je  tri databázy -  
S c ience Citation Index Expanded, Social Science 
Citation Index, Arts and H um anities C itation In
dex obsahujú bibliografické údaje vrátane abstrak
tov a citácií prác z oblasti vedy a výskumu z ce- 
léhô sveta.

O ptim álnym  dop lnkom  k Web of Science je 
Journal Citation Reports. JCR je scientometrická 
databáza, ktorá obsahuje kvantifikované štatistic
ké informácie o sledovaných citovaných časopi
soch, uvádza ich "im pact faktor", atd.

Ďalšou prístupnou databázou tejto spoločnosti 
je Zoznam karentovaných časopisov, kde je mož
né zistiť, ktoré časopisy sú karentované.

Ďalší významný knihovnícky projekt, na ktorom 
participujú mnohé slovenské knižnice od roku

2000, je m edzinárodný projekt EIFL Direct (Elec
tronic Information fo r Libraries Direct). V rámci 
projektu sú sprístupňované viaceré databázy 
s p lným i textam i časop iseckých článkov, ale aj 
informácie o publikovaných monografiách, paten
toch, audiovizuálnych materiáloch a pod. Tieto 
databázy sú orientované na spoločenské vedy, 
vrátane ekonómie, medicínu, poľnohospodárstvo 
inžin iering, fyziku, inform ačné techno lóg ie  a vý
počtovú techniku.

Úlohu ce los lovensky gestoru je  S lovenská ná
rodná knižnica, ktorá sa snaží aj o pravidelné 
získavanie finančných prostriedkov na predplatné

Je predpoklad, že projekt EIFL dá základ na 
vytvorenie neformálneho združenia slovenských 
knižníc eBiB.sk, ktorého cieľom je vzájomná spo
lupráca a koordinácia získavania elektronických 
zdrojov v slovenských knižniciach. V súčasnosti 
sa ukončuje prieskum záujmu knižníc o  elektronic
ké zdroje. Na základe jeho vyhodno ten ia  budú 
spracované grantové projekty zamerané na získa
nie vhodných databáz.

Knihovníci Univerzity Komenského sa aktívne 
zapájajú do tejto činnosti a podporujú spoluprá
cu knižníc. V rámci vyšpecifikovania najzaujíma
vejších informačných zdrojov sme v posledných 
mesiacoch zabezpečili viaceré skúšobné prístupy 
do rôznorodých databáz. Aj tieto skúsenosti, ná
zory a reakcie používateľov a najmä štatistické 
prehľady budú cennými podkladm i pri príprave 
projektov. Inform ácie o skúšobných prístupoch 
zvere jňu jem e cez faku ltné  kn ižn ice  a na web 
stránke Virtuálnej knižnice.

Okrem týchto databáz, naša univerzita každo
ročne platí prístup do JSTOR -  Journal STORage 
Báza JSTOR sprístupňuje archív cca 120 časo
pisov z 15 vedných disciplín humanitného a príro
dovedného zamerania Databáza je cenná a zau
jímavá svojou retrospektivou. V elektronickej forme 
sú články aj zo starších, často ťažko dostupných 
čísel periodík. Pri mnohých penodikách je retro
spektíva viac než dve sto roč ia  to  znam ená že 
sú tam články časopisov á  z 19- storočia!

Počas minulého roka sa škála plnotextových ča
sopisov rozšírila o časopisy vydavateľstva Black- 
well. Univerzita Kom enského uzavrela zmluvu, 
ktorá sprístupňuje 627 titu lov  z dvoch oblastí: 
STM S cience, Techn ics , M ed ic ine  (337 titulov) 
a H um an ities  and Socia l Sc iences (290 titulov) 
V porovnaní s ostatnými bázami, ktoré sú prístup
né celoplošne pre celú akademickú obec U K  ča
sopisy vydavateľstva B lackwell sú prístupné len 
pre tie súčasti univerzity, ktoré sa podieľali na 
predplatnom .

Prístup do elektronických informačných zdrojov 
na Univerzite Komenského je kontrolovaný na zá
klade IP adries počítačov, teda k daným zdrojom 
sa dá priamo, bez prihlasovania, dostať zo všet
kých autorizovaných počítačov U K  Pre bezprob
lémový prístup k daným zdrojom je potrebné mať 
na loká lnom  počítači (pracovnej stanici) v ráme 
internetového prehliadača (MSIE. M ozilla O pera  
atd.) správne nastavený tzv. proxy server (auto
matická proxy konfigurácia -  http: www uniba sk 
proxy.pac, resp. manuálna -  proxy.uniba.sk s por- 
tom 3128).

Stručne sme zosumarízovali v súčasnosti prí
stupné elektronické informačné zdroje. Vyslovu
jeme presvedčenie, že ich obsah i rozsah sa bo
de rozširovať, ale na to je potrebná intenzívnejšia 
spolupráca všetkých zainteresovaných Nepochy
bujeme, že na Univerzite Kom enského su pred
platené rôzne printové časopisy , ktoré maju i elek
tronickú verziu, azda i databázy, ale vzájomne sa 
neinformujeme, nevieme o nich. a tak ich využí
vanie nie je efektívne Zm ysluplná koord inácia  
a spolupráca v tejto oblasti je nevyhnutná

PhDr. Danie la  Gondova

V Jap o n sku  vyšla kniha  
p án a  pro fesora  M . Z av ia č ič a

K oncom  roka 2 0 0 3  vyšla  
v  Japonsku kniha prof. MUDr.

M . Zaviačiča, DrSc.:
The Hum an Fem ale  Prostate. 

From  Vestidial Skenes  
Paraurethral Glands  

and Ducts to W om ans  
Functional Prostate, 

vo Vydavateľstve Free Press.

Ide o  p rvú  m e d ic ín s k u  m o 
n o g ra fiu  s lo v e n s k é h o  a u to ra  
preloženú d o  japonč iny . Vyda
nie kn ih y  v Ja po n sku , v  krajine 
s v y s o k o u  ú ro v ň o u  m o d e rn e j 
i trad ične j m edicíny, je  vyn ika jú 
co u  a prestížnou p ropagác iou  
d o b ré h o  m ena  s lovenske j m e
d ic íny, naše j leká rske j faku lty  
i ce le j U n ive rz ity  Kom enského. 
T e n to  ú sp e c h  d e k a n  LF UK 
prof. P. T raubner vysoko  ocenil 
p red  V e d ecko u  radou  LF UK 
a zaže la l p ro f. M. Z a v ia č ičo v i 
veľa zd a ru  v ď a lše j p rác i. Ku 
g ra tu lá c ii sa  p rip á ja  aj R edak
c ia  Našej univerzity.

M a riá n  B e rn a d ič
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E U R Ó P S K E  P R O G R A M Y

Program ERASMUS MUNDUS -  výzva pre univerzity na Slovensku
Program Erasmus M undus je  nová iniciatíva Európskej únie, ktorá 

v oblasti vzdelávania propaguje  Európsku úniu ako centrum  excelencie 
a je zameraná na spoluprácu a rozvoj mobilít vo vysokoškolskej sfére. Prog
ram podporuje prípravu a Implementáciu európskych magisterských štu
dijných programov najvyššej kvality a zviditelňuje atraktívnosť európskeho 
vysokoškolského vzdelávania v krajinách „tretieho sveta“ .

Program poskytuje finančné prostriedky na štipendiá pre občanov tretích 
krajín zúčastňujúcich sa magisterských programov alebo vedeckovýskum 
ných pobytov v Európskej únii a v dalších vhodných  kra jinách (podrob
nejšie nižšie), ako aj na štipendiá pre účastníkov z Európskej únie, ktorí 
majú záujem o štúdium alebo vedeckovýskumný pobyt v tretích kra
jinách.

Dôvody vzniku programu

Európsky parlament, Európska rada ako aj Európska kom isia si uvedo
mujú dôležitosť rozširovania kom unikácie a spolupráce s tretími krajinami 
vo všetkých oblastiach, nevyním ajúc ani sekto r vysokoško lského  vzdelá
vania  V júli 2002 bola preto prijatá iniciatíva po názvom Erasmus Mundus, 
ktorá zahŕňa práve oblasť vysokého školstva. V rámci schválených doku
mentov ide o otvorenie sa Európskeho vysokoškolského priestoru ďalším 
krajinám sveta. Program sa tak stal novou globálnou schémou, usilujúcou 
sa zabezpečiť otvorenie európskej ponuky v oblasti vzdelávania. Popri úsilí 
o skvalitňovanie vzdelávania (m agisterské kurzy) a rozširovanie mobilít 
(financovanie štipendií) program sleduje zlepšovanie výmeny a diaJógu me
dzi rôznymi kultúrami sveta podporuje medzinárodnú spoluprácu a pn'pravu 
ľudi pre život v globálnej, na vedom ostiach založenej spoločnosti.

V rámci Európskeho parlamentu a Európskej rady sa legislatívny proces 
program u Erasmus M undus ukončil dňa 5. decem bra 2003, v Official 
Journal EK bol program uverejnený dňa 31. decem bra 2003 a do platnosti 
vstúpil od 20. januára 2004.

Súčasti programu Erasmus Mundus

Program sa skladá zo štyroch konkrétnych aktivít:

1. aktivita: Erasmus Mundus magisterské študijné programy predsta
vujú ústredný prvok ce lého program u. Mali by zohľadňovať integrovaný 
prístup -  predloženie obsahu štúdia prinajm enšom  konzorciom troch uni
verzít v troch európskych krajinách, poskytujúcich možnosť absolvovať časť 
štúdia aspoň na dvoch z nich a získanie dvojitého, kom binovaného alebo 
spoločnému diplom u uvedených univerzít.

2. aktivita: Erasmus Mundus štipendiá sú určené na zabezpečenie štu
dijných pobytov a účasti na študijných programoch pre účastníkov z tretích 
krajín a predpokladá sa, že táto časť program u osloví vysoko kvalifikova
ných jednotlivcov.

3. aktivita: Časť programu Partnerstvo je zameraná na otvorenie a p od 
poru spolupráce m edzi európskym i univerzitam i a ostatným  svetom , na 
posilnenie ich svetovej prezentácie a na vytváranie partnerstiev s vysoko
školským i inštitúciam i v kra jinách tre tieho  sveta. U m ožní m obilitu  európ
skych absolventov a vedcov.

4. aktivita: Zvyšovanie atraktívnosti -  program podporí záujem európ
skych vysokoškolských inštitúcií o zlepšovanie profilu, o zviditeľňovanie sa 
a o sprístupnenie vysokoškolského vzdelávania, prispeje k jeho interna
cionalizácii a súčasne k uznávaniu kvalifikácií s tretími krajinami.

Konkrétne sa predpokladá, že program  Erasmus Mundus podporí okolo 
90 magisterských kurzov, um ožní 5 000 študentom z tretích krajín štúdium

na európskych inštitúciách a iniciuje vytvorenie 4 000 miest pre európskych 
študentov v tretích krajinách.

Program tiež poskytne 1 000 štipendií pre pedagogické a výskumné aktivi
ty akademických pracovníkov tretích krajín, ktorí prídu na európske vysoko
školské inštitúcie, a to isté množstvo miest pre pracovníkov odchádzajúcich 
do tretích krajín.

Program Erasmus Mundus podporí okolo 100 partnerstiev medzi európ
skymi inštitúciami a inštitúciami tretích krajín

Kto sa môže zúčastňovať programu

Do programu Erasmus M undus môžu v roku 2004 vstúpiť vysokoškolské 
inštitúcie zo súčasných členských krajín EÚ a z 10 krajín pristupujúcich do 
EÚ. Program je otvorený aj pre krajiny zoskupené v EFTA a EEA, ale účasť 
týchto krajín nebola ešte oficiálne potvrdená.

Program je určený pre:
-  vysokoškolské inštitúcie,
-  pre študentov, ktorí dosiahli prvý stupeň VŠ vzdelania.
-v e d c o v , výskumníkov a profesionálov, ktorí môžu poskytovať prednášky

alebo realizovať výskum.
-  pracovníkov priamo pôsobiaci v oblasti vysokého školstva,
-  ostatné verejné a súkrom né inštitúcie, ktoré su aktívne v oblasti vysoké

ho školstva (len v rámci aktivity č 4)

Implementácia programu

O implementácii programu bude Európska komisia informovať prostred 
níctvom výziev uverejnených v Official Journal alebo na príslušných watto
vých stránkach Pnhlášky sa budú zasielať na Európsku komisiu s vymmkou 
štipendií, o ktoré sa budú kandidáti uchádzať pnamo na vybraných mátitu 
ciách poskytujúcich magisterské študijné programy

Začiatok Implementácie programu je stanoveny na akademicky rok 
2004/2005.

V každej participujúcej krajine bude vytvorený národný kontakt a infor
mačné body.

Kedy sa možno uchádzať o účasť na programe

Začiatkom apríla 2004 budú publikované prvé výzvy pre Aktivity 1, 2 a 4, 
ktoré budú platné pre rok 2004.

Druhá výzva sa bude vzťahovať na rok 2005 a bude zameraná na Aktivity 
1, 2 a 3. Jej publikovanie sa predpokladá ešte v apríli 2004,

P odrobnosti týka júce sa uzávierok prih lášok budú včas publikované 
Predpokladá sa, že pre rok 2004 sa termín bude viazať na jarné mesiace 
roka 2004, pre rok 2005 bude stačiť predložiť prihlášky koncom  leta 2004,

Uvedený p rog ram u  poskytu /e  ce lý  rad  vhodných  p rílež ito s tí um ocn it 
a p re h ĺb il e x is tu jú ce  b ila te rá ln e  zm luvy  U n ive rz ity  K om enského  s eu
rópskym i a l m im oeurópskym i partnerm i a vytvořit konzorciá, ktoré budú  
p risp ieva ť k zv id ite ľňovan iu  kva lity  p edagog ičke I a vedeckovýskum nej 
p ráce  na naše j a lm a m ater. P rispe je  tiež ku  kva lifikovane jš iem u uzná
vaniu d ip lom ov a dokladov o vzdelaní a kvalifikácii. Zároveň otvára m ož
no s ti nadviazať nové kontakty, do tované z eu rópskych  p ros triedkov. Je 
na ro zh o d n u tí a In ic ia tíve našich  pracovísk vytvořit sku točne  európske  
a g lobá lne  prostred ie  pre  ďalší rozvoj vysokoškolské /  teórie  a praxe.

Daniela Drobná, Kancelária Európskych programov UK

EYES 2004
Viete, že rok  2004 je  vyh lásený za E urópsky rok  vzdelávania  

p ros tred n íc tvom  športu?

Na základe rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady Európy zo dňa
6. 2. 2003 a spoločnej deklarácie Rady Európskej únie a zástupcov vlád 
členských krajín o spoločenskej hodnote športu pre m ladých z 5. 5. 2003, 
je rok 2004 vyhlásený za Európsky rok vzdelávania prostredníctvom  
športu c,EYES 2004“). EYES 2004 má v kompetencii Generálny direktoriát 
pre vzdelávanie a kultúru pri Európskej komisii, ktorý si pre tento účel si 
zriadil Poradný výbor EYES 2004

Po podpísaní prístupovej zm luvy k Európskym  spoločenstvám , ktorú 
v Grécku podpísali prezident a predseda vlády SR. boh pnstupu|úce krajiny, 
vrátane Slovenska, prizvané do Poradného výboru EYES Minister školstva 
SR vymenoval do tohto výboru Samuela Roška -  riaditeľa odboru športu MS 
SR a Vladimíra Hellebrandta -  bývalého dekana FTVŠ UK.

Každá z krajín EÚ -  i pristupujúcich vrátane Slovenska -  zriadila v rámci 
EYES 2004 Národné koordinačné centrum, ktorého úlohou je koordinácia 
aktivít v rámci EYES 2004. Viac informácií nájdete na 

http://www.ocl2004.sk/
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Od 1. januára 2004 je pre Slovenskú republiku prístupný

EURÓPSKY SOCIÁLNY FOND
Európsky sociálny fond (ďalej ESF) bol zriadený Európskym parlamentom 

a Radou EÚ v roku 1999 s cieľom zlepšiť pracovné príležitosti na vnútornom 
trhu členských krajín EÚ a tým prispief k zvýšeniu ich životnej úrovne. 
Jeho zámerom je rozširovať m ožnosti zam estnania a zvyšovať geografickú 
a profesijnú mobilitu pracovníkov v EÚ a uľahčovať ich adaptáciu na prie
myselné zmeny a zmeny vo výrobných systémoch najmä odborným  vzde
lávaním a rekvalifikáciou.

ESF je hlavným nástrojom sociálnej politiky EÚ. Pomáha rozvíjať schop
nosti jednotlivcov, hlavne ľudí s osobitným i problémami pri hľadaní práce, 
udržaní si práce alebo návrate do práce po nezamestnanosti, môže tiež 
poskytnúť pomoc, ktorú potrebujú pri zvládnutí týchto zmien. Poskytuje pod
poru členským štátom pri zavádzaní nových atraktívnych politík a systémov 
boja so skrytými príčinami nezamestnanosti. Podporu adresuje špecifickým 
potrebám regiónov, čeliacim osobitným  problém om .

Finančnú politiku ESF spravuje Európska komisia. Prostredníctvom fondu 
podporuje zavádzanie európskej stratégie zamestnanosti, ako i zásad EÚ 
pre oblasť zamestnaností do praxe, a to  v každom kalendárnom roku a na 
základe národného akčného plánu zamestnanosti členského štátu.

Aktívna politika trhu práce má za cieľ pomôcť tým, ktorým hrozí nezamest
nanosť, a pomôcť nezamestnaným ľuďom vrátiť sa späť do práce skôr, kým 
sa prepadnú do dlhodobej nezamestnanosti. V správny čas teda rozpo
znať, komu hrozí nezamestnanosť a potom poskytnúť jednotlivcom na mieru 
šitú, no rôznorodú pomoc, napríklad diagnostické pohovory, odbornú prí
pravu úzko prepojenú s osobným akčným plánom, profesijné poradenstvo, 
pom oc pri hľadaní pracovného miesta a uplatnení pracovných skúseností 

Nezamestnaní ľudia potrebujú školenia alebo iné aktívne opatrenia skôr, 
než sa stanú d lhodobo nezamestnanými. Kľúčovou požiadavkou predchá
dzania nezamestnanosti m ladých ľudí je podporovať ich zamestnanosť. 
Mladí ľudia preto potrebujú zvýšiť svoju schopnosť prispôsobiť sa technic
kým a ekonom ickým  zmenám a rozvíjať schopnosti dôležité pre reálny trh 
práce.

V období rokov 2002 -  2006 bude možné v tom to smere čerpať viac 
finančných prostriedkov ESF, než v predchádzajúcich rokoch. Sú určené na 
prípravné školenia, poradenstvo, nové zdroje zamestnanosti v spolo
čenstve (neziskový sektor), pomoci pri hľadaní zamestnania, podporu 
pracovných miest a pomoc pri dosahovaní zamestnanosti.

Považuje sa za potrebné zamerať sa na osobitné potreby zdravotne 
postihnutých, národnostných menšín a ďalších skupín a jednotlivcov, 
k torí čelia m im oriadnym  ťažkostiam , a na prípravu vhodne j kom binácie  
preventívnej a aktívnej politiky, ktorá im pom ôže zaradiť sa do trhu práce. 
Problémy, ktorým jednotlivci čelia, často však súvisia s ich vylúčením zo spo
ločnosti, preto akákoľvek stratégia vyžaduje jednotný a komplexný prístup.

P odpora jedno tlivcov by mala byť zam eraná na ich p rispôsoben ie  sa 
novým technológiám.

Hoci rovnosť príležitostí pre mužov a ženy má byt základom všetkých 
činností ESF, je nevyhnutné na dosiahnutie tohto cieľa realizovať aj konkrét
ne pozitívne kroky, založené na jasnej analýze situácie, s cieľom odstrániť 
nerovnováhu.

Diskriminácia sa dá odstrániť stanovením limitov alebo kvót na zastúpenie 
žien na určitých úrovniach alebo v určitých sektoroch a pom ocou progra
mov špeciálne zameraných na ženy (napr. podnikanie).

Podpora ženám by sa nemala obmedzovať len na školiace opatrenia, ale 
mala by zahŕňať celú škálu aktívnej po litiky  trhu práce so zameraním na 
konkrétne prekážky, ktorým  ženy čelia.

V rá m c i p ia tic h  zá k la d n ých  o b la s tí b ud e  ESF b ra t d o  úvahy a l t r i 
kľúčové zám ery:
-  podporovanie miestnych iniciatív týkajúcich sa zamestnanosti, najmä 

dohôd na miestnej a územnej úrovni,
-  sociálne aspekty a aspekty trhu práce ovplyvňujúce rozvoj informačnej 

spoločnosti, rozvoj jej potenciálu pracovných m iest a možností a výhod 
pre všetkých;

-  zabezpečenie rovnakých príležitostí pre mužov a ženy je spoločným 
cieľom všetkých aktivít;

Oblasti politiky ESF
1. Rozvoj a presadzovanie aktívnej politiky trhu práce zameranej na:

-  boj proti nezamestnanosti a jej predchádzaniu,
-  prevenciu dlhodobej nezamestnanosti u žien i mužov a na uľahčenie opä

tovnej integrácie d lhodobo nezamestnaných do trhu práce,
-  na podporu pracovného začlenenia osôb vracajúcich sa na trh práce po 

období nezamestnanosti;
2. Podpora rovnakých príležitostí pre všetkých v prístupe na trh prá

ce, s osobitným  dôrazom na tých, ktorým hrozí vylúčenie zo spoločnosti
3. Presadzovanie a zlepšovanie odborne| prípravy, vzdelávania a po

radenstva ako súčasti politiky celoživotného vzdelávania s cieľom:
-  umožniť zlepšenie prístupu a začlenenia sa do trhu práce,
-  zlepšiť a udržiavať zamestnateľnosf a podporovať m obilitu pracovnej sily,
-  posilniť spojenie medzi vzdelávacími inštitúciami a trhom  práce.

4. Podpora kvalifikovanej, vzdelanej a prispôsobivej pracovnej sily,
inovácií a flexibilnej organizácie práce s cieľom zabezpečrí rozvoj pod
nikania a podmienok pre vytváranie pracovných miest. Podpora znalostí 
a rozvoj ľudského potenciálu vo výskume, vede a technike.

5. Osobitné opatrenia na zlepšenie prístupu a začlenenie žien do trhu
práce, vrátane rozvoja ich pracovnej kariéry, prístupu k novým pracovným 
príležitostiam, k podnikaniu a na zníženie vertikálnej a horizontálnej segregá- 
cie na základe pohlavia na trhu práce.

Činnosti a aktivity, ktoré sa môžu uchádzať o podporu 
z ESF:
1. Pomoc osobám v činnostiach podporujúcich rozvíjanie ľudských 

zdrojov:
-  vzdelávanie a odborné školenia,
-  podpora zamestnanosti a podpora samostatne zárobkovo činných osôb,
-  oblasť výskumu, vedy a rozvoja techniky, vzdelávanie podnikových a vý

skumných manažérov a technikov,
-  rozvoj nových zdrojov zaměstnanost (vrátane tretieho sektora).

2. Modernizácia a prispôsobenie štruktúr a systémov v oblasti vzde
lávania, efektívnosť služieb zamestnanosti

Pom oc štruktú ram  a systém om :
-  rozvoj a zlepšenie školenia, vzdelávania, získavania kvalifikácie vrátane 

školenia učiteľov, škol'teľov zlepšenie prístupu ku školeniam,
-  modernizácia a zlepšenie efektívnosti služieb zaměstnanost.
-rozvoj vzťahov medzi svetom práce a vzdelávaním, školením a výskum

nými zariadeniami,
- rozvoj systémov na predvídanie zmien v zaměstnanost vo vzťahu k novým 

formám organizácie práce
Sprievodné opatren ia :

-  pomoc pn poskytovaní služieb vrátane poskytovania starostlivost a pros
triedkov nezaopatreným,

-  podpora sociálneho rozvoja a vzdelávania za účelom zjednodušenia prí
stupu a integrácie na trhu práce,

-  zvyšovanie uvedomelosti, informovanost a publicity.
3. Podpora Iniciatíve EQUAL, technická pomoc a Inovačné opatrenia

Európsky sociálny fond je  prístupný pre Slovenskú republiku od 
1. januára 2004 a prvé výzvy budú k dispozícii v apríli -  máji t.r.

Univerzita Komenského vzhľadom na svoj široký intelektuálny poten
ciál v mnohým oblastiach vedy a výskumu sa môže zapojiť, okrem iné
ho, aj do nasledovných aktivít:
- p ro fe s io n á ln e  a k a rié rn e  p ora d e ns tvo  p re  š tuden tov , a bso lventov , 

napr. zriaden ie  špecia lizovaného  p racoviska  p re  B ra tis lavský kraj,
-  ďalšie vzdelávanie učite ľov základných a stredných škôl, ako a j učite

ľov v te rc iá rnom  sekto re  vzdelávania,
-  aktiv ity  na utváranie rovnakých  p rílež ito s ti m užov a žien (G ender Stu

d ies C entrum  na FiF UK),
-  budovanie in fo rm ačne j spoločnosti, podpora, trén ing  a využívanie IKT 

v rôznych  ob lastiach  ľudske j č innosti,
-  rozvo j ce lož ivo tného  vzdelávania a podpo ra  výskum u a vývoja v kon

texte zvyšovania kva lity  ľlid ských  zdrojov,
-  rea lizácia  d iš tančného  vzdelávania a e -leam ingu,
-  ro z v o j te rc iá rn e h o  vzdelávania  (nové  ku riku iá , u p -da tovan ie  š tu d ij

n ých  p ro g ra m o v  p od ľa  a k tu á ln ych  p o tr ie b  vedy, výskum u a p o ž ia 
daviek zam estnávateľského p rostred ia ).

Osobitne významné úlohy sú stanovené pre Jednotný programový doku
ment Bratislava Cieľ 3 v priorite č. 2. Opatrenie 2.2 .Zapojenie výskumu 
a vývoja do zvyšovania konkurencieschopnosti regiónu". Ide predovšet
kým o:
-  podporu rozvoja mechanizmov transferu a aplikácie výsledkov výskumu 

a vývoja do praxe.
-  podporu zintenzívnenia prínosu výskumu a vývoja do vzdelávacej sústavy.
-  podporu rozvoja spolupráce výskumu, vývoja a praxe.
-  podporu rozvoja procesov zameraných na hodnotenie akreditáciu a cer

tifikáciu organizácií a pracovísk výskumu a vývoja,
-  podporu rozvoja mechanizmov začleňovania výskumu a vývoja do medzi

národných výskumných aktivít,
-  podporu zlepšenia existujúcej mfraštruktúry výskumu a vývoja

Keďže ide o aktivity, o ktorých je potrebné ďalej diskutovať v akademic
kej obci a pripraviť sa na veľmi promptné zapojenie sa v krátkom časovom 
úseku, budeme pre zástupcov univerzity iniciovať stretnutia s oprávnenými 
subjektami, ktoré sa podieľajú na príprave základných programových doku
mentov, mechanizmov hodnotenia a financovania z Európskeho sociálneho 
fondu.

Daniela Drobná, vedúca Kancelárie európskych programov UK
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Na Univerzite Kom enského je  v súčasnosti evidovaných 43 popredných vedeckých pracovísk, ktoré sp ĺňa jú  kritériá Vedeckej rady UK ohľadom  
medzinárodnej spolupráce, významom a počtom  pub likác ií a ich ohlasom v medzinárodných vedeckých časopisoch, ako i  výchovou doktorandov. Jedným  
z nich je  Katedra jad ro ve j chém ie  PriF UK a je j  Skúšobné labo ra tó rium  rá d io ch em icke j analýzy, k to rú  vám dnes chcem e  představit.

Katedra jadrovej chém ie PriF UK vznikla ako 
sam ostatné pracovisko v r. 1966. Od začiatku 
uskutočňovala výskum v oblasti rádiochémie. se- 
paračnej chém ie, detekcie jadrového žiarenia 
a rádioekológie. Vychovala celý rad absolventov, 
ktorí našli uplatnenie v o rganizáciách jadrovo- 
energetických prevádzok a v jadrovochem ickom  
výskume. Na základe požiadaviek zo zahraničia 
sa katedra tiež venovala výchove odborn íkov 
v odbore nukleárna ekológia. Od roku 1972 sa 
kontinuálne zaoberá výskumom a realizáciou ana
lýzy rádioaktívnych odpadov v spoluprác i s ďal
šími slovenskými i zahraničnými pracoviskami.

Súčasťou Katedry jadrovej chém ie PriF UK je 
Skúšobné laboratórium rádiochem ickej analýzy. 
Nachádza sa v priestoroch katedry a je personál
ne zabezpečené jej pracovníkmi. Vedúci laborató
ria je zároveň vedúcim  katedry, v súčasnosti je 
to  doc. RNDr. Lubomír Mátel, CSc. Katedra má 
v priemere 12 zamestnancov, ktori sú kvalifikovaní 
v oblasti jadrovej chém ie a väčšina z nich má 
vedeckú kvalifikáciu kandidátov a doktorov vied. 
Pracovisko disponuje rádiochem ickým i laborató
riami I. a II. kategórie s m e tro log ický  overenou 
prístrojovou technikou na meranie jadrového žia
renia (alfa a gam a spektrometria, nízkopozaďové 
alfa -  beta detektory).

Katedra je unikátne, nadštandardne vybavené 
pracovisko. Je Úradom pre norm alizáciu  a met
rológiu SR autorizovaná na úradné meranie alfa, 
beta a gama žiarenia zdrojov vo vzorkách životné
ho prostredia, jadrovoenergetických komplexov 
a úložísk rádioaktívnych odpadov Na základe 
preukázania plnenia požiadaviek norm y STN EN 
ISO/IEC 17025 a skutočnosti, že systém manaž
mentu kvality laboratóna spĺňa požiadavky normy 
ISO 9002/1994, Slovenská národná akreditačná 
služba udelila laboratóriu osvedčenie o akreditácii 
č. S 078 na určovanie aktivít alfa, beta a gam a 
rádionuklidov vo vzorkách životného prostredia, 
z jadrových zanadení a úložísk jadrového odpadu. 
Laboratórium má oprávnenie na nakladanie s rá
dioaktívnym i odpadm i i povo len ie  na prepravu 
zdrojov ionizujúceho žiarenia. Pracovisko je tiež 
vybavené certifikátmi o overení pre meradlá: dvoj
komorové alfaspektrom etre ORTEC 576A, alfa 
spektrometer SOLOIST, gamaspektrometer HPGe 
ORTEC 672, merač nízkych aktivít NA-6201, níz- 
kopozarfový oc—P automat, pre spektrom etrickú  
jednotku so sondou spojenou s Lukášovou ko
môrkou. Štyria pracovníci katedry majú osvedče
nie na úradné meranie alfa, beta a gam a žiarenia 
zdrojov. Vo svojej vedeckovýskumnej práci použí-

Značka  
kvality

va pracovisko unikátne metódy, ako napr široké 
spektrum rádioanalytických metód pre stanovenie 
ekotoxických rádionuklidov. m etódy na určenie 
špeciácie  rádionuklidov vo vzorkách životného 
prostred ia  a |adrovoenergetických kom plexov, 
m etódy zaoberajúce sa sorpciou rádionuklidov

Katedra jadrovei chémie PnF UK bola zapojená 
do medzinárodného projektu „Regional Project on 
OC/QA of Nuclear Analytical Techniques', ktorý 
zabezpečoval Ústav jadrového dozoru pre IAEA, 
čo je zárukou kvality práce katedry na požadova
nej vysokej odbornej úrovni. V rámci uvedeného 
projektu dvaja pracovníci katedry v rokoch 1999 
a 2000 úspešne absolvovali „Regional Training 
W orkshop on QA/QC of Nuclear Analytical Tech
niques“ a v rokoch 2000 a 2001 sa katedra úspeš
ne zúčastnila m edzinárodného porovnávacieho 
m erania na rád ionuklidy Pu-239, 240; Pu-238, 
Am -241, Sr-90 a gam a rádionuklidy v matriciach 
pôdy a vody.

Ako jed in í zo Slovenskej republiky sa pracov
níci katedry zúčastnili m edzinárodného porov
návacieho merania EA Interlabory Com parison

IR 2: Ionizing Radiation and radioactivity Expert 
Group „M easurement by photon spectrometry of 
activity concentra tion  in a so lution at environ
mental level" a m edzinárodného porovnávacieho 
merania NUSIMEP-3: uranium isotopic abudances 
in saline media, ktorú organizuje Ústav referen
čných materiálov a meraní Spoločného výskum 
ného centra (JRC) Európskei kom isie, a In ter
national com parison of activity measurement of 
solution of Pu-238, ktorú organizuje Bureau In
ternational Des Poids Et Mesures ( BIMP )

Na pracovisku je tiež umiestnené laboratórium 
kontroly kvality rádiofarmák, určené pre novovy
budované Cyklotrónové centrum SR 

K najvýznam nejším  výsledkom  práce katedry 
m ožno zaradiť
-  vypracovanie m etód na deklarovanie obsahu 

dlhožijúcich atfa a beta rádionuklidov pre potre
by Bohunického spracovateľského centra a Re
gionálneho úložiska rádioaktívneho odpadu,

-  š túd ium  separačných a sorpčných m etód p o 
m ocou ekologických anorganických sortoentov

-  m etodické postupy m onitorovania rádiohygie 
nicky význam ných rád ionuklidov v rozličných 
matriciach životného prostredia.

•  študium radiačno-chemickej stability a reaktivity 
reagentov na báze dikarbolidov 
Katedra úzko kooperuje so Slovenskými ele* 

trárňami. a s  . a jej odštepnými závodmi s Úradom 
jadrového dozoru SR pn vytváraní Slovenského 
národného INIS centra na PnF UK a viacerými 
vedeckovýskum ným i pracoviskami 

Má rozvinutú aktívnu vedeckú spoluprácu to  
zahraničnými pracoviskami, napr s Anstotie Uni
versity Thessaloniki v Grécku a s Clem son Graver 
sity v USA

V rámci m edzinárodnej spolupráce ta  tiež pra 
covmci katedry podieľali na riešení medz,národ 
ných pro jektov QC Q A of Nuclear Analytical 
Techniques, NATO Linkage Grant 974580 a IAEA 
Project SLR/2/002, ktoré sledovali zavedený sys
tém kvality. Katedra je tiež zapojená do projektu 
Cyklotrónového centra SR, zaoberá sa odborným 
a personálnym zabezpečením cyklotrónovej výro
by a analytickej kontroly krátkožijúcich PET rádio
nuklidov a zároveň rieši mekolko grantov komisie 
VEGA.

Doc. RNDr. Lubomír Mátel, CSc., 
vedúci Katedry jadrovej chémie PriF UK 

a vedúci Skúšobného laboratória 
rádiochemickej analýzy

Ples 
právn ikov

V priestoroch hotela Devín sa 27. 2. 2004 
konal už po niekolký raz reprezentačný 
ples Právnickej fakulty UK Dekan fakulty, 
doc. JUDr. Marián Vrabko, CSc., v krátkom 
prejave privítal prítomných a poprial im 
prijemnú zábavu Program uvádzala Alena 
Heribanová a vystúpenie tanečnej skupiny 
RODAN a spev Martina Malachovského 
zožali veľký potlesk Do tanca hrala ľudová 
hudba Karpaty piod vedením p Zvaru a po 
polnoci sa sály vykrúcali v rytmoch d isko 
téky Zábava bola skvelá, a tak nečudo, že 
sa poslední hostia rozchádzali nadránom

(•v )
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U niverzita  M. B e la  v Ban. B y s tr ic i p ub likova la  zač ia tkom  feb ruára  na w ebove j s tránke R ektorá tu  zoznam  500 na jlepš ích  unive rzít sveta za rok  
2003, k to rý  vypracovala čínska Shanghai J iao  University. Zoznam  je  sklam aním  tak p re  Európu, ako a j p re  s lovenská univerzity.

Top 500 univerzít
Dva roky trval výpočet laureátov Nobelovej ceny, citácií vedcov, článkov 

publikovaných v „Náture" a „Science“ , článkov v indexe vedeckých citácií 
a indexe spoločenskovedných c itác ií a hodno ten í výkonnosti každej 
fakulty. Len Velká Británia má univerzity v prvej dvadsiatke -  Cambridge 
na 5. mieste, Oxford na 17. mieste a University College London na 20. mies
te. Zvyšok sú americké univerzity s výnimkou Tokyo University v Japonsku.

Európa má v prvej stovke 31 univerzít. Okrem Velkej Británie sa objavujú 
aj inštitúcie zo Švajčiarska, Švédska, Holandska, Nemecka, Francúzska, 
Talianska, Dánska, Fínska, Rakúska a Belgicka.

Z krajín pristupujúcich do EÚ vyšlo najlepšie Maďarsko -  Univerzita v Sze- 
gede je na 201. pozícii spolu so 49 ďalšími inštitúciami. Ďalšie krajiny majú 
nasledovné zastúpenie:

102. pozícia M oskovská štátna univerzita,
301. pozícia spoločne Univerzita Karlova -  Praha a Varšavská univerzita,
401. pozícia spoločne Univerzita Loranda Otvosa -  Maďarsko, Jage

lonská univerzita -  Poľsko, štá tna  univerzita v St. Peterburgu -  Rusko,
451. pozícia spoločne Univerzita Lublana -  S lovinsko a Univerzita Wroc

law -  Poľsko.

Aká bola metodológia hodnotenia Shanghai Jiao University?
1. C ie ľ
Študenti, fakulty, inštitúcie, vláda a verejnosť sa vo všeobecnosti zaujímajú 

o hodnotenie univerzít z rôznych dôvodov. Ale kvalita alebo povesť uni
verzity sa nedá presne odmerať len prostredníctvom množstva čísel. Uni
verzity nie je možné hodnotiť kvantitatívne, a to kvôli obrovským  rozdielom 
medzi univerzitami aj krajinami, ako aj vzhľadom na technické problémy 
pri získavaní medzinárodne porovnateľných údajov. Pred dvoma rokmi 
sme sa rozhodli vytvoriť istý druh akadem ického hodnoten ia  univerzít vo 
svete, a to ohodnotením  ich akadem ickej a výskum nej výkonnosti Po 
dvoch rokoch ťažkej práce sme prišli s „Akadem ickým  hodnotením univer
zít vo svete -  2003". Veríme, že toto hodnotenie pom ôže pri porovnávaní 
a identifikovaní svetových univerzít prostredníctvom ich akademickej a vý
skumnej výkonnosti.

2. H odno tiace  krité riá  a ich  váha
Univerzity sme hodnotili prostredníctvom množstva indikátorov, vrátane 

nositeľov Nobelovej ceny, citovaných vedcov, článkov publikovaných v "Na
ture and Science", článkov v „Science Citation Index-expanded" a „Social 
Science Citation Index" a podľa akademickej výkonnosti fakúlt. Univerzita 
s najvyšším ohodnotením má pri každom indikátore priradenú hodnota 
100 a ďalšie univerzity sú kalkulované ako percento z tejto hodnoty.

Váha indikátorov je uvedená v tabulke.

Indikátor Kritériá Váha

Nobel Lauráti Nobelovej ceny vo fyzike, chémie, medicíne 
a ekonómii

20%

HiCi Citovaní vedci (21 kategórii1) 20%

N&S Články publikované v Nature a Science 20%

SCI Články v Science Citation Index-expanded 
a Social Science Citation Index

20%

Výkonnosť fakúlt Akademická výkonnosť fakúlt 20%

Total 100%

3. D efin íc ia  h od n o tiac ich  k r ité r ií
Laureáti Nobelovej ceny: Počet nositeľov Nobelovej ceny vo fyzike 

chémii, medicíne a ekonóm ii v rokoch 1911 -  2002. Ak je cena udelená 
viacerým vedcom alebo inštitúciám, potom každému vedcovi alebo inšti
túcii je priradený ekvivalent. Rôznu váhu hodnotenia má každých 10 rokov: 
100 % pre laureátov v rokoch 2001 -  2002, 90 % pre laureátov v r. 1991 -  
2000, 80 % pre laureátov v r. 1981 -  1990, 70 % pre laureátov v r. 1971 -  
1980, a tak ďalej, nakon iec 10 % pre laureátov v rokoch 1911 -  1920. 
Citovaní vedci: Počet c itovaných vedcov v rokoch 1981 -  1999 v 21 ši
rokých kategóriách v humanitných vedách, medicíne, fyzike, strojárenstve 
a spoločenských vedách.

Č lánky publikované v Nature a Science: Priem erný počet článkov 
v rokoch 2000 až 2002. Váha 100 % je priradená prvému autorovi, 50 % 
druhému, 25 % tretiemu a 10 % ostatným autorom. Posudzujú sa len prís
pevky vo forme článku.Články v Science Citation Index-expanded a So
cial Science Citation Index: Počet článkov citovaných v Science Citation 
Index-expanded a Social Science Citation Index, Posudzujú sa len prís
pevky vo form e článku. Akadem ická výkonnosť fakúlt: Ind ikátorm i sa 
hodnotí každá fakulta.

Aké boli otázky najčastejšie adresované Shanghai Jiao Tong University?
1. P rečo  ste ro b ili to to  hod n o te n ie ?
Študentov, akademické inštitúcie, vládu i verejnosť zaujíma hodnotenie 

univerzít z rôznych dôvodov. Veríme, že toto hodnotenie pomôže pn porov
návaní a identifikovaní svetových univerzít prostredníctvom ich akadem ic
kej a výskumnej výkonnosti.

2. Je to to  akadem ické  h o d n o te n ie  ob jektívne?
Každé hodnotenie je kontroverzné a žiadne hodnotenie nie je absolútne 

objektívne. Pri akomkoľvek hodnotení je preto potrebná opatrnosť, vrátane

nášho akademického hodnotenia univerzít vo svete. Naše hodnotenie je 
však založené na medzinárodne porovnateľných a kontrolovateľných úda
joch.

3. Koľko univerzít ste  p reskúm a li?
Preskúmali sme každú univerzitu, ktorá má nejakého nositeľa Nobelovej 

ceny, c itácie alebo publikácie  v Nature alebo Science. Preskúm ali sme 
najväčšiu univerzitu v každej krajine s význam ným  počtom  citácií v  SCIE 
a SSCI. Zozbierali sme údaje z 2 (XX) univerzít na celom svete.

4. P rečo  n ie  sú  zahrnuté  a j iné  ocenen ia?
Sú aj iné známe ocenenia, ale Nobelova cena je z nich najmenej kontro

verzná.
5. P re čo  in š titú c ie  o rie n to va né  h um a n itn e  a sp o lo č e n s k y  m a jú  n a j

n ižš ie  o h o d n o te n ie ?
Napriek velkej snahe sme neboli úspešní v hľadaní osob itných kritérií 

a m edzinárodne porovnateľných údajov pre humanitne a spoločenské ve
dy. Mnohé humanitne a spoločensky orientované inštitúcie na našom zozna
me chýbajú, alebo majú nízke hodnotenie. Ale ak majú laureáta Nobelovej 
ceny v ekonóm ii, alebo citácie z oblasti spoločenských vied, m ali by mat 
dobré akademické ohodnotenie.

6. B udete  h o d n o tit un ive rz ity  podľa  odborov?
Nie. Nechystáme sa hodnotiť univerzity podľa programov alebo odborov.

20 najlepších univerzít sveta
1. Harvard University -  USA
2. Stanford University -  USA
3. Caltech -  USA
4. University California Berkeley -  USA
5. University Cam bridge -  V. Británia
6. MIT -  USA
7. Princeton University -  USA
8. Yale University -  USA
9. University Oxford -  V. Británia

10. Colum bia University -  USA
11. University Chicago -  USA
12. Cornell University -  USA
13. University California San Francisco -  USA
14. University California San Diego -  USA
15. University California Los Angeles -  USA
16. University Washington Seattle -  USA
17. Imperial Coll Sci Tech Med -  V. Británia
18. University Pensylvania -  USA
19. Tokyo University -  Japonsko
20. University Coll London -  V. Bntánia
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K 8 5 . V Ý R O Č IU  V Z N IK U  U N IV E R ZITY  K O M E N S K É H O

Z histórie telesnej kultúry a športu na Lekárskej fakulte UK
Rozvoju telesnej kultúry sa na LF UK venujú profesionálni pracovníci 

Ústavu te lesnej výchovy a športu  LF UK a Klin iky te lovýchovného lekár
stva LF UK a FN. Počas existencie fakulty to  popri nich boli a sú mnohí 
ďalší zamestnanci, ktorí vo voľnom čase organizovali nielen svoj vlastný re
žim pohybovej aktivity, ale aj svojich spolupracovníkov a študentov. Tejto 
neoddeliteľnej súčasti života fakulty je venovaná vedecká monografia auto
rov Eleny Kukurovej, Pavla Traubnera a M ilana Prekopa „Pohľad do päť
desiatročnej h istórie  te lesnej ku ltúry na LF UK v B ratislave“ , ktorá vyšla 
s podporou Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia v nakladateľstve Asklepios 
v r. 2002. Jej zaradenie do edície „Fragm ent z dejín LF UK“ , ako súčasti 
výpovede o histórii LF UK, považujú autori, ako sa vyjadrili v úvode diela, 
nielen za užitočné, ale publikácia „ vychádza , aby informovala o športovej 
sláve pracovníkov LF UK. Treba ju  považovať za pre jav úcty všetkým tým, 
ktorí sa pod ie ľa li na dobrom  m ene LF UK v Bratslave športovými aktivitami 
a výkonmi. Má byt pripomienkou ich aktivít s poďakovaním, pretože slávu fa
kulty šíria profesori, docenti, odborn í asistenti a ostatní zamestnanci nielen 
ako skvelí odborníci, ale ako aj skveli športovci. “ Radi spristupňujeme našim 
čitateľom i ďalšie, dosiaľ nezverejnené, dnes už historické údaje, ktoré pre
sahujú rámec uvedenej publikácie.

Aktivity Ústavu telesnej výchovy a športu LF UK
V rokoch 1961 -  1962 sa vytvorili lepšie  podm ienky pre pravidelné mi- 

movýučbové športové aktivity študentov, ako i zam estnancov. Spočiatku 
to  boli ojedinelé športové stretnutia, najmä v letných mesiacoch. Súťažilo 
sa v rôznych športových disciplínach, napr. vo volejbale, basketbale, futbale, 
v sto lnom  tenise a ďalších. Významnú súčasf pov innei te lesnej výchovy 
na LF UK tvorili letné a zimné výcvikové, neskôr te lovýchovné sústredenia, 
ktoré sa realizovali v 1. a 3. ročníku štúdia. Na zim ných sústredeniach pre
šli študenti základným  praktickým  zjazdovým , resp. bežeckým  výcvikom  
a teoretickým i základmi pohybu v zimnei prírode, pnčom sa zohľadňovalo 
ich budúce odborné lekárske pôsobenie na podobných podujatiach Zimné 
telovýchovné sústredenia sa konali po celom  Slovensku, na rekreačných 
chatách vo Vysokých a Nízkych Tatrách, v Malej a Velkej Fatre a v ďalších 
pohoriach. Letné sústredenia sa delili na vysokohorskú turistiku a vodácky 
výcvik. Najprv bolo treba zvládnuť základné techniky jazdy na kanoe a ka
jaku v stojatej vode, neskôr došlo na splavy Hrona, Dunaja alebo Moravy.

Pohár dekana a kontakty s Masarykovou univerzitou v Brne
V roku 1963 sa uskutočnil prvý ročník súťaže o Pohár dekana LF UK v de

viatich druhoch športových zápolení. Súťaž síce prešla rôznymi zmenami 
a úpravami, ale pod záštitou dekanov LF UK pokračuje úspešne až do sú
časnosti. Jej príprava i realizácia sa v počiatkoch nerozlučne spájala s me
nom velkého organizátora doc. PhDr. Miloša Tichého, CSc.

Takisto už od roku 1963 sa traduje dlhoročná spolupráca medzi lekársky
mi fakultami v Bme a Bratislave, a to  nielen medzi študentmi, ale aj zamest
nancami. Popri pedagogickej a vedeckovýskumnej spolupráci sa vzájomné 
kontakty oboch fakúlt rozvíjali aj v spoločenskej a športovej oblasti. Kaž
doročne, striedavo v Bratislave a Bme, sa usporadúvali Dni družby. Od roku 
1963 do roku 1990 sa uskutočnilo 24 súťažných akcií.

Športový život zamestnancov a ich rodinných príslušníkov
organizovali na LF UK v spolupráci s Katedrou telesnej výchovy LF UK aj 

spoločenské organizácie. Koncom 80-tych a v 90-tych rokoch minulého 
storočia sa zásluhou aktívnych pracovníkov Oddelenia Katedry telesnej 
výchovy UK (KTV UK) na LF UK a neskôr sam ostatnej Katedry telesnej 
výchovy (doc. PhDr. Gustáv Breznen, CSc., Mgr. Eduard Brunovský, Iveta 
Gályová, Mgr. Darina Halčáková, PhDr. Michal Hrinko, RNDr. Dušan Ja
rek, Michal Korman, PhDr. Pavol Paulik, Milan Prekop, prom. ped., Magda 
Schilerová, Vlasta Šamudovská, prom. ped.) uskutočňovali letné stanové 
tábory pri veľkých vodných nádržiach (Oravská priehrada, Ružiná, Zelená 
voda) a zimné lyžiarske zájazdy do Vysokých a Nízkych Tatier, Malej i Veľ
kej Fatry a pod. Pre letné i zim né športové aktivity bol k dispozícii fakultný 
autobus s neúnavnými a obetavým i vodičm i (p. Emil Madžo a p. Milan Mi- 
čuch).

Letné stanové tábory sa zameriavali na všetky druhy vodných športov, naj
mä na kanoistiku, vodné lyžovanie, vodné bicykle a na w indsurfing, ktorý 
vtedy začínal byť populárny. Všetko vybavenie stanových táborov, ktoré mali 
účastníci k dispozícií (stany, nafukovačky, m olitany, spacie vaky, deky, 
postele, variče) i športové potreby (kajaky, kanojky, surfy, neoprénové oble
ky, lopty), boli majetkom Univerzity Komenského. Najkrajšie stanové tábo
ry boli na Oravskej priehrade a Ružinej.

Na Oravskej priehrade sa stanovalo vSIanickej osade priamo na brehu 
Oravskej priehrady. Výhľad zo stanu na priehradu bol malebný. V chlad
nejších a daždivých dňoch, kedy voda Oravskej priehrady pre svoju nízku 
teplotu nebola vhodná pre začínajúcich surfistov, sa poriadali výlety do 
blízkeho okolia. Účastníci tak navštívili blízky Slanický ostrov umenia, M ú
zeum oravskej ded iny pri Zuberci, Oravský hrad, Nám estovo, Časté boli 
túry do Roháčov.

Rok 1963 -  prvé futbalové mužstvo LF UK

Neskôr sa stala hitom leta vodná nádrž pn Lučenci Ružiná Stanový 
tábor bol postavený na m iernom návrší v rekreačnom stredisku Kotva Po 
časie bolo pnjemné a teplé, nikto sa už v noci netriaso! od zimy ako na 
Orave Pády do vody pri surfovaní už neboli také časte lebo na sta 
novačku chod ila  už ustálená a vytrénovaná skupina zam estnancov Do
minovali opaf vodné športy kajaky, kanoe vodné bicykle plávanie Mnoh 
tam po prvýkrát hrali baseball Chodilo sa na bicykli do blízkeho Drvina 
jazdiť na koňoch a viacerí si pamataju aj návštevu sklami v Zlatne Nwfcto 
chodil na rybačku a večery všetci trávili pn nezabudnutelhych táborákoch

Východiskovým bodom  pre mnohé lyžovačky zamestnancov LF  UK 
najmä víkendové, bola chata UK v Ľubochni, v pohorí Velkej Fatry na súto
ku Váhu a Lubochnianky. na začiatku Lubochmanskei doliny Dolma je ideál 
nym miestom pre pešiu tunstiku a pre cykloturistiku Fakultným autobusom 
sa lyžian ľahko dostali do blízkych lyžiarskych stredísk obfubene boli N zke  
Tatry, najmá C hopok Lyžovalo sa na severnom  svahu v Jasnej na juhu 
na Kosodrevine a Srdiečku Vo Velkej Fatre sa lyžovalo na svahoch Maánô 
Brda pri Ružomberku.

Jeden z neopakovateľných týždňových lyžiarskych zájazdov sa uskutoč
nil vo Vrátnej doline v Malej Fatre, v blízkosti známej obce Terchová, kde 
boli účastníci ubytovaní v bungalovoch Pod Sokolím. Na Chlebe aPnslope 
sa lyžovalo vynikajúco, nezabudnuteľné ostali prvé lyžiarske pokusy začia
točníkov, z ktorých potom pramenila aj vynikajúca nálada pri spoločných 
večerných posedeniach.

V Lúčanskej časti Malej Fatry pod Veľkou Lúkou sa nachádza známe 
lyžiarske stredisko Martinské hole, ktoré má veľmi dobré podm ienky na 
lyžovanie. Ani zamestnanci LF UK neodolali vábeniu tohto m alebného hor
ského lyžiarskeho strediska. Bývalo sa priam o pod svahom a opäf sa neú
navne lyžovalo a podnikali sa pohodlné prechádzky na bežkách, pričom 
sa ponúkal krásny výhľad do Rajeckej a Turčianskej ko tliny i na okolité  
horstvá.

Týždňová lyžovačka v lyžiarskom stredisku Salašky -  Turecká vo Velkej 
Fatre bola taktiež veľmi atraktívna aj pre menej zdatných lyžiarov, napriek 
bubnom na svahu Krížnej a častým hmlám.

V dňoch medzi Vianocami až do nového roka bol niekolkokrát zorga
nizovaný lyžiarsky zájazd do Čadce. Účastníci boli ubytovaní v hoteli Lipa, 
kde slávili aj veselé Silvestře. Lyžovalo sa v blízkom lyžiarskom stredisku 
Oščadnica -  Veľká Rača.

Podiel odborov
Významnú úlohu v starostlivosti o zdravie a relaxáciu zam estnancov 

LF UK zabezpečovala v poslednom  desafročí 20 s toročia a na začiatku
21. storočia i Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov škol 
stva a vedy (ZO OZPŠaV) pri LF UK, ktorá každoročne v jarnom a jesennom 
období organizuje turisticko-poznávacie zájazdy, a to nielen na území Slo 
venska, ale aj do zahraničia. Za posledných desaf rokov pripravila tunstic- 
ko-poznávacie zájazdy do Slovenského Rudohoria, kde okrem turistických 
prechodov Muránskou, S ilickou a P lešiveckou p laninou navštívili zamest 
nanci perlu slovenských jaskýň Ochtinskú aragonitovú jaskyňu Nemenei 
zaujímavými podujatiami boli turistický prechod Kremnických vrchov, Skalky. 
Krahúl, návšteva jedného z najnovších planetárií na Slovensku v Žiari nad 
Hronom. V rámci náročnejších turistických výstupov to bol výstup na na|- 
vyšší vrch Štiavnického pohoria Sitno, ako aj prechod náučnými chodníkmi 
Štiavnických vrchov a návšteva arboréta v Kisihýbli

Pre zabezpečenie ideálneho odpočinku a zotavenia celej rodiny v najvy 
hľadávanejšej rekreačnei oblasti Duchonka sa realizovali víkendové pobyty 
s oddychovým i prechádzkam i lesom Boli tu k d ispozícii ten isové kurty, 
detský bazén, m ožnosť kúpania v jazere, táborisko  s posedením  Zá|azd 
zameraný na prechod Manínskou tiesňavou sa spáial s prehliadkou hradov
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Dni družby v r. 1966

a zámkov Čachtioe, Beckov, Orlové. Návštevu architektonického skvostu 
Topoľčianok doplnila návšteva arboréta v Tesárskych Mlyňanoch, Brodňan 
a Topoľčian. Menej náročný turistický zájazd do južných častí Slovenska 
obsahoval naprfklad návštevu Európskeho dvora v Komárne a prechod cez 
novootvorený most spájajúci Štúrovo a Ostrihom. Medzi zaujímavé akcie 
patril aj dvo jdňový zájazd na Myjavu, Košariská, Brezovú pod Bradlom 
a Kysuce, kde bolo možné pozorovať nielen krásu kysuckej prírody, ale aj 
uchované kultúrne a prírodné ded ičstvo  S lovenska, a to  skanzen vo Vy- 
chylovke, či Rajecké Teplice a Rajeckú Lesnú.

M im oriadnu aktivitu počas svo je j existencie  dodnes vyvíja Športovo- 
rekreačná kom isia ZO OZPŠaV v spolupráci s Ústavom telesnej výchovy 
a športu LF UK. Počas školského roka zabezpečuje pravidelné, každotýž- 
denné športovanie zam estnancov v te locvični LF UK. Taktiež vo vlastnom 
rekreačno-športovom areáli faku lty organ izu je  pre zam estnancov každo
ročne športovú súfaž „O Pohár dekana LF UK“ v tenise (letná časť) a tur
naje v m inifutbale, m ix-volejbale, s to lnom  tenise (zim ná časf). V letnom 
období sa uskutočňuje splav Malého Dunaja a Moravy.

Pre bývalých zamestnancov, ktorí sú už v dôchodku, zabezpečuje jeden
krát týždenne cvičenie pre seniorky v te locvični Slávia Medik. Pre deti za
mestnancov sa každoročne pri príležitosti MDD a sviatku Mikuláša konajú 
kultúrno-spoločenské akcie spojená s rôznymi súťažami detí

Obsahovo rôznorodé zameranie uvedených podujatí svedčí a tom, že aj 
ked v súčasnosti v mnohých inštitúciách na Slovensku odborové organ i
zácie značne stagnujú, popripade zanikli, na LF UK odbory stále plnia v tejto 
oblasti svoju funkciu.

Futbalový oddiel LF UK
Činnosť futbalového oddielu (FO) je spojená s menami jeho zakladateľov 

prof. Beňušku, doc. Mentela, prof. Remiša a prom. ped. Prekopa. P odpo
rovalo ho od jeho vzn iku v r. 1962 aj Vedenie LF UK, najm ä v 60. rokoch 
minulého storočia, kedy vo funkcii dekana pôsobil prof. MUDr. Jozef Kukura 
a prof. MUDr. Gustáv Čatár, DrSc. Obaja boli, ako všestranní športovci, zá
roveň aj aktívnymi hráčmi FO. Bez ich podpory by nebolo možné v plnom 
rozsahu zabezpečiť jeho dlhodobú existenciu. Ďalšiu výraznú podporu získal 
FO od Telovýchovnej komisie ZV ROH pri LF UK a novovzniknutej TJ Slávia 
Medik v roku 1963.

Kroniku fu tba lového odd ie lu  LF UK v roku 1963 založil a dodnes vedie 
doc. MUDr. Jozef Mentel, CSc. Nesm ierne bohatou fo todokum entác iou  
v nej zachytil všetky dôležité okamihy činnosti futbalového oddielu nepretrži
te od roku 1963. V súčasnosti jej obsah vytvárajú tri hrubé zväzky fotografií, 
kom entárov a pozdravov od spoluhráčov z celého sveta. Kronika predsta
vuje neoceniteľný dokum ent pre zachovanie histórie  č innosti FO LF UK 
počas 40 rokov jeho existencie. Dokazuje, že šport môže byť nielen vhod
ným prostriedkom starostlivosti o zdravie, ale aj príležitosť pre rozvoj spo
ločenskej i pracovnej komunikácie.

Od vzniku futbalového oddielu sa odohrali priateľské futbalové stretnutia 
s viac ako 90 rôznymi zdravotníckymi a inými pracoviskami. Najviac stretnutí 
sa uskutočnilo v rámci Dní družby s Lekárskou fakultou J. E. Purkyné, Brno 
(dnes LF MU) a s OÚNZ Nové Zám ky. Všetci športoví nadšenci a účast
níci týchto stretnutí mali možnosť prežiť krásne a neopakovateľné športové 
i spoločenské zážitky.

Počas svojej existencie FO LF UK dosiahol m noho význam ných špor
tových úspechov. Stal sa víťazom m edzifakultnej súťaže UK, dvakrát získal 
„Pohár UK", opakovane sa stal víťazom Zdravotníckych hier mesta Bratislavy 
a bol m nohonásobným  víťazom futbalových zápolení v rámci Dní družby.

Od vzniku FO až dodnes sa stále 1 8 - 2 0  zamestnancov po celý rok každý 
týždeň schádza na dve hodiny na palubovke, aby si spolu zahrali.

Hráči si viackrát zmerali sily v priateľskom futbalovom  zápase so zamest
nancami nemocnice z holandského Gróningenu a zúčastnili sa aj na odvet
ných futbalových stretnutiach v Holandsku. Z tradičných súperov nemožno 
nespomenúť dva vzájomné zápasy so zamestnancami viedenskej univerzity. 
Jeden dvojzápas hráčov do 40 rokov a nad 40 rokov sa odohral v Bratislave 
a druhý podobný vo Viedni. V oboch prípadoch boli úspešnejší Bratislav- 
čania.

Počas 40 rokov existencie futbalového oddielu sa v ňom vystriedalo tak
mer sto pedagógov a ostatných zamestnancov LF UK a lekárov Fakultnej 
nemocnice. M nohí z nich ešte aj dnes ako seniori pravidelne navštevujú 
tréningy. Súčasné vekové rozpätie hráčov od 40 do 72 rokov (väčšina je vo

Po zápase v Nových Zámkoch v r. 1980

veku 55 až 70 rokov) potvrdzuje hypotézu, že rekreačný šport pomáha udr
žiavať fyzickú a psychickú kondíciu.

V roku 2002 FO LF UK oslávil 40. výročie svojej existencie, počas ktorej 
„vo futbalovom od diel i  vystupovalo mnoho excelentných športovcov -  prvo
ligových hráčov, ale i  ľudí, ktorí možno neboli športovo tak zdatní, ale milovali 
šport a chceli sa podieľať na sláve Lekárskej fakulty UK z hľadiska je j športo
vých aktivít“, ako zdôraznil dekan LF UK prof. P. Traubner na slávnostnej 
schôdzi konanej pri tejto príležitosti.

Elena Kukurová, Eva Kráľova, Elena Ferencová, Ústav lekárskej fyziky 
a biofyziky LF UK a Darina Hatčáková, Ústav telesnej výchovy a športu

LF UK v Bratislave
(Pre potreby spravodaja Naša Univerzita skrátila a upravila J. H ínnermá)

Pohára dekana LF UK 2003  úspešne zavŕšený
Športové sútaže zimnej časti Pohára dekana LF UK dňa 20. ja

nuára 2004 zavŕšili veľmi úspešný ročník 2003 Pohár dekana je 
d lhoročná tradičná športová súfaž zamestnancov LF UK všetkých ve
kových kategórií, v ktorej súťažia jednotlivci, dvojice i celé kolektívy 
teoretických aj klinických pracovísk. Sútaže pnpravujú a organizačne 
zabezpečujú pracovníci Ústavu te lesnej výchovy a šjáortu LF UK na 
čele s prednostom Mgr. Eduardom Brunovským.

Aj tohtoročných súťaži' sa aktívne zúčastnilo viac ako 100 pretekárov. 
Športový deň slávnostne otvoril Mgr. E. Brunovský, ktorý ocenil jeho 
význam pre život fakulty, pre rozvoj priateľských vzťahov a samozrejme 
aj pre telesnú a duševnú výkonnosť jeho aktívnych účastníkov. Z vý
sledkov športového zápolenia uvádzame aspoň víťazov:
-v s to ln o m  tenise zvíťazili RNDr. Z. Chovanová, Mgr. M. Škultétyová 

a MUDr. K. Babinská, PhD., MUDr. R. Sokol, MUDr. P Malovec 
a MUDr. I. Vacula,

- v te n is e  MUDr. A. Staníková, RNDr. Z. Sumbalová, Ing. I. Žitňanová 
a doc. MUDr. P. Stanko, CSc., MUDr. R. Važan a prof. MUDr. M. Pro- 
ťant, CSc.
V kolektívnych špxortoch sa vo futbale darilo kolektívu FN Ružinov, 

dalej sa umiestnili II. interná klinika a kombinované družstvo Anato
mického a Fyziologického ústavu LF UK. Vo volejbale obhájil m inulo
ročné víťazstvo Ústav lekárskej chémie, b iochém ie a klinickej chémie 
LF UK pred II. internou klinikou a I. očnou klinikou. Celkovým víťa
zom tohto ročníka súťaže o Pohár dekana sa stal kolektív Fyzio
logického ústavu LF UK, čo je už jeho tre tie  víťazstvo v te jto súťaž: 
Prvé miesto získal s počtom  bodov 63.5 (s náskokom 1,5 bodu) pred 
minuloročným víťazom Ústavom lekárskej chémie, biochémie a klinic
kej chémie LF UK. Nielen víťaznému kolektívu súťaže, ale všetkým 
účastníkom a najmä organizátorom súťaží patri uznanie a podakova- 
nie za vytvorenie skvelej atmosféry, výbornú organizáciu a priateľské 
prijatie každého účastníka. M. Bemadič, E. Brunovský

Vítaz futbalového turnaja -  dnužstvo FN Ru&nov
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Vo feb ruárovom  č ís le  nášho  spravoda ja  sm e vám p red s tav ili dva um elecké  skvosty, k to ré  sa nachádzajú  v Kňazskom  sem inári v Badíne. 
O b jekt sem inára skrýva však i ďalšie, nem e n e j krásne a vzácne um elecké  diela.

B adínska m ado n a
Seminárnu kaplnku krášli originál sochy Panny Márie -  Badínskej madony, ktorá 

zosobňuje základnú ideu -  Matka Cirkvi -  Matka kňazov.
Socha madony, vysoká 2,5 m, je zhotovená z lipového dreva a je osadená na 

guľovej konzole. Autor tohto umeleckého diela -  sochár Jozef Šíma -  sa opieral 
o výjav z poslednej knihy Písma -  Zjavenie sv. Jána, kde sa píše: „Potom sa na nebi 
ukázalo velké znamenie: Žena odetá slnkom, pod  je j nohami mesiac a na je j hlave 
veniec z dvanástich hviezd. Bola tehotná ..."

Vo vertikálnej zložke postavy Panny Márie, v ktorej dom inuje až gotická štíhlost, 
je jemne, poeticky naznačené božie materstvo. Celá kompozícia plastiky - odev, 
vlasy, poloha rúk a sklon hlavy -  vyžaruje poetiku, krásu a tichú tajomnú radost 
bytosti, ktorú preniká sila Božej lásky. Tento rozjímavý postoj je ešte viac zvýraz
nený na jej dievčenskej tvári so sklopeným zrakom, akoby pohľadom ponoreným 
dovnútra  a rukam i z loženým i na prsiach. V Márii je tak naznačená sila nežnej 
materinskej lásky, ktorou si nás podmaňuje. Madona inšpiruje návštevníkov kapln
ky k meditácii a k emotívnemu prežívaniu krásy ako čiste j hodnoty.

Autor plastiky Jozef Šíma (nar. 1961) vyštudoval Vysokú školu dopravnú v Žili
ne -  odbo r stavebný inžinier. Jeho sakrálna tvorba je poetizujúca, ide mu skôr 
o zachytenie prvkov, ktoré oslovujú človeka k hlbokej meditácii Môžeme ju vidief 
v N itrianskom seminári (Sv. Gorazd) a vo Svätojurskom kostole (Corpus Krista) 
V rámci civilnej témy sa venuje figurálnej tvorbe zo života slovenského ľudu.

S o ch a sv. F ran tiška X averského
V areáli kňazského seminára, pri vchode do budovy, sa vypína monumentálna

2,5 m vysoká socha sv. Františka Xaverského Celková kompozícia diela je posta
vená na symboloch. Socha je odliata z bronzu, so základom na mohutnom kame
ni, ktorý sym bolicky poukazuje na Ježišov výrok o  Cirkvi postavenej na pevnom 
základe -  skale. Skala pochádza z badínskeho lomu, nie je to  presne ohraničený 
útvar a d lho trvalo, kým sa našiel vyhovujúci rozmer a tvar kameňa Na kameni 
sa dajú tušif akési stupne, ktoré majú velký význam pri kompozícii diela Kamen 
je ozdobeny prorockým  výrokom sv Ignáca -  C hod a zapáľ svet

Samotný sv. František je bosý, má na sebe jednoduchý odev, v ruke drží list sv. 
Písma a kríž, ktorý ho sprevádzal na |eho misijných cestách Pevný postoj cha
rakterizuje dynam ického a húževnatého človeka neochvejného vo svojej viere 
a v cieľoch. Vánok, ktorý vtní plášť, prichádza z pnestoru, ktorý sv. František vníma 
svojím pohľadom. Je to priestor Božej lásky Celková kompozícia obsahuje teda 
tri základné veci. postoj, abstraktne more  a kameň. Sv. František stoji na brale 
a uvažuje, kam ho Boží oheň, sálajúci z jeho vnútra, dalej povedie ...

Autorom sochy je Peter Švaral (nar. 1962), absolvent Vysokej školy výtvarných 
um ení v Bratislave. V súčasnosti žije v Žarnovici a venuje sa prevažne sakrálnej 
tvorbe. Je autorom sôch biskupa J. Vojtaššáka v Námestove a v Dolnom Kubíne.

(Podľa publikácie Krása a umenie v Kňazskom seminári sv. F. Xaverského, 
vydanej v roku 2003, spracovala J. H innerová

Vlani nebol ani vážny úraz, ani velký požiar
Univerzita Komenského zamestnáva okolo 5 000 pracovníkov a je j pracoviská sídlia v takmer dvesto objektoch. Starať sa o stav bezpečnosti, o ochranu zdravia 

pri p rác i a o ochranu pred  požiarm i nie je  preto vonkoncom jednoduché. Aká bola v tejto oblasti situácia v roku 2003, o tom nás informovala Ing. M aria  
Kuzmová, te chn ička  BOZP  a PO UK.

-  V roku 2003 bolo na UK bolo zaregistrovaných celkom 12 pracovných 
úrazov, z nich utrpelo úraz 8 žien. Najčastejším zdrojom  úrazov boli pády 
osôb v kom unikačných priestoroch a použitie ručných nástrojov. Väčšinou 
ich príčinou bola okamžitá indispozícia, resp. bežné pracovné riziko. Škol
ský úraz bol zaregistrovaný našťastie iba jeden.

Čo sa týka stavu a úrovne pracovného prostredia a pracovných podm ie
nok, tak v súčasnosti evidujem e na UK 34 rizikových pracovísk, na ktorých 
pracuje 330 zamestnancov, z nich je 180 žien. Ide o pracoviská na LF, JLF, 
FaF, PriF a FMFI UK a v Toxikolog ickom  centre UK. Rizikovými faktorm i sú 
najmä karcinogény, ionizačné žiarenie, jedy, organické rozpúšťadlá a primár
ne infekcie m ikroorganizmov. Je samozrejmé, že zamestnanci v pravidel
ných ročných intervaloch absolvujú preventívne lekárske prehliadky.

Ďalej sme zistili, že i ked  sa zam estnancom  poskytujú osobné ochranné 
pracovné prostriedky, z dôvodu obmedzovania finančných prostriedkov sa 
na niektorých pracoviskách prejavil ich nedostatok tak čo do požadované
ho množstva, ako i sortimentu,

K najvážnejším technickým  poruchám, ku ktorým vlani došlo, patrí mar
cová havária výťahu v ŠD Družba, ktorá predstavovala škodu 550 000,- Sk. 
Ďalej to bolo prasknuté staré vodovodné potrubie v suteréne historickej 
budovy UK, ktorého oprava si vyžiadala 102 068,- Sk a oprava prasknutej 
vodovodnej stupačky 566 506,- Sk.

Stav objektov a technických zariadení na viacerých fakultách a pracovis
kách UK je havarijný a rokmi sa len prehlbuje. Ide o nevyhovujúce, zasta
ralé a preťažené elektrické rozvody, ktoré spôsobujú výpadky elektrickej 
energie a môžu zapríčiniť požiare, o zatekanie striech, ktoré znehodnocuje 
vnútorné priestory a zároveň poškodzuje fasády budov, nefunkčné a uvoľne

né rámy okien, netesnenie okien, vlhkosť v suterénnych a pozemných pnes- 
toroch niektorých objektov, ktorá preniká do obvodových múrov. Mali by sa 
tiež rekonštruovať viaceré výťahy, ktoré sú už morálne a fyzicky opotre
bované, opraviť bleskozvody, v mnohých posluchárňach by bok) potrebné 
vymeniť podlahovú krytinu. Z hľadiska hygienických a technických pred
pisov je nutná kompletná rekonštrukcia niektorých priestorov Anatomického 
ústavu, Ústavu patologickej anatómie a Ústavu súdneho lekárstva LF UK.

Osob itnou kapito lou je Š tudentský dom ov L. štúra, kde sú nedostatky 
zvlášť velkého rozsahu a odstránenie tých najzávažnejších by predpokladalo 
sumu okolo 200 miliónov Sk. Stručne spomeňme iba niektoré: na mekolkých 
blokoch opravy strešného plášťa, vým ena vonkajších rozvodov studenei 
a teplej vody a výmena vzduchotechniky na AD. ä  rekonštrukcia zdravotech 
niky vo výškovom bloku .B".

Novú vrátnicu i rekonštrukciu skleníkov potrebuje Botanická záhrada UK. 
elektrické rozvody by sa mali vymeniť aj v UVZ Richňava a v UVZ Modra -  
Piesok, kde treba vymeniť aj okná.

Všetky nedostatky na fakultách a súčastiach UK máme zmapované, ich 
odstránenie však závisí od množstva finančných prostriedkov, ktoré bude 
mať UK k dispozícii

V uplynulom roku 2003 sa vyskytol v objektoch UK iba jeden požiar, a to 
v strojovni výťahu výškových budov v bloku .B " v ŠD Lš. Vzniknutá škoda 
bola vyčíslená na 90 000,- Sk. V tom to roku však čaká všetkých prevádz 
kovateľov objektov výmena terajších vodných, penových a halonových 
hasiacich prístrojov za nové, prenosné hasiace prístroje, čo nebude lacné 
Hasičský a záchranný zbor vykonal vlani na fakultách a pracoviskách UK 
celkom 7 kontrol a zistené, finančne nenáročné nedostatky, boli včas odstrá 
nené. Neboli preto udelené ani žiadne pokuty
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Vlani v decembri oslavila TJ Slavia Farmaceut Bratislava 30 rokov svoje] existencie. Na slávnostnej schôdzi, ktorá sa konala pri tejto príležitosti, boli 
prítomní i vzácni hostia -  dekan FaF UK doc. RNDr. Jozef Seginko, PhD., predstaviteľ Slovenskej asociácie akademického športu p. Anton Znášik a generálny 
sekretár Slovenského zväzu orientačných športov p. Marián Kazik.

Tridsať rokov TJ S lávia F arm aceu t
Pri zrode telovýchovnej jednoty bola m yšlienka nášho kolegu Dr. Juraja 

Nagya - umožniť študentom  vysokých škôl, ubytovaným na bratislavských 
internátoch, aktívne sa popri štúdiu venovať aj svojmu športu, najmä orien
tačnému behu. Podporu a spolupracovníkov našiel na svojom pracovisku 
na Farmaceutickej fakulte UK a u kolegov na katedre telesnej výchovy. Tak 
bola dňa 3. decembra 1973 založená naša telovýchovná jednota. Prvým 
predsedom, i ked na krátko, sa stal doc. Borovanský z katedry farmaceutic
kej chémie. Po ňom prevzal funkciu predsedu nezabudnuteľný doc. Heger, 
organik, priateľm i zvaný Ďudo, ktorý po n ieko lko  desaťročí prezieravo 
a obetavo viedol TJ cez rôzne úskalia. Po dosiahnutí veku, kedy i muži 
odchádzajú na zaslúžený odpočinok, ho na začiatku deväťdesiatych rokov 
vystriedal súčasný predseda Mgr. Jozef Stowasser. Na dôležitých postoch 
sa vo vedení TJ vystriedali: vo funkcii tajomníka Milan Vyparina, Juraj 
Nagy, Karol Horniak, vo funkcii podpredsedu Ing. Ferdinand Devínsky, vo 
funkcii hospodára  Mária Fábryová a Dr. Lýdia Bezáková, v kontro lne j 
revíznej komisii Dr. Karol Soviar, Dr. Vlasta Ďurechová, Mgr. Viola Švecová 
a daľší. Nosný pilier TJ, oddiel orientačného behu, veľmi úspešne viedol 
Dr. Juraj Nagy, ktorému výdatne pomáhali Ing. Ján Mižúr a Ing. Dezider 
Baran. Neskôr, po odchode Dr. Naga na PriF UK, ho aj nahradili.

V čase vzniku mala TJ Slávia Farmaceut tri základné piliere: výkonnostný 
športový oddiel orientačného behu, odbor turistiky a odbor ZRTV. Postu
pom času zostali len orientačný beh a turistika, ktorá sa delila na peších 
a vodných turistov.

V celoštátnej súťaži družstiev sa oddiel orientačného behu pravidelne 
umiestňoval v rámci Československa najhoršie do 5. miesta, na Slovensku 
bol prvý. O zdobou TJ a sam ozre jm e aj odd ie lu  bol výkon M aroša Buko- 
váca v roku 1996, kedy získal striebornú m edailu  na MS jun io rov. Okrem 
neho boli v čsl. reprezentácii aj další č lenovia  odd ie lu  -  Jaro Pospíšil, 
Karol Hierweg a Stefan Má], V súčasnosti sú vynikajúci bratia Maroš a Pavol 
Bukovácovci, Jana Miklušová a Marta Prókopová. V uplynulom desaťročí 
sa na rôznych súťažiach oddiel umiestňoval na prvých troch miestach a dva
krát vyhral a| slovenskú ligovú súťaž družstiev.

Pešia a vodná turistika bola v uplynulom  období obľúbená najmä medzi 
študentmi FaF UK, na m nohých potulkách po Slovensku vyrástlo viacero 
aktívnych cvičiteľov turistiky. Známe boli pešie túry v Roháčoch na chatu 
na Červenci pod vedením obávaných výrobcov hlbokých zážitkov Milana 
Strašáka a Milana Žemličku. Zážitky zo zim ného prechodu Malých Karpát 
so štartom na Kolibe a s cieľom v Myjave sú po dlhý čas uložené v hlavách 
účastníkov, ktorí prechod absolvovali za každého počasia na bežkách,

Viete, čo  je
Je to  Športový klub na Fakulte managementu UK, ktorý bol pod tým to 

názvom zaregistrovaný na Ministerstve vnútra SR dňa 19. 9. 2002. Počas 
svojej krátkej činnosti usporiadal m nožstvo zaujímavých súťaží a športo
vých podujatí.

Jednou z najvydarenejších akcií, ktoré sme zorganizovali, bol Valentín- 
sky turnaj vo futbale. Súťažné družstvá boli rozlíšené farebnými srdiečkami 
prilepenými na tričká. Turnaja sa zúčastnili aj študenti zo zahraničia, študu
júci na Fakulte managementu v rámci Sokrates programu, ktorí si vytvorili 
vlastné družstvo.

Rovnako úspešným podujatím organizovaným ŠK FAMA bol volejbalový 
turnaj, ktorého sa zúčastn ili aj v rcho lov í hráči študu júci na našej fakulte, 
čo zvýšilo jeho úroveň, porovnateľnú s vysokoškolskou ligou.

Víťazné druistvá Valentínskeho turnaja vo futbale

alebo peši. Telovýchovná jednota výdatne spolupracovala s vedením FaF 
UK pri organizovaní Lesného behu Devínskou Kobylou, ktorý v osem de
siatych rokoch dosiahol maximálnu účasť -  bežalo viac ako 2 000 ľudí od 
predškolského veku až po seniorov. Peši' turisti sa môžu pochváliť aj zahra
ničnými výjazdmi do talianskych Dolomitov, rakúskych i transylvánskych 
Álp.

Úspech zaznamenávala aj vodná turistika, a to vdaka najmä Dr. Nagyovi -  
nadšencovi pre tento dopravný prostriedok. Študenti absolvovali viacpo- 
četné splavy riek na celom území Slovenska, najmä ťažké jarné vody nek 
Belá, Orava, Hornád, Dunajec, Váh a dalších. Nezabudnuteľné boli najmä 
zahraničné turistické tematické zájazdy -  splav juhoslovanskej rieky UNA 
v roku 1973 pod názvom .desata una regatta', talianskych nek Tibera a Pád 
s návštevou ostrova Capn, Vezuvu a najväčších talianskych m iest v roku 
1976 a nakoniec aj splav fínskych jazier s prechodom  do Švédska a Koda
ne v roku 1978

I dnes te lovýchovná jednota  ako dobrovoľný spolok prináša svojim  
členom stále nové a nové možnosti športového a rekreačného vyžitia Za
želajm e tejto pomerne m ladej oslávenkyni ďalšie športové úspechy, 
k tomu potrebných a rozumných sponzorov a veľa milovníkov pohybu 
v našej krásnej prírode.

Mgr. Jozef Stowasser

ŠK FAMA ?
K najpočetnejše j akcii, čo do  počtu prih lásených družstiev, ale aj bo

hatého publika, bol Športový deň FM UK, ktorý bol organizovaný v spolu
práci s Katedrou telesnej výchovy Fakulty matematiky, fyziky a informatiky 
UK. V rámci tohto podujatia bol usporiadaný turnaj vo futbale, volejbale, 
basketbale a súťaž o najsilnejšiu ženu a muža FM UK. K oceneniu víťazných 
družstiev prispelo m nožstvo cien od sponzorov. Za zm ienku stojí um iest
nenie učiteľského družstva FM UK, ktoré skončilo vo volejbale na peknom 
druhom  mieste.

Veľmi atraktívny a pre študentov neobvyklý bol Prvoapnlový turnaj v plá
vaní, na ktorom sa súťažilo v netradičných plaveckých disciplínách, usku
točnili sa rôzne súťaže družstiev, štafety, ale aj netradičné vodné pólo.

Spomenúť však chcem e nielen úspechy, ale aj problémy, s ktorými sa 
klub pri svojej činnosti stretáva. Okrem finančných problémov, ktoré dnes 
nie sú raritou, sa k lub stretáva s pnestorovým i ťažkosťami Fakulta ma
nagementu UK totiž nedisponuje vlastnými športovými pnestormi. a preto 
pri organizovaní športových podujatí musí klub osloviť k spolup rác iné 
ťakutty. ktoré ich poskytujú nie vždy za .ďakujeme". A tak sa usporiadanie 
akcie odvíja od základného problém u -  .kde"?

Na tom to mieste chcem e poďakovať za porozumenie Katedre telesne,, 
výchovy FMFI UK. menovite Mgr. Ondrovi Podkonickému. ktorý nám mno
hokrát vyšiel v ústrety a okrem možnosti usponadama akcií v ich priesto
roch nám poskytol tiež m noho cenných rád a odborných skúsenosti Rov
nako výborná spolupráca je s Fakultou telesnej výchovy a športu U K  kde 
doc. PaedDr. Yvetta Macejková. CSc vedúca Katedry plávania a plavec
kých športov, ochotne spolupracuje s vedením klubu

Aj ked klub disponuje len financiami poskytnutými Slovenskou asociáciou 
univerzitného športu (každoročne podľa rozpočtu tejto organizácie) a finan
ciami, ktoré získa z členských príspevkov (ktoré ledva sta&a na pokrytie 
nákladov spojených s vedením účtu), snaží sa ŠK FAMA oslovovat m nož
stvo sponzorov, ktorí prispievajú aspoň drobným i cenami pre vitazov Me
dzi hlavných sponzorov patrí H VB Bank Slovakia. Logica CMG Slovakia 
Neusiedler SCP a s., ktorým touto cestou srdečne ďakujeme za pod p c ’ u

Mgr. Eleonora Beňová. predsedníčka ŠK FAMA
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Diplomový koncert
V kosto le  svä tého M icha la  A rchan je la  v Č uňove  sa dňa  14. decem bra  2003 u sku to čn il d ip lo m o vý  ko nce rt p os lucháča  5. ročníka  Katedry 

hudobne j výchovy P edagog icke j fa k u lty  UK M artina  Puhovicha, pod ktorého dirigentským  vedením účinkovali C irkevný spevácky zbor z Vysokej pri 
Morave, poslucháči Pedagogicke j faku lty  UK v Bratislave, študenti Konzervatória v Bratislave a žiaci ZUŠ z Bratislavy, Vedúcim  d ip lom ove j práce bol 
doc. PaedDr. Sergej Mironov, CSc.

Mladému charizmatickému dirigentovi sa po
darilo spolu s účinkujúcim i vytvoriť na koncerte 
vynikajúcu atm osféru m edzi interpre tm i a pub li
kom, Prispelo k tom u jednak dom áce prostredie 
diplomanta, ale hlavne jeho osobný kontakt s hráč
mi, spevákmi, ale aj s publikom, pretože celý kon
cert si konferoval sám.

Na úvod koncertu zaznela Gebet -  Modlitba od 
Jozefa Kumlíka (1801 -  1869) pre ženský zbor. 
Jozef Kumlík bol jedným zo zakladateľov spolku 
Verein der P ressburger F re ien K únstle r und 
Sprachlehrer, ktorý sa podieľal na organizovaní 
vtedajšieho meštiackeho koncertného života v Bra
tislave. Úvodná skladba Gebet -  M odlitba  má 
jednoduchú, priam až kryštálovo čistú harmóniu, 
ktorá presne vystihuje m odlitbu  jednoduchého  
človeka, a ako už svätý Augustín  povedal: „K to 
pekne spieva, dvakrát sa modlí.“ Sólo v tejto sklad
be spievala Mária Jendruchová.

Ako druhá zaznela pomerne neznáma skladba 
pre zmiešaný zbor a orchester od Anselma Schu- 
bigera (1815 -  1888) Resonet in laudibus, ktorá 
všetkých prítomných pripravila na dalšiu skladbu 
od W olfganga Amadeusa Mozarta (1756 -  1791) 
Ave verum. Toto expresívne, okúzľujúce moteto 
pre zmiešaný zbor, sláčiky a organ je navzdory 
aforistickej skutočnosti považované za vrcholné 
die lo W. A. Mozarta. Je v ňom  patrná nedosiah
nuteľná ľahkosť, s akou geniálny Mozart skladal 
čistú hudbu, ktorá ohrom uje zdanlivou jednodu
chosťou, akoby tvorba nebo la  pre neho práca. 
Skladba vzn ikla  v roku 1791 na sk lonku Mozar
tovho života pri jednej z jeho návštev Badenu. Je 
to skladba, kde autorovi stačilo 46 taktov na vy
užitie všetkých možných hudobných prostriedkov 

Štvrtou skladbou, ktorá na koncerte odznela, 
bola koleda Dieťatko spanilé, ktorú si m ladý d iri
gent sám zaranžoval. Vybral si ju z kancionála

Nábožný kresťan od ružomberského autora Jo
zefa Chládeka (1856 -1 92 8 ).

Piatou a zároveň poslednou dip lom ovou sklad
bou bola Vianočná om ša zo zborníka Harmonia 
pastoralis od Juraja Zruneka (1736 -  1789). V po
daní zm iešaného zboru a orchestra odzneli dve 
časti omše, a to  Kyrie a Gloria, ktoré si Martin 
Puhovich zaranžoval sám. V tejto omši autor po
užíva predovšetkým latinský liturgický text om šo
vého ordinária, pravda neúplný, len jeho časti 
Tieto jednotlivé väčšie, ô  menšie úseky latinské
ho textu, sú interpolované slovenskými textami 
skladanými v duchu ľudových kolied a pastorel 
Slovenský text je charaktenstický pre jazyk pred- 
bernolákovského obdobia. O m ša je spätá s in 
venčným i prvkami ľudovej hudby z moravsko-

slovenského pohraničia Spevácke 
Miroslava Hančiková Mariana lv! 
Orémusová. Martin Gieci a Dušan Zi 

Záverečná vianočná pieseň Tich 
spolu s účinkujúcimi spievalo aj p 
spolči k vi3nočn6) ntmosfóro posiod 
brových dní 

Osobne si myslím, že Martinovi Pi 
podarilo naštudoval skladby a spc

veľmi dobrej úrovni a želám mu al

PaedDr. R udo lf Benci, 
Katedra hudobne j výchovy  PdF UK

Ešte ku konferencii geom orfo lógov
I keď s oneskorením , p redsa  len by sm e vás rad i in fo rm o va li o K a rpa tsko-ba lkánske j g eo m o rfo log icke j kon fe renc ii, kto rá  sa na pôde U niverz ity  

Kom enského kona ia  v lan i na jeseň  p ri p rílež itos ti 40. výroč ia  za loženia K a rpa tsko-ba lkánske j g eo m o rfo log icke j kom is ie  (KBGK).

Jej hlavným organizátorom bola Katedra fyzickej geografie a geoeko- 
lógie Prírodovedeckej fakulty UK, spoluorganizátorm i boli Geografický 
ústav SAV (GÚ SAV) v Bratislave, Asociácia slovenských geom orfológov 
pri SAV a KBGK. Na príprave konferencie sa podieľala aj bratislavská 
pobočka Rakúskeho ústavu pre východnú a juhovýchodnú  Európu. 
Materiálne ju význam ne podpo rili M inisterstvo ž ivotného prostred ia  SR 
a britské vydavateľstvo Wiley. Zúčastnilo sa jej 84 geom orfo lógov a repre
zentantov príbuzných disciplín z ôsm ich krajín.

Cieľom konferencie bolo poskytnúť priestor na prezentáciu a predisku
tovanie najnovších výsledkov geom orfo log ického výskumu dosiahnutých 
na pracoviskách krajín karpatsko-balkánskeho regiónu s osobitým  zrete
ľom na poznatky získané priam o na územ í Karpát a Balkánu, ako aj na 
území depresií, ktoré tieto horstvá obklopujú. Významným cieľom bolo tiež 
využiť toto podujatie na zvolanie plenárneho zasadnutia zástupcov člen
ských krajín KBGK, aby sa prerokovali m ožnosti prispôsobenia činnosti 
a organizačnej štruktúry kom isie , za loženej ešte v roku 1963, súčasným 
podmienkam.

O dborné rokovan ie  konfe renc ie , rozdelené do dvoch dní, pozostávalo 
z prezentácie prednášok a posterov. V prednáškovej časti, rozdelenej do 
šiestich blokov, odznelo celkovo 34 referátov, vystavených bolo 45 poste
rov. Uvedené príspevky sa vo všeobecnosti týka li otázok m orfogenézy 
m orfochronológie, m orfodynam iky a problém ov aplikovanej geom orfoló- 
gie. Medzi frekventované parciálne tém y patrili najmä: zarovnané povrchy 
neotektoníka, vývoj fluviálneho reliéfu, kras, geom orfo log ický efekt extrém
nych udalostí, vplyv klimatických zmien a činnosti človeka na reliéf, súčas
né exogénne geom orfo log ické  procesy, hazardy a riziká, využitie  GIS-u 
v geom orfológii a í.

Po záverečnej d iskusii sa konalo p lená rne  zasadnu tie  zás tupcov č len 
ských kra jín  KBGK, ktoré sa venovalo hodnoteniu m inulosti i budúcností 
KBGK. Za výnimočné výskumné výsledky a rozvoj spolupráce v karpatsko-

balkánskom regióne boli pri príležitosti 40. výročia jej založenia menovaní 
za čestných členov KBGK prof. Dr. Leszek Starkel, prof. Dr. Adam Kotarba 
(obaja Poľsko), prof. Dr. Zoltán Pinczés (Maďarsko), prof. RNDr Jaromír 
Demek, DrSc.. (CR), prof. Dr. Lucian Badea. prof. Dr Gheorghe Niculescu 
(obaja Rumunsko), doc. RNDr. Jozef Kvitkovič, CSc.. (Slovensko) a prof 
Dr. Dmitrij A. Lilienberg (Rusko). Ďalej sa navrhli, diskutovali a prijali per
spektívy činnosti komisie: odznel návrh nových pracovných skupín, prero
koval a odsúhlasil sa Štatút KBGK, ktorý doteraz kom isia nemala Bol tiež 
schválený nový prezident. Ktorým sa na najbližšie funkčné obdobie rokov 
2003 -  2007 stal Miloš Stankoviansky (PriF UK)

Program  konferencie pokračoval dvo jdňovou e xku rz io u  po západnom  
a strednom Slovensku. Jej 64 účastníkov navštívilo sedem lokalít: Sandberg 
pri Bratislave, hydroelektráreň Gabčíkovo, opustenú dolinu Žitavy neďale
ko Gbeliec, Putikov vŕšok pri Novej Bani. Kalvánu nad Banskou Štiavnicou, 
zarovnané povrchy nad K rem nickým i Baňam i a vŕšok Stráža pri So 
covciach v Turčianskej kotline. Výklady podávali striedavo Ján Lacika (GU 
SAV), Jozef Minár, Mária Bizubová (obaja PriF UK) a Ján N ovotný (GU 
SAV).

Ku konferencii vyšlo 85 abstraktov príspevkov (in Geomorphologia Slova 
ca, roč 3, 2003, č. 1, s 5-82) a súbor ôsm ich obsiahlych exkurzných člán
kov (in G eom orpho log ia  Slovaca, roč 3, 2003, č 1. s 83-126) Vybrané 
konferenčné príspevky budú publikované v slovenských a poľských geogra 
fických, resp geom orfologických periodikách, a to v Geografickom časopi 
se, G eom orphologia Slovaca alebo v Studia G eom orphologica Carpatho- 
Balcanica. Ďalšie podrobnosti o konferencii včítane bohate j fotogalérie  
poskytu je  konferenčná internetová stránka h ttp //w w w fns.un ibask/~kfg  
cbgc/cbgc.html. Zanedlho po skončení konferencie otvorila svoju informač 
nú 6nnosť i prvá internetová stránka KBGK -  http://www.fns uniba sk/cbgc/

Zora M achová
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Pocta slovenskému lingvistovi Vincentovi Blanárovi
Radi by sme odbornej verejnosti predstavili dve knižné práce prot. Vincenta Blanára, DrSc., publikované pri príležitosti jeho osemdesiatych 

narodenín v Spolkovej republike Nemecko:
Blanár, V.: THEORIE DES EIGENNAMENS. Status, Organisation und Funktionleren der Eigennamen In der gesellschaftllchen Kommunlkatlon. 

Germanistische Ungulstik 164 -  165. 2001. Hildesheim -  Zurich -  New York 2001. 208 s.
Blanár, V.: SELECTA LINGUISTICA ET ONOMASTICA. Beiheft 21. Studia Onomastlca XI. Red. E. Elehler. Leipzig 2001. 256 s.

Monografia Theorie des Eigennamens je Blanárovou nem eckou mutáciou 
slovenskej verzie Teórie vlastného mena (1996). V úvode F. Debusa sa 
V. Blanár predstavuje ako jeden z najviac profilu júc ich  onom astikov vý
chodnej Európy. V. Blanár od začiatku svojej vedeckej dráhy (prakticky od 
r. 1945, ked dokončil doktorskú dizertáciu „Osobné mená. K základom se- 
miologickej onomastiky)“ sa usiluje o originálne chápanie náuky o vlastných 
menách. Prezentovaná m onogra fia  završuje polstoročné úsilie o kom 
plexné teoreticko-metodologické „uchopenie“ takej zložitej problematiky, 
ako je pomenúvanie vlastnými menami. Takéto ce lostné  poňatie  otázky 
vlastných m ien v Blanárovom prípade znamená spojenie a syntézu onoma- 
ziologicko-semaziologického, funkčno-štrukturáleneho aj socio-lingvistického 
prístupu. VBIanárovej originálnej koncepcii, explikovanej prostredníctvom 
premysleného terminologického aparátu, patrí základné m iesto problem a
tike významu vlastného mena. Vo svojej argumentácii vychádza z funkčnej 
odlišnosti apelatív a proprií, pokračuje term inologickým vymedzení základ
ných pojm ov (onym ický obsah, onym ická sémantika, t. j. designácia. refe
renčný vzfah, onym ická platnosť (hodnota) v lastného mena) a dospieva 
k deta ilném u výkladu o onym icke j sém antike. O nym ická sém antika d ife 
rencuje vlastné mená nielen navonok (na rovine apelatívum -  proprium), 
ale zároveň aj onym ické podsystém y navzájom. Autorovi nejde len o „aka
dem ické“ riešenie otázok na úrovni systému, ale aj o vysvetlenie fungovania 
vlastného mena v reči so závažnými dôsledkami v jazykovej praxi. Vlastné 
m eno v kom unikácii plnohodnotne funguje len za predpokladu, že ho p o 
užívatelia jazyka správne identifiku jú . V. Blanár rozlišuje presupozičnú 
identifikáciu (zaradenie mena od príslušného onymického podsystému, t  j. 
dekódovanie designácíe) a referenčnú identifikáciu (poznanie designácie 
aj referenčného vzťahu, t. j. dekódovanie celého onym ického obsahu).

Druhou publikáciou je výber lexikologických a onomastických štúdií. Táto 
publikácia s nemeckým úvodom  E. Eichlera a slovenským úvodným slo
vom S. Ondrejoviča, riaditeľa JÚLŠ SAV, kde sa technicky texty pnpravo- 
vali, predstavuje nem eckém u čitateľovi V. Blanára širšie -  n ielen ako 
onomastika. ale aj lexikológa, sémantika či lexikografa, štúdie vo výbere sú 
v slovenčine, nem čine, angličtine, ruštine a bulharčine; v resumé a v ob
sahu sa pri slovanských jazykoch uvádza nemecký preklad a pri všetkých 
príspevkoch bibliografický údaj o ich publikovaní. Jazykovede je venova
ných 14 a onom astike 10 štúdií. Výber je premyslene usporiadaný a v zá
sade dobre dokum entuje jednak smerovanie autorovho vedeckého rastu, 
jednak jeho celkový záber.

Prvou štúdiou v jazykovednom  bloku je práca Organizácia slovnej záso
by, v ktorej sa zdôvodňuje systémové chápanie slovnej zásoby a základné 
princípy jej štrukturácie a fungovania. Všeobecne lexikologicky je zame
raná štúdia Od myšlienkového spracovania k lexikálnemu významu. Autor

tu rieši zložitý proces myšlienkového spracovania a následného jazykového 
„zhm otnen ia“ m im ojazykovej reality. Š irší porovnávací záber má práca 
o štruktúrnych zhodách sém antických polí stá f -  sedieť -  ležať v slovnej 
zásobe balkánskych jazykov. Dvoma príspevkami sa V. Blanár predstavuje 
ako skvelý znalec dejín spisovnej slovenčiny (Jazykovedné die lo  Ľudovíta 
Štúra v slovenskom a slovanskom kontexte) i ako jeden z hlavných autorov 
lexikografickej koncepcie Historického slovníka slovenského jazyka (Lexi- 
kálno-sémantická problematika Historického slovníka slovenského jazyka).

Onomastickú časť otvára zásadná práca Špecifikum onom astiky a dô le
žitá stať Lingvistický a onomastický status vlastného mena; V. Blanár -  me
todológ onomastiky -  tu charakterizuje gnozeologickú podstatu identifikácie 
jej spoločenské potreby, antrojponymické systémy a jazykovú stránku vlast
ného mena. Poukaz na dvojaký status vlastného mena našiel širšie uzna
nie. S ocio-lingvistický aspekt vlastných m ien autor upla tňu je v štúdiách 
Antroponym ický systém a jeho fungovanie a Sociologický komentár k vý
skumu neoficiálneho pomenúvania na strednom Slovensku. Čitateľ sa tu 
dozvie o autorovej schopnosti predvídať a predstihnúť sm er výskumu (na 
príklade metodických východísk pre soao-lingvistický výskum živých mien 
z r. 1945, 1950). Výber uzatvára brilantná štúdia K základom [porovnávacej 
onomastiky, v ktorej je predstavených päí ojperádí systematického porovná
vacieho opisu proprií. Ich zjednocujúcim  faktorom sú formálne prostnedky 
pomocou ktorých sa vyjadrujú ortymicky relevantné významové komponenty 
v procesoch onym ického pomenúvania.

Syntetické dielo Vincenta Blanára Theone des Eigennamens predstavuje 
mnohoaspektový (avšak konzistentný), minuciózny (avšak bez náznaku am
bície na „definitívne“ riešenia) a -  čo je veľmi dôležité -  v nie jednom ohľade 
podnetný a nasledovaniahodný text. Podobne kladným spôsobom by sme 
m ohli hodnotiť aj výber Selecta L ingu istics et Onom astica. kedže štúdie 
doň zaradené vytvárajú kompaktný celok, prostredníctvom ktorého nado
búdajú novú poznávaciu hodnotu Recenzované publikácie predstavujú 
V. Blanára ako lingvistu  so širokým  výskum ným  záberom : okrem  ono
mastiky je to všeobecná lexikológia onomaziotógia, sem azio lóg ia  konfron
tačná semaziológia, histoncká lexiko lóg ia  lexikografia, slavistika históna 
jazykovedy o  dejiny spisovnej slovenčiny Práce V Blanára v daných oblas
tiach prekračujú rámec slovakistiky aj slavistiky a touto prezentáciou v nem
čine Blanárove úvahy „ožívajú“ hlavne vďaka iniciatíve nemeckých editorov 
F. Debusa a E. Eichlera aj vo svetovom priestore.

Doc. PhDr. Miloslava Sokolová, CSc., Katedra slovenského jazyka 
a literatúry, F1F Prešovskej univerzity, mail: sokolova@unlpo.sk 

Mgr. Martin Ološtiak, Katedra slovenského jazyka a literatúry.
FIF Prešovskej univerzity, mail: martin.olo@post.sk

K osemdesiatinám pani docentky Hedvigy Bystrickej

Začiatkom februára sa dožila významného životného jubilea -  osemdesiatich rokov -  úspešná pedagogička a vynikajúca vedecká pracovníčka -  
doc. RNDr. Hedviga Bystrická, CSc.

Narodila sa 2. februára 1924 v Močaranoch, 
v okrese M ichalovce. M aturovala na Reálnom 
gymnáziu v Michalovciach v roku 1942. Vysoko
školské štúdium na Prírodovedeckej fakulte SU 
v Bratislave, odbor prírodopis -  zemepis ukon
čila v roku 1948 a v roku 1951 obhájila rigoróznu 
prácu na tém u „M ikropaleonto log ické štúdium 
tortónu okolia Šaštína“ . Titul kandidáta vied zís
kala v roku 1966 po obhájení kandidátskej práce 
na tému „Ortholitické Coccolithophorida paleogé- 
nu Slovenska a ich stratigrafický význam". V roku 
1967 na základe súboru  pub likovaných vedec
kých prác jej bol priznaný titul docentky mikro- 
paleontológie.

Doc. Bystrická bola dlhoročnou členkou skú
šobnej komisie pre štátne záverečné skúšky, pod
predsedníčkou rigoróznej kom isie z paleontoló
gie, školitelkou kandidátov vied z paleontológie, 
členkou pre obhajoby DrSc. z paleontológie pri 
ČSAV, členkou Národného komitétu paleontológie 
pri ČSAV, členkou výboru Paleontologickej o d 
bornej skupiny pri SGS, členkou redakčnej rady

Acta geologica et geographica. Odborne pôso
bila v m ikropaleontológii. Ako prvá na Slovensku 
vymedzila nanoplanktónové zóny stredného pa- 
leocénu až stredného oligocénu, poukázala na 
m ožnosť korelácie  nanoplanktónových spo lo 
čenstiev nielen v rámci Západných Karpát, ale 
aj in terreg ionálne a na m ožnosť ich využitia  pre 
biostra tigrafiu  a paleoeko lóg iu . Výsledky svojich 
štúd ií publikovala s priaznivým  ohlasom  v rôz
nych dom ácich i zahraničných odborných časo
pisoch.

Z najvýznamnejších prác treba spomenúf:
Bystrická H., 1961: Mikrofauna pestrých vrstiev 

tilinskej kotliny. Acta geol. et geogr. Univ. Com. 5. 
pp. 109-176.

Bystrická H., 1964: Les C occo lithophorides  
(Flagelles) de I Eocene supérieur de la Slovaquie. 
Geol. Zbor., 15, 2, pp. 203-225.

B ystrická  H. 1968: Les d iscoaste ridás  du  
Paléogene des Karpates occidenta les . Acta geol. 
geogr. Univ. Com, 17, pp. 175-244

Bystrická H., 1990: The first fíndig o f Rupehan 
nannoflora in the Turčianska kotlina depression. 
Záp. Karp., ser. Paleont. 14, pp. 47-55.

Na Katedre geológie a paleontológie PriF UK 
prednášala a viedla cvičenia z paleontologických 
disciplín. Bola školitelkou mnohých diptomantov 
a ašpirantov z paleontologie, kým v roku 1989 ne
odišla do dôchodku.

Za svoju (pedagogickú činnosť bola doc. Bys
trická vyznamenaná Bronzovou medailou PnF 
UK (1980), Striebornou medailou PriF UK a UK 
(1984). Zlatou medailou PriF UK (1989) a titu iom  
Ministerstva školstva -  Zaslúžilý učrtef (1984) 

P racovníc i Katedry geo log ie  a p a leon to log ie  
PriF UK, kde d lhé  roky p edagog icky  pôsob ila , 
že la jú  p a n i d o ce n tke  H edvige  B ys tr ic k e l pri 
p r íle ž ito s ti le i  význam ného  ž ivo tné h o  lu b ile a  
s ilné  zdravie a ra d o s t v živote.

B lahoželám e.
Za kolektív pracovníkov 

Katedry geológie a paleontológie PriF UK 
Marianna Slamkové
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Pozdrav jubilantovi
Začiatkom februára tohto roku oslávil svoje životné jub ileum  prof. MUDr. Rafael Redhammer, DrSc., 

význam ný s lovenský pneum o lóg  a ftlzeo lóg . p rednosta  K lin iky  pneu m o ftize o ló g le  LF UK.

Narodil sa 14. februára  1934 v Bratislave, štú
dium na Lekárskej fakulte UK ukončil v r. 1953. 
Spočiatku pracoval na internom oddelení nemoc
nice v Komárne, od r. 1962 pôsobil vo Fakultnej 
nemocnici v Bratislave, kde získal kvalifikáciu inter
nistu I. stupňa (1963) a II. stupňa (1976). V roku 
1966 prešiel na Lekársku fakultu UK a v r. 1983 
prijal ponuku viesť Kliniku tuberkulózy a pľúcnych 
chorôb LF UK. Po získaní nadstavbovej špec ia 
lizácie v odbore  Tuberku lóza a pľúcne choroby 
bol v roku 1985 vym enovaný za jej prednostu 
a tento post zastáva doteraz. Postupne získal na 
Lekárskej fakulte UK v r. 1973 hodnosť kandidáta 
lekárskych vied (1973), docenta (1976), doktora 
lekárskych vied (1982) a v roku 1986 bol vymeno
vaný za profesora v odbore vnútorne lekárstvo.

Prof. R. Redhammer publikoval vyše 370 odbor
ných vedeckých prác v tuzem ských i v zahranič
ných lekárskych časop isoch a dalšie  sú prip ra 
vené na uverejnenie. Je autorom a spoluautorom 
viacerých monografií, učebníc a učebných textov 
pre študentov slovenských lekárskych fakúlt 

Z monografií sú najznámejšie:
Mayer, M., Redhammer, R.: Funkčné testy pľúc 

v praxi (Martin, OSVETA,1982, 468 s.), 
Redhammer, R.: Pravo-tavé skraty v kardiopul- 

m onálnej d iagnostike  (Martin, OSVETA, 1985, 
167 s.),

Redhammer a kol.: Úvod do vedeckovýskumnej 
činnosti v medicíne (Bratislava, LF UK,1983,160 s.),

Tomori, Z., Redhammer, R., Donič, V.: Základy 
spánkovej m edicíny  (Košice, Vojenská letecká 
akadémia, 1999, 368 s), ktorá získala Jesseniovu 
cenu.

Zo študijnej literatúry spom eňm e aspoň:
Redhammer, R. a kol.: Tuberkulóza pľúc a po 

hrudnice  (Bratislava, LF UK, 1989, 108 s.),
Redhammer, R. a kol.: Tuberkulóza (Bratislava, 

Univerzita Komenského. 2000, vyd.1, 72s).
Je autorom  alebo spoluautorom  kapitol o cho

robách dýchacích orgánov v 3 učebniciach vnú
torného lekárstva a v 6 skriptách. Trikrát získal 
Cenu rektora UK (1983, 1985, 1989) za najlepšiu 
pub likáciu  roka a dvakrát Cenu S poločnosti fy 
z io lóg ie  a patológie dýchania (1978, 1985) Pred
niesol oko lo  250 odborných vedeckých predná
šok na dom ácich i medzinárodných kongresoch 
a konferenciách (Sheffield, Paríž, Goteborg. Paler
mo, Freiburg, Helsinki, Sofia, Viedeň, Budapešf, 
Kielce, St. Petersburg, Londýn, Boston a i.), k to 
rým i reprezentoval slovenskú lekársku vedu za 
hranicami našej vlasti.

Odborné informácie a poznatky uplatňuie v pe
dagogickej, vedeckovýskumnej i liečebno-preven- 
tŕvnej činnosti. Okrem výučby študentov lekárskei 
fakulty sa venuje aj výchove doktorandov v rámci 
interného i externého postgraduálneho vzdeláva
nia.

O dborná a vedecká činnosť jub ilanta ie za
m eraná na obštručkne bronchopulmonáJmonálne 
ochorenia, krvné plyny a pľúcnu cirkuláciu, pre
dovšetkým z hľadiska d iagnostiky a liečebného 
pristupu. V poslednom období sa venuie prob le
m atike porúch dýchania počas spánku (Sleep 
Apnea Syndrom e). Ako národný reprezentant 
EMASH, IUATLD a člen viacerých dom ácich pro- 
tifaičiarskych kom isií sa aktívne podieľa na bO|i 
proti fajčeniu.

V uplynulých rokoch bol predsedom Slovenskej 
aj Československej spoločnosti fyziológie a pa
to lóg ie  dýchania (1989 -  1992), v súčasnosti je 
1. podpredsedom  slovenského výboru tejto spo
ločnosti. Je členom  viacerých odborných lekár
skych spoločností na Slovensku (Pneumologická 
a ftizeo log ická  spoločnosť, S lovenská internis- 
tická  spoločnosť, Spolok Bratislavských lekárov)

a tiež členom  viacerých medzinárodných odbor
ných lekárskych spoločností, ako sú napr. IUATLD 
(International Union A gainst Tubercu losis and 
Lung D iseases) -  korešpondu júc im  členom  jej 
kom isie  „S m oking  or Health", ERS (European 
Respiratory Society), je národným delegátom  za 
S lovensko v EMASH (European M edical As- 
sotiation Sm oking or Health) a v IRCC (Intensive 
Respiratory Care C lub) Je členom  Rakúskei 
resp iro log icke j spoločnosti a čestným  členom  
Madarskej respiro logickej spoločnosti V období 
1991-2002 bol vedúcim  redaktorom odborného 
lekárskeho periodika STUDIA PNEUMOLOGICA 
ET PHTHISEOLOGICA, ktorý vychádzal pre pneu- 
m ológov a ftizeológov Slovenskej i Českej repub
liky

Pán profesor sa rád venuje vedecko-výchovnei 
práci študentov v rám ci ŠVOČ, za čo obdržal 
viacero pochvalných uznaní študenti, ktorých 
viedol k vedeckej tvorivej činnosti, často uspeli 
v celoštátnych i m edzinárodných kolách súťaže 
m nohí sú v súčasnosti význam ným i akadem ic
kým i funkc ionárm i na LF UK. pripadne v iných 
významných inštitúciách

Pravidelne organizuje odborne vedecké konte 
renae. je zakladateľom .Bratislavských drv fyzicko 
gie a patológie dýchania ', ktorých už XV ročník 
sa uskutočnil vlani začiatkom decembra V r 1983 
tiež usporiadal v Bratislave kongres Európske) 
respirologickej spoločnosti s bohatou m edziná
rodnou účasťou

Pn kom unálnych volbách v r 1994 bol zvoleny 
za poslanca M estskei časti Bratislava Nove 
Mesto (1994 -  1998) kde pracoval vo funkcu 
predsedu Sooáino-Zdravotne; kom isie za ktorú 
činnosť bol verejne ocenený (1997) Nezabúda 
ani na publikovanie osvetových a zdravotne vy 
chovných článkov s cieľom zlepárf informovanosť 
a zdravotné uvedomenie obyvateľstva.

Dekan LF UK oceňujúc jeho činnosf pána pro
fesora pre rozvoj fakulty mu udelil Zlatú medailu 
LF UK.

Do ďalších rokov veta zdravia, štastia a úspe
chov p ra jú  pán o v i p ro fe so ro v i R odham m erovi 
je h o  ko legov ia  i  študenti.

Jubilujúci prof. J. Jakuš
Koncom  feb ruára  o s láv il svo je  ok rúh le  ž ivo tné  ju b ile u m  -  50 rokov  -  pop redný s lovensky 

neurofyzio lóg, zakladajúci člen S lovenskej b io fyziká lne j spoločnosti -  prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.

Pán profesor Jakuš je pracovníkom Jeseniovej 
lekárskej fakulty UK a významným predstaviteľom 
slovenskej ško ly experim entálnej respiro lóg ie  
Celé štvrťstoročie sa cieľavedome venuje proble
matike centrá lnej nervovej regulácie  dýchania, 
kašľa a iných reflexov. Je absolventom Lekárskej 
faku lty Univerzity Kom enského v Martine, kde

promoval v r. 1978. Kandidátsku dizertačnú prácu 
obhájil v r. 1983 na Univerzite Kom enského 
v Bratislave, kde v r. 1990 aj úspešne habilitoval. 
V roku 1997 získal vedeckú hodnosť doktora le
kárskych vied v odbore Normálna a patologická 
fyz io lóg ia  na S lovenskej akadém ii vied v Bra
tislave. Hodnosť profesora v odbore patologická 
fyzio lógia získal v r. 2001 na Univerzite Karlovej 
v Prahe. Tlačou publikoval takmer stopäťdesiat ve
deckých a odborných prác, práce experimentál
ne, monografické i učebné texty, ktoré zazname
nali najmä medzinárodný ohlas v nie menej ako 
220 citáciách podľa Science C itation Index. 
Okrem iného získal aj štipendium na prestížnej 
Rockefellerovej Univerzite v New Yorku, kde pôso
bil takm er dva roky. Pracoval v medzinárodnom 
tíme špičkových vedcov, riešiacich problematiku 
regulácie vestibulo-respiračných reflexov, reflexu 
zvracania a jeho tlmenia, v dvoch projektoch ame
rickej kozmonautickej agentúry NASA.

V cfakovnom liste predsedu Slovenskej biofy
zikálnej spoločnosti, ktorý jub ilan t obdržal dňa 
27. 2. 2004, sa oceňuje jeho zásluha pri zrode

spoločnosti a osobitne jeho tvorivá iniciatíva ve
novaná prepájan iu  základného bio fyziká lneho 
výskum u s hum ánnou m edicínou Ako sa dalej 
v liste uvádza .takéto prepájanie prírodných vied 
a medicíny je  jednoznačnou prioritou EurópskeI 
únie v oblastí vied o tiv e j prírode a celkom určite 
nadobudne v krátkej dobe prioritný význam I na 
Slovensku." V dalšom  liste od predsedu S po
ločnosti pre lekársku fyziku a b io fyziku SLS sa 
oceňu jú  zás luhy prof. Jakuša v p ed a g og icke j 
a organizačnej práci a pri výchove mladých ve
deckých pracovníkov. Uznaním dlhoročnej práce, 
pedagog ických a vedeckých kvalít prof. Jakuša 
bolo aj odovzdanie Pamätnej medaily Jessenio- 
vej lekárskej fakulty UK, ktoré mu udelil dekan 
JLF UK v Martine -  prof MUDr Ján Danko, CSc

Vážený pán p ro fesor,
p ra jem e Vám pevná zdravie, Invenciu  a m no

ho  ú sp e ch o v  v p rá c i a vo Vašom  o sob n o m  
živote

A d M u ltos  A nn  os I
S po lup racovn íc i a pria te lia
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Odišiel profesor Milan Chalabala

V sv ia točn ý  deň 24. decem bra  2003 vo  veku 
75 rokov  náh le  d o tlk lo  s rdce  význam nej o sob 
nosti če ske j a s lo v e n s k e j fa rm á c ie , vysoko 
ško lského  učiteľa , vedca, a kadem ického  fu n k 
c ionára , o rgan izá tora  vedeckého, o db o rného  
a sp o ločenského  ž ivo ta  -  p ro f. RNDr. PhMr. 
Dr.h.c. M ilana C ha laba lu , DrSc. Jeho život sa 
nečakane zastavil na rodinnej chalupe v milovanej 
Lubietovej. V tichu  a pohodlí, daleko od ruchu 
velkého mesta a uponáhľaného života. Mal život 
rád a celý ho prežil obklopený ľudmi -  spolupra
covníkmi, kolegami, študentm i, lekárnikm i i pria
teľmi.

Profesor Chalabala sa narodil 21. 9. 1928 v Ne- 
moticiach na Morave. Po absolvovaní štúdia na 
Farm aceutickej faku lte  M asarykovej univerzity

ca £o

Zbohom, Ž e íka ...
Stretli sm e sa v roku 1973, začali sme 

spolu študovať na F ilozo ficke j faku lte  UK 
a aj po skončení vysokej školy sa naše cesty 
nerozišli. Pracovali sme na SVŠT a potom 
sme prešli najprv jedna, potom  druhá na 
Právnickú fakultu UK. S plným nasadením 
sme sa venovali práci, realizovali sme sa 
v nej. Boli sme tu, zdieľali sme spolu radosti 
aj starosti, povinnosti aj oddych. N iekedy 
sme sa nevideli aj niekolko dní, ale vedeli 
sme, že sme tu, jedna druhej nablízku, v jed
nej budove, že si môžeme pomôcf, podpořit 
sa, vyžalovať sa. Choroba prišla náhle, ne
čakane a nikto z nás netušil s akou záker
nosťou. M ilovala svoju rodinu, bo la  p lná 
optim izm u a vyžarovala lásku a životnú silu. 
Preto sme nemohli uveriť, že tento boj pre
hráva. Nevieme sa zmieriť s myšlienkou, že 
sa už neuvidíme a neporozprávame. Ale je 
to tak, tridsiateho januára sme sa s PhDr. 
Želmírou Zelenákovou rozlúčili. Pätnásteho 
februára by sa dožila päťdesiatky.

M g r. Eva Vlková
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NAŠA UNIVERZITA spravodaj Univerzity Komenského 
v Bratislave • Vydáva Univerzita Komenského • Adresa: 
Šafárikovo nám. č. 6. 818 06 Bratislava • Tel: 59 24 41 11 • 
e-mail: OVSV@rec uniba.sk • http://www.unibask. polož
ka Rektorát UK • Predseda redakčnej rady: doc. RNDr. 
Pavel Súra, PhD., prorektor UK Členovia: RNDr Martin 
Belluš, FMFI UK, doc. MUDr. Marián Bernadič, CSc., 
LP UK, prof. ThDr. Juraj Bándy, EBF UK, ThLic. Jozef 
Kováčik, RKCMBF UK, PhDr. Anna Bujnová, CSc., FM UK 
doc. PhDr Michal Leško, C S c. FTVŠ UK doc PhDr Ing 
Peter Dórr, CSc., PDF UK prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc., 
PRAF UK, prof. MUDr. Štefan Straka, DrSc., JLF UK 
doc. RNDr. Lubomír Tomáška CSc., PRIF UK doc. RNDr, 
Marián Bukovský, CSc . FAF UK, prof. PhDr Pavol 2igo. 
CSc., FIF UK, Mgr. Jana Mielcarková, FSEV UK • 
Zodpovedná redaktorka: Mgr, Jiřina Hinnerová • Grafická 
úprava: Darina Fóldešová • Tlač: Polygrafické stredisko 
UK • Uzávierka 1. každého mesiaca

v Brne sa tu stal asistentom, neskôr odborným 
asistentom  a získal na nej aj vedeckú hodnosť 
CSc. (1960). Po zlúčení brnenskej a bratislavskej 
faku lty (1960) prešiel na ce loštátnu fakultu do 
Bratislavy a stal sa jej prodekanom  pre študijné 
záležitosti (1960 -  1962). V roku 1963 sa habili
tova l na docenta  z galen icke j farmácie, v roku 
1968 sa stal profesorom  a v roku 1981 získal 
hodnosť DrSc. Vďaka svojim vedeckým aktivitám, 
príťažlivému pedagog ickém u pôsobeniu, všeo
becném u rozhľadu a in te ligencii sa stal uzná
vanou osobnosťou v akademickom a vedeckom 
prostredí presahujúcom rámec fakulty a univer
zity. Ako pozvaný profesor pôsobil na univerzite 
v Havane (Kuba) a v Erlangene (Nemecko).

Dlhé roky bol vedúcou osobnosťou nielen v ob
lasti svo jho  vedeckého pôsobenia, ale vôbec 
v celom komplexe farmaceutických vied. Stál pri 
jadre ich konštituovania, udávania ich smeru 
a ich rozvoja. Požíval rešpekt a mal prirodzenú 
autoritu. Viacero rokov bol zástupcom vedúceho 
katedry galen icke j farm ácie a v rokoch 1981 -  
1991 jej vedúcim . Pôsobil ako externý pracovník 
vo viacerých inštitúciách -  záslužné je jeho pô
sobenie v ILF, VULM v Modre, ŠUKL, FaF v Brne. 
Osobitnú pozornosť si zaslúži jeho podiel na vy
dávaní ČsL 3, ČsL 4 a na prvom vydaní Sloven
ského liekopisu. V rokoch 1964 -  1966 pôsobil 
vo funkcii dekana FaF UK a v rokoch 1990 -  1993 
vo funkcii je j prvého prodekana. O pracovitosti 
prof. Chalabalu svedčí vyše 200 vedeckých prác, 
množstvo odborných článkov o galenickej far
mácii, o štúdiu farm ácie, všeobecne o farmácii, 
lekárenstve, tituloch, vede atď. Je spoluautorom

viacerých encyklopédií, známe sú jeho učebnice 
Liekové form y a Technologie léku.

Profesor Chalabala založil početnú českoslo
venskú vedeckú školu v oblasti galenickej farmá
cie. Vychoval desia tky vedeckých pracovníkov 
(CSc.), viacerých docentov, jedného  profesora. 
Bol dlhoročným  členom  redakčných rád vedec
kých a odborných fa rm aceutických časop isov 
na Slovensku a v Čechách a spoluzakladateľom 
a zodpovedným  redaktorom fakultného zborníka 
Acta Facultatis Pharmaceuticae. Pôsobil v mno
hých vedeckých grémiách na rôznych úrovniach, 
bol členom  komisií, vedeckých rád. Výrazne sa 
angažoval v práci v Československej a neskôr 
Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, ktorej bol 
v rakoch  1990 -  1999 predsedom. Výrazom uzna
nia vedeckého diela prof. Chalabalu je udelenie 
čestnej hodnosti „doctor honoris causa“ Semmet- 
weisovou lekárskou univerzitou v Budapeští a Ve
terinárnou a farm aceutickou univerzitou v Brne. 
Jeho práca bola ocenená m nohým i ďalšími naj
vyššími vyznam enaniam i dom ácich  a zahranič
ných univerzít, fakúlt a vedeckých ústavov vrátane 
štátneho vyznamenania Za vynikajúcu prácu.

Profesor Chalabala zanechal za sebou velké 
dielo, ktoré z úcty k nemu a pre pokrok v oblasti 
farmaceutických vied je hodné nasledovania jeho 
žiakmi a kolegami Zostane v spomienkach tisícok 
absolventov Farm aceutickej faku lty UK v B rati
slave i v Brne. Jeho meno je natrvalo zapísané do 
dejín slovenskej a českej vedy a v srdciach nás, 
jeho žiakov, spolupracovníkov, ko legov.

Česf jeho pamiatke! 
doc. RNDr. Jozef Seglnko, PhD., dekan FaF UK

PUBLIKÁCIE VYDANÉ VO VYDAVATEĽSTVE UK
v októbri -  decembri 2003

Ceny pubtíKácw sú bez DPH

Študijná literatúra
Benedeková, M. a kol.: Pediatria hrou Sk 52,-
Beňuška, J. a koľ: Anatómia pre medziodborové štúdium I Sk 141,-
Binovský, A.: Funkčná anatóm ia pohybového systému Sk 221 ,-
Davidová, Š.: Základy mineralógie Sk 97,-
Foltinová, J.: Histológia pre poslucháčov biom ediclnskej fyziky Sk 228,-
Gavora, P. -  Zápotočná, O. a kol.: Gramotnosť.

Vývin a možnosti je j d idaktického usmerňovania Sk 99,-
Gažík, P.: Sociálna otázka v období patristiky Sk 41,-
Gnoth, M. a kol.: Pedagogická prax pre študentov učiteľských kombinácií

na Prírodovedeckej fakulte UK Sk 141 ,-
Holzerová, J.: Experimentálne m odely chorôb Sk 151,-
Knor, M.: Mathematics for Managers II Sk 102,-
Kožuchová, M.: Obsahová dimenzia technickej výchovy so zameraním

na predškolskú a elementárnu edukäciu Sk 260,-
Krajčovič, R.: Slovenčina a slovanské jazyky II. Fonologický vývin Sk 218.-
Macková, Z. a kol.: šport ako duševný zážitok. Nové trendy v športovej psychológii Sk 137,- 
Pravda, J.: Mapový jazyk Sk 141,-
Reichwalder, P. -  Jablonský, J.: Všeobecná geológia 1 Sk 318,-
Reichwalder, P. -  Jablonský, J.: Všeobecná geológia 2 Sk 340.-
Rojkovič, I. -  Letko, V.: Základy geologického prieskumu a baníctva Sk 136 -
Sedláček, J. a kol.: Kondičná a atletická príprava a rekreačná atletika Sk 95.-
Sopócl, J. a kol.: Slovensko v deväťdesiatych rokoch Sk 295 -
Šimonek, J. -  Zrubák, A. a kol.: Základy kondičnej prípravy v športe Sk 76.-
Šuška, P. a kol.: Vybrané kapitoly z gynekológie Sk 205,-
Takáč, M.: Kvalitatívne m odelovanie a simulácia Sk 146,-
Vojtek, M.: Od baroka k romantizmu. Literárne sm ery a tendencie

v slovenskej literatúre v rokoch 1 7 8 0 -1 8 4 0  Sk 97.-
Zambor, J. a kol.: Portréty slovenských spisovateľov 3 Sk 50.-

Zborniky vedeckých prác
Acta Mathematica UC LXXI 2002/2 
Acta Mathematica UC LXXII 2003/1
EDEN Environments and Ecosystem Dynamics of the Eurasian Neogene
Ethnologia Slovaca et Slavica 3 0 -3 1
Index Seminum 2003
Klinická pediatria II
Musaica XXIV
Nové trendy v krajinnej ekológii -  vyšlo na CD 
Philologica LVII
Vzdelávanie seniorov a nové trendy pre tretie tisícročie
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Študentským perom

X JÍekedy s i kladiem otázku,
I V  č i už je  čas. Správny čas 
na to, aby sa niečo zmenilo. 
Stačí len m alý krok vpred, 
pretože je  to  lepšie ako n ič  
a, koniec koncov, cesta sa dá 
p re js ť  a j drobným i krokmi. 
Rovnakú otázku s i asi dáva 
veľa ľu d í na celom svete.
Pre niekoho môže znamenať 
iba slová, no na mnohých 
tvrdo padá je j  význam.
Možno ti, ktorých ľudské 
p ráva  sú neustále 
porušované, sa denne 
m odlia, aby už nastal ten 
čas.
K ra jiny, ktoré sa roky 
zm ietajú vo vojnových  
konfliktoch. Vláda p ro t i 
rebelom, rebe li navzájom  
p ro t i sebe - a v  strede toho 
v irva ru  sú obyčajní ľudia.
Pre n ich je  dôležité prežiť. 
Krajiny, kde p o d  rúškom  
mieru vládne tvrdá diktatúra.
V  M janm arsku n ik to  nahlas 
nerozpráva o tom, že niečo je  
zlé. A ak to povie, nasledujú 
represie a roky strávené
vo väzení. Junta kontro lu je  
médiá. Neexistuje sloboda  
tlače č i prejavu. Je to  „  tichá  
zem
Predstavme s i mapu sveta 
a v duchu zaznačme červený 
kríž  všade tam, kde sa 
porušu jú  ľudské 
práva. Všímate si, ako sa 
postupne vynára jú?
V niektorých častiach Zeme 

pre kríže sotva vidím  
pôvodnú mapu.
N ie  je  to však len o diktatúre, 
cenzúre a vojnách. O  systé
moch a vládnych mašiné
riách. Poďme v tomto reťazci 
až celkom dolu  -  k človeku. 
Priznajm e si, ko ľko ľu d í na 
celej p lanéte má predsudky, 
trp í chorobnou nenávisťou 
voči všetkému, čo je  iné, 
nepoznané alebo akosi 
vybočuje z normy. A n i radšej 
nechcem, aby ste s i zase 
p reds tav ili mapu sveta 
a ro b il i krížiky. Na začiatok  
snáď  celkom postačí, ak sa 
zahran ičn í študenti budú 
m ôcť prechádzať v u lic iach  
B ra tis lavy bez strachu, že 
skončia d o b ití v nemocnici. 
Každý deň nám ponúka  
možnosť zm eniť seba alebo 
niekoho z nášho oko lia  a 
p ris p ie ť  tak k postupnej 
lik v id á c ii xenofóbie  
a predsudkov.

Jana M achalová

Slovensko a Európska únia
Máj sa blíži a ľudia sa čoraz 

častejšie rozprávajú o vstupe 
Slovenska do Európskej únie 
(EÚ) Niektorí sa tešia, iní zase 
nie. Ale všetko má svoje klady 
aj zápory. Okrem toho, že 
vstupom do Európskej únie sa 
podieľame na zjednocovaní 
Európy, máme očakávať aj zvý
šenie životnej úrovne obyva
teľstva, možnosť študovať 
v zahraničí, pribúdať by mali aj 
pracovné ponuky, hoci práve 
najnovšie informácie z krajín 
EÚ hovoria o opaku. Medzi ďal
šie ciele EÚ patrí: podpora eko
nomického rozvoja, stabilné 
a vyvážené obchodné vzťahy 
a zaručenie voľnej súťaže, 
rozširovanie EÚ o nových čle
nov, pomoc rozvojovým štátom 
a zachovanie mieru a slobody 
jednotnou obrannou politikou 

Od vzniku samostatnej Slo
venskej republiky v roku 1993 
patrí vstup do EÚ medzi priority 
slovenskej zahraničnej politiky 
Vzájomné vzťahy Slovenska

a EÚ sú založené na Európskej 
dohode o pridružení, ktorá bola 
podpísaná 4. 10. 1993 a vstú
pila do platnosti 1 .2 .1 9 9 5 . 
(Dohoda medzi EÚ a Česko
slovenskou federatívnou re
publikou bola podpísaná už 
16.12. 1991, no po rozdelení 
republík stratila platnosť) 

Dôchodcovia sa obávajú naj
mä eura, študenti podmienok 
na vzdelávanie. Ani si nevieme 
predstaviť, že by sme mohli 
študovať kdekoľvek v zahrani
čí, a že titul, ktorý získame 
štúdiom na slovenskej vysokej 
škole, bude seriózne chápaný 
takmer v celej Európe 

Iste, všetko potrebuje svoj 
čas, preto nemôže nikto očaká
vať, že by sa týmto rokom nie
čo drasticky zmenilo Aspoň 
však konečne prišiel rok, ktorý 
sa môže zapísať do sloven
ských dejín ako významný 
a možno aj jeden z prevrat
ných Dúfajme

Lucia šuková

Prírastok do knižnice
Študenti sa často sťažujú na 

nedostatok odbornej literatúry 
v predm etoch, ktoré tvoria 
základ ich učebného plánu. 
Mnohokrát majú pravdu, Ne
dostanú sa k poznaniu pred
metu v celej jeho šírke. Aj 
preto sa s potešením zozna
mujeme s novinkami, ktoré 
vydáva Univerzita Komenské
ho a autormi sú pracovníci 
našej univerzity.

PhDr. Zdenka Macková,
CSc., napísala pre potreby štu
dentov Fakulty telesnej výcho
vy a športu UK, ale nielen pre 
nich, učebný text Šport ako 
duševný zážitok Nové trendy 
v športovej psychológii.

V úvode sa autorka vysvet
ľuje, čo je šport a podrobnejšie 
sa venuje pohľadu na šport 
z aspektu humanistickej a pozi
tívnej psychológie. Do popredia 
sa dostávajú otázky sebapoz- 
návania človeka, športovca 
a osobitne zaujímavé prežíva
nie známe ako „zážitok 
prúdenia“. Práve v tejto časti 
autorka dopĺňa text o zážitky 
študentov v rôznych druhoch

športu, čím jej text získava 
auntenticitu a hodnovernosť. 
Ďalej nasleduje pohľad na vý
vin pohybu človeka v jeho 
fyzickej, duševnej i duchovnej 
úrovni v prvej tridsiatke života 

Napokon autorka skúma 
terapeutický potenciál pohybu 
na rôznych úrovniach ľudskej 
existencie.

Zdenka Macková v úvode 
píše. „Spôsob, akým sa pokú
šame pristupovať k problé
mom, bude pripomínať cestu 
po horách -  niekedy v bezpečí 
údolia, inokedy po nevychode- 
nom úbočí či skalnatom 
hrebeni s vyšším stupňom 
neistoty, rizika. Ako sa bude 
čitateľovi páčiť táto cesta? Pre 
tých, ktorí dávajú prednosť 
istote známych trás, bude 
pravdepodobne menej prija
teľná.“

My však po prečítaní textu, 
ktorý je dobre graficky spra
covaný, s názornými tabuľka
mi, mnohými citátmi a bohatou 
prílohou použitej literatúry, 
môžeme povedať, že bude 
prínosom pre čitateľa, či už nim 
bude študent alebo ten, ktorý 
v športe hľadá zdroj inšpirácie 

-dav

Sviatok žien
Pri skratke MD2 mnohým 

napadne už iba spomienka 
na medzinárodné oslavy dňa 
žien, ktoré boli v minulosti 
každoročne usporadúvané 
V posledných rokoch čoraz 
častejšie zabúdame na deň 
venovaný výlučne ženám -  
na 8 marec.

Mnohí si možno myslia, že 
tento sviatok má komunistickú 
tradíciu, no opak je pravdou 
História medzinárodného dňa 
žien siaha do oveľa hlbšej 
minulosti Spája sa najma 
s bojom žien za lepšie pracov
né a životné podmienky 

Prvý štrajk absolvovali ženy 
už 8 marca 1857 v New Yor
ku. v istej textilnej továrni No 
história tohto dňa sa najčas
tejšie viaže na 8 marec 1908 
kedy pri proteste žien v továr
ni Cotton zahynuli robotníčky 
Keď ženy vstúpili do štrajku I 
majiteľ sa zľakol prípadných j  

problémov, a tak zamkol ženy |
| v továrni Vo fabrike vypukol J  
| náhly požiar ktorý 129 robot
níčok usmrtil O rok neskôr už í 
v Manhattane štrajkovalo 20 j  

{tisíc robotníčok 
Za práva žien bojovala aj 

jedna z najvýznamnejších 
zástankýň nežného pohlavia 
Nemka Klára Zetkinová 
Pre ženy žiadala osemhodi
nový pracovný čas, dovolenku 
pre tehotné ženy, rovnakú 
mzdu pre ženu ako pre muža 
Práve ona zaviedla tradíciu 
osláv, no bez stanovenia pres 
ného dátumu Až komunistic
ká konferencia žien stanovila 
v roku 1911 oslavy presne 
na 8 marca 

Je smutné, že sa na tento 
sviatok zabúda Na svete je 
nespočítateľné množstvo 
žien, ktoré potrebujú pomoc, 
a na ktoré by sme si mohli 
aspoň v tento deň spomenúť 
V mnohých krajinách sú ženy 
ešte stále zatracované 
a nesvojprávne Veľa dievčat 
je nútených podľa pravidiel 
svojej krajiny uzatvárať man
želstvá vo veľmi mladom 
veku, kedy sú po celý zvyšok 
života zo sexuálneho hľadiska 
v poníženom postavení 

Preto si 8 marca spomínaj
me na svoje mamy, staré 
mamy, kamarátky, pedagogič
ky a uctime si ich aspoň 
malým kvietkom.

Martina Bajkalová

l  Túto stranu pripravili študent! 2. ročníka Katedry žurnalistiky FiF UK pod vedením Kataríny Ďudákovej


