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NASA UNIVERZITA
V marci Univerzita Komenského ocenila
významné osobnosti svetovej vedy a politiky

Čestný titul doctor honoris causa udelila Uni
verzita Komenského poprednému svetovému bio
chemikovi prof. Andrému Goffeauovi, emeritnému
profesorovi Katolíckej univerzity v Louvain-la-Neuve
v Belgicku.

Nositeľom Velkej zlatej medaily Univerzity Ko
menského sa stal generálny riaditeľ Spoločného
výskumného centra EK Dr. Barry Me Sweeney,
popredná osobnosť európskeho integračného pro
cesu v oblasti vedy.

Udelením Velkej zlatej medaily vyjadrila Univer
zita Komenského uznanie mierovým snahám pred
sedu Švédskeho parlamentu Bjórna von Sydowa,
ktorý spolu s dalšími švédskymi poslancami bol
hosťom našej alma mater.
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J. A . Komenský: Slovo Európanom
„Je n u tn é upevňovať je d n o tu zjednocovaním toho, čo
sa sp ojiť môže a má... Všetci sme občanmi jedného sveta,
sme je d n e j k rv i. N e n á vid ie ť nejakého človeka, pretože sa
inde n a ro d il, pretože hovorí iným jazykom , pretože chápe
veci ináč, pretože je viac alebo menej rozum ný - aký to
nezmysel! D ištancujm e sa od toho! Veď sme všetci ľu d ia
a sme tiež. nedokonali, my sami potrebujeme pomoc a p irto
sme d l ž n i km i všetkých“ .

V m a rc i bol h o rú c o u té m o u ro z p o č e t n a rok 2 0 0 4
Ročný rozpočet Je pre každú univerzitu najdôležitejším „zákonom ro ka“, pretože zásadným spôsobom rozhoduje o celoročnom chode školy.
Dôkladne sa o ňom rokuje v akadem ických orgánoch - v kolégiách dekanov i rektora, v správnej rade univerzity, a aby v zmysle vysokoškolského
zákona sa stal pre univerzitu právnou norm ou, m u sí byť schválený akademickým senátom univerzity.

V marci dvakrát k rozpočtu zasadalo
Kolégium rektora UK
Prvýkrát sa na pôde Kolégia rektora UK rokovalo o návrhu Rozpočtu
UK na rok 2004 pod vedením rektora UK doc. PhDr. F. Gahéra, CSc.,
dňa 15. marca 2004. Keďže v dôsledku oneskoreného zverejnenia roz
pisu štátnej dotácie z úrovne MŠ SR mali členovia kolégia na posúdenie
návrhu rozpočtu krátku lehotu, odporučili, aby sa rokovanie o týždeň odlo
žilo a zároveň aby boli v záujme transparentnosti členovia kolégia obozná
mení s návrhom rozdelenia štátnej dotácie na všetky súčasti UK. Taktiež
navrhli, aby najbližšie rokovanie kolégia venovalo osobitnú pozornosť závaž
nosti situácie súvisiacej s nedostatkom pridelených finančných prostriedkov
do konca tohto roku a aby prijalo spoločnú stratégiu ďalšieho postupu
V ďalšom bode rokovania vzalo kolégium na vedomie priebežnú in 
form áciu o počte uchádzačov o štúd ium na UK v akadem ickom roku
2004/2005. Z diskusie k tomuto bodu vyplynulo, že predbežný počet pri
hlášok na štúdium na UK v ak. roku 2004/05 je v porovnaní s ak. rokom
2003/2004 vyšší o viac ako 6 000 a další nárast sa dá očakávať v súvislosti
s prihláškami na externé štúdium.
Kolégium taktiež podporilo návrh rektora UK na zmenu systém u rozde
ľovania ubytovania v študentských dom ovoch UK, ktorý bude následne
predložený na pripomienky AS UK.
Druhýkrát sa v marci stretli členovia Kolégia rektora UK dňa 22. marca
2004, aby pod vedením rektora UK doc. F. Gahéra opätovne prerokovali
návrh rozpočtu UK na rok 2004.
Obsažná a závažná diskusia okolo rozpočtu UK na rok 2004, ktorý ne
zohľadňuje reálne potreby univerzity tak na vzdelávací proces, ako i na pre
vádzku, vyústila do prijatia nasledovných uznesení:
í. Kolégium rektora UK konštatuje, že výška pridelenej dotácie zo štát
neho rozpočtu pre vysoké školy na rok 2004 je nedostatočná (0,72 % HDP)
a nie je v súlade s programovým vyhlásením vlády SR o vysokoškolskom štú
diu ako o priorite a nenaplňuje ani cieľ postupného zvyšovania financovania
vysokých škôl zo štátneho rozpočtu tak, aby sa dosiahla úroveň krajin OECD
(1,33 % HDP). Deficit finančných prostriedkov na/má na mzdy a tovary a služ
by (energie) ohrozuje bazálnu úroveň fungovania výchovno-vzdelávacieho
procesu na vysokých školách v SR. Nárast prostriedkov na vedu a výskum
je nedostatočný a nesvedčí o tom, že SR naplní c ie ľ krajín EÚ dosiahnuť
v roku 2010 podiel prostriedkov na vedu a výskum na úrovni 3 % HDP.
2. Kolégium rektora UK konštatuje, že výška pridelenej dotácie zo štát
neho rozpočtu pre UK na rok 2004 je nedostatočná a reálne a dokonca aj
nominálne nižšia ako v roku 2003. Deficit finančných prostriedkov najmä na
mzdy a tovary a služby (energie) ohrozuje bazálnu úroveň fungovania výchovno-vzdelávacieho procesu na UK a neumožňuje ani len udržať úroveň
kvality pedagogického procesu a priamo núti UK prejst na krízový režim
(končiac prerušením výučby). Výška pridelených prostriedkov na vedu a vý
skum nevytvára základné predpoklady na to, aby UK bola konkurencieschop
nou školou v spoločnom vzdelávacom a vedeckom a výskumnom priestore
krajin EÚ.
3. Kolégium rektora UK konštatuje, že kritériá deíby bežných aj kapitálových
štátnych dotácii na základnom podprograme 077 01 nezohľadňujú prime
rane kvalitu výchovno-vzdeiávacieho procesu a výsledky vedeckého výskumu
vysokých škôl a žiada, aby bol vytvorený nový model alokácie prostriedkov
štátnej dotácie medzi vysoké školy.

4. Dekani fakúlt UK žiadajú rektora UK, aby nepodpísal s MŠ SR dotačnú
zmluvu v zverejnenej výške, pretože je pre UK priamo likvidačná a dotačnú
zmluvu ďalej na MŠ SR rozporoval.
5. Kolégium rektora UK odporúča rektorovi UK informovať o uvedených
uzneseniach Správnu radu UK, NR SR, vládu SR, MŠ SR. MF SR a SRK, ako
i masovokomunikačné prostriedky prostredníctvom TASR a SITA.
6. Kolégium rektora UK, vyjadrujúc vážne výhrady voči dôsledkom návrhu
rozpočtu UK, ktoré môžu vyústiť do zastavenia výučby na UK v septembri
2004, odporúča rektorovi UK predložiť návrh rozpočtu UK na prerokovanie
v Správnej rade UK a na schválenie v AS UK.
(Jh)

Následne sa k rozpočtu UK na rok 2004
vyjadrila aj Spravna rada UK
Rokovanie S právnej rady U niverzity Kom enského, ktoré sa konalo
dňa 25. m arca 2004 v B ra tisla ve , v ie d o l p redsed a S prá vnej rady
p. L. Roman.
Program rokovania obsahoval dva body - zmluvu o budúcej zmluve o zria
dení vecného bremena a hlavný bod - návrh rozpočtu UK na rok 2004
Rektor UK podal bližšie informácie o obsahu budúcej zmluvy o vecnom
bremene, na zriadenie ktorého je potrebný súhlas Správnej rady UK Zmluva
sa týka položenia jxitrubia cez pozemok UK. bez znehodnotenia pozemku
So zriadením vecného bremena vyjadrili přítomni členovia Správnej rady
jednohlasný súhlas.
Dlhá diskusia bola venovaná návrhu rozpočtu UK na rok 2004, ako i prob
lémom súvisiacim s nedostatočným financovaním školy z úrovne štátu
Správna rada UK napokon vzala na vedomie predložený n á v rh Rozpočtu
Univerzity Komenského na rok 2004 a odporučila vedeniu UK dopracovat
podkladový materiál k rozpočtu vo forme Správy o hospodářem UK a do
ručiť ho v termíne do 15 mája 2004 členom Správnej rady UK
(et)

Rokovania o rozpočte završil
Akademicky senát UK
Rozpočet Univerzity Kom enského na rok 2004 a jeho rozdelenie na
faku lty a súčasti UK bol hlavný bod zasadnutia Akadem ického senátu
UK, ktorý sa zišiel dňa 31. marca 2004. Rokovanie viedol doc. RNDr.
K. Mičieta, CSc., predseda AS UK.
Akademický senát UK schválil návrh Rozpočtu UK na rok 2004 a sto
tožn il sa so stanoviskom , ktoré v sú vislosti s rozpočtom prijalo Kolé
gium rektora UK.
Pozornosť venoval tiež Študentským domovom UK a schválil Pravidlá
pre rozdeľovanie ubytovacej kapacity UK medzi fakulty a ďalšie súčasti
UK, Pravidlá pre stanovenie poplatku za ubytovanie, postup a harmono
gram ubytovacej kapacity ŠD UK na akademický rok 2004/2005 a Úpravu
poplatkov za ubytovanie v ŠD UK od 1. 4. do 30. 6. 2004.
Okrem iného senát tiež uskutočnil volby zástupcu senátu do Študent
skej rady VŠ SR, z dvoch kandidátov bol zvolený Marek Ballon, študent
FaF UK. Zároveň predseda AS UK vyhlásil volby zástupcu študentskej časti
AO UK do Správnej rady UK.

(JU)

Noví profesori Univerzity Komenského
V slávnostných priestoroch B ratislavského hradu vymenoval
dňa 3. marca 2004 prezident Slovenskej re publiky R. Schuster
42 nových vysokoškolských profesorov.
Na slávnostnom akte bol prítomný minister školstva M. Fronc,
prezident Slovenskej rektorskej konferencie J. Sinay, predseda Rady
vysokých škôl SR L. Vozár a náčelník Generálneho štábu ozbrojených
síl SR M. Cerovský. Vymenovacie dekréty si z rúk hlavy štátu prevzali
aj siedmi novovymenovaní profesori Univerzity Komenského:
prof.
prof.
prof.
prof.
prof.
prof.
prof.

RNDr. Anton GÁPLOVSKÝ, DrSc. - PriF UK
RNDr. Marián PUTIŠ, DrSc. - PriF UK
RNDr. Pavol RAJEC, DrSc. - PriF UK
RNDr. Pavol ZÁHRADNÍK, DrSc. - PriF UK
MUDr. Mária ŠIMAUIAKOVÁ, CSc. - LF UK
PhDr. Daniel ŠKOVIERA, PhD. - FiF UK
PhDr. Peter GAVORA, CSc. - PdF UK
Srdečne blahoželám e!
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Nový veľvyslanec Kanady so sídlom v ČR Bruce Jutzl navštívil dňa
23 marca 2004 po prvýkrát Univerzitu Komenského. Hosta pri/al rektor UK
doc. PhDr. F. Gahér, CSc.. a v rozhovore ho informoval o Univerzite Ko
menského a zvlášť o Oddelení Kanadských štúdií, ktoré pôsobí na UK od
r. 1990. B. Jutzi vyjadril radosť nad existenciou oddelenia a prisľúbil pod
porovať jeho aktivity.

Stretli sa
vrcholové manažmenty
najväčšej
slovenskej a českej univerzity

S rozpočlam vysokých škál na rok 2004
nie je spokojná ani Slovenská rektorská konferencia

V Kňazskom seminári biskupa J. Vojtaššáka
v Spišské] Kapitule sa v dňoch 18. - 20. marca
2004 s tre tli členo via vrc h o lo v ý c h manaž
m entov Univerzity Kom enského v Bratislave
a U niverzity K arlovej v Prahe. Aké otázky
b o li predmetom stretnutia, na to sme sa opý
tali rektora UK do c. PhDr. F. Gahéra, CSc.
- S pánom rektorom Univerzity Karlovej prof.
Ing. I. Wilhelmom, CSc„ sme sa dohodli na
štyroch okruhoch tém, ktoré, tak povediac,
„zaujímajú obe strany“ . Pochopiteľne, že dis
kusia bola oveľa širšia, a prebiehala nielen za
rokovacím stolom, ale aj medzi jednotlivými
„rezortnými" prorektormi. Cením si, že stretnutie
malo skôr neformálny, srdečný charakter, čo
určite prospelo prehĺbeniu vzájomných vzťahov.
Čo sa týka tematických okruhov diskusie prirodzene, že na prvom mieste boli otázky,
súvisiace s blížiacim sa vstupom SR a ČR do
Európskej únie a dôsledky členstva v EÚ na
činnosť vysokých škôl. Zaoberali sme sa skú
senosťami z implementácie kreditového systé
mu štúdia na báze ECTS, sústavou študijných
odborov, či vydávaním Dodatkov k diplomom.
V rámci diskusie súvisiaceí s legislatívou
dom inovali takmer rovnaké problémy, ktoré
sprevádzajú v SR i ČR snahy o spoplatnenie
vysokoškolského štúdia, vrátane možnosti spoplatnrf pre cudzincov po vstupe do EÚ dok
torandské štúdium a rigorózne skúšky. Dotkli
sme sa tiež právnych noriem pre konanie
štátnych skúšok, interných predpisov pre prijí
manie bakalárov na magisterské štúdium i pre
mobilitu študentov v rámci univerzity. Ked sme
hovorili o finančnom zabezpečení vzdeláva
cieho procesu a vedy a výskum u z úrovne
štátu, mohli sme iba konštatovať velké roz
diely medzi našimi univerzitami - Univerzita
Karlova dostáva na jedného študenta dvakrát
tolko, ako naša univerzita, iba veda a výskum
je tento rok na Univerzite Karlovej dotovaná
450 mil. Kč. Dozvedeli sme sa, že v Čechách
kliniky bez problémov fungujú ako výučbové
základne, bez nárokov na úhradu nákladov.
Neobišli sme ani skúsenosti so zavádzaním
ekonomického softvéru, s praktickou apliká
ciou podobných zákonov o verejnom obsta
rávaní a pod. V oblasti vedy a výskumu sme
diskutovali nielen o motivácii fakúlt k zapojeniu
sa do medzinárodných grantov, ale aj o prístu
poch k mimouniverzitným uchádzačom o pro
fesúry a docentúry, i o personálnej situácii a jej
perspektívach v prípade univerzitných profe
sorov a docentov.
Tém rozhovorov bolo určite viac - spom e
niem ešte preukazy študentov, s ktorými Uni
verzita Karlova iba začína, klub absolventov
a priateľov univerzity, ako aj interné kritériá na
stanovenie politickosti, resp. apolitickosti podu
jatí, konaných na akademickej pôde.
Na záver stretnutia sme sa dohodli na kon
krétnych formách dalšej spolupráce tak pri
mobilite doktorandov, ako aj v rámci výskum
ných projektov EÚ. Čas nám ostal aj na pre
hliadku Spišskej Kapituly, Spišského hradu,
kostola v Žehre a v Levoči, a myslím, že všetci
sme zo stretnutia odchádzali s dobrým pocitom.
ah)

Objem rozpočtu, ktorý bol pridelený slovenským vysokým školám na rok 2004, vyvolal ai
mimoriadne zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie. Rozpočtom, ako i návrhom východísk
rozpočtu verejnej správy na roky 2005 - 2007, sa za účasti ministra školstva M. Fronca
konferencia zaoberala dňa 30. marca 2004 na pôde Univerzity Komenského v Bratislave. Po
rokovaní sa konala tlačová konferencia, na ktorej prezident SRK J. Sinay oboznámil novinárov
s p rijatým uznesením:
1 SRK vyzýva vládu SR, aby napĺňala svoje programové vyhlásenie o vysokoškolskom štúdiu
ako o priorite a o postupnom zvyšovaní financovania verejných vysokých škôl zo štátneho
rozpočtu tak, aby sa do roku 2006 dosiahla úroveň krajín OECD (v súčasnosti v týchto krajinách
to prestavuje 1,33 % HDP), pričom dotácia pridelená verejným vysokým školám na rok 2004 je
iba vo výške 0,72 % HDP. SRK dôrazne upozorňuje, že deficit finančných prostriedkov na
prevádzku ohrozuje základné fungovanie výchovno-vzdelávacieho procesu na vysokých školách
v SR. Rovnako nárast prostriedkov na vedu, výskum a umeleckú činnosť je nedostatočný a ne
vytvára základné predpoklady pre to, aby vysoké školy na Slovensku boli konkurencieschopné
v spoločnom vzdelávacom, vedeckom a výskumnom priestore krajín EÚ.
2. SRK považuje Návrh východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2005 až 2007, predložený
podpredsedom vlády a ministrom financií Ivanom Miklošom dňa 10. marca 2004, za nepnjatefný
pre verejné vysoké školy. V kapitole 6.10. tohto Návrhu sa uvádza: „W á budú náklady z vlastnej
činnosti používat hlavne na dofinancovanie rozpočtom nezabezpečených potrieb (výdavky na
energie, zabezpečenie rutinnej údržby a pod.)', čo je v rozpore s programovým vyhlásením vlády
SR a vôbec nesvedčí o tom, že SR naplní cieľ krajín EÚ dosiahnuť v roku 2010 podiel verejných
prostriedkov na vedu a výskum na úrovni 3,0 % HDP s podielom štátnej dotácie na úrovni 1.0 %
HDP oproti dnešným 0,34 % HDP. SRK vyjadruje presvedčenie, že verejné vysoké školy, ktorých
činnosť je vo verejnom záujme, musia mať bazálny chod krytý z dotačných prostriedkov štátneho
rozpočtu a vlastné výnosy majú používať na skvalitnenie pedagogického procesu a podporu
vedy, výskumu a umeleckej činnosti. Zaostávanie slovenských vysokých škôl oproti školám napr.
krajín V4 je tak výrazné (porovnateľné školy v týchto krajinách majú až dvojnásobok prostriedkov
na jedného študenta oproti školám v SR), že už len v porovnaní s nimi hrozí zásadný prepad
v úrovni výchovno-vzdelávacieho procesu a v kvalite vedeckej, výskumnej a umeleckej činnosti.
SRK súčasne upozorňuje, že plánovaný rast rozpočtu verejných vysokých škôl na roky 2005 - 2007
má byť v podstatnej miere krytý vlastnými výnosmi škôl, čo je v príkrom rozpore s programovým
vyhlásením vlády SR.
3. SRK žiada vládu SR o dofinancovanie verejných vysokých škôl na r. 2004 o prostriedky vo
výške 280 mil. Sk na zabezpečenie ich základnej prevádzky v tomto roku, v opačnom prípade
hrozí v septembri 2004 krízový stav, ktorý vyústi až do zastavenia výučby.

Otázka pre kvestorku UK JUDr. Evu Chebenovú
Pani kvestorka, v slovenskej akadem ickej obci, ako i na našej univerzite, bo l v m arci tém ou
číslo jedna rozpočet na rok 2004. Aká je je h o podoba na Univerzite Komenského?
- Na zabezpečenie hlavných úloh. rozvoja a cfaiších s nimi súvisiacich činností rozpočtuje Univer
zita Komenského na r. 2004 náklady najviac v čiastke 2 011 665 tis. Sk. pričom výnosy z dotácií MŠ
SR r. 2004 predstavujú spolu čiastku 1 639 242 tis. Sk. Táto čiastka je reálne, ale aj nominálne
nižšia oproti roku 2003, kedy reprezentovala čiastku 1 645 026 tis Sk. Nevyčerpané dotačné
a nedotačné finančné prostriedky z r. 2003 a plánované nedotačné výnosy r 2004 predstavujú
spolu čiastku 372 423 tis. Sk
Metodika delby bežných dotácií z úrovne MŠ SR nie je pre Univerzitu Komenského pnaznrva,
čoho dôsledkom je fakt, že je odkázana na garantované minimá do času naplnenia celoštátne
aplikovaných normatívov - koeficientov personálnej náročnosti alebo do času zmeny knténi delby
bežných dotačných prostriedkv z úrovne MŠ SR. Bolo by žiaduce v blízkej budúcnosti prehodnotí
koeficienty personálnej a ekonomickej náročnosti štúdia všetkých skupín študijných odborov,
v ktorých verejné vysoké školy v SR poskytujú vzdelávanie.
Rozpočet UK sa bude v pnebehu roka upravovať o dalšie bežné aj kapitálové dotačné prostriedky
0 ktoré sa bude UK uchádzať v agentúre VEGA. KEGA. na aplikovaný výskum, na medzinárodnú
vedeckú spoluprácu a na rozvojové projekty.
Záverom by som však chcela pripomenúť, že MŠ SR nerozpísalo všetky finančné prostriedky
rozvrhnuté do niektorých podprogramov. Ponechalo si rezervu aj na haváne. ktorú bude rozpisoval
v priebehu roka. Vo viacerých podprogramoch pridelilo iba preddavok na určitý počet mesiacov
napríklad pre klinické pracoviská na praktickú výučbu, sociálne štipendia, mzdy a odvody za
mestnancov ŠD, dotácie na lôžka študentov v ŠD. príspevky' na hlavné jedia študentov a pod
1 ked nie sme. prirodzene, spokojní s pridelenou dotáciou, venm. že vzhľadom na argumentm*
podloženú oprávnenosť požiadaviek vysokych Škôl na dofinancovanie ako aj na jednotný poste
rektorov verejných vysokých škôl, vláda SR prehodnotí výšku dotácie a zo svojej rezervy uvofn
dodatočné prostriedky pre vysoké školy, osobitne na prevádzkové účely v najviac deficitnej eko
nomickej kategórii tovary a služby hlavného podprogramu.
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Nový doctor honoris causa Univerzity Komenského
V tradičnej akademickej atmosfére sa v Aule UK dňa 17. marca 2004 konalo Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UK rozšírené o vedecké rady
fakúlt, na ktorom bol udelený čestný titul doctor honoris causa prof. André Goffeaovl, biochemikovi, emerltnému profesorovi Katolíckej univerzity
v Louvain-la-Neuve v Belgicku. Na slávnosti sa zúčastnili zástupcovia diplomatického protokolu, exprezident M. Kováč s manželkou, predseda BSK Mgr.
L. Roman, rektori slovenských vysokých škôl, ako i široká akademická obec. Návrh na udelenie čestného doktorátu prof. A. Goffeauovi predložila Vedecká
rada PriF UK a schválila Vedecká rada UK dňa 6. októbra 2003.
kých prácach uverejnených v renom ovaných
medzinárodných vedeckých časopisoch, zahrňu
júcich aj 12 prác v prestížnom časopise Nature.
Ako v slávnostnom prejave vyzdvihol rektor UK
doc. PhDr. F. Gahér, CSc., mimoriadne cenná |e
spolupráca prof. André Goffeaua so slovenskými
vedeckými pracoviskami, ktorá sa datuje od roku
1977, kedy ako oficiálny host Ministerstva škol
stva prvýkrát navštívil Bratislavu Kontakty s ním
pnspeli k rozvoju molekulámei genetiky mitochondrií a kvasiniek i na pracoviskách Prirodovedeckej
fakulty UK. Premietli sa aj do viacerých študi|ných
pobytov pracovníkov univerzity financovaných
belgickou stranou a realizovaných v laboratóriu
prof. Goffeaua v Louvain-la-Neuve Pán profesor
tiež nezištne prispel k překonávánu nformačnych
bariér v oblasti vedeckej literatúry
nálnemu zabezpečeniu mektorýd
projektov
Vedecká spolupráca laboratória
so slovenskými vedcami v oblast
genézy, funkcie a genetiky mrtocŕv
funkcie transportných ATPáz a
mechanizmov rezistencie kvasin
fungálnym látkam vyústila do v i í
ločných slovensko-belgických vi
publikovaných v prestížnych medz
Prof. André Goffeaovi dlhé roky sústreďoval
svoj vedecký záujem na štruktúru a funkciu bun
kových membrán, na rezistenciu kvasiniek proti
antifungálnym látkam a nakoniec na sekvenovanie
a funkčnú analýzu genóm u kvasiniek a iných
mikroorganizmov a v týchto oblastiach výskumu
získal viaceré výsledky základného významu. Mi
moriadne cenná je jeho práca v Európskej únii,
kde od roku 1991 až do roku 1997 vykonával
funkciu vedeckého experta a poradcu Výboru pre
biotechnológiu Európskej únie v Bruseli. Tu počas
svojho pôsobenia viedol významné programy bio

technologického výskumu financovaného úniou
bol iniciátorom, hlavným organizátorom a vedú
cim projektu systematického sekvenovama ge
nómu kvasinky Saccharomyces cerevisiae do
ktorého bolo iba v Európe zapojených 74 labo
ratórií, ako i dalšie pracoviská v USA, v Kanade,
vo V. Británii a v Japonsku. Jeden z jej chrom o
zóm ov bol v roku 1992 prvým eukaryotickým
chromozómom, u ktorého bola určená celá sekvencia jeho DNA. Bol to evidentne pioniersky pro
jekt sekvenčnej analýzy prvého eukaryotického
genómu, ktorý sa stal východzím bodom pre
sekvenčnú a funkčnú analýzu genómov iných
eukaryotických organizmov, vrátane ľudského ge
nómu. K najvýznamnejším výsledkom sekvenč
nej analýzy genómu kvasiniek patria poznatky
o štruktúre a funkcii mnohých génov a ich produk
tov, ako aj spoznanie ich homológie s ľudskými
génmi. Vďaka týmto poznatkom sa začali reali
zovať nové výskum né projekty zamerané na
objasňovanie genetických ochorení človeka a na
podstatu nekontrolovaného delenia rakovinových
buniek.
Výsledky svojej vedeckej práce prof. A. Goffeau
publikoval vo viac ako 270 originálnych vedec-

razne pri

i alrr
Napokon o úrovni spolupráce Prírodovedeckej
fakulty Univerzity Komenského v tejto oblasti
výskumu svedčí aj skutočnosť, že v roku 2002
bol udelený doktorát Univerzity Komenského prof.
Piotrovi Slonimskému, poprednému svetovému
molekulárnemu biológovi a genetikov, ktorého
vynikajúce vedecké dielo významným spôsobom
prispelo k programu sekvenovania ľudského ge
nómu.
Po skončení akademickej slávnosti sa pán
profesor A. Goffeau s manželkou a s ďalšími
hosťami odobrali do Rektorskej siene UK, kde
sa pán profesor zapísal do Pamätnej knihy UK
a s potešením si pozrel svoje meno na tabuli
čestných doktorov našej alma mater.
(Prejav prof. A. Goffeaua, ktorý predniesol pri
príležitosti udelenia čestného doktorátu UK prine
sieme v budúcom čísle spravodaia Naéa univer
zita)

R e k to r U n iv e rzity K o m e n s k é h o v B ra tis la v e d o c. P hD r. F ra n tiš e k G a h é r. C S c.,
V ás po zýva na
S lá v n o s t n é z a s a d n u t i e V e d e c k e j r a d y U n iv e r z it y K o m e n s k é h o
ro zš íre n é o v e d e c k é ra d y fa k ú lt UK,
na ktorom bu de udelený čestný titul

d o c t o r h o n o r is c a u s a
v ý zn a m n é m u s v e to v é m u k a rd io ló g o v i

prof. Eugenovi Braunwaldovi, M.D.,
dňa 4, m ája 2004 o 10.00 hod.
v Aule UK, Šafárikovo nám . 6, Bratislava
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Velká zlatá medaila UK predsedovi Švédskeho parlamentu
Švédske kráľovstvo je vzorom m odernej konštitučnej monarchie s viac ako tisícročnou tradíciou. K humanistickej orientácii jeho politiky, k vysokému
stupňu demokracie a k ekonomickému, sociálnemu a spoločenskému rozvoju krajiny sa viaže rešpekt celého sveta. S radosťou preto Univerzita Ko
menského privítala, keď v apríli roku 2002 švédsky kráľovský pár - kráľ Carl XVI Gustaf s manželkou počas svojej štátnej návštevy Slovenska prejavil
záujem navštíviť aj našu alma mater, kde sa na Filozofickej fakulte UK stretol so študentmi a pedagógmi škandinavistiky.
a v rokoch 1983 - 1988 stál na čele jej Fakulty
sociálnej práce a verejnej správy.
V úvode slávnostného prejavu rektor UK doc.
PhDr. F. Gahér, CSc., pripomenul nedávnu vlnu
teroristických útokov, ktorá zasiahla Madrid, kde
v mene fanatizmu a nenávisti zomreli a bolí zra
není stovky ľudí. Konštatoval, že tragédia v mad
ridských vlakoch sa dotýka nás všetkých, pretože
terorizmus nepozná hranice, pohŕda demokra
ciou, slobodou, ľudským životom, teda hodnota
mi, na ktorých celý civilizovaný svet stavia svoju
budúcnosť. „Preto či chceme, alebo nie, všetci
sme účastníkmi tejto vojny, všetci sme je j obete
a musíme urobiť všetko pre to, aby sme sa stali
aj je j víťazmi“, povedal rektor UK a dodal, že
o to viac vystupuje do popredia úloha osobností,
ako je B. von Sydow, ktoré na medzinárodnej
politickej scéne vyvíjajú úsilie o svetový mier,
stabilitu a porozumenie medzi národmi. Ďalej
oboznámil švédskych poslancov s tradíciou vý
učby škandinavistiky na UK a so záslužnou prá

cou švédskeho inštitútu v Štokholme pri rozvoji
akademických kontaktov. Vyzdvihol, že to, že Slo
vensko dnes stojí na prahu vstupu do NATO a EU
a onedlho sa stane súčasťou svetovej politiky, je
zásluhou aj parlamentu Švédskeho kráľovstva
„Vážime si Vaše snahy o integráciu Európy, Vašu
podporu, ktorú poskytujete krajinám pristupujúcim
do EÚ, osobitne Slovenskej republike. Dovolte
preto, aby som Vám na znak našej úcty a vďaky
odovzdal vysoké univerzitné vyznamenanie - Veľkú
zlatú medailu Univerzity Komenského v Bratislave',
povedal na záver vystúpenia rektor UK.
Úloha parlamentov v dialógu s občanmi v kra
jinách pristupujúcich do EÚ bola predmetom
prednášky, ktorú B. von Sydow následne pred
niesol. Po skončení stretnutia navštívila ešte
delegácia švédskych poslancov Oddelenie škandínavistiky na FiF UK, ktorému odovzdala knižné
dary.
(Celé znenie prednášky B. von Sydowa
prinášame na str 12)

Takmer presne o dva roky neskôr sme na
pôde našej alma mater mail česť prijať dalšiu
významnú osobnosť švédskej politiky, predse
du Švédskeho parlamentu Bjôrna von Sydowa
spolu s dalšími švédskymi poslancami. Sláv
nostné stretnutie s delegáciou švédskeho
parlamentu sa konalo dňa 22. marca 2004
v Rektorskej sieni UK za prítomnosti členov
diplomatického protokolu, akademickej obce
a verejnosti.
Bjórn von Sydow stojí na čele parlamentu
Švédskeho kráľovstva od roku 2002, ked predtým,
od roku 1997, vykonával funkcii ministra obrany
Švédska. Na tomto poste viackrát preukázal svoju
politickú rozhľadenosť, keď sa aktívne zúčastňoval
na prestavbe systému európskej bezpečnosti. Je
presvedčeným zástancom takej politiky, ktorá sa
usiluje o rovnováhu ekonomických potrieb a bla
hobytu občanov s ohľadom na ochranu prírody
a prírodných zdrojov krajiny, čo v rokoch 199496 presadzoval aj ako predseda výboru pre ochra
nu životného prostredia na švédskom Minis
terstve životného prostredia. Má veľmi blízko aj
k akademickému prostrediu, ked na Univerzite
v Štokholme, kde získal vysokoškolské vzdelanie,
aj dlhé roky pôsobil ako docent politických vied

Tituly profesorov sa nedajú nárokovať
Tituly by mali odzrkadľovať postavenie človeka na pracovisku, jeho kvalifikačný stupeň a zároveň aj profesijnú úroveň pracoviska. Prax je však
taká, že sa používajú aj tam, kde nemajú opodstatnenie
K najžiadanejším patria tituly docenta a profesora, hoci majú zmysel len
ako stupne v hierarchii vysokoškolských učiteľov. Ich získanie si vyžaduje
maf za sebou náročnú etapu pedagogickej práce a dosiahnuť významnú
úroveň na poli vedy.
Pripravovaná vyhláška však otvára cestu k takému vysvetľovaniu, že stačí
byť uznávaným vedcom či umelcom pôsobiacim kdekoľvek, aby získanie
docentúry či profesúry bolo priam nárokovateľnou vecou. Druhou slabou
stránkou vyhlášky je definícia požiadavky na pedagogickú prácu. Tú
v nijakom prípade nemožno nahrádzať nepravidelnými prednáškami alebo
občasným vedením študentov pri diplomových prácach. Vyhláška by mala
umožňovať udeľovať tituly iba osobnostiam, ktoré sú rovnako osvedčenými
vysokoškolskými pedagógmi aj renomovanými vedcami či umelcami.
Profesori a docenti na vysokých školách nemajú zodpovedajúce spo
ločenské ohodnotenie. Navyše musia prechádzať každých päť rokov kon
kurzmi, čo v iných porovnateľných profesiách nebýva zvykom. To sa mimouniverzitných profesorov a docentov netýka. Preto je demoralizujúce, ak
sa tieto tituly udeľujú aj uchádzačom, ktorí nie sú vystavení takému tlaku,
nemajú zodpovednosť za rozvoj vysokoškolského štúdia a pedagogická
práca je pre nich len okrajovou záležitosťou.

Nemôže byť v rukách vysokej školy svojvoľné vysvetlenie podmienky
„musí pôsobiť na VŠ“ , pretože vyhláška má garantovať minimálnu celo
štátnu úroveň. Inak môže dôjsť k tomu. že profesúry a docentúry a budú
udeľovať politickým predstaviteľom celoštátneho ô regionálneho rangu
sponzorom alebo iným „prospešným“ ľudom.
Nik nepopiera plodnosť spolupráce škôl s odborníkmi z praxe Je veľmi
vŕtané, ak o danej problematike prednáša skutočný odborník s dlhoročnými
skúsenosťami, ktorý môže odovzdať študentom aj najnovšie poznatky
Na tento účel sa však v zákone o vysokých školách už zaviedol inštitút
hosťujúceho docenta a profesora.
Ak by predsa niektoré vysoké školy chceli rozdávať tituly' odborníkom bez
nepretržitého pedagogického pôsobenia nech sa tieto dekrety stanú uni
verzitnými. V oficiálnych zoznamoch by sa uvádzal nielen odbor, v ktorom
bol titul udelený, ale aj univerzita, ktorá ich udelila Verejnosť by s> tak
mohla urobiť vemý obraz o kvalite titulu.
Doc. PhDr. František Gahér, CSc.. rektor UK k návrhu Vyhlášky MŠ SR
o habilitácii docentov a vymenúvam profesorov
Pravda 27. 3 200*
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Univerzita Komenského vyznamenala generálneho riaditeľa
Spoločného výskumného centra EK
Významným partnerom univerzít a výskum ných ústavov v krajinách pristupujú cich do EÚ Je Spoločné výskumné centrum (Joint Research
Centre), vedeckovýskum ná inštitúcia E urópskej kom isie, ktorá p o p ri riešení konkrétnych vedecko-technických projektov in iciuje na európskej
úrovni tvorbu po litik y a legislatívnych op atre ní v oblasti vedy. Ako samostatná zložka EK pozostáva zo siedm ich ústavov situovaných v piatich
členských krajinách EÚ a o d r. 2001 s to jí na čele centra generálny ria d ite ľ Dr. Barry Me Sweeney.
Dr. Me Sweeney už dlhodobo presadzuje myš
lienky rozširovania EÚ o nové krajiny, ešte ako ria
diteľ mobilitnej schémy EK „Marie Curie" osobne
uskutočňoval prezentačné akcie v kandidátskych
krajinách, aby čo najširšie informoval o možnos
tiach medzinárodnej vedeckej spolupráce. Po
vymenovaní za generálneho riaditeľa Spoločného
výskumného centra zaradil podporu rozšírenia
EÚ medzi hlavné priority centra a vyčlenil na túto
činnost aj osobitný rozpočet. Inicioval vytvorenie
série projektov zameraných na potreby kandi
dátskych krajín, umožnil vedeckým pracovníkom
z kandidátskych krajín uchádzať sa v centre
o vedecké posty. Vypracoval tiež schému krát
kodobých stáží a w orkshopov pre pracovníkov
výskumných inštitúcií zodpovedných za im ple
mentáciu európskej legislatívy v oblasti jadrovej
bezpečnosti, ochrany zdravia, potravinovej a che
mickej bezpečnosti a životného prostredia V prie
behu uplynulých troch rokov sa týchto aktivít
zúčastnilo niekolko tisíc pracovníkov z kandidát
skych krajín a v súčasnosti je na dlhodobých
pobytoch v ústavoch centra takmer sto výskum
ných pracovníkov.
Pri priležitostí prezentácie Spoločného výskum
ného centra v Bratislave dňa 4. m arca 2004
navštívil generálny riaditeľ centra Dr. Barry Mc
Sweeney aj Univerzitu Komenského. Na sláv
nostnom stretnutí v Rektorskej sieni UK ocenil

rektor UK doc. PhDr. F. Gahér, CSc., úsilie,
ktoré Dr. Barry Me Sweeney vkladá do pro
cesu integrácie a internacionalizácie európ
skej vedy a do zvýšenia jej svetovej prestíže.
Osobitne vyzdvihol jeho starostlivosť o úroveň
vedy v asociovaných krajinách, ako I kroky,
ktoré podniká v záujme rýchlejšieho rozvoja
Ich vedeckého potenciálu. Ako výraz vdáky
a uznania za jeho prácu v prospech Integrácie
Európy, za jeho úsilie o rozvoj európskej vedy
a za pomoc a podporu, ktorú poskytujete vede
a výskumu na vysokých školách, mu odovzdal
Velkú zlatu medailu Univerzity Komenského
v Bratislave.
V príhovore Dr. Barry Me Sweeney venoval po
zornosť úlohám univerzít pri tvorbe Európskeho
priestoru pre vedu a výskum a perspektívam
európskej vedy. Spomenul dva pristupy, ktoré sa
v súčasnosti uplatňujú pri rozvoji univerzít: jednak
rozvoj univerzity ako nezávislého centra excelen
cie. alebo univerzity s kampusovou štruktúrou
Za vhodnejší model považuje kampusovú štruk
túru univerzity, pretože pravdepodobnosť úspechu
v mnohom závisí od vzdialenosti aktívnej univer
zitnej katedry od podnikateľského centra
Podľa Dr, Barry Mc Sweeneyho je najváčšiu
slabinou modelu Európskeho vedeckého priesto
ru to, že závisí od úspechu nie súčasných, ale
budúcich vedcov, ktorí sa na vedeckú prácu iba

pripravujú a ktorých vedecká kariéra sa rozvinie
až v niekolkých nasledujúcich desaťročiach Pri
tom počet študentov v Európe klesá, je narušeny
aj spoločensky status vedcov čo vyžaduje pod
niknúť konkrétne kroky na zlepšeme tohto stavu
Zdôraznil, že nejde len o univerzity ale že pre
svedčenie o význame vedy pre rozvoj spoločnosti
sa musí vštepovať už žiakom a študentom zá
kladných a stredných škôl Pozornosť Oórat’i a
na zodpovednosť vedcov ked uviedol že pn ne
šem (azkeho problému sa musia naučil povedal
aj „neviem". Potom ich spoločnosť bude zreteľ
nejšie vnímať ako ľudí, ktorým sa môže aj niečo
nepodariť, a azda aj lepšie pochopí vedeckú me
tódu a úlohu vedeckého dôkazu.
Z hľadiska európskej vedy by však tento zázrač
ný princíp neurčitosti nemal ovplyvniť legislatívu,
skôr by sa mal požívať ako posledné východisko
v prípade obáv z nejakého nepriaznivého vývoja
v spoločnosti, ktorý ešte nemožno podložiť ve
deckými dôkazmi. Prioritu však vždy musí mať
prístup založený na dôkazoch
Pripom eňm e si, že návšteva Dr. Barry Mc
Sweeneyho na Univerzite Komenského je už dru
hou návštevou európskych „politikov vedy", ked
v apríli 2002 bol hosťom UK komisár Európskej
komisie pre vedu a výskum Philippe Busguin.

Európsky rok vzdelávania prostredníctvom športu slávnostne otvorený
Pod záštitou ministra školstva SR Martina
Fronca sa 5. marca 2004 konala v bratislav
skej kongresovej sále Technopol Slávnostná
konferencia k otvoreniu Európskeho roka vzde
lávania prostredníctvom športu (EYES 2004).
Konferenciu usporiadala Národná koordinačná
komisia SR v spolupráci s Ministerstvom škol
stva SR a s Fakultou telesnej výchovy a športu
UK Zúčastnilo sa jej približne 150 reprezentantov
politického, spoločenského a športového života.
Oficiálnu časf otvoril minister školstva M. Fronc,
ďalej prítomných pozdravili zástupca delegácie
Európskej komisie v SR p. Konrad a dekan FTVŠ
UK doc. D. Kutlík. Následne moderátorka p. Heribanová postupne predstavila športové osobnosti
Slovenska, členov EYES 2004 tímu - plavkyňu
M. Moravcovu, olym pijských víťazov cyklistu
A. Tkáča a tenistu M. Méčířa, trénera hokejových
majstrov sveta J. Filca, posádku dvojnásobných
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majstrov sveta v štvorkajaku (bratia Rizsdorferovci, Bača, Vlček), majstra Európy v stolnom tenise
telesne postihnutých p. Riapoša a futbalovú legen
du D. Tittela.
V ďalšej časti programu boli predstavené projek
ty, ktoré Slovensko predložilo EK v rámci EYES
2004. Do Bruselu odporučila Národná koordi
načná komisia projekty: „Coubertenova akadé
mia", „Posolstvo Slovenska olympijským Aténam“
a „Elektronický publikačný systém v športe".
Popoludňajší program „Média ako nástroj vý
chovy a vzdelávania prostredníctvom športu“
moderoval p. Grosmann, predseda syndikátu
športových novinárov v SR.
O ficiálna časť konferencie pokračovala vedecko-metodickým seminárom „Formy výchovy
a vzdelávania v športe" pod garanciou FTVŠ UK
Zúčastnilo sa ho asi 60 odborníkov zo Slovenskej
a Českej republiky. V troch tematických oblastiach

„športová edukácia na školách“ , „športové akti
vity občanov ako podnet k výchoa vzdelávaniu"
a „Príprava odborníkov pre edukáciu v športe",
odznelo spolu paf referátov a bolo prezentova
ných 27 posterov.
Slovné prezentácie po celý deň striedali po
hybové vystúpenia športovcov v akrobatickom
rockenrole. detský folklórny súbor Klnka. piesňe
J. Lehotského a praktické ukážky metodiky ná
cviku niektorých netradičných športov.
Podujatie pokračovalo vo večerných hodinách
vydareným 1. plesom telocvikárov
Ciefom slávnostnej konferencie pod mottom
„Športuj a poznávaj“ bola propagácia výchov
ných a vzdelávacích hodnôt športu, ako práca
v kolektíve, solidarita, tolerancia a fair play v multikultúrnom prostredí Európskej únie
Vladimír Hellebrandt,
FTVŠ UK

4. stretnutie
českých a slovenských Kanadských štúdií

Ďalšie pokračovanie
projektu tematických sietí
Projekt TNP3 znovu oživil pre dnešnú dobu typické formy internetovej
spolupráce vysokoškolských učiteľov. Koncom januára 2004 sa táto
spolupráca prehĺbila a skonkretizovala na dvojdňovom workshope,
ktorý sa pod vedením riaditeľa Európskej jazykovej rady (ELC) a ve
dúceho projektu prof. Wolfganga Macklewicza konal v priestoroch
ELC na Freie Universität v Berlíne. Otvorenie ďalšieho, v jooradí už
tretieho projektu tematických sietí TNP3, s predchodcami Sigma a TNP2,
je dôležitým prvkom spolupráce Univerzity Komenského so 49 európ
skym univerzitami a s 31 zahraničnými partnermi zastúpenými v troch
podprojektoch.

Kanadské štúdiá ako súčasť Univerzity Komenského vznikli na počiat
ku r. 1990 na podnet veľvyslanectva Kanady. Veľvyslanectvo Kanady
a vedenie UK podpísali dohodu o zriadení Centra kanadských štúdií
na UK ako vysokoškolského centra šírenia vedomostí o Kanade. Čin
nosť Centra sa v prvých rokoch jeho existencie sústreďovala najmá
na širšiu kultúrnu a spoločenskú propagáciu Kanady, no v rokoch
1996 - 1997 sa z personálnych a priestorových dôvodov prerušila.
V roku 1998 sa centrum presťahovalo do hlavnej budovy UK na Šafá
rikovom námestí 6 a obnovilo svoju činnosť ako Oddelenie kanadských
štúdií UK (OKŠ UK). Vedením OKŠ UK bola poverená PhDr. Mária
Huttová, CSc., odborná asistentka Katedry anglistiky a amerikanistiky
FiFUK. O dôležitosti, ktorú kanadská strana pripisuje existencii Ka
nadských štúdií na Slovensku, svedčí aj skutočnosť, že opätovného
otvorenia Kanadských štúdií sa zúčastnila aj pani Hedy Fry, členka
kanadskej vlády. Od začiatku existencie Kanadských štúdií na UK
kanadská vláda prejavuje o ne záujem a poskytuje im finančnú pomoc.
Oddelenie Kanadských štúdií UK je jediným pracoviskom Kanadských
štúdií na Slovensku, ktoré je organizačne i inštitučné pevne integro
vané do štruktúry akademickej inštitúcie. Jeho činnosť pozostáva z pe
dagogických. akademických a kultúrno-spoločenských aktivít. Každo
ročne oddelenie ponúka 2 prednášky a 3 semináre z kanadskej
literatúry a reálií, ktoré si môžu zapisovať študenti z celej univerzity.
Po zavedení kreditového systému štúdia počet študentov, ktorí nav
števujú tieto prednášky a semináre, postupne narastá, v súčasnosti ich
navštevuje asi 80 študentov. Knižnica oddelenia vznikla z finančných
darov kanadskej vlády. Má asi 1200 zväzkov a slúži ako študijné a infor
mačné stredisko, ktoré využívajú nielen študenti, ale aj širšia verejnosť.
Oddelenie Kanadských štúdií UK je členom Stredoeurópskej asociá
cie kanadských štúdií (Central European Association for Canadian
Studies - CEACS), ktorá sa v máji stane členkou Medzinárodnej rady pre
Kanadské štúdie (International Council for Canadian Studies - ICCS).
Central European Association for Canadian Studies - CEACS
http://www.phil.muni.cz/angl/CANADA/
http://www.phil.muni.cz/angl/CANADA/constitution/const_en.htm
International Council for Canadian Studies - ICCS
http://www.iccs-ciec.ca/
4.
stretnutie českých a slovenských Kanadských štúdií sa konalo
26. marca 2004 v A-klube Univerzity Komenského na Štúrovej
ulici č. 9 v Bratislave. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia Kanad
ských štúdií zo Slovenska (Bratislava, Banská Bystrica, Nitra, Žilina)
a z českej republiky (Praha, Brno, Olomouc, Hradec Králové, Liberec
a Zlín), Za Kanadské veľvyslanectvo v Prahe sa na stretnutí zúčastnili
pán Olivier Nicoloff, radca Kanadského velVyslanectva pre politické,
ekonomické a verejné záležitosti, a pani Rosa Pastoreková. Stretnutie
otvorili Olivier Nicoloff a Peter Osuský, prorektor UK pre medziná
rodné vzťahy. PhDr. Thomas Donaldson Sparling, B.A., představitel
CEACS a riaditeľ Centra zahraničných štúdií na Masarykovej univer
zite v Brne, a PhDr. Mária Huttová, CSc., vedúca OKS UK, v rámci
otvorenia informovali o histórii a perspektívach CEACS a následne
svoju činnosť predstavili aj zástupcovia Kanadských štúdií zo SR
a ČR. Osobitne bol vyzdvihnutý počin Mariána Gazdíka z OKŠ UK,
ktorý preložil knihu poviedok „Temný smiech".
Stretnutie potom pokračovalo odborným seminárom, na ktorom
A. Hynek, L. Kovaříková a P. Sedláček, (MU) sa sústredili na Multimé
d ii vo výučbe geografie Kanady, Jaroslav Hroch (MU) prezentoval
Filozofiu Charlesa Taylora, Nikola Hynek (MU) sa zaoberal témou Ka
nada a koncepcia stredne/ veľmoci a Zdenka Schejbalová (MU) pred
stavila Jazyk, ktorým sa hovorí v Kanade. Marián Gazdík (UK) priblížil
Kanadskú poviedku v ob dobí päťdesiatych a šesťdesiatych rokov
20. storočia a Don Sparling (MU) Kanadský deň vďakyvzdania 1. /ú l 1927. Rozhovory pokračovali i na recepcii, ktorá ukončila toto
významné medzinárodné stretnutie.
RNDr. Z. Ladzianska, CSc.

TNP3 si vytýčilo veľmi ambiciózny plán - spojiť na všetkých úrovniach
snahy o prestavbu jazykovej prípravy vysokoškolských odborníkov. Filo
zofiou TNP je zvyšovať kvalitu jazykovej prípravy, prehlbovať jej európske
dimenzie, a tým napomáhať riešiť nesúlad medzi jxiskytovaným vzdelá
vaním a potrebami meniaceho sa sociálneho a ekonomického prostredia
Po stránke metodologickej projekt TNP postupuje od analýzy daného
stavu cez analýzu potrieb až k návrhom na riešenie, ktoré rešpektujú
potreby zjednotenej Európy. Problematiku jazykov rieši nielen v rámci
filologických, ale najmä nefilologických programov, v rovine aplikovanej
lingvistiky, formou vzdelávacích programov v cudzom jazyku, ako i ces
tou študentskej mobility. Dôraz kladie na riešení otázok kvalifikačných
predpokladov a uznávania kvalifikácií. Väčšina z týchto úloh sa už neši
a boli k mm aj prijaté záväzné dokumenty
Usabonská stratégia odporúča členským štátom EÚ. aby chápali vzde
lanie ako hlavný faktor ekonomického rastu a sociálnej kohézie, pbčom
jednou z priorít je príprava na život a prácu v zjednotenej Európe, teda
mobilita pracovnej sily nielen v členskej krajine či regióne.
Vysoké školy sú v celoeurópskom meradle vystavené novému typu
požiadavky - aby reagovali na študentskú mobilitu i mobilitu pracovných
síl zmenou obsahu a kvality profesijnej i jazykovej pripravy, s dôrazom
na rozvoj generických a predmetovo špecifických kompetencii študenta.
Takáto zmena vyžaduje užšiu spoluprácu s trhom práce a jeho repre
zentantmi, začatie konkrétnej realizácie jazykovej politiky. Tento nový
nástroj rozvoja finem. ale aj úspešnosti študentských mobilít alebo úspeš
nosti absolventov vysokých škôl, predpokladá vytypovanie potrebných
jazykových kompetencií z dlhodobého hľadiska, ich poskytnutie a napo
kon osvojenie.
TNP3 využilo osobné stretnutie na formuláciu osnov národných správ
o situácii na vysokých školách i na trhu práce, vrátane predstáv zástup
cov zamestnaneckej a decíznej sféry a profesných združení. Vznikli
pracovné návrhy jazykových kom petencií vzťahujúce sa na interpersonálnu a strategickú komunikáciu, generické kompetencie potrebné na
osvojovanie jazyka, jazykovo-špecifické komunikačné kompetencie a profesne-špecifické komunikačné kompetencie osobitne pre filológov a nefilológov a jazykovo špecifické kognitivně kompetencie. Tieto skupiny kom
petencií boli porovnané s Európskym referenčným rámcom ovládania
jazyka.
V ďalšom období budú prebiehať práce na zosúladení akademických
a „zamestnaneckých" kompetencií z hľadiska používateľov jazyka. Výsled
ky práce budú nevyhnutným odborným podkladom pre utváranie jazy
kovej politiky vzdelávacích inštitúcií.
V súlade s požiadavkami regionálneho rozvoja a cezhramčnej spoluprá
ce sa okrem svetových cudzích jazykov dostávajú do popredia pozornosti
aj jazyky menších krajín. Slovenské vysoké školy zatiaľ poskytujú jazy
kovú pripravu v základných svetových jazykoch. Jazyková politika niekto
rých európskych univerzít je však ambicióznejšia a reaguje na dopyt
trhu aj po iných jazykoch. Univerzity preto do ECTS zahrňujú formou
voliteľných predmetov aj jazyky susedných krajín a krajín strednej a vý
chodnej Európy, pretože v týchto krajinách predpokladajú nárast pracov
ných pnležitostí, o ktoré ich absolventi budú mať záujem
Z hľadiska dlhodobých plánov a utvárania koncepcií treba pamätať na
to, že jazykové zručnosti sa osvojujú v porovnaní s inými zručnosťami
relatívne dlhšie, sú výrazne podmienené komunikačnými potrebami. Hoo
na vysoké školy prichádzajú študenti s určitou úrovňou oviádama jazy
ka, ich komunikačné potreby sa dramaticky menia a do|x>siaľ osvojena
slovná zásoba i kom petencie sa stávajú v realite profesných potneb
nedostatočnými. Práve preto by sa mali lazykové katedry' za podpory
vedenia UK pustiť čo najrýchlejšie do vypracovávania základných peda
gogických dokumentov a realizačných projektov využitia tohto hybného
prvku rastu a kvality. Materiály z diskusie odborníkov TNP sú im k dispozí
cii nawebovej stránke www.tu-berlin.de elc alebo www fu-betlin detnp3
PhDr. Silvia Blašková. PhD..
Jazykové centrum UK
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Kompost, ktorý nie je kompostom, ale skvostom
Zam yslenie sa nad knihou psychiatra prot. Ivana Žuchu
(I. Žucha: Kompost. Bratislava, Drewo a srd 2003, 275 s.)
Teraz a najmä u nás sú kníhku
R e c e n z ia
° Komposte, podľa m ôjho názoru
pectvá preplnené na pohľad pekný
s neprimeranou povrchnosťou. Zdô
mi knihami, polygrafické spracovanie je orientova
razňovanie každodennosti esejí považujem tak
né aj na prilákanie čitateľa vonkajšími stránkami
isto za nenáležité. Nezmierňuje to ani infor
kníh. O obrázkových publikáciách ani nehovorím.
mácia o odbornosti a „fajnšmekerskosti“ obsahu.
Mnohé žiaria dokonalosťou reprodukcií obrazov
Kompost je mimoriadna kniha. Zdôrazňujem,
na princípe digitálnej techniky, najmä knihy s re
že mimoriadna v niekolkých smeroch. Knihu
produkciami umeleckých obrazov a knihy zobra
môže čítať každý - pútavo pôsobia obsahy nie
zujúce prírodu, ľudí a zvieratá vyvolávajú v člove
ktorých esejí a postrehy autora. Knihu však môže
kovi neskrývanú radosť.
študovať ten, kto sa rozhodne ju študovať. Pri
Početne väčšiu skupinu kníh tvoria tie, v ktorých
takomto pristupe sa čitateľ ocitne v dialógu s au
je všetko obsiahnuté a vyjadrené v texte. Sú to
torom, má príležitosť prežívať s ním komparatívny
knihy rôzneho zamerania - od klasickej literatúry
dialóg. Neviem, či je to správne označenie cez zábavnú, náučnú, vedeckú až po najmoder
komparatívny dialóg. Čitateľ má možnosť po
nejšie druhy zábavnej, oddychovej literatúry.
rovnávať vlastné vedomosti s encyklopedickými
Píšem toto preto, lebo uvažujem o zaradení
vedomosťami profesora Žuchu. Pritom ide o veľmi
najnovšej knihy univerzitného profesora Ivana
široký záber od histórie až po genetiku. Pocho
Žuchu - Kompost. Knihu vydalo vydavateľstvo
piteľne vrátane psychológie a dalších oblastí ľud
Drewo a srd v Edícii próza. Myslím si, že je po
ských činností a mentálnych výkonov.
trebné rešpektovať vydanie knihy, ale nie jej zara
Druhou a mimoriadnou stránkou esejí je ich
denie. Edícia próza uvedeného vydavateľstva nie
obsah. Nie sú to eseje pre poučenie. Žuchove
je, a podľa mňa nemôže byť stotožnením, alebo
eseje sú podnetom, sú provokáciou, aby čitateľ
obsahovým zaradením knihy medzi prózu. Takéto
uvažoval. Hĺbka a šírka úvahy bude závisieť od
zaradenie by znamenalo stotožniť sa s tým, že
vlastnej „pripravy“ a spôsobilosti rozpitvávať na
ide o knihu „na čítanie'.
písané do najväčších detailov. Povrchné čítanie
Pod „čítaním1 si teraz väčšina ľudí predstavuje
môže priniesť úsmev. Hĺbavé štúdium môže byť
literatúru alebo text, ktorý má za cieľ vyplniť voľ
pre čitateľa duševným cvičením Mnohé eseje
nejší čas čitateľa poväčšine pútavosťou deja
prinášajú pohľady, ktoré po ich preštudovaní
a vloženými informáciami „o niečom“ . Všeobec
zanechávajú v čitateľovi stopu na dlhú dobu
ne sa asi viacej akceptuje „o niečom“ pred úče
Poskytujú takto vlastne príležitosť, že „máme
lom alebo zmyslom obsahu. Takýto zámer kniha
možnosť o niečom rozmýšľať".
Ivana Žuchu nemá a darmo by ho čitateľ v knihe
Podľa Wiliama H. Calvina „sa inteligencia mena"
hľadal. Jeho kniha nemá úvod, vyvrcholenie deja
schopnosťou sa správne rozhodovať Mentálny
a záver, šťastný alebo menej šťastný. Ide o kni
výkon je v tomto prípade väčším priblížením ako
hu, ktorá „pozostáva“ z esejí na najrôznejšie
výsledky IQ testov. Pochopenie obsahu Žuchotémy, čo vhodne vyjadruje aj názov knihy vých ese|í a prienik do ich podstaty je prvým
Kompost. Mohol by sa však vylúčiť kom post
stupňom k správnemu rozhodovaniu. V tomto
v poľnohospodárstve - poznám osobne autora,
smere čitateľ môže posúdiť vlastné zvládnutie
a preto sa zaručujem, že o takomto zmysle ne
takto meraného kroku.
uvažoval Ak áno, tak určite voči svojej osobe,
Bolo by asi veľmi naivné myslieť si. že by pro
pretože píše všeličo, eseje z najrôznejších oblastí,
fesor Žucha nevedel napísať pútavé príbehy
teda produkuje kompost. Myslím si, s veľmi
Jeho psychiatrická odbornosť a hlboký filozo
silným predpokladom, že o toto išlo autorovi. Aj
fický ponor, jeho prirovnávanie k významným
v prípade názvu knihy ide vlastne o dve stránky
osobnostiam svedčia pre reálnosť takéhoto pred
jednej veci. Čitateľ môže uvažovať o tom , či
pokladu. Zaujímavé príbehy by však boli opisom,
autor myslel kompost ako poživeň ducha čita
boli by zážitkom, úsmevným, vzrušujúcim, púta
teľa, alebo kom post ako produkt. Ja si myslím,
vým, takým, ktorý by držal čitateľa od začiatku
že kompost ako jeho produkt.
do konca. Eseje v Komposte nemajú tento cieľ.
Kniha je vlastne voľným pokračovaním jeho
Eseje sú s najväčšou pravdepodobnosťou
predchádzajúcej knihy „Zápisník psychiatra Ivana
„výberom z psychiatrovho repertoára“ . Sú povr
Žuchu“ , ktorá bola v čase vydania pred siedm i
chovo zaujímavé, ale v hĺbke sú provokatívne.
mi rokmi „trhákom“ , ako hovorili vtedy o nej ná
Provokujú k zamysleniu. Sú poživňou pre inte
ruživí čitatelia. Tent kto dôverne pozná „Zápisník
lektuála. Neunavujú náväznosfou. Niektoré sú
psychiatra Ivana Žuchu“ , príjme Kompost ako
mimoriadne krátke. Niektoré, možno ezopovského
pokračovanie v pozmenenej forme. Formálne
formátu, tvorí iba jedenásť riadkov textu. Môžu
sa Kompost čiastočne odlišuje od prechádzajú
sa čítať minútu alebo dve a potom môže čitateľ
cej knihy. Obsahovo ide o inú koncepciu autora.
uvažovať aj niekolko dní. Pochopiteľne ochotný
Vydavateľstvo na prebale knihy uvádza, že
uvažovať o napísanom, o skrytom, o inkorporoide o beletriu. Ďalšie vety sa usilujú podať obraz
vanej múdrosti, o podstate toho, čo je viditeľné

alebo skryté v eseji To je dvojaka „poloha"
Kompostu Žucha napríklad o pýche hovorí ako
o sebaľútosti. Sám hovori o dvojznačnosti pýchy
Pre niekoho to môže byť úsmevné čítanie o vše
ličom, pre iného podnet pre analýzu rôznych si
tuácií a ich obrazov zo života
Veľa literárnych diel je v podstate návodom na
niečo, na konanie, na správanie Literárne dwia
vedú človeka k čestnosti, statočnosti predkladajú
zážitky a situácie, ktoré su na obdiv K takýmto
Žuchov Kompost nepatri Výnimočnosť tejto
knihy je v jej nepovrchnosti v jej nerukolapnom
obsahu, vo výzvach pre dialóg so skrytym pou
kazovaním na mnohorakosť života a ž>tia ľudí
Každý, kto si prečíta čo len jednu esej hoci aj
jednostránkovu. určite sa poteší určite nájde
v knihe obrovské bohatstvo myškenkového sveta
ktorý tu pertraktuje mvnonadne vzdelaný sfcromnj
a veľmi múdry profesor žucha. ktorý 45 rokov
svojho odborného života zasvětil psychiatru
Nikdy nelaviroval, žil statočne a všetky svoje
schopnosti a múdrosť „používal“ na zmierňovanie
útrap, ktoré život pnnáša. Nielen jeho pacientom.
Myslím si, že pre univerzitných študentov,
a možno nielen pre nich, by mohla byť kniha
cenná ako stimulátor pre cibrenie mysle. Pri sú
časnom obrovskom prívale najrôznejších, často
bezobsažných informácií, sme v polohe recipientov a nie „spracovateľov alebo triedičov" infor
mácií. Žuchova kniha Kompiost nás vyzýva pnjaf
úlohu spracovateľov. Kniha by mohla byť veľmi
cennou pre špecialistov, napríklad pre študentov
psychológie by hlbší rozbor esejí mohol slúžif
ako obsah semestrálnych prác
Ak niekto túži po senzácii, alebo po psy
chiatrickej jedinečnosti, tak nech si túto knižku
nekupuje. Je to príliš vzácna kniha na to, aby sa
ocitla v regáli
Ivan Hulin

Čo by sme mali vedieť o talároch
Talár - z latinského „ talarius“ č i „vestis talaris" - je odev siahajúci po
päty (talus = pätová kost). Názov i dávny zvyk odievať sa do talára pri
slávnostných príležitostiach prevzali študenti a vyučujúci univerzít, teda
akademická obec (civitas academica). Vo velkej časti nášho sveta je táto
tradícia dodnes živá a iste prejde i na ďalšie generácie. Talár je vyjadrením
akademickej cti, hrdosti, ale i rovnosti príslušníkov akademickej obce.
Existujú síce rozdiely vo farbách a strihoch talárov medzi jednotlivými
univerzitami i medzi talármi študentov a akademických funkcionárov, ktorí
predsedajú slávnostným akademickým udalostiam, no talár dodáva váž
nosť, pocit sebaistoty a akademickej príslušnosti obom stranám ceremónie pedagógom, senátu i študentom. Obzvlášť si ho oceňuje najmä laické
publikum, ktoré sa zišlo na prom ócie svojich blízkych zo široka-ďaleka
a ktorému je akademický svet nový. Talárové slávnosti nemožno považovať za
.akademické snobstvo“, ale treba si tento zvyk ceniť a zachovávať ako starú
a duchovne obohacujúcu tradíciu, ku ktorej patria samozrejme i historické
univerzitné a fakultné insígnie - barly a reťaze - umocňujúce lesk a vážnosť
ceremónie.
Z úcty voči tejto tradícii treba však dbať na ustálenú akademickú etiketu
a protokol: páni by malí mať biele košele a viazanky v triezvych farbách,
tmavé nohavice, tmavé slávnostné topánky a tmavé ponožky. Sandále
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a topánky svetlých farieb, akokoľvek módne, do prostredia akademických
slávností nepatria. Dámy by mali prispôsobil časti viditeľné spod talára važ
nosti ceremónie, bez snahy módne vyniknúť To isté platí o účese a o spô
sobe nosenia plochej pokrývky hlavy - baretky. Podľa starého protokolu sa
má nasadiť čo možno najviac horizontálne. Takto sú si všetci v talároch
rovní, čo je aj jedným z účelov tohto odevu Nech mi dámy, akademická
funkcionárky prepáčia, ale talárová baretka nie je na skrášľovanie výzoru
a nemá sa šarmantne skláňat na ucho, č i posúvať dozadu hlavy (podľa
účesu). Vážnosť členov senátu spočíva v inom, nie v tom, ako fešácky je
nasadená baretka. Samozrejme nechcem z tejto dobre mienenej pripo
mienky vynechať ani mužov, ktorí sa tiež niekedy chcú baretkou krášlit. No
u dám je to takmer pravidlom.
Záverom mi treba s ľútosťou pripomenúť, že nie všetci univerzitní študenti
u nás promujú v talároch, ale .ib a “ vo sviatočných civilných šatách Týmto
chcem podnietiť vedenia fakúlt, aby skúsili tento talárový zvyk oživiť, a to
nielen morálne, ale snáď í talárovým finančných príspevkom V dnešnej
turbulentnej dobe panuje všeobecná snaha vracať sa k starým tradíciám,
skúsme to i s touto akademickému srdcu tak blízkou tradíciou študentských
talárov.
Prof MUDr. Štefan Straka, DrSc.

VECIT Je skratka názvu Výskumno-edukačné
centrum informačných technológií, čo Je zdru
žené univerzitné pracovisko na Prírodovedec
kej fakulte UK a na Prírodovedeckej fakulte
UPJŠ v Košiciach. Centrum vzniklo na oboch
fakultách v roku 2002 s podporou projektu Infovek
Slovensko, MŠ SR a za finančného príspevku
hlavného sponzora Slovak Telecom, a.s.
Hlavným zámerom vybudovania spoločného
univerzitného združeného pracoviska je rozvíja
nie nových foriem celoživotného vzdelávania,
skvalitnenie prípravy budúcich učiteľov pre prácu
v modernej škole 3. tisícročia, zvýšenie počítačo
vej gramotnosti v rámci požadovaného európske
ho štandardu ECDL a zapojenie sa do riešiteľských kolektívov národných a medzinárodných
projektov orientovaných na implementáciu IT do
vzdelávania. Predstavuje nový model spolupráce
pri riešení aktuálnych výskumných úloh oriento
vaných na novú vysokoškolskú prípravu učiteľov
na báze IT, ako i na prípravu novej koncepcie
celoživotného vzdelávania učiteľov. Príprava bu
dúcich učiteľov je podporovaná tvorbou učebníc
pre implementáciu IKT do vyučovania, tvorbou
edukačných webových stránok a CD-ROM. VECIT
vo významnej miere podporuje informatizáciu
spoločnosti tiež aktivitami v oblasti realizácie
e-vzdelávania a svojím otvorením sa verejnosti ako
školiace a testovacie centrum ECDL (European
Computer Driving Licence).
VECIT je riadený koordinačnou radou zloženou
so zástupcov oboch pracovísk a na plnení cieľov
sa podieľajú konkrétne riešiteľské kolektívy. Zod
povednými riešiteľmi a kontaktnými osobami vo
vzfahu k MŠ SR sú v súčasnosti za PriF UK doc.
RNDr, Beáta Brestenská, PhD., a za PriF UPJŠ
doc. RNDr. Dušan Švéda, CSc.
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a pre tento projekt zorganizoval niekolko pracov
ných stretnutí.
VECIT Bratislava úzko spolupracuje aj s medzi
národným projektom RAFT (Slovensko, Nemec
ko, Škótsko, Kanada), ktorý je zameraný hlavne
na obojstrannú edukačnú a technickú pomoc,
využívanie videokonferenčného servera a organi
zovanie terénnych exkurzií.
Participuje na štátnom programe výskumu
a vývoja „Budovanie informačnej spoločnosti“,
je spoluriešiteľom úlohy výskumu a vývoja „Vy
užitie IKT technológií a sieťových platforiem novej
generácie vo vzdelávam"“ . Ide o dlhodobú úlohu,
na ktorej spolupracuje so slovenskými univerzi
tami, lídrami v oblasti e-vzdelávania.
Priebežne s budovaním centra VECIT bol
vytvorený portál www.vecit.sk, ktorý ponúka
záujemcom o dištančné vzdelávanie kurzy pre
zvýšenie počítačovej gramotnosti, rezervovanie

pracovného času pre eStudentov, príručky pre
používanie didaktickej techniky, aktuálne infor
mácie o konaní konferencií zaoberajúcich sa
e-vzdelávaním spolu s informáciami o využití a za
vádzaní e-learningových foriem štúdia, archív
akcií usporiadaných projektom VECIT atď.
V tomto roku VECIT plánuje prehĺbiť vzájomnú
spoluprácu medzi oboma centrami v oblasti vý
voja, priebehu a vyhodnotenia dištančných kurzov
pre ďalšie vzdelávanie učiteľov v prostredí Moodle,
vypracovať metodiku tvorby e-learníngových kur
zov a nadväzne zorganizovať školenie pre auto
rov a tútorov. Bude realizovat výskum v oblasti
návrhu, realizácie a vyhodnotenia e-learníngových
kurzov v komparácii s ďalšími formami vzdeláva
nia učiteľov a pre zamestnancov učiteľských fakúlt
pripraví k e-vzdelávamu celoslovenský seminár
Dovybavuje multimediálně laboratórium na tvorbu
edukačných multimediálnych pomôcok a realizá
ciu videokonferenčných aktivít a dokoná' model
nového programu vysokoškolskej prípravy budú
cich učiteľov - implementáciu IT do jednotlivých
predmetov vysokoškolskej prípravy. Pre fakulty
pripravujúce budúcich učiteľov vytvorí na web
stránke aktívne koordinačné a konzultačné cen
trum.
Prostredníctvom školení sa bude usilovať zvyšdvaf počítačovú gramotnosť učiteľov, študen
tov a širokej verejností podľa štandardu ECDL
a umožnit im získanie certifikátu ECDL
Rozvojový projekt na rok 2004 je tretou etapou
činnosti VECIT, ktoré má z dlhodobého hľadiska
perspektívu byt inštitúciou zabezpečujúcou vý
skumný a vzdelávací štandard pre e-vzdelávame
v rámci celoživotného vzdelávania, ako í infor
mačnú gramotnosť veřejnost.
Bližšie informácie nájdete na:
www.vecit.sk,vecit.science.upjs.sk

V ý s tu p y b ra tis la v s k é h o p ra c o v is k a
V E C IT
VECIT vypracoval metodiku pre pilotné kurzy
a realizoval viac ako 1 300 osobohodín počítačo
vých kurzov rôzneho zamerania. V súčasnosti
toto číslo v sebe skrýva 105 vyškolených účast
níkov - pracovníkov UK v Bratislave
Vytvoril elektronické edukačné materiály, ktoré
reflektujú najnovšie trendy v dištančnom vzdelá
vaní. Tieto materiály sú účastníkom kurzov pre
zentované prostredníctvom prostredia na tvorbu
a správu dištančných kurzov MOODLE, ktoré
bolo vybrané po dôkladnej analýze z viac ako
50 prostredí, určených pre dištančné vzdelávanie.
Po lokalizácii prostredia do slovenského jazyka
boli v ňom v letnom semestri v školskom roku
2003/2004 sprístupnené 4 kurzy: Tvorba webo
vých stránok I, II, III, a Modellus. VECIT Bratisla
va sa tiež aktívne zapojil do dištančného kurzu
Tvorba webových stránok, ktorý organizoval pro
jekt Infovek, a to vytvorením študijných materiálov
a konzultačnou a lektorskou činnosťou.
V spolupráci s vedením fakulty usporiadal riešiteľský kolektív VECIT seminár s názvom Didak
tická technika, ktorý predstavil možnosti práce
s novými technológiami (využitie datavideoprojektora, dokumentárnej kamery, možnosti ďalšieho
vzdelávania prostredníctvom on-line kurzov, vy
užívanie videokonferenčného servera atď.) Pre
používateľov didaktickej techniky vydal praktickú
príručku tak v tlačenej, ako i v elektronickej po
dobe, sprístupnenou prostredníctvom webového
portálu www.vecit.sk. VECIT tiež poskytuje pora
denstvo pri používaní a údržbe technického vyba
venia.
V roku 2003 VECIT rozbehol projekt eStudent,
určený pre študentov PriF UK, ktorý funguje na
členskom princípe. eStudenti majú prístup do
multimediálnej učebne VECITu a počas semestra
i skúškového obdobia tak môžu využívať IKT na
tvorbu a prípravu vlastných dokumentov, diplo
mových prác, prezentácií a pod. Pracujú s legál
nym softvérom, s možnosťou volby operačného
systému Windows, resp^Linux a kancelárskych
balíkov MS Office XP a Open Office. Majú mož
nost tlače, skenovania, on-line komunikácie, prí
stup do siete Internet, atď.
S národným projektom Infovek VECIT spolu
pracuje hlavne pri tvorbe a vydávaní učebných
materiálov v elektronickej podobe. Do budúcnosti
sa plánuje ich zverejňovanie prostredníctvom vy
tvoreného edukačného portálu. VECIT tiež partici
poval na príprave Letnej školy projektu Infovek,
bol spoluorganízátorom konferencie Infovek 2003
konanej 5 . - 8. 11. 2003 v Spišskej Novej Vsi

P u b lik á c ie v y d a n é v o V Y D A V A TE Ľ S T V E U K
v ja n u á ri - m a rc i 2 0 0 4
Ceny publikácií sú bez DPH
Š tu d ijn á litera tú ra
Andrejeva-Grlgorovič, A. S. - Hudáčková, N. - Ožvoldová, L :
Systematická pelaontológia bezstavovcov
Beňuška, J, - Holomáňová, A. - Macková, A.: Príručka
k praktickým cvičeniam z anatómie IV. Periférna a centrálna nervová sústava
Čalkovská, A. - Javorka, K.: Návody k praktickým cvičeniam z fyziológie
Čestnější, A.: Manažérske rozhodovanie
Gombárik, P.: Angličtina pre študentov FMFI. Matematika
Hella, O. - Pauliková, L: Xenobiochémia
Charfaoui, E.: Nemecký jazyk pre nefilológov
Ivanová, A.: Cursus Latinus Medicinalis (Úvod do lekárskej terminológie)
Klps, M.: Didaktika I. Materiály na semináre
Klátiková, E.: Ruština pre začiatočníkov
Kollárová, M.: Základy biochémie
Kontseková, E. - Kontsek, P.: Základy imunológie
Koštálová, D.: Die Slowakei im mitteleuropäischen Kulturraum
Kukurová, E. - Kráľová, E.: Lekárska fyzika a biofyzika pre medicínsku prax
Steinerová, H.: Konverzačná príručka slovenäny
Turanová, L.: Didaktika geológie 2
Vajíčková, M.: Slovenčina pre cudzincov. Gramatické cvičenia
Veselský, M.: Pedagogická psychológia 1. Teória a prax
Vojtaššák, J. a kol.: Vybrané kapitoly z lekárskej biológie a humánnej genetiky
Žlgová, L.: Slovenčina pre cudzincov. Gramatická a pravopisná cvičebnica

Sk 163,Sk 242,Sk 126,Sk 172,Sk 152,Sk 96,Sk 264,Sk 205.Sk 35,Sk 140.Sk 46.Sk 308.Sk 98,Sk 225 Sk 66.Sk 168Sk 53,Sk 193.Sk 90.Sk 6 6 -

O s ta tn á litera tú ra
Švec, P.: Okruhy otázok na prijímače skúšky z biológie
na Farmaceutickú fakultu UK
Sedlárová, E. - Valent, A. - Kohútová. M.: Okruhy otázok na prijímacie skúšky z chémie
na Farmaceutickú fakultu UK
Z b o rn ík y v e d e c k ý c h p rác
Acta Facultatis Pharmaceuticae UC L
Acta Facultatis Physicae UC XLIV
Acta Geologica UC 58/2003
Acta Mathematica UC LXXII 2003/2
Acta Meteorologica UC XXXII 2003
Geographica 44
Mikrobiológia vody 2003
Paedagogica Specialis XXII
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Bez ohľadu na to, akú p o d o b u nadobudla tohtoročná ja r (astronom ickú ja r sm e oficiálne privítali 20. m arca o 7.49 SEČ prvým jarným
dňom), a berúc na vedom ie p o su n stredoeurópskeho času o je d n u hodinu vpred na letný stredoeurópsky čas (28. 3.), nám toto ob d ob ie
ponúka m ožnosť vidieť viac ja sných pla n é t pohrom ade. Nebýva to často a vôbec to nie je také samozrejmé, ako by sa m ohlo zdať.

J a s n é p la n é ty ja rn ý c h v e č e ro v
Nedávno, na rozhraní marca-aprfla sa na oblohe zoradilo päť planét. Ako
na prehliadke sme videli všetky jasné planéty, ktoré možno bežne vidieť voľ
ným okom. Jasné preto, že sú buď blízko (Merkúr, Venuša, Mars), alebo sú
velké (Jupiter, Saturn), Našou planétou je Zem. Ďalšie dve sú už daleko
(Urán, Neptún) a posledná (Pluto) je navyše aj malá. Každú planétu z jasnej
pätice možno zazrieť úplne jednoducho - aj vlastnými očami. A s pomocou
trošku lepšieho ďalekohľadu si rýchlo obnovíte znalosti zo školských lavíc.
Merkúr a Venuša sú vnútorné planéty, pretože ich dráhy sú menšie ako
zemská, čiže celé sa nachádzajú vnútri jej obvodu. Vďaka tomu vidíme
niektoré ich fázy - podobne ako pri Mesiaci. Obiehajú okolo Slnka s krát
kou obežnou dobou a polohy voči Slnku (aj pri pohľade zo Zeme) rýchlo
menia. Hlavné konfigurácie - povedzme hraničné - sú: východná (západná)
etongácia. keď je planéta na oblohe od Slnka najďalej východným (západ
ným) smerom, čiže na večernej, resp. rannej oblohe. Napnklad pre Venušu
sa kvôli tomu zaužívali dva pojmy, ktoré označujú jeden a ten istý objekt zornička (na rannej oblohe v období okolo západnej elongácie) a večer
nica (na večernej oblohe nad západným obzorom východne od Slnka). Ak
ste si udržali prehľad, pridáme ďalšie dva aspekty: horná a dolná konjunkcia. keď z nášho pohľadu je planéta za Slnkom, alebo pred ním (obr. 1).
V takých prípadoch by sme teoreticky mohli vidieť buď celú osvetlenú časť,
kotúčik planéty, alebo nič: podobne ako (ne)vidíme Mesiac v nove medzi
nami a Slnkom. V praxi však môžeme za špecifických okolností (z pod
hľadu) pozorovať Venušu v dolnej konjunkcii v minimálnej fáze skôr len
vďaka obrube, ktorú tvorí jej zozadu Slnkom nasvietená atmosféra. Rovnaké
fázy ukazuje aj najbližšia planéta pri Slnku, Merkúr, no sú pozorovateľne
ešte ťažšie (konjunkcie vôbec nie). Vzdialené planéty nemáme možnosť
vidieť zboku - menšia zemská dráha to nedovolí - obdobne ako v prípade
Zeme a Merkúra ako my pozeráme dovnútra, k Slnku, tak by videli trebárs
zo Saturnu nás - geometricky sa od Slnka vzdialime len málo, lebo preň
sme vnútorná planéta. Preto našich vzdialenejších susedov pozorujeme
akoby v splne, alebo s malými odchýlkami od neho. Len Mars sa môže
voči nám postaviť šikmejšie.
Päť planét bolo na rozhraní marca a apríla na oblohe postavených priaz
nivo a bola teda možnosť si ich pozrieť počas jedného večera. Aby ne
došlo k nedorozumeniu: nie jediného, ale niektorého. Mars. Jupiter a Satum
boli už istý čas v podobnej konfigurácií - prvé dva sa nehýbu rýchlo a Mars
sa dlhšie sunie za Zemou v relatívne stabilnom postavení. Presnejšie po
vedané, Jupiter sa Satumu už pár rokov vzďaľuje (v konjunkcii boli v roku
2000) a zas ho dobehne roku 2020. Zatiaľ nie sú od seba ďaleko. Do ich
zostavy sa koncom minulého roka zaradila brilantná Venuša. Pred mesia
com (29. 3.) prešla východnou elongáciou. Poslednou planétou, ktorá sa
pripojila k pätici, bol Merkúr. Spoza Slnka vyšiel v polovici marca (horná
konjunkcia 4. 3.) a rýchlo dospel do východnej elongácie (tiež 29. 3 „ štyri
hodiny pred Venušou), najvýhodnejšej v tom to roku. .Jasná päťka" bola
spolu dva týždne. Škoda, že sme o tom nemohli informovať skôr, pretože
podobné konštelácie sa zopakujú až v rokoch 2040, 2060 a 2100. Situáciu
z rozhrania marca-apríla si priblížime aspoň na výreze časti oblohy (obr. 2).
Teraz sa už musíme zaobísť bez Merkúra. Nezúfajme, zostávajúce jasné
planéty a Mesiac pripravili ešte niekolko „blízkych“ stretnutí.
Koncom apríla je obloha pútavá už od večera. Za súmraku nad západom
priťahuje oči nápadne jasný objekt. Je to Venuša, ktorá sa pod Baranom
presúva do Býka a s rastúcou deklináciou nad obzorom najprv stúpa a za
padá stále neskôr. Jasnosťou -4,6 magnitúdy je porovnateľná s mladým
Mesiacom po nove. Preto sa nečudujte, ak budete mať dojem, že pri jej
svetle predmety vrhajú tiene: je to totiž ozaj možné. Susedom Venuše sa
na viac týždňov stal červený Mars. Nepříliš jasný však zostáva v tieni
bielomodrej susedky. Tá ho uprostred mája takmer dobehne v súhvezdí
Býka. Súčasne s približovaním sa Venuše (sprava) sa aj Mars presúva
(doľava) smerom k Blížencom, kde je Satum. Žltkasto svietiaci s prstencom
je vyhľadávaným cieľom už aj menších ďalekohľadov, pretože nikdy ne
sklame. Najprv bol nad obzorom väčšinu noci, ale koncom mája zapadá
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Obr 1
už hodinu pred polnocou. Po zotmení ho teraz nájdeme vyššie nad juho
západom. Poslednou jasnou - a najvýchodnejšie položenou planétou je
Jupiter Pod Levom svoju polohu mení len pomaly, a keďže bol začiatkom
marca v opozícii, nad obzorom ho uvidíme takmer celú noc Bude teda
dostatok času na to, aby ste si v ďalekohľade všimli jeho štyri jasne tzv
Galileove, mesiace Dosť často sa o nich hovorí, pretože sú to .mdnnduakty'
samostatné zaujímavé svety Celú jarnú scenériu svojou pestrou paletou
podôb a premenlivosťou polôh oživí Mesiac Najzaujímavejšia bude jeho
prítomnosť na časti oblohy s planétami (na západe-iuhozápade) kde sa
večer pravidelne vyskytuje pár dní po nove až do prvei štvrti Pn peknom
zoskupení planét to stihne ešte dvakrát V apríli začma exponované
obdobie po nove 19 4 Mesiac v tvare úzkeho kosáčika zbadáme nako nad
západom asi až 21 apríla zhruba pol hodinu po západe Slnka (obr 3)
Vľavo nad ním sa zoradia Venuša. Mars a Satum Ďalší deň sa potume
pod Venušu a štvrtý deň po nove ch už nájdeme v tesnej formácii Modmu
pred polnocou nastane konjunkcia Mesiaca t Marsom
deiif ch budu
len 2°, čo je štvornásobok priemeru zdanlivého mesačného disku. Počas
nasledujúcich dvoch dní prejde vedľa Saturna a k Jupiteru sa dostane až
po prvej štvrti 29. 4. V tú istú noc, ale až druhý deň nadránom, sa obídu vo
vzdialenosti 2,7°. Reprízu uvidíme o 29,5 dní. po nove 19. mája, keď sa
Mesiac v ďalšej lunácii (po jednom synodickom obehu) k planétam vráti.
Tie medzitým mierne zmenia polohu (Mars) i smer pohybu (Venuša), takže
zoskupenie nadobudne novú podobu. Východne sa posunie i Slnko, takže
všetko sa odohrá neskôr, nižšie nad ZZS obzorom a pri dlhšom súmraku.
Za denného svetla 21. mája nastane zákryt Venuše Mesiacom, no po zot
mení (už vedľa seba) sa budú „tváriť“ , že sa nič nestalo. Nasledujúci večer
v priebehu dvoch hodín nastanú dve pekné konjunkcie Mesiaca: najprv
s Marsom (2,8°), potom so Saturnom (4,3°). Tieto dve planéty sa ocitnú vo
vzájomnej tesnej konjunkcii (1,35°) na prelome 24 - 25. mája. za priazni
vého počasia však uvidíme iba večernú fázu približovania, aj to nízko nad
obzorom. Blízko Jupitera Mesiac prejde 27. mája, čím sa jarná „promenáda"
jasných planét skončí.
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V m á ji u v id ím e k o m é tu aj voľným o k o m !
V m áji našu nočnú o b lo hu oživí nie častá astronom ická udalosť. Pár týždňov budem e m ô cť obdivovať kom étu - takú jasnú, že ju uvidíme aj
voľným okom. Ešte p re d tro m i rokm i, odkedy o kom éte s označením C/2001 Q4 (NEAT) vieme, to bola iba neistá možnosť, teraz je to však istota.
Očakávanú kométu CI2001 04 , ktorú objavil vyhľadávací program NEAT,
privádza jej dráha blízko k obežnej dráhe Zeme. Už to je zaujímavý moment.
Sám osebe by veľa neznamenal, keby sa nezlúčil s druhým priaznivým
faktom, ktorým je výhodná poloha jej najväčšieho priblíženia k Slnku. Čo
to znamená? Že na kométu bude dobrý výhľad. Ak bude dostatočne jasná,
zážitok sa umocní. Perihéliová vzdialenosť (0,96 astronomickej jednotky),
na ktorú sa kométa priblíži k Slnku, je sľubná. Tak blízko bývajú kométy už
dosť aktívne. Vtedy vplyvom intenzívneho slnečného žiarenia uvoľňujú ma
teriál, z ktorého sú tvorené. Pri tom sa niekedy vytvárajú desiatky miliónov
kilometrov dlhé chvosty. Hlavne nimi sú kométy známe, dokonca povestné.
Ešte donedávna sa im pripisoval zlý vplyv na osudy ľudstva, dnes, po vyše
sto rokoch odborného výskumu, vieme, že to boli nepodložené výmysly.
Zvláštne okolnosti objavu
Kedže kométa C/2001 0 4 prejde períhéliom až 15. mája 2004, všimnime
si časový odstup od objavu. Takmer trojročný rozdiel donedávna nebýval
v astronomickej kometárnej praxi častý. Má to svoju príčinu: kométy tak
dlho pred perihéliom sú zvyčajne ešte dost daleko - konkrétne táto bola
pri objave vzdialená od Slnka desaf astronomických jednotiek, čiže ešte
za dráhou Saturna, čo je napr. dvakrát ďalej ako obieha Jupiter. V takej
vzdialenosti je aktivita priemernej kométy potlačená nesmiernym chladom,
ktorý v tých končinách vládne. Ak vynecháme iné možné (vnútorné exotermické) zdroje tepla, jediným vonkajším zostáva Slnko. To však v tej dialke kde by sme ho videli ako nie príliš jasnú hviezdu - „nevládze" nahriať zmrz
nutý plyn, aby sublimoval viac. Ak aj áno, tak ide pravdepodobne len
0 nepatrné množstvá. Väčšinou preto ďaleké kométy nevidíme. V prípade
C/2001 Q4 sa ponúka jediné rozumné vysvetlenie (okrem zvláštnych situácií
pri možných zriedkavých zrážkach s inými malými telieskami), ktoré platí aj
pre iné vzdialené kométy - že ide o velké „čerstvé" teleso s bohatými zá
sobami plynu s aktivovanými vnútornými zdrojmi energie. Predpokladá sa,
že bežné jadro kométy má v priemere od zopár stoviek metrov až po niekoľ
ko kilometrov, velké dosahuje snáď aj 20-50 km. Usudzuje sa, že C/2001
Q4 by mohla byt takýto zriedkavý prípad.
Zdanlivá dráha a predpovede jasnosti kométy C/2001 Q4
Objavená bola na južnej oblohe, kde opisovala svoje zdanlivé ročné krivky.
Ako sa blížila, boli slučky ( - dôkaz obehu Zeme okolo Slnka) každý rok
väčšie. Prichádza teda z juhu a odíde na severnej oblohe (obr. 1). Vyplýva
to z mierne hyperbolickej a výrazne sklonenej dráhy. Podľa jej elementov
sa s istou dávkou fantázie dá predstaviť, že „vstupné“ rameno hyperboly
leží v rovine ekliptiky, kým druhé „výstupné“ sa odkláňa viac k severu. Retrográdna dráha so sklonom 99,6° je takmer kolmá na obežnú rovinu Zeme.
Pohľad na kométu (v skutočnosti na každé nebeské teleso) je komplikovaný
sklonom zemskej rotačnej osi voči ekliptike. Bez rozoberania podrobností
môžeme uviesť, že zo severnej pologule sa na kométu doteraz pozeralo zle.
Dva roky vychádzala nad obzor veľmi nízko, prakticky od nás nebola po
zorovateľná. V okolí perihélia sa však kométa rýchlo vyšvihne na severnú
oblohu a tam už zostane. Z našej pologule vtedy nastane geometricky
priaznivé obdobie na jej pozorovanie. Po istom čase „na výslní“ sa kométa
špirálujúc (ako predtým na južnej oblohe) začne tíško vzďaľovať. Môže to
trvať celé roky, i desaťročie, kým sa nestratí v temných a studených kozmic
kých končinách.
Náš optimizmus pramení z podobnosti s prípadom jasnej kométy CI1995
01 (Hale-Bopp): objavili ju veľmi aktívnu, ešte keď bola ďaleko. Avšak pre
úplnost i výstrahu treba zároveň pripomenúť aj nevydarený „kúsok“
kométy Kohoutek v polovici 70-tych rokov, ktorá sa za podobných okol
ností zachovala presne opačne - sklamala všetky očakávania a napriek
perspektívnym predpokladom „odolala“ celosvetovej mediálnej kampani:
voľným okom ju zďaleka nebolo možné vidieť, akurát zvedavými občanmi
zaplnila kupoly vtedajších ľudových hvezdární. A keď ju sotva zazreli stred
nými ďalekohľadmi, zostali sklamaní. Odvtedy sme múdrejší i skúsenejší
(a opatrnejší!), preto s nevyspytateľnosfou komét počítame. Teraz však vidí
me, že C/2001 0 4 zjasňuje podľa očakávaní,
Viditelhosť od objavu
Od objavu 24. augusta 2001 sledovali kométu C/2001 0 4 len profesio
náli pomocou velkých ďalekohľadov na južnej pologuli. U nás vtedy kométa
sotva čo „vykukla“ nad juhovýchodný a južný obzor, aj to až medzi polno
cou a svitaním. Jej jasnosť sa zvýšila, ale podmienky na pozorovanie boli
kvôli malej výške nad obzorom nevhodné. Potom sa stratila v dennom svetle
a bola pre nás nedostupná. Pokusom o návrat do nočných hodín sa pred
stavila znova o rok - na rozhraní 2002/2003. Na oblohe však bola položená
ešte nižšie, preto náš južný obzor sotva „lízla". Nemali sme z nej vôbec nič.
V tom čase sa na svojej kozmickej púti dostala bližšie - za rok sa jej vzdia
lenosť od Slnka (v podstate i od nás) znížila z 9 a j. na 6 a j., čo sa spolu
so stúpajúcou aktivitou postaralo o jej „zviditeľňovanie", ale ešte stále bez
našej asistencie. Na južnej pologuli sledovali jej mierne rastúcu jasnost
strednými prístrojmi. Toto obdobie bolo dôležité, ako pre kométu, tak aj pre
nás. Začala sa naplno „prebúdzať1. Prelom rokov 2003/2004 bol v našich
šírkach úplne nevyhovujúci. Kométa sa v približujúcom oblúku paraboly
pred perihéliom dostala ešte južnejšie, hlbšie pod ekliptiku. Čo to znamená?
Že pôvodne ročná pauza sa predĺžila až do mája 2004.

Začiatkom mája sa začnú diať nevídané veci
Kométa C/2001 0 4 doslova „vystrelí“ z južnej oblohy na severnú preko
najúc 60° v deklinácii v priebehu dvoch týždňov. Hýbať sa bude aj v druhej
súradnici - rektascenzii - doľava, takže každý večer (rovnako dlho po zá
pade Slnka) ju nájdeme stále vyššie nad približne rovnakým miestom na
obzore. Istý čas bude stúpaf strmo, takmer kolmo k obzoru. Znalci hviezd
neho neba na výreze oblohy (obr. 2) vidia, že kométa prejde súhvezdiami
Velký pes. Jednorožec, kúskom Malého psa, spomalí v Rakovi, so smerom
k Velkému vozu. Pre nás, pozorovateľov zo stredných severných zemepis
ných šírok, sa stane cirkumpolárnou (od 27. mája), čo znamená, že ju
v tom období budeme môcť pozorovat celú noc. A nemal by to byt márny
pohľad. V čase perihélia dosahujú kométy najvyššiu jasnost, ale dôležitá
je aj vzdialenosť od Zeme. Najmenšia bude hneď po vynorení sa nad obzor
(5. - 7. 5.), vtedy sa bude javif ako najjasnejšia. Neskôr jasnosť mierne
klesne, ale súčasne s rastúcou výškou nad obzorom sa môže rozvíjať dlhý
chvost. Doterajší priebeh podporuje predpoklad, že od vynorenia sa ju uvi
díme voľným okom. Mala by byt jasná ako najjasnejšie hviezdy na oblohe
V takom prípade sa možno dočkáme zriedkavého javu, keď po západe
hlavy kométy uvidíme nad obzorom len jej chvost. Keď sa od konca mája
stane nezapadajúcou, interesantný pohľad sa naskytne, keď sa bude „ktzaf
nízko nad severným obzorom. Nezanedbateľným faktorom ovplyvňujúcim
pozorovanie je Mesiac s jeho fázami. Počas splnu 4. mája ho nad obzo
rom uvidíme celú noc. Potom bude vychádzať stále neskôr, čo oceníme
hlavne pri večernom jxizorovaní. Posledná štvrť (11. mája) nerušené po
zorovanie predĺži a nov (19. mája) ešte zjednoduší. Jasná kométa na tmavej
oblohe vynikne viac. Ak sa na kométu chcete dôkladne pripravil, vyhliadnite si vyvýšené pozorovacie miesto s pohodlným výhtadom na západný
až severný obzor, kam trafíte aj potme. Kométa bude viditeľná voľným okom
ale binokulár vám uľahčí jej hľadanie už za súmraku. S ním potom lepšie
vychutnáte aj chvost(y). Nadšenci si na večernú májovú vychádzku možno
pribalia svetelný fotoaparát s pevným statívom. Žiada sa „digital" s dlhšou
expozičnou dobou, najlepšie do 60 sekúnd. Takých je zatiaľ málo, preto
sa viacerí radšej spoľahnú na klasické zrkadlovky.

Obr.1. Zvláštna projekcia oblohy zobrazuje súčasne južnú aj severnú vetvu
zdanlivej dráhy kométy C/2001 0 4 niekolko rokov pred a po perihéliu s ročný
mi slučkami.
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Úloha dialogu s občanmi rozšírenej Európskej únie
Prednáška B jórna von Sydowa, predsedu Švédskeho parlamentu, na Univerzite Komenského v Bratislave dňa 22. marca 2004
Ďakujem vám za vyznamenanie a dovolle mi
vyjadriť potešenie, že môžem tu byť dnes s vami.
Kým som sa stal členom parlamentu, mnoho
rokov som pôsobil v akademickom svete a ešte
stále mám malú pracovňu na Katedre politológie
štokholmskej univerzity. Takže toto je prostredie,
v ktorom sa cítim ako doma. Dnes však budem
hovoriť viac ako politik, než ako univerzitný pro
fesor.
Slováci sú už mnoho rokov súčasťou Európy
a jej dejín. Boli ste účastníkmi jej duchovného
vývoja, geopolitických záujmov i konfliktov. 1. má
ja tohto roku sa stanete aj - konečne, hovoria
možno niektorí z vás - členom Európskej únie.
A potom každý z vás môže vyhlásit, že je obča
nom nielen Slovenska, ale aj EÚ.
Švédsko podporuje rozšírenie Európskej únie,
hoci mnohí Švédi sú skeptickí tak voči únii, ako
aj voči Euru. Hlavnou príčinou ich skepticizmu je
obava o demokraciu, pretože existuje rozšírený
názor, že v Európskej únii nevládne dostatočný
stupeň demokracie a otvorenosti. Mnohí Švédi
sa tiež obávajú, že prehĺbenie spolupráce v rám
ci EÚ, napríklad pri zavedení Eura, vzdiali rozho
dovanie ešte viac od občanov.
Vytváranie Európskej únie sa začalo ako projekt
elity a mnoho rokov ním ostalo. Ako sa rozširuje
oblasť záležitosti', ktorými sa EÚ zaoberá, zvyšuje
sa potreba legitimity a zodpovednosti, pretože
rozhodnutia EÚ priamo ovplyvňujú každodenný
život jej obyvateľov. A s postúpením desiatich no
vých členov sa počet občanov EÚ zvýši z 370 mi
liónov na 450 miliónov.
* **
Ako predstavitelia národov tejto velkej komu
nity máme pred sebou velkú výzvu. Ako budeme
v rozšírenej EÚ fxxiporovať dialóg medzi občanmi
a politikmi? Ako zabezpečíme demokraciu, ktorá
je skutočným základom našej velkej komunity?
Ako člen EÚ musíte konat v rámci viacvrstvového politického systému. Rozhodnutia sa robia
na lokálnej, regionálnej, národnej a nadnárodnej
úrovni. Niektorí zástupcovia ľudu sú blízko svojich
voličov, iní sú od nich veľmi vzdialení.
Mojou hlavnou starosťou je zodpovednosť.
Dovolte, aby som vám porozprával o Anne,
matke troch detí, ktorá žije na súostroví mimo
Gothenburgu, na západnom pobreží Švédska.
Spolu s inými rodičmi spolužiakov jej detí sa po
kúsila ovplyvniť mestský úrad, aby opravil miestne
ihrisko. Ale mestský úrad povedal: „Nie, ľutujeme,
ale podľa nariadení EÚ je obnova ihriska veľmi
drahá. “ A reakcia Anny, ako aj ostatných rodi
čov, samozrejme bola: „Čo má Brusel spoločné
s naším miestnym ihriskom ?“ Nenahnevali sa
na mestský úrad, ktorý im odoprel peniaze, ale
na Európsku úniu - príliš vzdialenú na to, aby
sa obťažovali ísť sa tam sťažovať.
Kto je zodpovedný? Miestni predstavitelia pou
žili vzdialenú, zahmlenú a ťažko dosažiteľnú úniu
ako obetného baránka a seba ako obete. Kto je
zodpovedný? Je fažko daf správnu odpoved.
Podľa môjho názoru je to otázka demokratic
kého rozhodovania. Občasnom musí byť jasné,
kde sa robia rozhodnutia, musia vedieť, ako môžu
ovplyvniť politický proces a koho brať na zodpo
vednosť. Aby sme sa pohli vpred, každý volený
zástupca musí začat vo svojom vlastnom demo
kratickom zhromaždení. Na každej úrovni politic
kého systému sa musíme pýtaf, čo môžeme urobiť
na podporu transparentosti, otvorenosti a živého
dialógu so všetkými občanmi.
Okrem toho musíme rozšíriť svoje znalosti o EÚ,
ako aj kontakty s ňou. Bolo by vhodné, keby
miestni predstavitelia namiesto obviňovania únie
vysvetlili Anne a jej priateľom účel nariadení EÚ
o ihriskách.
* * *

Návrh Zmluvy pre európsku ústavu je podľa
môjho názoru krok správnym smerom. Obsahuje
články, ktoré navrhujú na úrovni únie rozličné
oblasti kompetencie - výlučné kompetencie, spo
ločné kompetencie s členskými štátmi a oblasti
podporných, koordinačných a komplementárnych
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akcií. Objasňuje to rozličné úrovne kompetencie
a uľahčuje občanom orientovať sa, kde leží zod
povednosť.
Princíp subsidiarity, ako ho vyjadruje Maastricht
ská dohoda, stanovuje, že rozhodovanie a zod
povednosť by nemali byť na vyššej úrovni, než je
potrebné. Návrh Zmluvy o ústave ide ďalej a rozví
ja mechanizmus na kontrolu subsidiarity. Národné
parlamenty dostávajú špeciálne úlohy pri zabez
pečovaní realizácie princípu - v záujme občanov.
Komisia posiela svoj návrh národným parlamen
tom. Ak si parlament myslí, že návrhu neprislúcha
úroveň EÚ, musí reagovať do šiestich týždňov. Ak
reaguje tretina národných parlamentov, komisia
musí prehodnotiť svoj návrh. Pre niektoré záleži
tosti postačuje vyjadrenie štvrtiny parlamentov.
Šesf týždňov je krátke časové obdobie. Teda
práca sa musí začat skôr. Musíme uskutočniť tri
druhy dialógu. Po prvé, parlamenty musia komu
nikovat s komisiou prostredníctvom efektívneho
používania systému so zelenými a bielymi písom
nosťami. Po druhé, musí existovat výmena názo
rov a skúseností medzi národnými parlamentmi.
A jx) tretie, musíme mat fungujúci a zmysluplný
dialóg s občanmi
Návrh zmluvy zdôrazňuje v práci európskych
inštitúcií dôležitosť otvorenosti a transparentnosti
smerom k verejnosti. Obsahuje aj špeciálny člá
nok o princípe účastníckej demokracie. Inštitúcie
únie majú umožňovať občanom a predstaviteľom
reprezentatívnych združení zverejňovať a verejne
si vymieňať názory o všetkých oblastiach činnosti
únie.
To je skutočne základný kameň našej demokra
cie. Občania musia cŕtrf, že sa môžu zúčastňovať
na politických rozhodnutiach napriek tomu. že si
zvolili politikov, aby ich reprezentovali.
V západnom svete je trend, že politické strany
aišia členstvo. Tvrdí sa, že politické strany už do
hrali svoju úlohu, že sú skôr zvyškami minulosti
ako znakmi budúcnosti.
Myslím si, že je to nesprávne. Potrebujeme
politické strany, ktoré môžu realizovať komplexné
politické programy, strany, ktoré môžu preberať
úplnú zodpovednosť a určovať prioritu záležitostí.
Potrebujeme politické strany, ktoré môžu zväčšiť
hlas ľudu a zosilniť hlasitosť. Politické strany sú
najdôležitejšími kanálmi na formovanie verejnej
mienky. Bez nich by sme mali politickú džungľu,
kde by peniaze, populizmus a sila ulice rozhodo
vali o dennom rokovacom programe. To by bolo
veľmi nešťastné.
Tým, ktorí ešte nezažili členstvo v politickej
strane, by som chcel jxívedaf: Skúste tol Možno
zistíte, ako som zistil ja, že je to skutočne celkom
zábavné!
***

Čo sa týka Európskej únie, myslím si, že poli
tické strany by mohli byt aktívnejšie v procese
formulovania politiky.
Vývoj Európskej únie zohľadňuje potreby jej
členov riešiť spoločné výzvy. Kriminalita, teroriz
mus, znečisťovanie životného prostredia, drogy toto sú hrozby pre všetkých občanov Európy.
Dajú sa riešiť len spoločne, ako nám nedávno
brutálne pripomenul teroristický čin v Madride.
Je zaujímavé, ako tieto výzvy korešpondujú
s názormi ľudí tu, na Slovensku a v ostatných prí
stupových krajinách, na to, čo by malo byt priori
tami Európskej únie.
Práve v tomto smere, pri formulovaní politiky
prekračujúcej hranice štátov, by politické strany
mohli hrať dôležitú úlohu. Aby sa tak stalo, musí
sa rozšířit naša cezhraničná komunikácia. Poli
tické diskusie v jednej krajine EÚ môžu určite
obohatiť diskusie v ostatných členských štátoch,
pretože sa zaoberáme záležitosťami, ktoré nás
všetkých znepokojujú. Je podstatné, aby sme
my, zvolení politici, viac prispievali k tomuto pro
cesu a aby sa viac zapojili tiež médiá.
Buďme úprimní: nie veľa ľudí číta Financial
Times, Le Monde alebo Die Zeit. Národné média
a spravodajské televízne kanály by mohli viac

informovat o pokračujúcich diskusiách o európ
skych záležitostiach v ostatných krajinách.
Keď predseda Európskeho parlamentu pán Pat
Cox pred rokom navštívil Švédsko, tvrdil, že vo
Velkej Británii viac ľudí hlasovalo v televíznej show
„Velký brat“ , ako v posledných volbách do Európ
skeho parlamentu.
Nemyslím si, že to súvisí so všeobecným nedo
statkom záujmu o politické záležitosti No ak by sa
politika na európskej úrovni zdala občanom racio
nálnejšia a ľahšie ovplyvniteľná, za dôležitejšie by
sa považovali aj sedadlá v Európskom parlamente
Ako povedal legendárny americký predseda
parlamentu Tip O Neil, „Všetka politika je lokálna ’
Keď to prenesieme do európskej arény, „lokálna“
úroveň by v mysliach mnohých občanov mohla
skutočne korešpondoval s úrovňou národných
parlamentov Účasť v národných volbách je vyššia
ako vo volbách do Európskeho parlamentu, obča
nia majú tendenciu viac si všímat národnú, než
európsku úroveň To naznačuje, že národné par
lamenty zohrávajú v európskych záležitostiach dô
ležitú úlohu.
Nemyslím si. že existuje reálna kríza našich
demokratických princípov Ale vidím naliehavú
potrebu, aby sa naše inštitúcie prispôsobili novej
realite, ktorú nám prináša naša na vedomosti bo
hatá spoločnosť
Viaceré z našich internetových novín poskytujú
svojim čitatelóm príležitosť hlasoval o každoden
ných záležitostiach To isté sa týka televíznych
programov tie dokonca prezentujú výsletSry svo
jich prieskumov verejnej mienky ešte pred skon
čením programov Občania majú teda dostatok
pnležitosti reagovat na to ôo čítajú počujú a vOa
Skutočnosťou je že otvorenosť vzrástla *, v par
lamentoch. napríklad vďaka prístupu veřejnost
ako a| televíznemu a internetovému vysielanej
V tomto mon príležitosti musia vlak mop kolego
via v parlamente ešte stále často diskutovat
o citlivých záležitostiach za zatvorenými dverami
výborov. Parlamentu môže trvat celé mesiace
kým dospeje k rozhodnutiu, zatiaľ čo novinám
alebo televíznej stanici to trvá len niekolko minút
To je pre parlamenty významná výzva. Aby sme
sa priblížili k občanom a zvýšili transparentnost,
musíme niekedy prispôsobiť naše postupy pod
mienkam médií a nerobit kompromis s potrebou
dôkladných diskusií.
Akčné skupiny a politické hnutia, sústreďujúce
sa na jednu alebo dve záležitosti, potrebujú rýchle
výsledky. Ich netrpezlivosť by sa možno dala
nejako upokojit, ak by sme lepšie komunikovali
0 tom, čo robíme, v akých časových rámcoch
pracujeme, a čo musíme uvážit.
Nátlakové skupiny neusilujú o kompromis. Kom
promis však je v našich parlamentoch a vládach
najčastejšia forma rozhodovania. V tom tiež spo
číva skutočná výzva Voliči nebudú opätovne voliť
tých svojich zástupcov, ktorí svojím správaním
nedávajú najavo jasnú zodpovednosť. Kompromi
sy treba vysvetľovať zrozumiteľne, inak budú
vnímané ako nečestné správanie. Kompromisy
budú existovat stále, pretože musíme tiež rešpek
tovať názory menšiny.
* * •

Rozšírenie Európskej únie zvýši počet členských
štátov. Rozšíri aj príležitosti vzájomného stretáva
nia sa európskych kultúr a spoločností na nových
1starých fórach.
V takomto dôležitom a historickom procese je
ľahké zabudnúf na potrebu subsidiarity Aj v Euró
pe je všetka politika lokálna. Ak my, ako predsta
vitelia ľudu, nebudeme lepšie počúvať občanov
na ulici, budú aj oni stále menej počúvať, čo sa
deje v našich snemovniach. Musíme teda medzi
politikmi a občanmi odstrániť všetky nepotrebné
múry, usilovať sa o to na lokálnej, národnej i eu
rópskej úrovni. Musíme využívať naše politické
strany a byť otvorení aj voči iným formám účas
ti. Občanov Európy musí byť počuť v rozšírenej
Európskej únii.
Preklad: RNDr. Z. Ladzlanska, CSc.

Krv - najvzácnejšia tekutina
V posledných desaťročiach zaznamenala medicína obrovský pokrok.
Vzniklo množstvo nových poznatkov o príčine a liečbe rozličných ocho
rení, zdokonalili sa technické možnosti diagnostiky i liečby, operačných
techník vrátane transplantácií orgánov. Dnes je už možné nahradit mnohé
poškodené a nefunkčné orgány, no jeden problém však ostal doposiaľ
nevyriešený, a to náhrada krvi. Krv je skutočne najvzácnejšou životodarnou
tekutinou, lebo plní v organizme viaceré životne dôležité funkcie. V prvom
rade transportuje rozličné látky (kyslík, oxid uhličitý, živiny, metabolity, vitamí
ny, elektrolyty), ďalej sa zúčastňuje na regulácii tepla, sprostredkovaní
prenosu chemických informácií, neutralizácii kyslých a zásaditých látok
organizme a na obrane tela proti cudzorodým látkam.
Všetky pokusy o umelú náhradu krvi doposiaľ stroskotali. Umelá krv bola
síce vyvinutá už pred takmer 50 rokmi, avšak jej slabinou bola nedostatoč
ná transportná funkcia, najmä z hľadiska prenosu kyslíka. Preto jej použitie
bolo obmedzené len na krátkodobú substitúciu, kým nebola k dispozícii
vhodná prirodzená krv. Podľa vedcov ešte potrvá veľa rokov, kým bude
novovyvinutá umelá krv schopná vo väčšej miere nahradit ozajstnú krv.
Dovtedy budú pacienti pri rozličných úrazoch a ochoreniach odkázaní na
príjem krvi od darcov.
Darcovstvo krvi má veľmi dlhú históriu. Idea altruizmu, nezištnej pomoci
tým, ktorí sú na to odkázaní, prežila niekolko režimov a žije aj dnes. č o
vedie darcu k tomu, aby poskytol svoju krv neznámemu človeku, alebo na
druhej strane, čo bráni ostatným ľudom v tom, aby sa aj oni zapojili do
darcovstva? Dôvodov je istotne veľa, avšak faktom je, že krvi je stále ne
dostatok. Mnohé akcie Červeného kríža sú zamerané na propagovanie dar
covstva a výjazdy mobilných jednotiek za darcami priamo na pracoviská
uľahčujú rozhodovanie tých váhavých.
Na Fakultu telesnej výchovy a športu UK som nastúpila už ako dlhoroč
ná členka Červeného kríža a niekolkonásobná darkyňa krvi. Čo mňa viedlo
k tomu, aby som sa odhodlala prísf po prvýkrát na transfúznu stanicu
a potom dávat krv pravidelne? Možno to bol pocit povinnosti a vdačnosti
voči neznámemu človeku, ktorý mi kedysi v detstve po ťažkom úraze
daroval svoju krv a zachránil život, alebo dobrý pocit z vykonania dobrého
skutku Preto som sa rozhodla organizovat darcovstvo krvi aj na fakulte
a v spolupráci s Červeným krížom táto akcia beží už skoro 10 rokov. Mo
bilná lednotka sa na našej fakulte objavuje pravidelne dvakrát do roka
a pracovníci oddelenia transfuziológie odchádzajú od nás vždy spokojní.
Prešli sme niekolkými etapami - od počiatočnej eufórie pár rokov po revo
lúcii, ked prišlo darovat krv viac ako 100 ľudí, až podnes, kedy je počet pravi
delných darcov už viac-menej stabilizovaný. Mnohí študenti sa prvodarcami
siali práve prostredníctvom tejto akcie a pravidelne dávajú krv počas
celého štúdia, ba aj po skončení. Aj niektorí zamestnanci fakulty sú mno

honásobnými darcami a nositeľmi Jánskeho plakety (Balušíková. Blahuta.
Ďurech, Chromík, Lipková, Mondočko. Oborný. Pach. Pelikán, Tesarčík.
Tóthová a ďalší).
V čase, keď píšem tieto riadky, práve hodnotíme ostatnú akau darovania
krvi , ktorá sa uskutočnila dňa 9 marca 2004 Výsledok - viac ako 50 tých
ktori prišli darovat krv a od nich 48 realizovaných odberov, nás opát potešil
A tak môžem na záver znovu konštatovať, že telocvikári (ale aj ich učitelia)
potvrdili, že sú nielen zdraví a zdatní, ako sa na mladých ľudí v tomto štu
dijnom odbore patrí, ale ..e majú aj srdce na správnom mieste
MUDr. Jana Lipková, PhD.,
Katedra biologicko-lekárskych vied FTVŠ UK

V íťazs tv o K a n a ď a n o v
Družstvo hokejistov Fakulty telesnej výchovy a športu UK si dňa 18. marca 2004 už druhýkrát zmeralo sily s hokejistami z Kanady, ktorí hrali na
Slovensku sériu stretnutí pod hlavičkou organizácie Athletes in Action. V minuloročnom stretnutí zvíťazili hokejisti FTVŠ UK, v tohtoročnom, ak ho tak
môžeme nazvať, odvetnom zápase, mali viac športového šťastia reprezentanti z kolísky ľadového hokeja, ktorí zvíťazili v pomere 5:7 (2:2, 2:3, 1:2).

Stretnutie sa začalo vyvíjať veľmi sľubne pre hráčov FTVŠ UK. Družstvo
pod vedením učiteľa ľadového hokeja PaedDr. Andreja Výboha, PhD.,
viedlo v 3. minúte stretnutia 2:0 a zdalo sa, že keď vydržia hraf v konštant

nom tempe, tak koniec prvej tretiny bude pre Kanaďanov veľmi smutný,
V 14. minúte však rozhodca nariadil trestné strieľanie, ktoré Kanaďania vy
užili a o minútu neskôr vyrovnali. Do šatní sa odchádzalo so spravodlivou
remízou a hŕstka divákov, študentov a učiteľov FTVŠ UK a rodinných
príslušníkov a priateľov kanadských hokejistov, sa tešila na pokračovanie
zaujímavého súboja. Druhá tretina stretnutia mala takisto vynikajúcu hemu
úroveň. Nasadenie bolo na oboch stranách vysoké a korunovali ho góly
pomer ktorých bol na konci tretiny priaznivejší pre hráčov spoza oceánu.
Rozhodnúť sa malo v záverečnej tretine, ktorá bola po hernej stránke azda
najzaujímavejšia. Za stavu 5:5 zaznamenali Kanaďania gól a kouč domáoch
odvolal brankára. Presilová hra šiestich študentov FTVŠ UK proti piatim
reprezentantom krajiny javorového listu však nepriniesla očakávané
vyrovnanie. Naopak, asi 20 sekúnd pred koncom stretnutia naši inkasovali
siedmy gól a už nebolo čo doháňať,..
Na zimnom štadióne ST Aréna 2, kde sa stretnutie odohralo vďaka deka
novi FTVŠ UK doc. D, Kutlikovi. sa hralo tvrdo a na oboch stranách bolo aj
niekolko vylúčených, čo však k ľadovému hokeju patri. Nezaznamenali sme
však žiadne zranenia, čo cti' všetkých zúčastnených hráčov. Stretnutie viedli
extraligoví rozhodcovia pod vedením p Balušku ktorý vyzdvihol úroveň
a tempo stretnutia a nasadenie hráčov prirovnal k extraligovým stretnutiam
Za zorganizovanie tohto priateľského zápasu patri o. i. vďaka aj absolventovi
FTVŠ UK Mgr, Milanovi Mitanovi, ktorý na Slovensku zastupuje organizáciu
Athletes in Action. Uvedená organizácia pripravuje aj stretnutia v basket
bale a v americkom futbale
Na spoločnom obede v reštaurácii Hokejka odzneli slova potvrdzujúce
dôležitosť vzájomných kontaktov na športovom poli a ubezpečenie o zor
ganizovaní ďalších športových stretnutí mladých ľudí z Kanady a zo Slo
venska
Mgr. František Seman, PhD., PaedDr. Andrej Vyboh. PhD
FTVŠ UK
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Rovnomenný názov mal vedecký seminár, ktorý sa uskutočnil dňa 2. decembra 2003 na pôde Katedry slovenského jazyka Pedagogickej
fakulty UK v Bratislave. Jeho hlavným organizátorom a koordinátorom bol vedúci katedry slovenského jazyka profesor Ján Kačala v rámci svojej
úlohy grantového programu KEGA.

Jazykové kategórie v teórii a praxi
Na seminári odznelo sedem príspevkov.
V prvom príspevku Kategória menných tried
a je j reinterpretácia hosf zo SAV Dr. Viktor Krúpa,
odborník na jazykové systémy svetových jazykov,
sa sústredil na faktory, ktoré ovplyvnili kategori
záciu menných tried jednak v slovenčine a jednak
v jazykoch diametrálne vzdialených (nielen geo
graficky, lež aj geneticky a typologický) od našej
slovenčiny, ako sú ázijské jazyky japončina, indo
nézština a malajčina. Z porovnávania vidno, že na
príklad v japončine nie je kategória čísla obligató
rna, ale substantiva môžu vyjadrif množné číslo
alebo reduplikáciou, alebo sufixami. Kým v jazy
koch nášho typu sa rozlišuje na substantívach
morfologický protiklad singuláru a plurálu, v spo
mínaných ázijských jazykoch je protiklad mnohosf: nie mnohosť vyjadrená okrem čísloviek aj
kvantifikátormi. V mnohých jazykoch juhovýchod
nej Ázie (v japončine, kórejčine, čínštine) a tiež
v austrálskych jazykoch existujú ďalšie špecifiká.
Napríklad klasifikátory ako ukazovatele menných
tried sú záväzné aj v spojení so zámenami. V zá
vere príspevku autor konštatoval, že zložitý jazy
kový systém a inventár zaužívaných kom pliko
vaných klasifikátorov jazykov ázijskej oblasti sa
v nerovnakej miere v jednotlivých jazykoch zjed
nodušuje, čo si vynucujú mladší používatelia
jazyka žijúci v iných spoločenských a kultúrnych
podmienkach. Im je totiž často motivácia klasifi
kátorov už nejasná.
Profesor Vincent Blanár, zaoberajúci sa výsku
mom všeobecnej i slovenskej onomastiky, v roz
siahlom príspevku nazvanom Morfologické kategó
rie vlastných mien charakterizoval morfologickú
stránku vlastných mien ako prvkov rozličných onymických podsystémov. So špecifickým obsahom
domácich i cudzích vlastných mien súvisia i oso
bitné morfologické kategórie rodu, čísla a pádu.
Z pragmatického hľadiska je aktuálna otázka
začleňovania vlastných mien do domácej lexiky,
pretože pri ich skloňovaní sa nedajú vždy apliko
vať pravidlá zaužívané pri skloňovaní všeobecných
mien. Ide najmä o cudzie propriá (Škultéty), neo
ficiálne mená a chrematonymá (názvy časopisov,
hotelov, reštaurácií, dopravných prostriedkov
a pod.). V osobitných podkapitolách autor pod
robne analyzuje uplatňovanie kategórie rodu,
čísla a pádu na priezviskách pomenúvajúcich
mužské a ženské osoby a na zem episných me

nách. Súčasťou referátu je aj dotazníkový prie
skum s poslucháčmi PdF UK v Bratislave, ktorý
poskytuje plastickejší obraz o rozličných formách
skloňovania nedomácich mien.
V poradí tretí odznel referát Vývinové tendencie
slovenskej substantívnej deklinácie. Jeho autor
profesor Pavol Žigo z FiF UK sa zameral na roz
diely medzi východiskovým a súčasným stavom
deklinačných sústav v slovenčine. Súčasná kodi
fikovaná substantívna deklinácia je výsledkom
vzájomného pôsobenia viacerých výstavbových
princípov, ako napr. princípu analógie, ekviva
lencie a relatívnosti. Variantnosf tvarotvorných
morfém v jednotlivých skloňovacích typoch sub
stantiv a aj v tvarotvornom súbore adjektiv je vý
sledkom nerovnakého pôsobenia najma princípu
analógie Z názornej schémy, ktorá je súčasťou
príspevku, vidno prepojenie medzi pôvodným
kmeňovým skloňovaním a súčasnými vzormi
Aká je úroveň poznania jazykových kategórií
v praxi sa účastníci seminára dozvedeli z vystú
penia profesora Jána Kačalu. Vo svojom referáte
nazvanom Jazykové kategórie vo vnímaní a hod
notení vysokoškolských študentov podrobne in
formoval o výsledkoch sociolingvistického prie
skumu medzi študentmi slovenského jazyka,
študentmi iného filologického odboru a medzi
nefilológmi. Išlo o 74 študentov 2 vysokých škôl
PdF UK v Bratislave a FiF UCM v Trnave Prie
skum bol zacielený na jazykové kategórie z viace
rých hradísk: na mieru ich poznania, z hľadiska
poznania súčasnej jazykovej normy, ale aj z hľa
diska vnímania a hodnotenia zásahov jazykoved
cov do normy a kodifikácie spisovného jazyka
Výskum potvrdil isté rozdiely medzi kodifiko
vanou spisovnou slovenčinou a jej aplikáciou
v jazykovej praxi, ale, čo je potešiteľné, dosvedčil
pozitívny postoj budúcich príslušníkov inteligencie
slovenského národa k spisovej slovenčine. Na
ilustráciu z jedného vyjadrenia vyberáme: „Spi
sovná slovenčina je základom štátnej príslušnosti
a je j celoslovenská, celoštátna jednost je zákla
dom pri konštituovaní slovenského etnika. Som
hrdý na slovenčinu!... " Výsledky prieskumu nájde
me v monografii o systéme jazykových kategórií
na príklade slovenského jazyka, ktorú profesor
Kačala pripravuje.
Príspevok Mgr. Anny Rollerovej z PdF UK Kate
gória životnosti v gramatickom kontexte spisovnej

Diplomový koncert
V Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave sa dňa 10. decembra 2003 uskutočnil diplomový
koncert poslucháčky piateho ročníka Pedagogickej ťakulty UK, Katedry hudobnej výchovy,
huslistky Veroniky Šutej, ktorú na klavíri sprevádzala Mgr. art. Anna Rényíová. Vedúcou diplomovej
práce bola Mgr. art. Agnesa Janovičová. Na koncerte spoluúčinkovali Mgr. art. Helena Kuchanková Adamičová, Alena Jurčacková a Mgr. Viera Kunzová.
Na úvod tohto umeleckého večera predniesla H. Kuchanková - Adamovičová báseň Prelúdium od
S. Sandtnera. Po jej odznení nám diplomantka zahrala zo Štyroch ročných období časť Leto od
Antonia Vivaldiho, ktorú zvládla veľmi dobre. Svojou hrou v spolupráci s klaviristkou vytvorila pokojnú
atmosféru slnečného leta, ktoré sa strieda s búrkou. Následne mladá sopranistka A. Jurčacková zaspie
vala recitatív áriu Fiordiligi z opery Cosi fan tutte od Wolfganga Amadea Mozarta, pričom ju na klavíri
sprevádzala V. Kunzová.
Štvorčasťovú Sonátu pre klavír a husle F dur opus 24, č. 5 od Ludwiga van Beethovena zahrala V. Šutá
v spolupráci s klaviristkou A. Rényiovou s obrovskou ľahkosťou. Táto komorná skladba s rovno
cenným partom pre husle a klavír je veľmi náročná na súhru, no spolupráca obidvoch interpretiek bola
výborná.
Po odznení tejto sonáty H. Kuchanková - Adamovičová zarecitovala báseň Ave Eva od Jána Kostru
a A. Jurčacková zaspievala áriu Un bel di, vedremo z opery Madame Butterfly od G Pucciniho.
Záverečným číslom koncertu boli Rumunské tance (6 tancov) od maďarského skladateľa Bélu
Bartóka. Tieto náročné tance, ktoré sú technicky a výrazovo rozdielne, dostatočne preverili diplomantku po technickej a interpretačnej stránke. Osobne si myslím, že táto skladba mladej huslistke
sedela najviac, možno aj preto, že bola s ňou najviac výrazovo vžitá. Na záver by som chcel popriať
Veronike Šutej mnoho umeleckých, ale aj pedagogických úspechov.
PaedDr. Rudolf Bencl, Katedra hudobnej výchovy PdF UK
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slovenčiny a češtiny sledoval spoločné, ale i roz
dielne paradigmatické črty vyvolané na substan
tívach mužského rodu gramatickou kategóriou
životnosti/neživotnosti. Aj ked ide o dva geneticky
príbuzné a štruktúrne si najbližšie západoslovan
ské jazyky, formálne vyjadrenie životných a neži
votných mien v slovenčine je jednoduchšie a pra
videlnejšie. Tak napnklad v slovenčine pôsobením
analógie vznikla tvarová homonymia v genitíve a
akuzative životných mien mužského rodu v oboch
číslach, v češtine len v singulári. V češtine sa
životné mužské mená ohýbaiú podľa 4 vzorov
(slovenčina má 2). čo má dôsledky aj v syntaxi
Autorkiným cieľom bolo podporiť tézu o väčšej
ústrojnosti a stabilite slovenskej gramatickej stav
by ako českei
V poslednom príspevku Jazykové kategórie ako
didaktický problém Dr Jozefina Porubcová z PdF
UK zachytila problematiku využívania jazykových
kategórií v učive základných a stredných škôl
Upozornila na pretrvávajúce problémové javy vy
volané gramatickými kategóriami jednak mennými
na substantívach cudzieho pôvodu, napr na
mužských neživotných menách zakončených
v nominative singuláru na .r", .1* a jednak slo
vesnými kategóriami na slovesách, napr kategó
nou slovesného rodu V niekolVych odsekoch
autorka predložila návody na kognitivně a apfikatívne cvičenia, ktoré spolu s tvorivými úlohami
a didaktickými hrami pomáhajú fixovať vědomost
o náročných gramatických celkoch u žiakov a ná
sledne ich aplikovat v bežnej praxi Úspešnosť
a dosahovanie dobrých výsledkov na hodnách
slovenského jazyka ale aj pozitívny vztah k ma
terinskému jazyku však bezpochyby závisí od
odboľno-metodickej pnpiavy učiteía.
Okrem pracovníkov Katedry slovenského jazy
ka PdF UK a spomínaných hostí sa na seminári
zúčastnili aj študenti 5. ročníka slovenského ja
zyka. Účastníci podujatia v diskusii reagovali na
aktuálne problémy súčasnej spisovnej slovenčiny
týkajúce sa najmä aplikácie jazykových kategórií
v školskej praxi.
Prednesené príspevky si budete môcť prečítať
v pripravovanom zborníku.
Mgr. Anna Rollerová,
Katedra slovenského jazyka PdF UK

TELEMOST 2004 - slávnosť európskych univerzít
Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza v Bratislave sa v sobotu 13. marca 2004 presunulo z Mlynskej doliny do Dómu
svätého Martina - teraz konkatedrálnemu chrámu Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy, odkiaľ bola Bratislava spojená cez satelitné vysielanie so
Svätým Otcom vo Vatikáne, s Európou a s celým svetom. Do interaktívneho satelitného vysielania (TELEMOST 2004) sa zapojilo 10 miest európskych
krajín, ktoré 1. mája 2004 vstúpia do Európskej únie: Bratislava, Budapešť, Ľubľana, Nikózia, Praha, Riga, Tallin, La Valletta, Gniezdno a Vilnius. Vlani sa
telemost konal v jednotlivých univerzitných pastoračných centrách (aj v UPC v Mlynskej Doline), tentoraz sa slávnosti konali v katedrálach jednotlivých miest.

Podnet, aby sa na európskom kontinente konal
Deň univerzít, aby sa univerzitní profesori, štu
denti. ale aj administratívni a technickí pracovníci
univerzít duchovne stretávali a vzájomne na seba
mysleli, dal Ján Pavol II. Európsky deň univerzít
vrcholí vždy podvečernou Mariánskou vigíliou,
počas ktorej sa so Svátým Otcom modlia spoloč
ne modlitbu ruženca a litánií.
V Dóme sv. Martina sa univerzitní študenti schá
dzali už od 16.00 hodiny. Krásne kytice kvetov
v národných farbách a nasvetlenie vnútorného
priestoru chrámu nutné pre kvalitný televízny pre
nos už dopredu avizovali výnimočnú udalosť. Keď
potom asi 150-členný spevácky zbor študentov
z univerzitných pastoračných centier z celého Slo
venska začal spievať, atmosféra bola fantastic
ká a už vôbec nikomu nevadilo, že je v chráme
chladno. Všetko bolo pripravené, aby mohol začať
priamy prenos - TELEMOST so Svätým Otcom
Jánom Pavlom II., ktorý mal predsedať tohtoroč
nému Európskemu dňu univerzít s témou: Kristus,
nádej pre Európu.
Modlitbové stretnutie začalo úvodným spevom
Psallite, jasajte, ktorý hudobne stvárnilo viac ako
1 800 študentov a žiakov talianskych hudobných
škôl s 200-členným orchestrom, počas ktorého
sprievod niesol kríž, a to nielen v audienčnej Aule
Pavla VI. vo Vatikáne, ale aj v každej z desiatich
katedrál. Predsedajúci kardinál - vikár Svätého
Otca pre mesto Rím - Camillo Ruini zvolal: Prijmi
me kríž, znak Krista, ktorý je nádejou pre Európu.

Nadšený spev piesne Tu es Petrus a silný
aplauz priamych účastníkov i televíznych divákov
privítal v audienčnej Aule Svätého Otca Jána
Pavla II., ktorý sa prostredníctvom megaobrazovky
spojil s účastníckymi krajinami. Modlitbová vigília
začala z mesta Nikózia na Cypre obradom po
kropenia svätenou vodou, ktorý mal pripomenúť
krst a povzbudiť k prosbe o odpustenie všetkých
hnechov. Meditovanie o piatich radostných tajom
stvách bolo vždy v národnej reči, kým predmodlievanie samotných desiatkov svätého ruženca
bolo po latinsky a bolo zverené dalším krajinám.
Z katedrály v poľskom Gniezdne sa po latinsky
modlili prvé tajomstvo, z kostola sv. Jána na Vilniuskej univerzite znel druhý desiatok, z katedrály
v slovinskej Ľubľane tretí desiatok a z baziliky sv.
Štefana v Budapešti znelo štvrté tajomstvo radost
ného ruženca. Piaty desiatok v maltézčine sa
modlili akademici z univerzitnej kaplnky - Msidia
z La Valletty na Malte.
Mohutný spev mariánskej antifóny Salve Regina
bol prípravou, aby z konkatedrály - Dómu sv.
Martina v Bratislave náš spevácky zbor zaintonoval po latinsky prvé slohy Loretánských litánií.
A potom sa už niesli predspievané jednotlivé ma
riánske invokácie nielen chrámovým priestorom
Dómu sv. Martina, ale na vlnách éteru do celej
Európy. Predsedajúci Mons. Ján Sokol v závereč
nej modlitbe prosil, aby sme pod stálou ochra
nou a na materinské orodovanie Panny Márie
boli uchránení od terajšieho zla a večnej smrti.

Nasledoval opäť mohutný potlesk a skandova
nie Svätému Otcovi, ktorý vo svojom príhovore
prejavil osobitnú radosť, že sa m ohol s nami
všetkými stretnúť pri príležitosti druhého Európ
skeho dňa univerzít. „Každého z vás srdečne po
zdravujem a ďakujem za vašu přítomnost, ktorá je
plná entuziazmu. Velké . ďakujem “ vyjadrujem všet
kým, ktorí spolupracovali na príprave tohto stretnu
tia. Zboru a orchestru, ktoré ho oživili, Vatikánske
mu televíznemu centru a Vatikánskemu rozhlasu,
ktorí umožnili spojenie s rôznymi európskymi ná
rodmi. S velkou láskou rozširujem môj pozdrav na
mladých, ktorí sú spojení prostredníctvom sateli
tu... Táto mariánska vigília má symbolický význam.
Aj vám, drahí vysokoškoláci, je zverená dôležitá
úloha pri budovaní zjednotenej Európy, pevne za
korenenej v tradíciách a duchovných hodnotách,
ktoré ju stvárňovali. Univerzita vytvára v tomto
ohľade jedno z najtypickejších prostredí, kde sa
formovala počas storočí tá kultúra, ktorá poznala
charakteristický vplyv kresťanstva. Je potrebné, aby
sa toto bohaté dedičstvo ideálov nestratilo. Mária,
ktorú sme viackrát vzývali ako Sedes Sapientae
nech ochráni každého z vás, vaše štúdiá a vaše
úsilie pri kultúrnej a duchovnej formácii.'
Ján Pavol II. potom pozdravil vysokoškolákov
v desiatich jazykoch, medzi nimi aj slovenských
študentov. Pozdravy jednotlivým krajinám boli
spojené nielen s virtuálnou prezentáciou, ale aj
nadšeným tlieskaním a skandovaním: „Nech ži/e
Svátý Otec! a .Giovanni P a o lo ľ Po pozdravoch
Svätý Otec ešte udelil svoje apoštolské požeh
nanie všetkým mladým, ich rodinám, národom
a celej Európe. Na záver slávenia niesu študent,
z Auly Pavla VI. ku kostolu sv. Agnesy in Agone
na Piazza Navona v Ríme pútnický kríž Svetových
dní mládeže sprevádzaný zástavami vstupujúcich
krajín do Európskej únie a horiacimi lampami.
A za spevu hymnických piesni sa Mariánska
vigília a Druhý európsky deň univerzít skonal aj
v bratislavskom Dóme sv. Martina
Podujatie Európskeho dňa univerzít zabezpečo
vala Rada európskych biskupských konferencií
(CCEE) a Univerzitné pastoračné centrum n'mskeho vikanátu. Na Slovensku ho organizovala Rada
pre univerzity pri Konferencii biskupov Slovenska
(KBS) a Univerzitné pastoračné centrum svätého
Jozefa Freinademetza v Mlynskej Doline v Bratisla
ve v spolupráci s ostatnými UPC na univerzitách
v jednotlivých mestách. Za organizátorov všetkým
aktivistom srdečne dakujem, že sa podanlo daišie
krásne dielo.
Mons. Tomáš Galis

Posynodálnu apoštolskú exhortáci Jána Pav
la II. Cirkev v Európe (Ecclesia in Európa) odovzdal
v slovenčine prítomným rektorom a prorektorom
univerzít, ministrovi školstva, predsedovi Národnej
rady SR, ako aj zástupcom študentov a zamest
nancov univerzít Bratislavsko-trnavský arcibis
kup - metropolita Mons. Ján Sokol spolu s prianím,
aby boli poslami a svedkami Evanjelia vo svojom
prostredí. Nezabudnime na slová pápeža: „Kated
rály hovoria o kresťanských koreňoch Európy
potichu. Univerzity hovoria o nich nahlas!" Potom
sa ku všetkým účastníkom prihovoril prezident
Európskeho parlamentu Pat Cox: „V mnohých
ohľadoch musí byť nová Európa, ktorá sa práve
rodí, za úspech tohto svojho velkého projektu po
koja v dejinách nášho kontinentu vďačná pontifiká
tu Jána Pavla II., ktorého hodnoty a ideály nás
v tomto projekte viedli.... Univerzity poskytovali
tomuto starému kontinentu víziu a myšlienky, no
zvláštny dôraz kládli aj na llidskú dôstojnosť a na
slobodu. Je teraz na vás, aby sa táto velká tra
dícia udržala."
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Komenského predstavy o jednote Európy a sveta
Najväčšia slovenská univerzita nesie meno Jána Amosa Komenského. Komenský sa síce narodil roku 1592 na Morave a hlásil sa k tomu, že je Mora
vanom. Pochádzal však z oblasti Moravského Slovácka, ktoré historicky a etnograficky má slovenský pôvod. Dá sa teda povedať, že Komenský ako
Moravan bol moravským Slovákom. Aj obec, po ktorej jeho rodina dostala svoje meno, sa dodnes nazýva Komňa, čo jasne ukazuje na slovenský pôvod
obce. V češtine by musel byť názov tejto obce Komná.
Hoci bol Komenský Moravanom z oblasti moravského Slovenska, zároveň bol po celý svoj život v určitom zmysle aj Európanom, Teológiu študoval
v Nemecku, ako exulant žil v Poľsku, začas pôsobil v Maďarsku, Švédsku a Anglicku a ako starec žil a zomrel ako 78 ročný v roku 1670 v Holandsku. Už
priebeh jeho života akoby predurčil, že bude patriť k ľudom, ktorí budú snívať o jednote Európy. Z kolosálneho utrpenia Európy v 30 ročnej vojne (1618 1648)
sa nutne musel zrodit vášnivý prorok európskej jednoty.
Bol K o m en ský n a o z a j v iz io n á ro m
e u ró p s k e j je d n o ty ?
Tak to vidí napr. francúzsky historik Jules Miche
let (1798 - 1874), autor niekolkozväzkovej Histoire
de France. Ten píše: „Komenský stratil svoju vlasť
a takto získal - svet. Išiel ako učiteľ po mnohých
krajinách - Poľsko, Maďarsko, Švédsko, Anglicko,
Holandsko a učil ľudí mieru a prostriedku na do
siahnutie mieru, bratskej univerzalitě“ (citované
podľa Werner Korthaase- Sigurt Hauff: Comenius
und der W eltfriede, Berlin 2001, s.7). Albert
Schweitzer píše tiež v svojom liste z 28. 7. 1965
Jozefovi Bramboroví z Prahy: „Komenský pochopil
ako prvý význam medzinárodného... U neho sa
odvažuje filozofia ísť až do oblasti politiky" Takto
chápe Komenského aj nemecký kom eniolog
Walter Sparn, podľa ktorého „Komenský patril
k intelektuálnym zakladajúcim otcom novodobej
Európy“ (Walter Sparn: Johann Amos Comenius
und das modeme Európa, in: Johannes Amos Co
menius und die Genese des modernen Európa,
redigiert von Norbert Kotowski und Jan B. Lášek,
Bayreuth-Prag 1992, s.20). Preto aj sám Komen
ský venoval svoje hlavné životné dielo, spis „De
rerum humanarum emendatione consultatio
catholica“ a jeho sedem dielov všetkým Euró
panom. Urobil tak v liste „Slovo k Európanom “
(Latinský originál tohto Komenského venovania
bol vydaný v prvých dvoch častiach (Panegersia
a Panaugia) roku 1662 v Amsterdame a potom
roku 1702 v Halle. Kompletný český preklad bo!
uverejnený v časopise Křesťanská revue, Praha
1957, č.3, s. 56-71 a č.4, s. 99-104). Tu píše
Komenský sám: „M y Európania sa plavíme na
jednej lo d i“. Preto hovorí o Komenskom aj prof.
Reinhard Stách: „Komenský sa stal Európanom par
excellence. Celé jeho myslenie bolo založené na
spoločnosť zjednocujúcej predstave mierového
spolužitia ľudí a národov“ (Korthaase, s. 46). Ko
menský sa snažil o európsky univerzalizmus.
Európa bola v jeho dobe ako zničená katedrála
a on predložil plány, ako sa má táto katedrála
obnoviť. Za utrpením Európy svojej doby videl už
budúcu Európu mieru. Podľa jeho názoru európ
ske národy majú spolunažívať v mieri. Európa
má byť kontinentom žijúcom v mieri. Takto hodno
tí Komenského myslenie aj americký politológ
Zbigniew Brzezinski, ktorý pri preberaní čestného
doktorátu od Univerzity Komenského v Bratisla
ve dňa 2. novembra 2000 v Aule UK povedal:
„Veľmi ma teší, že moje ocenenie je spojené s me
nom Jána Amosa Komenského. Keby som Komen
ského mal zaradiť do lexikónu dnešných mysliteľov
a vizionárov, odvážil by som sa ho charakterizo
vať ako globalistu. Bol to raný globalista. Určite
by aj dnes zdôraznil dôležitosť národnej identity.
Ale zároveň by zdôraznil aj dôležitosť byť aj dob
rým Európanom a aj globálne zmýšľajúcim člo
vekom.“ Svoje reformátorské plány pre Európu
a svet zachytil Komenský zvlášť v sedemdielnom,
na dlhú dobu stratenom spise „Consultatio catholica“ , ktorý objavil až roku 1935 v knižnici siro
tinca v Halle/Saale ukrajinský filozof a filolog
Dimitríj Čyževskíj. Plný názov tohto spisu znie:
„De rerum humanarum emendatione consulta
tio catholica“ . Jeho sedem dielov nesú názov:
Panegersia (Všeprebudenie), Panaugia (Všeosvíetenie), Pansophía (Všemúdrosf), Pampaedia
(Vševýchova), Panglottia (Všejazyk), Panorthosia (Všenáprava), Pannuthesia (Všenapomíname)
Z pohľadu európskej jednoty je najdôležitejší
šiesty diel Panorthosia - Všenáprava. V ňom Ko
menský hovorí, že doterajšia reformácia vyko
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naná Lutherom a Kalvínom je neúplná, lebo sa
týka len nápravy cirkvi. Podľa Komenského je
nutné uskutočniť holistickú reformáciu celého
života sveta. Takýto projekt všenápravy musí mat
univerzalistický charakter. Musí to byt všereforma,
aby sme uzdravili „všetkých, všetko a vo všetkom"
(„om nes, omma, o m nino“ . Všenáprava, s. 24
Porovnaj aj s. 276, Orbis, Praha 1950, 384 strán)
Takýto globálny program charakterizovaný slo
vami „Pan“ , „Vše“ mal velké konzekvencie aj pre
politický život Európy. Toto univerzalistické mys
lenie sa nachádza u Komenského vždy v popredí
Bol to oduševnený bojovník za pravdu, humani
tu, spravodlivosť, mier rovnosť a slobodu ľudí
To boli pre neho princípy kráľovstva Božieho, a to
chcel realizovať aj v politickom živote Jeho cie
ľom bolo vychovávat ľudí pre humanitu a v tomto
zmysle bol Komenský protiváhou politických pred
stáv Nicola Machiavelliho Komenský sa snažil
o hum anizáciu politiky, i keď si bol vedomý
ťažkostí týchto snáh. predsa hovonl: .Ale tento
pokus je treba tisíckrát zopakovať ai keď sa ti
síckrát nevydarí" (Komenský: Slovo k Európanom
č. 3, s. 66). Nešlo mu len o určitú skupinu (napr
kresťanov), ktorá by maia uskutočniť tento proiekt
V Slove k Európanom obracia sa Komenský na
všetkých obyvatelov Európy a sveta .Ľudia všet
kých náboženstiev, všetkých národnosti buďte
pre Boha všetci ochotní počuť náš hlas' (tamtiež,
s. 67). Tu predsa ide o „panharmonické univerzál
ne dielo“ , píše Komenský (tamtiež, s. 69). V svo
jom spise Unum necessarium hovorí: „Všetci
predsa sedíme vo velkom divadle sveta: čo sa tu
odohráva, to sa týka nás všetkých“ (Unum nece
ssarium X, 6, in: Dílo J. A. Komenského 18, Praha
1974, s. 125). Komenský sa dožadoval jednoty
morálky a politiky, pretože bol presvedčený, že
tento svet bol Bohom stvorený k uskutočňovaniu
určitého morálneho poriadku. Ak svet alebo poli
tika by nerešpektovali tento morálny poriadok,
skončilo by to skazou sveta.
Pre budúcnosť je podľa Komenského najdôle
žitejšie realizovať jednotu Európy. „Je nutné upev
ňovať jednotu zjednocovaním toho, čo sa spojiť
môže a má, teda všetkého“ (Slovo k Európanom,
č. 3, s. 70). Na inom mieste Komenský pozna
menáva: „ Všetci sme občanmi jedného sveta,
sme jednej krvi. Nenávidieť nejakého človeka, pre
tože sa inde narodil, pretože hovorí iným jazykom,
pretože chápe veci ináč, pretože je viac alebo
menej rozumný - aký to nezmysel! Dištancujme
sa od toho! Veď sme všetci ľudia a sme tiež
nedokonalí, my sami potrebujeme pomoc a preto
sme dlžníkmi všetkých" (citované podľa Dagmar
Čapkovej, in: Korhaase-Hauff, s. 32). Komenský
tu cituje básnika Claudiana (okolo 370-404): „Gens
una sumus“. Všetci ľudia sú Božie stvorenia, dietky
jedného Otca (Pater noster), patria do jedne/ a tej
istej rodiny. Nijaký štát, ani národ, ani osoba
nesmie sa mylne domnievať, že má prednosť“
(Korthaase-Hauff, s. 33). V svojom spise Pansophiae praeludium Komenský píše: „ Chceme, aby
boli všetci pripustení a vypočutí, čo dobrého môžu
priniesť, č i je to už kresťan alebo mohamedán,
žid alebo pohan, alebo nech patrí ku ktorejkoľvek
sekte, č i už k pytagorejcom, akademikom, peripatetíkom, stoikom, esénom, Grékom, Rimanom,
či už je starosvetský alebo moderný, doktor alebo
rabín, z ktorejkoľvek cirkvi, synody alebo spolo
čenstva. Toto radíme predovšetkým, pretože to,
čo dokážeme vykonať, je pokladnicou spoločnej
múdrosti, ktorú vlastní spoločne celé ľudské poko
lenie. Je teda správne a patričné, aby všetky na
dané hlavy, všetky národy, sekty a doby dali svoj

príspevok“ (Pansophiae praeludium 54-55, in
Dílo Jana Amose Komenského 15/11, Academia
Praha 1989. s 33) V dôsledku takýchto a po
dobných výpovedi nazval Komenského švédsky
pedagóg Torsten Husén „popredným internacionalistom 17. storočia“ (Korthaase-Hauff, s. 34)
Je jasné, že Komenský bol stúpencom pluralistic
kej, otvorenej spoločnosti, o ktorú sa dnes usilu
jeme Už v svojej dobe videl, že štátne, jazykové
a náboženské delenie sa ľudí spôsobuje medzui
nimi hlboké rozpory Komenský sa snažil o usku
točnenie velkej jednoty sveta, kde bude harmo
nická spolupráca všetkých ľudí
V tomto zmysle sa Komenský snažil a| o svetový
mier Cieľom nie je len ukončit jednotlivé vojny
Komenský (podobne ako po ňom Emanuel Kant)
sa snažil skúmať aj podmienky, na základe kto
rých je možné dospieť k trvalém u mieru Podľa
Komenského .základom doby mieru bude vieo
becna politika, pokiaľ /e to matně, dokonalé uplet
nerve ľudské/ múdrosti v naderu ľudské/ prirodze
nosti, mocou ktoré/ by všetko a u vietkych ľud/
sa dialo v mien, aby nikto nebol odnikiaľ znepoko/ovany, mal možnost t it v kľude. bezpečne n
zachovavat. čo /e /eho a čo na/siobodne/ite užfvet
spoločnú slobodu
Cieľom te/to pokbky bude
zhromaždenie národov sveta vo svornosti odstre
nenie vo/en v ľudskom pokolení a zemedzen*e
i samých pričiň k vo/nam’ (\ienaptava t 179180). Komenský veril, že keď sa podarí usku
točniť svetový mier, potom „bude ľúbezne znieť
po celom svete strunová hra Panharmónie" (Slovo
k Európanom, č.4, s. 103). Jeden z Komenského
posledných spisov bol spis Angelus pacis (Anjel
mieru). Môžeme povedať spolu s Janom Milíčom
Lochmanom: „ Komenský sám bol skutočný ange
lus pacis, anjel mieru'4 (J. M. Lochman: Comenius,
Freiburg-Hamburg 1982, s. 50). Z týchto dôvodov
navrhol Komenský zriadenie medzinárodného
mierového súdu na riešenie spoločných problé
mov národov (Všenáprava, s. 218-222). V tomto
návrhu Komenský predvídal fakticky dnešné me
dzinárodné inštitúcie ako sú OSN, Bezpečnostná
rada alebo Medzinárodný súdny dvor v Haagu).
Komenský sníval o tolerantnej spoločnosti,
v ktorej bude mať každý právo verejne vyjadriť
svoj názor. V „Slove Európanom“ sa Komenský
pýta: „Prečo nejdeme v ústrety židom, mohamedá
nom, pohanom a ktorýmkoľvek kacírom"> Prečo
sa staviame proti tým, ktorí nám to radia a o to sa
pokúšajú?“ (List Európanom, č 4. s 101). „Každé
mu Človeku, každému národu, každé/ sekte musí
zostať nedotknutá sloboda, aby človek s mečím
súhlasil alebo niečo odmietol" (tamtiež. s 102)
Bludy nemožno odstrániť násilím, ale len verejnou
diskusiou. V svojom spise Všenáprava Komen
ský hovorí: „ Musíme smerovať k tomu. aby sa
ľudskému pokoleniu vrátila sloboda myslenia, ná
boženská sloboda a sloboda občianska Tvrdím,
že sloboda je na/skvele/ší ľudský ma/etok, stvorený
spolu s človekom a od neho neodlučiteľný.. Uveďme teda človeka, pokiaľ/e to možné, do slobody ’
(Všenáprava, s. 150-151). A v inom svojom spise,
Panaugia. Komenský píše .Je to vlastnostou ľud
skej prirodzenosti, že chce byt slobodná, a/ vo
volbe pravých a dobrých vecí A/ pravda, keď si
ju nezvolí človek sám, sa mení na horkosť . Kaž
dému človeku /e ľahšie, sa vyrovnať s pravdou
slobodne, ako keď má do/em, že to v boji prehral
a že je zajatcom, ako keby mu niekto hodil slučku
okolo krku“ (Panaugia. kap III, 20, Obecná porada
o nápravé vécí lidských, I. zv nakladatelství
Svoboda, Praha 1992, s 146) Preto má v štáte
vládnuť tolerancia pre rôzne názory Stát sa musí

K 85. výročiu vzniku U n ive rzity K o m e n s k é h o v Bratislave
vzdať donucovania voči občanom aj v nábožen
ských otázkach. To neznamená, že Komenský
by sa chcel vzdať náboženstva, ale len donuco
vania vo veciach viery. Cirkvi majú žiť v bratskej
zhode. Treba brat do ohľadu, že z náboženskej
intolerancie vznikli v Európe mnohé vojny. Na
riešenie rôznych problémov v rámci cirkví a me
dzi cirkvami navrhuje Komenský založit Svetové
cirkevné konzistórium všetkých cirkví (Všená
prava, s. 223nn), čosi podobné, ako je dnes
Svetová rada cirkví. Tento poradný zbor nemá
mat len svetové grémium, ale cirkví majú pôsobiť
aj na nižších stupňoch a rôzne problémy medzi
cirkvami riešiť bratsky. V tomto zmysle bol Komen
ský predchodcom aj dnešného ekumenického
hnutia, homo oecumenicus, a snažil sa o po
kojné spolunažívanie cirkví v rámci jednoty v rôz
nosti.
Pre jednotu Európy požadoval Komenský, aby
bol používaný všetkými jeden spoločný jazyk.
V spise Via lucis Komenský hovorí; „Nova univer
salis lingua conslituenda est“...„Ak bude Jeden
univerzálny jazyk a budú ho používať všetky náro
dy, polom bude pre všetkých obyvateľov ľahšie
ísť krížom celým svetom a potom bude každému,
kto to bude chcieť, možné bez ďalších prekážok
precestovať všetky oblasti a tam učiť alebo b yt
tam učený“ (Cesta světla, kapitola 19,6 a 20,7,
Mladá fronta Praha 1992, s. 179 a 193-194).
Týmto jazykom by podľa Komenského mala byt
latinčina, ale nemusí to byt ona. Takto môžeme
prekonať babylonské oddelenie medzi národmi.
Každý si pritom môže ponechat ako druhú reč
svoj materinský jazyk a v ňom sa zdokonaľovať.
V Komenského dobe zneli takéto návrhy ako
utópia. Ale dnes, ked vidíme, ako rýchle sa šíri
znalost predovšetkým angličtiny, konštatujeme,
že Komenský aj v tomto návrhu nebol utopistom,
ale prorokom. Vidíme, ako utópia minulosti môže
sa staf samozrejmosťou v prítomnosti.
Uvedomujeme si, že Komenský sa v mnohých
svojich predstavách ukázal byt neuveriteľným
optimistom. Nie všetky jeho návrhy pre Európu,
zvlášť z jeho spisu o Všenápravě, sú realizova
teľné. Niekedy azda nebral Komenský dosť vážne
ľudskú slabost, hriešnosť a ľudský egoizmus. Ale
napriek jeho utopizmu bol to fantastický prorok
európskej budúcnosti. Všetko to to tiž napísal
v dobe, v ktorej sa zdalo, že nieto šance na
uskutočnenie jeho ideí. Iba po 300 rokoch, ked
jeho návrhy začali byt aktuálne a došlo k zalo
ženiu mnohých medzinárodných inštitúcií, vystú
pil Komenský nanovo ako génius z hmiel dejín.
Velkú zásluhu na tom má prof. Ján Kvačala, kto
rý v tridsiatych rokoch minulého storočia pôsobil
ako historik na Evanjelickej bohosloveckej fakul
te v Bratislave a ktorý je v svetovom výskume
Komenského všeobecne považovaný za otca
modernej kom eniológie. Nový vývoj v Európe,
ktorý smeruje k zjednoteniu európskych štátov,
nás dnes znova upozorňuje na Komenského, ako
na jedného z prvých prorokov európskej jednoty.
Tu správne hovorí Ján Milíč Lochman: „Zlý stav
sveta Komenského neparalyzoval, ale naopak,
mobilizoval jeho vôľu a jeho energiu pre reformy“
(J. M. Lochman: Zur ókumenischen und ókologischen Aktualität von Johann Amos Comenius,
in: Comenius als Theologe, herausgegeben von
Dvořák und J. Lášek, Prag 1998, s. 32). Preto
možno pri budovaní novej Európy čerpať mnohé
inšpirácie aj od Komenského. Zvlášť v dnešnej
dobe silných politických napätí vo svete potrebu
jeme Komenského humánne myslenie o svetovej
harmónii. S takýmito ideami je aj dnes Komen
ský aktuálny. A tak môžeme konštatovať, že Ko
menský nebol len velkým pedagógom, ako s a to
už všeobecne uznáva, nebol len velkým teoló
gom, ktorý sa snažil o všenápravu sveta podľa
princípov kráľovstva Božieho, ale Komenský
bol aj velkým politickým mysliteľom s mnohými
podnetmi aj pre modernú politiku. Ako velká
postava európskej kultúry nás Komenský po
vzbudzuje pracovať pre mierovú a zjednotenú
Európu.
Prot. Igor Klšš

K storočnici univerzitného protesora Branislava Varsika
(* 1 9 0 4 - t 1994)
Začiatkom marca tohto roku uplynulo sto rokov od narodenia jedne| z popredných zakla
dateľských osobností slovenskej profesionálnej historiografie - unlv. prot. PhDr. Branislava
Varsika, DrSc., člena korešpondenta SAV a dlhoročného profesora našej alma mater. V de
jinách Univerzity Komenského a Slovenska niet ešte tolko cenných osobností z radov profesorov,
ktorých osudy sú tak bytostné spojené s našou najstaršou vysokou školou. Je viac ako povinnosťou
mladších generácii, ich žiakov a nasledovníkov, s úctou si pripomínať ich podiel na budovaní
a upevňovaní tradícii univerzity, to, čím prispeli k jej dnešnému medzinárodnému postaveniu.
Velkost, sláva a tradícia univerzity býva nerozlučne spojená s osobnosťami jej profesorov. Pri
blížme si teda stručne životné osudy a dielo jubilujúceho historika a pedagóga prot. Branislava
Varsika.
Rodiskom mu bola Myjava (5. 3. 1904), kraj spojený s mnohými pokrokovými tradíciami nášho
národa, ktoré významne ovplyvnili jeho další osobný vývin. Stredoškolské štúdia absolvoval
v maďarskom Nagykórosi, Skalici a v Bratislave. Ovplyvnil ho najmä záver štúdia na reálnom
bratislavskom gymnáziu (na Gróslingovej ul.), kde ho učil dejepis neskorší kolega na univerzite,
univerzitný prot. Ján Eisner. To s najväčšou pravdepodobnosťou rozhodlo o zameraní jeho vy
sokoškolského štúdia. Univerzitné štúdiá histórie a geografie začal vo Viedni, pokračoval v nich
na Karlovej univerzite v Prahe a zavŕšil ich na Univerzite Komenského v Bratislave. Nielen miesto
tradícia a atmosféra týchto niekoľko storočných univerzít, ale aj prítomnosť vynikajúcich profesor
ských osobností akoby predurčili neskoršie odborné zameranie prot. Varsika na stredoeurópske
české a slovenské dejiny. Odniesol si z nich nielen základné odborné vedomostí a skúsenosti
ale najmä vtedajšie metódy bádania - v podobe dobového pozitivizmu zameraného na kritiku
prameňov a jeho výsledného bádateľského .sprítomnenia“ spočívajúceho na úcte k histonckej
pravde. Tá bola u prot. Varsika hlboko založená na jeho etickej zásade, ktorú sa nám, študentom
snažil vštepovať. Vo svojich prednáškach to zdôrazňoval vo vete „padni komu padni" - pravdi
vé historické poznanie bez ohľadu na národnost, poslušnost k náboženstvu či k majetkovému zá
kladu.
Svoju profesionálnu dráhu začal najprv ako archivár v novo sa formujúcom Krajinskom archíve
v Bratislave. Zotrval tu desaf rokov (1929 - 1939), počas ktorých zhromažďoval a sprístupňoval
archívne pramene zo Slovenska a feudálneho Uhorska ako nevyhnutný predpoklad pre objek
tívne spracovanie starších dejín Slovenska. V archíve si prehĺbil odborné vzdelanie z oblasti po
mocných vied historických a archívnej teóne, ktoré ukončil štátnou skúškou na Štátnej archívne,
škole v Prahe. Po odchode svojho staršieho kolegu Daniela Rapanta, ktorý prešiel na plný úvä
zok na Univerzitu Komenského, stal sa jeho nástupcom a prednostom tohto archívu Počas
archívnej praxe sa neustále venoval bádateľskej činnosti. Nebolo preto prekvapením, ked sa
v roku 1933 na Filozofickej fakulte UK habilitoval za súkromného docenta pre odbor českoslo
venské dejiny prácou „Husiti a reformácia na Slovensku do žilinskej synody“ . S univerzitou s spojené aj roky 1933 - 1939, ked tu prednášal ako súkromný docent (viac menej za symbolický
honorár - malý príspevok zo zápisného študentov) slovenské dejiny 1 5 .-1 7 . storočia. Vo svojich
prednáškach sa venoval témam, ktoré ho zaujímali už od študentských čias: otázkam husitskej
tradície, reformácii a protireformácii na Slovensku.
V apríli 1939 sa stal na našej alma mater mimoriadnym a o rok už aj riadnym profesorom
histórie a na Univerzite Komenského zotrval až do odchodu do dôchodku v roku 1974, po do
vŕšení sedemdesiatich rokov. Na univerzite začínal ako profesor všeobecných dejín novoveku,
neskôr v súlade so svojím bádateľským zameraním prednášal, viedol semináre a konzultoval
diplomové a dizertačné práce z obdobia slovenského stredoveku. Na fakulte prešiel viacerými
funkciami - zastával aj funkciu dekana, neskôr pomohol založiť a bol prvým vedúcim novej ka
tedry všeobecných (svetových) dejín na Slovensku. Napriek tomu, že bol nestraníkom, sa stal
svojím vedeckým profilom a odbornosťou nepostrádateľným a uznávaným vysokoškolským uči
teľom. Aktívne profiloval aj najvýznamnejšiu stavovskú organizáciu - Slovenskú historickú spo
ločnosť pri SAV, ktorej bol dlhoročným predsedom. Bohaté boli aj jeho aktivity a skúsenosti,
ktoré využíval v oblasti archívnej starostlivosti (predseda archívnej rady ai.). po založení SAV
pôsobil vo viacerých jej vedeckých grémiách (predseda Vedeckého kolégia histórie), redakčných
radách apod.
Vo vedeckej tvorbe sa predovšetkým venoval starším slovenským dejinám - v 10. - 17. storočí
Je autorom 18 samostatných knižných titulov venovaných problematike ohlasu husitstva refor
mácie, dejín trnavskej univerzity, národnostnej slovensko-madarskej hranice, otázkam formovania
slovenského zemianstva a šľachty, dejín rodného Myjavska a i. Stal sa pnekopníkom a uznáva
ným odborníkom v otázkach osídľovania Slovenska predovšetkým svojou trojzväzkovou monogra
fiou „Osídlenie košickej kotliny“ (v r. 1964 - 1974) výrazne prispel k spoločným stredoeurópskym
sídlištným výskumom. Ako vysokoškolský pedagóg vychoval viaceré generácie histonkov, stre
doškolských profesorov dejepisu a odborníkov z príbuzných historických disciplín Ako jeden
z mála našich historikov stihol ku koncu života publikovat aj svoje pamäti. Vyšli pod názvom
„O čom mlčia archívy" (Slovenský spisovateľ 1987) a zaujmú čitateľa nielen sviežosťou jazyka ale
aj dovtedy menej známymi skutočnosťami. Cesta jeho bohatého a na vedecké dielo plodného
života sa uzavrela dva mesiace po dovŕšení deväťdesiateho roku - 21. mája 1994 Prof Branislav
Varsik sa svojím životom a dielom zaradil medzi zakladateľské osobnosti slovenskej histonckej vedy
a spolu s prot. Danielom Rapantom a prof. Alexandrom Huščavom tvoria nezabudnuteľnú trojicu
prvých slovenských profesorov-historikov, ktorí spojili celú svoju profesionálnu dráhu s Univerzitou
Komenského v Bratislave.
Na tohtoročné jubileum prot. Varsika nezabudli ani jeho rodáci K jeho storočníc' sa dňa
7. marca na Myjave uskutočnila slávnosť spojená s otvorením výstavy o živote a diele prof
B. Varsika, ktorej organizátormi boli mesto Myjava. SNM - Muzeum slovenských národných rao
a Dom kultúry Samka Dudika. Pri tejto príležitosti bola jeho menom pomenovaná aj jedna z ulíc jeho
rodného mesta.
Pedagogickému a vedeckému dielu prof. B. varsika bude venovaná aj vedecká konferencia ktorú
Filozofická fakulta UK uskutoční dňa 11, mája 2004 na počest storočnice narodenia tejto významne,
slovenskej osobnosti.
Prot. Jozef Badurík. vedúci Katedry slovenských dejín FiF UK
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Ďakujeme, pán profesor...
Na smútočnom zhromaždení v Aule Univerzity Komenského sme sa dňa 31. marca 2004
rozlúčili s nezvyčajným človekom, literátom, priateľom a kolegom - profesorom Mikulášom
Pažitkom, ktorý nás dňa 23. marca 2004 opustil vo veku 85 rokov.

V posledných rokoch svojho života pracoval
a tvoril na Pedagogickej fakulte UK, kde naučil
mnohých študentov milovať krásu a život, milo
vať dobro a múdrosť. Pre kolegov bol nielen
dobrým priateľom, ale aj neustálym podnecovateľom a inšpirátorom nových myšlienok. Nenávidel
zlo, nenávidel pohodlnosť, sám prekypoval ak
tivitou, energiou a aj preto bol obľúbeným člo
vekom, dobrosrdečným a vtipným pánom s pa
ličkou. Raz na jednom spoločnom stretnutí mi
povedal, že literatúra a /azyková veda Je jeho
svetom zasvätenia, že je to krása, čo ho objala
a pohltila. Známe je aj jeho myšlienkové posolstvo,
že učiteľ sa má ku študentom správať tak, aby ho
pri každom stretnutí pozdravili a usmiali sa na
neho.
Profesor Pažítka dokázal rozozvučať ticho, po
hnúť stojacu vodu, nakloniť teplo slnka k člove
ku, dokázal rozsvietiť biele stránky literárneho
textu a vykúzliť na malej ploche velké city a myš

lienky. Svoj život venoval nielen kráse prekladu,
ä vlastnej literárnej tvorby, kritike, ale tieto hodnoty
nevedel nijak oddeliť od krásy prírody a nado
všetko od duchovnej krásy človeka. Do posled
nej chvíle sa zaujímal o svet okolo seba, záležalo
mu na tom. aby všetko išlo smerom zdokonaľo
vania, zušľachťovania. Príznačné preňho bolo. že
veril v život, v umenie, pohyb dopredu, dobro
človeka. Život zasvätil tomu krásnemu, čo nás
obklopuje - zasvätil ho literatúre, prekladu a ja
zykovej vede. harmónii, vznešenosti talianskeho
textu.
Pán profesor bol vekom a služobne jeden
z najstarších učiteľov na Univerzite Komenského,
prežil na nej viac ako 50 rokov. Založil tu výučbu
taliančiny, bol literárny vedec, prekladateľ talian
skej literatúry do slovenčiny.
Jeho životná púť začala v lone slovenských hôr
1. júla 1918 na Starých Horách. Hory formujú
človeka húževnatého a dravého po vedomostiach
Po štúdiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave
pokračoval na fakulte literárnych vied Univerzity
La Sapienza v Ríme. ktoré ukončil v roku 1942
Od roku 1952 fiôsobil na Filozofickej fakulte UK
ako asistent, v roku 1966 bol habilitovaný a v ro
ku 1999 inaugurovaný na profesora. Od roku
1995 pôsobil na Pedagogickej fakulte UK. kde
rozvíjal a vyučoval svoj milovaný taliansky jazyk
Za svoju činnosť v oblasti talianskej literatúry bol
v roku 1977 vyznamenaný čestným titulom Commendatore. ktorý udeľuje prezident Talianskei re
publiky.
Naša fakulta je hrdá, že na nej profesor Pažítka
pôsobil. Nielen, že bol vynikajúcim učitelom a kole

gom, ale bol aj vždy ochotným radcom, priateľom,
vypomohol aj v situáciách, ked fakulta naliehavo
potrebovala jeho pomoc a nikdy sa nevypytoval,
čo za to, prečo práve on má pomáhať, nenarie
kal nad množstvom práce, nesťažoval sa na pod
mienky, okolnosti Z dôvodov jeho priznačnei
skromnosti sme sa až z médií dozvedeli o jeho
aktivitách na polí prekladateľstva a literárnej vedy
Preložil 58 literárnych diel. divadelné hry, histo
rické romány, filozofické a politické diela V p o 
slednom čase preložil štyn knihy a veril, že a doč
ká ich publikovania v slovenskom jazyku
Vážený pán profesor, Tvoja literárna dielňa
neostala prázdna. Si v nej. Je v nej sila Tvojho
ducha, Tvojho odkazu. Podáva správu o Tebe,
tak ako o nej podáva a neustále bude podávat
Tvoje dielo. Tvoje umenie prekladu bude In
špiráciou pre ďalšiu generáciu latiančinárov
Takže TI chcem v mene všetkých študentov,
učiteľov, zamestnancov fakulty, v mene svojom,
ale istotne aj v mene všetkých tých, ktorí budu
čítať Tvoje preklady, v mene fudi Slovenska,
poďakovať za všetko, čo sI dôkaze! urobiť pre
obohatenie nes všetkých, pre obohatenie duse
ľudskej bytosti. Neukazal si len zmysel pre de
tail, ale z každého Tvojho výtvoru priam vyžaru
je myšlienka, cit, posolstvo, duša Tak sI tvotá,
tak sl žil. Tak si Ťa budeme aj pamatat
Pán prolesor, ešte raz ďakuleme!
Prof RNDr O Majzlan PhD .
dekan P d f UK

Rozlúčili sme sa
s pani profesorkou O. Štepanovičovou
Na sklonku minulého roka, dňa 5. decembra 2003, náhle opustila prof. RNDr. Oľga
Štepanovičová, CSc., akademickú obec, entomologickú spoločnosť a rodinné prostredie.
Opustila nás dosiaľ jediná žena, ktorá sa ocitla
na pozícii dekanky Prírodovedeckej fakulty UK,
predtým prodekanka a neskôr aj prorektorka UK.
Tak sme ju poznali ako vynikajúcu pedagogičku,
vedkyňu, kolegyňu a dobrého človeka.
Narodila sa 13. januára 1929 v Leopoldove.
Detstvo prežila na viacerých miestach — v Trnave,
v Holíči, v Skalici a v Hlohovci, kde maturovala
na Gymnáziu v roku 1948. V tom istom roku sa
v septembri zapísala na Prírodovedeckú fakultu
Slovenskej univerzity v Bratislave, na študijný
odbor prírodopis - filozofia, po ukončení 2. roč
níka prestúpila na odbor zoológia. Po promócii
nastúpila ako biológ do Výskumného ústavu agrochemickej technológie v Bratislave, kde spraco
vala a v decembri 1952 obhájila rigoróznu prácu
a získala titul RNDr.
Od 1. januára 1953 začala pôsobiť na Prírodo
vedeckej fakulte UK ako interná ašpirantka. Na
novovzniknutom Zoologickom ústave obhájila
v roku 1958 dizertačnú prácu, v roku 1965 sa
habilitovala a od roku 1966 bola vedúcou Kated
ry všeobecnej zoológie a živočíšnej fyziológie na
PriF UK. Túto funkciu vykonávala až do roku 1981.
V marci 1979 bola menovaná profesorkou pre
vedný odbor entomológia.
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Vedecká činnosť prof. RNDr. O. Štepanovičovej, CSc., sa začala rozvíjať od jej nástupu na
vedeckú ašpirantúru. Venovala sa hlavne cenologickým štúdiám hmyzej zložky agrobiocenóz. So
záujmom vedeckého pracovníka sa venovala naj
mä bzdochám (Heteroptera) v porastoch kukurice,
tabakových, pšeničných polí, v kultúrach cuk
rovej repy, lucerny a pod. Začiatkom šesťdesia
tych rokov sa zapojila do komplexného výskumu
zoocenóz biotopov v okolí dnešnej Zemplínskej
Šíravy, Liptovskej Mary, neskôr retenčnej nádrže
pri Váhu. Napokon sa začal jej vedecký záujem
presúvať od vody smerom do rovín a kopcov
najmä Malých Karpát. Medzinárodný biologický
program IBP sústredil entomológov do Bábu pri
Nitre, kde v roku 1970 pracovali na projekte MaB
(Človek a biosféra).
V okolí rieky Moravy sme v rokoch 1990-1992
riešili grantový projekt, s pani profesorkou sme
sa podieľali na výskume entomocenóz xerotermov Devínskej Kobyly, Tematínskych vrchov,
okolia Čachtického hradu. Stále nás to však ťahalo
do teplých pieskov južného Slovenska v okolí
Hurbanova, Gbeliec a hlavne Záhoria.
Je toho veľa, čo by sme chceli pripomenúť
v tomto spomínaní a zamyslení sa nad životným

oblúkom vzácneho človeka. Okrem vedeckej prá
ce vynikala ako obľúbený pedagóg s velkym
zmyslom pre spravodlivosť, náročnosť, čestnosť,
ochotu pomôcť. Svoju vedeckú činnosť naima
z oblasti ekológie hmyzu vedela majstrovsky pre
taviť do prednášok pre študentov a doklorandov
Človek sa počas svojho života učí mnohým
umeniam, ale nikdy sa nenaučí umeniu strácať
blízkeho človeka Lúčime sa preto s pani profe
sorkou slovami velkého Cicera .Život zosnulých
je uložený v památi žijúcich"
„Česť Vašej pamiatke, pani profesorka!"
Prof. RNDr. Oto Majzlan, PhD ,
a prof. RNDr. Eva Miadoková. DrSc

Výstava na počesť pána profesora Ondreičku
V januárovom čísle nášho spravodaja sme sa rozlúčili s akademickým maliarom Karolom Ondreičkom, profesorom na Pedagogickej fakulte UK.
Prof. K. Ondreička by sa 23. apríla 2004 dožil 60 rokov. Zvlášť by sme sa preto dnes chceli obzrieť za jeho už uzavretým mnohotvárnym a významným ume
leckým dielom a pozvať vásna výstavu grafických prác študentov, ktorú pripravujeme na jeho počesť.
očami v monografii defiluje jeho bohaté a mnohostranné maliarske, grafic
ké a ilustrátorské umenie, jeho rozsiahla výstavná aktivita, velký počet kníh,
ktoré ilustroval, množstvo dalších činností, sumarizujúcich a pripomínajú
cich osobnost pána profesora v tom najpravdivejšom slova zmysle- Pripo
mína nám, ako miloval život, svoju prácu pedagóga a umelca.
Pri príležitosti nedožitého životného jubilea profesora Karola Ondreiéku pripravuje Katedra výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK
výstavu grafických prác študentov, ktorí tvorili pod jeho umeleckým
a pedagogickým vedením. Výstava sa uskutoční v termíne od 22. apríla
do 30.mája 2004 vo výstavných priestoroch fakulty na Račianskej 59
v Bratislave.
PhDr. Ladislav Hrnčirik, Katedra výtvarnej výchovy PdF UK

Profesor Karol Ondreička bol vynikajúcim grafikom, maliarom, ilustrátorom
a pedagógom a významným představitelům slovenského výtvarného ume
nia, jeho grafické a maliarske diela sú zastúpené v zahraničných verejných
i súkromných zbierkach. Umelecké dielo prof. Ondreičku, rozvíjajúce sa
takmer tridsať rokov, vyviera predovšetkým z jeho hlboko filozofického,
poetického, otvoreného a úprimného postoja k človeku a svetu. Je vyprávačské, meditatívne, intenzívne vníma zmyslami priestor sveta, ktorý mu
až priveľmi znepokojivo poskytoval bohatstvo inšpirácie. Jeho grafiky
a maľby sú svetom neobvyklých a prekvapivých asociácií, podobenstiev
a metafor bohatých na predstavy, ktoré vyrval z reality a do ktorej naaeral
plným priehrštím, lebo tak chcel.
Zmyslom umeleckej zaujatosti prof. Ondreičku bolo programovo odha
ľovať neustále meniaci sa vzťah človeka a spoločnosti, človeka a prírody,
ako aj novú situovanosí ľudskej bytosti a materiálneho sveta, ktoré v jeho
diele nadobudli nadčasovú asociatívnu hodnotu. Pre prof. Ondreičku bola
pravda o človeku a svete zakódovaná v príbehu. V akomkoľvek kratučkom,
zdanlivo bezvýznamnom, šedivom, vznešenom či príťažlivom. Jeho zmysel
pre objavovanie pravdy ho priviedol zároveň k poznaniu o potrebe pokory,
ktorá sa stala jeho vnútorným ľudským a umeleckým krédom.
„Pokoru chápem ako ponuku na pochopenie iného, inakosti, ako úctu
k názvu, k tvorivému úsiliu druhých (nielen umelcov), či snahu pochopiť život,
jeho zmysel ako rozožierajúcu výzvu vyložiť si tento najzložitejší, najzáhad
nejší rébus ľudského osudu. Nadčasovosť vecí, vzťahov, ich odkrývanie,
otáčanie, osvetľovanie ako vo virtuálnom priestore je teda tou staronovou
možnosťou, dimenziou pre moje nové príbehy - niekedy sladké, inokedy
trpké - ako to v živote chodí“, uviedol v rozsiahlom rozhovore pre noviny
Knižná revue dňa 4. 9. 2002.
V roku 2000 vyšla vo vydavateľstve Slovenský Tatran rozsiahla monografia
autorky PhDr. Dagmar Srnenskej, ktorá na velkorysom priestore textovým
a obrazovým materiálom oboznam uje so životom a dielom profesora
Karola Ondreičku. Zhŕňa a systematizuje jeho rozsiahlu tvorbu, pred našimi

Noc m odlitieb
V predveľkonočnom období sa veľa hovorí o tom, že pôst je časom stíšenia, kedy člo
vek hlbšie uvažuje nad zmyslom Ježišovej vykupiteľskej smrti na kríži. Aby nezostalo iba
pri pekných slovách, pripravili študenti piateho ročníka Evanjelickej bohosloveckej fakulty
UK Noc modlitieb. Inšpiráciou bol pre nich sám Ježiš, o ktorom sa píše, že v tých dňoch
vyšiel na vrch modliť sa a na modlitbách k Bohu strávil noc. Jedenásťhodinový modlitebný
„m aratón“ začal v sviečkami prežiarenej klubovni teologického internátu večer v utorok
23. marca a skončil sa až v skorých ranných hodinách. Študenti prichádzali pred Boha
s prosbami za cirkev, službu slabým, cirkevné zbory, fakultu, Slovensko, svet, cirkevné
aktivity a spoločenstvá, ako aj za mnohé iné oblasti, za ktoré cítia m ladí ľudia povolaní do
duchovnej služby zodpovednosť pred Pánom. Každá hodina mala vlastnú tému a vedú
ceho z radov piatakov. Veríme, že Noc m odlitieb sa stane na fakulte tradíciou a mladšie
ročníky v nej budú pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.
(emi)

NAŠA UNIVERZITA spravodaj Univerzity Komenskehc
v Bratislave • Vydáva Univerzita Komenského • Adresa
Šafárikovo nám č. 6. 818 06 Bratislava • Tel 59 24 41 11 •
e-mail OVSV@rec uniba.sk • h t t p ‘w w * ix *b a sk. polož
ka Rektorát UK • Predseda redakčnej rady doc RNOr
Pavel Súra P hD . prorektor UK členovia RNDr M artr
Belluš. FMFI UK. doc MUDr Manan Bemadič. CS c.
LF UK, prof ThDr Juraj Bandy EBF UK. ThU c Jozef
Kováůk. RKCMBF U K PhDr Anna Bujnova CSc . FM UK
doc PhDr Michal Leško. CS c. FTVŠ U K doc PhO mg
Peter Dflrr. CSc . POF UK prof JUOr =eter ŠK A *y D ftc
PRAF U K prof MUDr Štefan Straka D rS c . JLF U K
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UK • Uzávierka 1 každého mesiaca
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Š tudentským perom
TyTaždý mesiac si so sebou
J \^ p rin á š a určité typické
príznaky, s ktorým i ho ľudia
spájajú. K e ď sa povie
december, hneď si
predstavíme Vianoce. M á j
označujeme ako čas lásky.
A čo apríl? Väčšina z nás
pozná a p ríl ako bláznivý
mesiac. Pravdepodobne pre
počasie, čo sa mení z minúty
na minútu. Chvíľu sneží,
hneď zase svieti slnko. Kto
sa v tom má vyznať? Možno
dostal štvrtý mesiac v roku
prezývku po dľa tradície
prvého apríla, kedy si ľudia
pre svoje okolie vymýšľajú
rôzne žartíky. Tento zvyk je
pomerne obľúbený u nás a j
v zahraničí, no málokto
pozná je h o skutočný pôvod.
Existuje viac teórií, ako
vznikol I. apríl. Všeobecne
prevláda názor, že to súvisí
so zmenou kalendára. V 16.
storočí sa začínal nový rok
práve od prvého apríla.
Oslavovalo sa podobne ako
dnes. Ľudia sa zabávali
a tancovali až do ranných
hodín. V roku 1562 však
pápež Gregor zaviedol
pre kresťanský svet nový
kalendár a začiatok roka sa
presunul na 1. január. V tej
dobe nebola televízia ani
rozhlas a správy sa š írili
pomalšie. A tak sa stalo, že
mnohí o zmene nevedeli a in í
ju zase odm ietali p rija ť.
N aďalej oslavovali Nový rok
1. apríla a ostatní ich
považovali za bláznov.
Zábudlivcom po sie lali
pozvánky na neexistujúce
večierky alebo pre nich
nachystali iné žarty.
Dnes si môže každý z nás
vytvo riť na 1. a p ríl vlastný
názor. Možno sa niektorí
stotožnia s Markom
Twainom, ktorý na margo
tohto zvyku povedal: „ Prvý
a p ríl je deň, kedy si
pripomenieme, čo vlastne
sme ostatných 364 dní
v roku. “
Jana Machatová
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Adopcia na diaľku
Ak chcete pomôcť deťom z A f
riky, m áte jedinečnú príležitosť.
S kupina
hum anistov
hľadá
dobrovoľníkov na pomoc oby
vateľom Afriky prostredníctvom
projektov Hum anistického hnu
j

tia. Jednou z m ožnosti je adop
cia na diaľku. Ten, kto sa
rozhodne podporovať dieťa
z Kene, zaplatí 800 korún m e
sačne. Jedno dieťa m ôže touto
formou adoptovať a podporo

vať aj viacero osôb, napr.
skupina spolužiakov, priateľov
atď. Hnutie hľadá aj dobro
voľníkov, ktorí chcú pomôcť
hľadať adoptívnych rodičov
vo svojom okolí. Záujem covia

o adopciu, kontaktujte sa na
a d o p c ia n a d ia lk u @ p o b o x .s k ,
bližšie informácie o H um anis
tickom hnutí na internetovej
adrese:
w w w .p o m o z a fr ik e .w z .c z

Túto stranu pripravili študenti 2 ročníka Katedry žurnalistiky FiF UK pod vedením Kataríny DudákovžJ

