Nositeľ Nobelovej ceny navštívil Prírodovedeckú fakultu UK
Na Slovensko zavítal dňa 12. októbra 2005
nositeľ Nobelovej ceny za chémiu za rok 2001
profesor K. Barry Sharpless zo Scripps Research
Institute, La Jolla v Kalifornii. Jeho návšteva sa
uskutočnila v rámci tzv. „Novartis lectures“, čo
sú prednášky popredných svetových odborníkov
z organickej chémie, ktoré organizačne zabezpečuje švajčiarsky farmaceutický koncern Novartis,
a pozvaný prednášateľ prednesie počas týždňového turné prednášku v Bratislave, Prahe a Budapešti. Prednášky sa konajú 2 – 3 krát do roka. Bratislavská prednáška prof. Sharplessa sa konala
v novej prednáškovej aule Prírodovedeckej
fakulty UK v Mlynskej doline, ktorá počas prednášky doslova „praskala vo švíkoch“. Na úvod
prednášky bol prof. Sharpless ocenený Veľkou zlatou medailou Univerzity Komenského, ktorú mu
v zastúpení doc. PhDr. F. Gahéra, CSc., rektora
UK, odovzdal MUDr. P. Osuský, CSc., prorektor
UK. Pred prednáškou bol prof. Sharpless hosťom
Katedry organickej chémie PriF UK, ktorej pracovníci s ním diskutovali o problémoch organickej
syntézy a o priebehu niektorých nových typov
reakcií, príp. reakcií za špeciálnych podmienok.
Podobnú besedu mal poobede aj na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU. Na organizácii bratislavského pobytu participovala aj spoločnosť Synkola.
Vlastná prednáška sa týkala najnovšieho výskumu prof. Sharplessa, stratégie prípravy nových
biologicky účinných organických preparátov, ktorá
je nazvaná „Click chémia“. Ide vlastne o využitie
efektívne a jednoznačne prebiehajúcich chemických reakcií, pri ktorých vznikajú stabilné heterocyklické zlúčeniny s dusíkom. Reakcie sa vyznačujú vysokým výťažkom produktov a pomocou
nich sa podarilo pripraviť mnohé nové preparáty
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V strede profesor K. Bary Scharpless
s vysokou biologickou účinnosťou. Prednáška
mala u poslucháčov, medzi ktorými bolo aj veľa
študentov chémie, veľký úspech a v diskusii odpovedal prof. Sharpless na mnohé odborné dotazy.
Na záver bratislavskej návštevy prijal prof.
Sharplessa v Primaciálnom paláci viceprimátor
Bratislavy Štefan Holčík.
Profesor Sharpless sa narodil v roku 1941 a jeho
výskum v oblasti organickej a organokovovej chémie je veľmi rozsiahly. Prispel k vyriešeniu stereoselektívnej oxidácie uhľovodíkov s dvojitou väzbou.
Stereoselektívne reakcie sú také, pri ktorých z viacerých možných priestorových izomérov vzniká
len jeden, čo má veľký význam napr. pri príprave

liekov. Nobelovu cenu v roku 2001 získali spolu
s K. Barry Sharplessom ďalší Američan Wiliam
Knowles a Japonec Ryoji Noyori. Prínos prof.
Sharplessa, ktorý mimochodom získal polovicu
Nobelovej ceny, kým ďalší dvaja laureáti po štvrtine, spočíva v použití špeciálnych katalyzátorov obsahujúcich prechodný kov titan pri tzv. Epoxidácii
dvojitej väzby. Epoxidy sú dôležité medziprodukty
pri príprave hlavne farmaceutických preparátov.
Napr. epoxid glycidol pripravený Sharplessovou
epoxidáciou sa používa pri syntéze beta-blokátorov, dôležitých farmaceutických preparátov pri srdcových problémoch.
Prof. RNDr. Pavol Zahradník, DrSc.,
vedúci Katedry organickej chémie PriF UK

Editorial
Autoevalvácia UK hodnotená medzinárodným tímom Asociácie
európskych univerzít ako jedna z ústredných tém dňa. Tešíme sa, lebo
bude treba pripraviť nemálo podkladov. Ale nesťažujme sa, veď to
prispeje k tomu, že lepšie spoznáme samých seba. Už to je hodno nie
jednu zlatku.
Nášmu sebapoznávaniu má pomôcť aj s autoevalváciou súvisiaca
štruktúrovaná diskusia na webe UK. Skvelá ukážka profitu z reálneho
vstupu SR do medzinárodného prostredia. Veď vznik blogu na webe
UK bol ešte celkom nedávno fakultami, eufemicky povedané, nepodporený. Pocit rizík a nárokov z blogu plynúcich vtedy jednoznačne prevážil nad vnímaním blogu ako diskusie len zdanlivo menej orientovanej na silné a slabé stránky UK. Internetová výmena názorov o stave
UK, elektronické vzdelávanie a iné čerstvé moderny dokazujú, že UK,
ponúkajúca aj garanciu tradíciou, vie primerane reflektovať vývoj sveta.
Vnímajme teda, čo nám chcú naši alebo iní v dobrom povedať na webe
alebo na papieri (na tomto dnes o nemčine, Zimbabwe alebo hoc o šiltovkách v Aule UK, aj keď „len“ na detských hlavách). Aby sme od medzinárodných evalvátorov počuli len to, na čo sami skôr prísť nemôžeme.
Autoevalvácia má prispieť aj k tomu, aby bola UK zaradená pri komplexnej akreditácii v SR medzi výskumné univerzity. Ak budeme aspoň
trocha noblesní a oslobodíme sa od častej lokálnej premisy „zdochnutej kozy“, tak sa UK nemôže výskumnou univerzitou v slovenských
podmienkach nestať. Reálne však hrozí, že sa na Slovensku znova zachováme nemastno – neslano. Titul výskumnej univerzity síce priznáme,
ale nedovolíme, aby ho sprevádzalo aj skutočne diferencované, v prípade UK teda významne zvýšené financovanie. Tuším, že opisujem síce
nechcenú, ale s veľkou pravdepodobnosťou tému blízkej budúcnosti.
Hodne provokujúcu.
Veľa sa v ostatnom čase popísalo a pohovorilo o „celosvetovom“ hodnotení univerzít, pri ktorom mal veľkú váhu počet nositeľov najprestížnejšieho ocenenia vedca, ktoré náš malý svet ponúka. V ostatnom
čase ich bolo u nás viacero. Ako hostí. Chodia k nám nositelia Nobelovej ceny náhodou? Určite nie, toľko času na formalizmus ľudia ich
rangu iste nemajú. Prichádzajú, lebo vedia, že tu nájdu takých ľudí, že
stretnutie s nimi obohatí aj ich. Schopných teda máme. Kedy bude
mať UK svojho prvého vlastného laureáta švédskej akadémie? Bude
to náhoda alebo zákonitosť?
Hádam pomôže náhoda, lebo všeobecnou je zákonitosť, že na prácu
sú nevyhnutné podmienky. A tie sú, na hanbu sveta, ešte stále dominantne vytvárané peniazmi. Prísľuby našich vládnozákonodarných strážcov priorít štátu, ktoré nie sú nasledované činmi, domáce podmienky
na tvorivosť tak skoro nepretransformujú na svetovú úroveň. Ale v histórii neraz aj rodáci zo Slovenska alebo na Slovensku pôsobiaci vzdelanci dokázali, že iskrenie ducha môže prekonať aj improvizáciu pichavej
slamy v čižmách. Ale aj keby sme v nasledujúcich rokoch hlavnú cenu
nevyhrali, vedzme, že pre život je potrebných množstvo iných dobrých
vecí. Dokážme sa potešiť aj zo zdanlivých maličkostí (napr. že sme aj
v tomto roku schopní efektívne prispieť k znovuobjavovaniu liečivých
bylín).
V tejto súvislosti musím pre fixovanie historickej pamäti zdôrazniť, že
v ostatnom čase sa skutočne každý člen akademickej obce UK mohol
vlastnou rukou dotknúť niekoľkých hviezdnych Nobelistov a vypočuť si
ich na vlastné uši v origináli. Ešte pred pár rokmi by to bolo formou
súhlasu s vycestovaním do kapitalistickej cudziny dopriate v priebehu
celej päťročnice len pár vyvoleným a stranícky prevereným. Demokracia
a akademická sloboda prinášajú aj pozitíva.
Medzi ne patrí aj to, že „dôsledne dbá o to, aby nad záujmami vedy
a spoločnosti bola ochrana dôstojnosti, integrity, ľudských práv a blaha
jednotlivca“. Iste je to tak s hierarchizáciou záujmov a práv nielen na
JLF UK, kde o to inštitucionalizovane päť rokov dbá jej etická komisia,
ale aj inde na UK. Vo svete sa o etike vedy veľa diskutuje. Rovnako tak
sa vo vede aj veľa prakticky koná. A to briskne, lebo veda sa do praxe
dnes transformuje závratnou rýchlosťou. A zďaleka nejde pritom iba
o mediálne trčiacu špičku ľadovca reprezentovanú napr. kmeňovými
bunkami.
Ďalšou témou spájajúcou morálku a peniaze je jednoduchý a prehľadný systém UK pre prospechové štipendiá: 28 miliónov koruniek
pre 1 900 študentov za rok. Príprava na bonifikáciu kvalitného štúdia.
Aj keď by bol blog iste plný výhrad k spravodlivosti známkovania. Aj
keď to u nás v realite života pri uplatňovaní kvality dosiahnutého vzdelania zatiaľ celkom nefunguje.
UK je klasická univerzita. S bohatstvom „minorít“. Dnes ich tu dokumentuje klasická filológia a jej littera scripta manet, detská literatúra
susedov i umelecké videnie sveta študentskými očami. Bez takýchto
čúd by sme sa pri dnes módnom prísnom ekonomickom videní reálií
sveta mali zaobísť. Ale aj nestranného iste poteší, že túto bitku hodnôt
zatiaľ na UK ako celku vyhrávame v prospech nás všetkých. Aj takých,
ktorí na takéto alokovanie peňazí permanentne frflú.
UK ako skutočná národná vzdelávacia a vedecká ustanovizeň v svetovom kontexte.
M. Dúbrava, prorektor UK
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O čom rokovalo októbrové zasadnutie
Kolégia rektora UK
Kolégium rektora UK sa zišlo dňa 24. októbra 2005 a rokovalo pod
vedením doc. PhDr. F. Gahéra, CSc., rektora UK.
V úvode rokovania rektor UK oznámil, že dňom 19. 10. 2005 ukončila na
vlastnú žiadosť svoje pôsobenie vo funkcii kvestorky UK JUDr. Eva Chebeňová a že dňom 20. 10. 2005 poveril vykonávaním tejto funkcie Ing. Máriu
Záthureckú.
Keďže 15. 10. 2005 nadobudla účinnosť Vyhláška MŠ SR č. 453 Z. z.
o rozsahu a ďalších podrobnostiach o priznávaní motivačného štipendia, schválili členovia kolégia predložený návrh všeobecných kritérií na
priznanie prospechového štipendia študentom UK. Zároveň odporučili, aby
špecifické kritériá fakulty UK stanovili podľa svojich podmienok. V tejto
súvislosti rektor UK požiadal, aby fakulty UK v zmysle všeobecných kritérií
vypracovali interné kritériá a po schválení v akademických senátov fakúlt
UK ich publikovali na svojich webových stránkach.
Ďalej kolégium venovalo pozornosť aktuálnemu stavu elektronického
vzdelávania (EL) na UK. Oboznámilo sa s výsledkami druhého ročníka ankety o využívaní foriem EL na fakultách UK a o ďalších perspektívach ich
rozvoja. Na záver konštatovalo, že EL je aj pre UK v niektorých oblastiach
potrebné, a preto bude UK naďalej považovať jeho dynamický rozvoj za
jednu zo svojich priorít. Odporučilo ďalej hľadať možnosti uplatňovania jednotlivých foriem EL v súlade so všeobecne záväznými predpismi a podmienkami akreditácie študijných programov. Je v kompetencii fakúlt ako
realizátorov akreditovaných študijných programov, aby samostatne tvorili
obsah EL materiálov. Strategicky sa EL na UK bude rozvíjať v závislosti od
záujmu a potrieb fakúlt. Pretože sa pripravuje vydanie Smernice rektora
UK k elektronickému vzdelávaniu, rektor UK opakovane požiadal, aby
fakulty poslali svoje stanoviská jednak k spôsobu započítavania tvorby EL
materiálov do publikačnej činnosti zamestnanca/fakulty, ako aj k spôsobu
akceptácie EL kurzu ako súčasti štúdia na UK.
Kolégium sa tiež zaoberalo rizikami terajšieho a možnostiami perspektívneho personálneho zabezpečenia IIKS UK a jej súčastí. Vypočulo si jedno
z možných riešení, ktoré spočíva v reorganizácii zaradenia technikov a im na
roveň postavených zamestnancov IIKS UK, v sústredení servisných činností
a v ich centrálnom riadení z úrovne Centra informačných technológií RUK.
Členovia kolégia vyjadrili ochotu o tejto téme konštruktívne uvažovať a zaviazali sa k predloženému návrhu poslali svoje konkrétne stanoviská.
Predmetom rokovania bola aj informácia o správe kmeňových dát a o aktuálnom stave projektu SOFIA. Členovia kolégia boli oboznámení s kompletným prehľadom kmeňových dát v oblasti finančného účtovníctva, rozpočtu, kontrolingu, nákupu, predaja a majetku, ako aj s názorom dodávateľa
projektu, aby bola na fakulty delegovaná správa kmeňových dát materiálu,
dodávateľov, odberateľov a zákaziek. Pre všetky ostatné kmeňové dáta
dodávateľ striktne odporúča centrálne manažovanie, a to z dôvodu ich zásadného významu, konzistentnosti, previazanosti i vzhľadom na oprávnenia
práce v systéme.
Členovia kolégia vzali na vedomie aj informáciu o priebehu programu
Socrates/Erasmus na UK a s uspokojením prijali správu o zvyšujúcich sa
počtoch študentov a pedagógov zapojených do programu. Zároveň však
boli informovaní aj o najčastejšie sa opakujúcich nedostatkoch, ktoré sa
vyskytujú pri jeho realizácii. Podobne boli upozornení aj na nedostatky, ku
ktorým dochádza z úrovne fakúlt pri poskytovaní rôznych údajov, čo sa prejavilo najmä v súvislosti s poskytovaním údajov o termínoch prihlášok a prijímacích skúšok na akad. rok 2006/07 do publikácie „Ako na vysokú školu“
(vydáva UIPŠ).
Kolégium s drobnými úpravami schválilo návrh Smernice rektora UK
o podnikateľskej činnosti, do ktorého už boli zapracované zásadné pripomienky fakúlt, a odporučilo dokument predložiť na schválenie Akademickému senátu UK.
Taktiež boli členovia kolégia oboznámení s projektom autoevalvácie
UK, ktorá bude pre prvých 10 univerzít SR, vrátane UK, ukončená v 1. polovici r. 2006. Medzinárodný hodnotiaci tím Asociácie európskych univerzít
bude 4-členný, zložený zo zástupcov zahraničných univerzít. Na UK bola
vytvorená autoevalvačná komisia, v ktorej sú zastúpené fakulty UK a študenti. Autoevalvačná správa UK by mala byť hotová do konca januára 2006.
V dňoch 22. – 24. marca 2006 sa na UK uskutoční prvá návšteva expertnej
hodnotiacej komisie, do 15. mája 2006 by mala prebehnúť hlavná návšteva
spojená s diskusiami so študentmi.
Vzhľadom na rozhodujúci cieľ komplexnej akreditácie – definovať UK ako
výskumnú univerzitu – sústredila UK v prihláške do projektu pozornosť na tri
priority: na hodnotenie kvality výskumu, hodnotenie strategického plánovania a manažmentu a na hodnotenie implementácie bolonského procesu. V tejto súvislosti rektor UK odporučil, aby fakulty pripravili pre návštevu
hodnotiacej komisie prezentáciu fakulty obsahujúcu fakty, hodnotenia a perspektívne zámery fakulty.
Obsiahly bod programu tvorili pripomienky UK k návrhu kritérií komplexnej akreditácie, ktorý pripravilo MŠ SR. K návrhu kritérií zaujali stanovisko vedecké rady fakúlt, kolégiá dekanov, boli s ním oboznámení členovia
VR UK a zaoberala sa ním aj komisia pre vedu VR UK. Najdôležitejšie pripomienky boli zosumarizované do jednotného materiálu. Po diskusii kolégium dokument schválilo a odporučilo rektorovi UK poslať ho Slovenskej
rektorskej konferencii.
(jh)

Jedna otázka
pre doc. Mgr. art. A. Predmerskú, prorektorku UK
Aké musí študent splniť kritériá, aby dostal
prospechové štipendium?
– Vyhláška MŠ SR č. 453 Z. z. o rozsahu a ďalších podrobnostiach o priznávaní motivačného
štipendia nadobudla účinnosť dňa 15. 10. 2005.
Podľa nej sa motivačné štipendium priznáva ako
prospechové a mimoriadne. Urýchlene sme teda
museli stanoviť a v Akademickom senáte UK nechať schváliť naše interné kritériá, pretože sa tieto
štipendiá budú priznávať už v priebehu novembra t. r. Podľa vyhlášky prislúcha prospechové
štipendium študentom druhých a vyšších ročníkov
denného štúdia už za uplynulý akademický rok
2004/05. Štipendium môže dostať 10 % študentov, na UK teda 1 862 študentov, čo predstavuje
celkom 27 930 tis. Sk na celý akademický rok.
Finančné prostriedky pridelí MŠ SR v dvoch splátkach.
Študent, ktorému dekan fakulty prizná prospechové štipendium, musí spĺňať tieto základné kritériá:
a) Je študentom dennej formy štúdia prvého
alebo druhého stupňa a úspešne absolvoval všetky predmety, ktoré si zapísal v danom akademickom roku s hodnotením A-E.
b) V danom akademickom roku získal minimálne 54 kreditov.
Študenti, ktorí splnili vyššie uvedené podmienky,
sa zaraďujú do poradovníka na základe váženého študijného priemeru vzostupne – od najnižšieho po najvyšší. Dekan fakulty prizná prospechové
štipendium takému počtu študentov, ktorý zodpovedá 10 % študentov z celkového počtu študentov fakulty k 31. 10. hodnoteného akad. roka

v poradí úspešnosti podľa váženého študijného
priemeru.
V prípade rovnosti váženého študijného priemeru okolo hranice 10-tich percent študentov
dekan zohľadní ďalšie, špecifické kritériá, napr.
vyšší počet naakumulovaných kreditov v hodnotenom akademickom roku, počet pokusov potrebných na úspešné absolvovanie predmetu, kvalitu
dosiahnutých výsledkov v povinných predmetoch, prípadne ďalšie skutočnosti, rozhodujúce pri

posúdení kvality plnenia študijných povinností
podľa toho, ako si ich stanoví fakulta vo svojom
študijnom poriadku. Tieto špecifické kritériá môžu
byť na jednotlivých fakultách rôzne. Kritériá na
pridelenie prospechových štipendií musia byť zapracované do študijných poriadkov fakúlt a schválené akademickými senátmi. Budú zverejnené na
úradných výveskách fakúlt a na internetových stránkach UK a fakúlt.
(jh)

Počty študentov
k 31. 10. 2004 na účely výpočtu prospechového štipendia
Fakulty UK
LF
JLF
FaF
PraF
FiF
PriF
FMFI
FTVŠ
PdF
FM
EBF
RKCMBF
FSEV

Štátna prísl. SR
počet
2155
1021
1000
1879
2807
2603
1624
837
2309
1017
135
280
293
17960

Denné štúdium
Zahr. študenti
Spolu
počet
počet
127
2282
96
1117
100
1100
30
1909
58
2865
27
2630
14
1638
12
849
20
2329
33
1050
8
143
10
290
4
297
539
18499

FINANCIE
10 % z počtu

*

230
112
110
192
288
264
164
86
234
106
16
30
30
1862

spolu
3 450 000
1 680 000
1 650 000
2 880 000
4 320 000
3 960 000
2 460 000
1 290 000
3 510 000
1 590 000
240 000
450 000
450 000
27 930 000

*Počty udávané podľa Dodatku č. 4 Zmluvy o poskytovaní dotácie zo štátneho rozpočtu MŠ SR

Prvé diskusné fórum
na univerzitnom webe
V septembri tohto roku sa po viac ako ročnej príprave začal
národný projekt inštitucionálneho hodnotenia slovenských univerzít
a vysokých škôl. Hodnotenie vykoná Asociácia európskych univerzít (EUA) v období do januára 2008. Vysoké školy boli rozdelené do viacerých skupín, pričom naša univerzita bola vybraná do
prvej z nich. Jej inštitucionálne hodnotenie by malo byť zavŕšené
do 12 mesiacov, t. j. do októbra 2006. Zmyslom a cieľom celého
projektu je pomôcť vysokým školám poznať svoju súčasnú úroveň
vzdelávania a výskumu vrátane implementácie bolonského procesu,
úroveň a spôsob riadenia vrátane strategického plánovania a riadenia a podporiť tak rozvoj kultúry kvality na slovenských vysokých
školách. Ďalším cieľom projektu je poskytnúť vysokým školám šancu
kvalifikovane sa pripraviť na komplexnú akreditáciu, ako ju naplánovala Akreditačná komisia pre nasledujúce roky. Očakávame, že
nielen podklady v podobe autoevalvačnej správy a jej príloh, ale aj
záverečná správa hodnotiaceho tímu budú významnou súčasťou
komplexnej akreditácie. Očakávame, že názor a mienka európskych
odborníkov tvorených rektormi a prorektormi iných univerzít, budú
rešpektované ako dostatočne relevantné pre rozhodnutie o zaradení
UK medzi výskumné univerzity, čo je jeden z očakávaných výstupov komplexnej akreditácie.
Univerzita Komenského, ako prvá zo slovenských vysokých škôl,
už podobné hodnotenie absolvovala v r. 1998. Významne pomohlo
objasniť celú problematiku starostlivosti o kvalitu, ukázalo stav univerzity vrátane úrovne jej riadenia, načrtlo možnosti jej ďalšieho rozvoja a viedlo k vzniku prvého uceleného dlhodobého rozvojového
zámeru. Hodnotenie, ktorému sa univerzita podrobí v nasledujúcom období, ukáže, do akej miery je dnes univerzita vzdelávaním,
výskumom a riadením pripravená naplniť dlhodobý zámer, sledo-

vať prevládajúce európske a národné trendy a rozvinúť svoju kultúru
kvality, a to tak, aby sa udržala i v najbližšej budúcnosti v rodine
relevantných európskych univerzít.
Hodnotenie je určené predovšetkým nám všetkým. Potrebujeme
najmä samým sebe ukázať pravdivý obraz našej univerzity. Poznanie
silných i slabých stránok súčasného stavu, poznanie možností ciest
do budúcnosti posilňuje tak jednotlivca ako aj inštitúciu. To je primárna úloha hodnotenia.
Keďže potrebujeme všetci poznať čo najväčšie množstvo názorov
a postojov o súčasnom stave univerzity a návrhov, ako usmerňovať
jej budúcnosť, vytvorili sme na univerzitnom webe diskusné fórum,
kde je možné už teraz umiestňovať svoje názory a stanoviská k uvedenej téme.
Adresy:
http://diskusie.uniba.sk/evaluacia/ pre celú obec univerzity,
https://forum.uniba.sk/evaluacia/ pre manažment univerzity.
S ohľadom na povahu hodnotenia bude diskusia štruktúrovaná
tak, aby prispela k úplnosti autoevalvačnej správy ako obrazu UK
dnes a pre budúcnosť. Diskusia bude tiež časovo obmedzená, čo
si vyžaduje harmonogram. Všetci budete mať tiež šancu poskytnúť
svoje názory a stanoviská našim kolegom a hodnotiacemu tímu,
ktorí dvakrát za nasledujúcich 12 mesiacov navštívia univerzitu
a budú v priamych diskusiách dopĺňať poznatky a informácie z autoevalvačnej správy. O týchto možnostiach sa včas dozviete.
Vlastnú diskusiu začíname Poslaním univerzity, ktorého text tvorí
Prílohu č. 1 Štatútu UK.
Doc. RNDr. Ivan Ostrovský, CSc.,
prorektor UK
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Nórsky spisovateľ, filozof a literárny vedec Edvard Hoem
začal svoje prednáškové turné na Univerzite Komenského
Edvard Hoem je významnou osobnosťou
nórskeho literárneho života. Má veľmi blízko
k Bjőrnstjerne Bjőrnsonovi, ochrancovi Slovákov, o ktorom píše aj biografiu. Práve s menom
B. Bjőrnsona spojil svoju prvú návštevu Slovenska i svoje prednáškové turné po slovenských mestách a univerzitách. Prvú prednášku
uskutočnil dňa 3. októbra 2005 v Rektorskej
sieni UK a predstavil v nej úlohu B. Bjőrnsona
pri rozdelení únie Švédska a Nórska, Bjőrnsonove mierotvorné zásluhy a jeho vzťah k Slovensku. Vzácneho hosťa na akademickej pôde
UK privítal MUDr. P. Osuský, CSc., prorektor
UK, a na znak úcty našej alma mater k jeho
literárno-vedeckému dielu mu odovzdal Pamätnú medailu UK.
Prednášku si so záujmom prišli vypočuť najmä pedagógovia a študenti Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF

Európsky učiteľ jazykov
roka 2005

UK, ako i ďalšia akademická a odborná verejnosť.

Edvard Hoem sa narodil v r. 1949, debutoval
v roku 1969 a odvtedy vydal viac ako 40 kníh.
V roku 1976 začal svoju aktívnu spoluprácu
s Nórskym divadlom (Det Norske Teater), kde
v období 1980 – 1986 pôsobil ako domovský
básnik a dramaturg.
V neskoršom období sa stal riaditeľom divadla v Molde. K jeho najznámejším knihám
patria Prázdninové cesty lásky (1974), Domovina „Detstvo“ (1985), Ave Eva (1987), Čas
starosti, čas radosti (1996). Hudobná škola
slečny Dreyer (2001), Zjav sa knieža (2004).
Za svoju prácu získal mnoho významných
ocenení, ako napr. Cenu kritiky 1974, Cenu
vydavateľstva Aschehoug 1985, Cenu za propagovanie novonórčiny – Melsomprisen 1988,
Novonórsku literárnu cenu 1987, Cenu vydavateľstva Gyldendal 1989 apod.
(jh)

Littera scripta manet
Málokedy si uvedomujeme, že iba malý zlomok nášho obrazu sveta sa utvára cez priame poznávanie.
Sme nútení opierať sa aj o sprostredkované poznávanie, ktoré obsahujú zväčša písomné správy
a svedectvá. Dokonca pri poznávaní vzdialenejšej minulosti ľudstva sme na písmo, ako na takmer
výlučného uchovávateľa autentických dobových informácií, doslova odkázaní, lebo bez písomných
prameňov ostáva hmotná kultúra takmer nemá.
Fakt, že v inštrumentáriu filologicko-historických disciplín prislúcha textu písomného prameňa výsadné
postavenie, vystihuje známe latinské úslovie littera scripta manet, t. j. písomný záznam pretrváva. Teraz
poslúžilo ako nosná myšlienka workshopu zameraného na latinskú paleografiu, kodikológiu, epigrafiu
a edičnú techniku. Odbornými garantmi podujatia boli Katedra klasickej a semitskej filológie FiF UK,
Katedra archívnictva a pomocných vied historických FiF UK a Slovenská jednota klasických filológov
pri SAV. Workshop sa konal 15. októbra 2005 v budove Filozofickej fakulty UK, a hoci bola sobota,
vládlo pekné počasia a podujatie trvalo celý deň, vyše šesťdesiat vytrvalých účastníkov naznačuje, že
bola zvolená zaujímavá relevantná problematika.

Na podporu inovačných projektov v oblasti
výučby cudzích jazykov sa v roku 2005
organizovali na Slovensku dve iniciatívy Európskej komisie – už 4. ročník súťaže Európska značka kvality a spolu s ňou po prvýkrát
aj pilotná súťaž zameraná na ocenenie jednotlivcov – Európsky učiteľ jazykov roka 2005.
V tejto pilotnej súťaži bolo podaných 23 nominácií na ocenenie, z nich osem medzinárodná odborná porota vybrala do užšieho
kola, pretože ju oslovili inovatívnym prístupom
k učeniu. „Medzinárodná juri hodnotila, či učiteľ venuje svojmu poslaniu čas aj spoluprácu, či okrem učenia cudzích jazykov prispieva
aj k šíreniu slovenčiny v Európe a či sa venuje prípadne aj marginalizovaným skupinám“,
povedala pre médiá predsedníčka hodnotiacej poroty D. Bakossová z Ministerstva školstva SR.
Certifikát „Európsky učiteľ jazykov roka
2005 získalo sedem učiteľov cudzích jazykov, medzi nimi aj PhDr. Alžbeta Moravčíková, CSc., riaditeľka Jazykového centra
CĎV UK, ktorú nominovala Česko-Slovenská asociácia učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách.
Oficiálne vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie certifikátov víťazným organizáciám
a jednotlivcom sa uskutočnilo pri príležitosti
Európskeho dňa jazykov dňa 26. septembra 2005 v Pálffyho paláci na Zámockej ul.
v Bratislave. Certifikáty spolu s vecnými darmi
odovzdal víťazom osobne minister školstva
M. Fronc.
Srdečne blahoželáme!
(jh)
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Hlavná organizátorka Mgr. Jana Grusková, PhD., jednak zostavila atraktívny program, v ktorom sa
prelínali teoretické poznatky s ich aplikáciou na konkrétnom materiále, jednak získala pre jeho realizáciu
uznávaných špecialistov: Pavol Valachovič sa so svojím typickým oduševnením venoval rímskym nápisom, Juraj Šedivý zasväcoval do tajov paleografickej vedy, Juraj Roháč zasa do latinskej diplomatiky.
Vzorové praktické cvičenie, ktorého náplňou bolo aj „lúštenie“ stredovekých rukopisov, viedla Alexandra
Dekanová. Svoje odborné poznatky a skúsenosti ponúkli aj dve viedenské kolegyne – Sonja Reisner
(Institut für Klassische Philologie, Mittel- und Neulatein, Universität Wien) vyzdvihla význam kodikológie
pre filologickú prácu a v druhom vystúpení sa zamerala na dejiny podania Expositiones super constitutiones dominikána Humberta de Romanis. Hildegund Müller (Kirchenväterkommission der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften) sa sústredila na textovokritické otázky Augustínových
komentárov k Žalmom.
Výborná pracovná atmosféra, na ktorej mali podiel
organizátori, prednášatelia
i „žiaci“ (väčšinou doktorandi
a magistri in spe klasickej filológie a archívnictva z FiF UK
i z Trnavskej univerzity, ale aj
členovia jednoty klasických
filológov v zrelom veku), prispela k tomu, že uvedený
interdisciplinárny workshop
alias laboratorium litteratum
(latinský ekvivalent použit
v úvodnom príhovore) možno
hodnotiť pozitívne. Ukázal totiž, že vedy, ktoré sa bežne
neoznačujú honosným epitetom „exaktné“, pracujú overenými nanajvýš exaktnými
vedeckými metódami.
Daniel Škoviera,
FiF UK

Päť rokov praktickej etiky
Rozhodnutím vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine bola dňa 19. 3. 2000 zriadená nezávislá etická komisia s pôsobnosťou pre
všetky pracoviská spadajúce pod organizačnú štruktúra JLF UK. Dôvodom jej zriadenia bola skutočnosť, že aj v dnešnom modernom svete treba
nielen hľadať, ale aj kontrolovať správnu mieru využitia vedy pre dobro človeka a dobro celej spoločnosti.
Nezávislá etická komisia na JLF UK pri svojej
práci vychádza a dodržiava etické princípy
medicínskeho výskumu s účasťou ľudských
subjektov, etické princípy fyziologického výskumu vykonávaného na zvieratách a etické
princípy fyziologických štúdií u ľudí.
Pri vykonávaní svojej činnosti sa riadi rokovacím poriadkom, ktorý schválila už na svojom
prvom zasadnutí. Vyplýva z neho, že predmetom činnosti komisie je prerokovanie a vyjadrenie sa k žiadostiam o realizáciu projektov
experimentálneho výskumu alebo klinických
štúdií, ktoré sú uskutočňované na pracoviskách JLF UK.
Etická komisia pracuje nezávisle a pri svojich vyjadreniach sa opiera o závery Helsinskej
a Lisabonskej deklarácie Svetovej lekárskej
asociácie, o Listiny základných ľudských práv
a slobôd, o hlavné medzinárodné dokumenty
o ľudských právach a o bioetike, a o zákony
platné na území Slovenskej republiky. Dôsledne dbá o to, aby nad záujmami vedy a spoločnosti bola ochrana dôstojnosti, integrity,
ľudských práv a blaha jednotlivca. Zásadou
je maximálne rešpektovať práva pacientov,
ako aj zdravých dobrovoľníkov. Pri experimentálnom výskume komisia vyžaduje záruky týkajúce sa ochrany zvierat používaných na
pokusné a vedecké účely. Na schválenie experimentálneho výskumu je bezpodmienečne
potrebná akreditácia pracoviska pre prácu

s daným druhom experimentálnych zvierat. Pri
posudzovaní tak experimentálneho výskumu,
ako aj klinických štúdií komisia hodnotí, či
predpokladaný vedecký prínos plánovaného
výskumu je oprávnený a nie iba samoúčelný.
Komisia má deväť členov, z nich sedem
členov pracuje v experimentálnej, klinickej
a vedeckej oblasti. Dvaja členovia pôsobia
ako nezávislí a ich vedecká činnosť nie je ich
primárnou oblasťou záujmu a netýka sa medicínskeho výskumu. Etická komisia má troch
členov, ktorí nie sú v pracovnom pomere v zariadení, v ktorom sa vykonávajú klinické skúšky
alebo experimentálny výskum. Z nich jeden
člen má vysokoškolské právnické vzdelanie
so zameraním na zdravotnícke a ľudské právo.
Členovia komisie sú bezúhonní, majú požadovanú odbornú spôsobilosť a skúsenosti pre
prácu v komisii. Okrem toho sú viazaní záväzkom mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach
dôverného charakteru, o ktorých sa člen dozvie
v súvislosti so svojím členstvom v komisii.
Pri svojom rozhodovaní komisia dôsledne
dbá, aby sa k prerokovávaným žiadostiam vyjadrovali iba tí členovia etickej komisie, ktorí nie
sú závislí od skúšajúceho a zadávateľa. Okrem
toho patrí k jej zásadám, aby na jej zasadnutí
bol prítomný i zodpovedný riešiteľ projektu,
o ktorom komisia rokuje. Ten oboznámi členov
komisie, ako sa pri riešení danej úlohy budú
dodržiavať etické princípy a ľudské práva. Ko-

misia si na svoje zasadnutia tiež prizýva odborníkov z oblastí, ktoré sa dotýkajú posudzovaných žiadostí, prizvaní odborníci však nemajú
hlasovacie právo.
Nezávislá etická komisia zasadá spravidla
4-krát do roka. Termíny zasadnutí sú fixne stanovené na prvom zasadnutí v danom roku,
v prípade potreby je zvolané mimoriadne zasadnutie. Rokovanie komisie je uznášania
schopné za prítomnosti predsedu alebo podpredsedu a najmenej dvoch tretín všetkých
jej členov. Rozhodnutia sa prijímajú dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov
komisie.
Etická komisia vyžaduje, aby zodpovedný
riešiteľ projektu predložil príslušný kompletný
materiál. Žiadosť o realizáciu projektov experimentálneho výskumu alebo klinických štúdií
komisia posúdi a vydá k nej vyjadrenie v lehote
do 30 dní od prijatia žiadosti.
Zasadnutie etickej komisie je neverejné. Dokumentácia o činnosti komisie je archivovaná
po dobu 10 rokov po skončení klinických štúdií alebo experimentálneho výskumu. Dokumentácia je dôverná.
Počas päťročného pôsobenia nezávislá
etická komisia JLF UK prerokovala viac ako
200 projektov, z ktorých väčšina bola zameraná na experimentálny výskum, prípadne na
klinické štúdie.
Nosáľová, G., Kurhajcová, J., JLF UK

•••••••

Služby
Logopedickej poradne
Logopedická poradňa pri Katedre logopédie Pedagogickej fakulty UK v Bratislave
pôsobí od r. 1991. Poskytuje bezplatný logopedický servis pre deti i dospelých ľudí
s narušenou komunikačnou schopnosťou. Jej hlavným poslaním je vykonávanie preventívnej, poradenskej, diagnosticko-terapeutickej, pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti. Slúži aj ako praktické výučbové stredisko pre študentov logopédie, študenti sa
zapájajú do činnosti poradne v rámci logopedického praktika (náčuvy a praktické výstupy), prípravy diplomových prác či semestrálnych prác. Na zapájanie študentov do diagnosticko-terapeutického procesu sú rodičia detí s narušenou komunikačnou schopnosťou,
prípadne dospelí klienti vopred upozornení. V rámci poradne sa realizuje aj skupinová
terapia ľudí s afáziou, ako jediná tohto typu v SR.
Priestor poradne je spojený s učebňou prostredníctvom veľkého jednostranne priehľadného zrkadla a zvukového zariadenia, ktorými je umožnené študentom priamo sledovať
diagnostiku a terapiu z učebne. Práve tento spôsob zabezpečuje nerušený priebeh realizovaných činností.
Poradňa funguje počas celého školského roku v zimnom i letnom semestri podľa harmonogramu v závislosti od rozvrhu hodín v danom semestri. Na práci v logopedickej
poradni participujú prof. PhDr. Viktor Lechta, PhD., ktorý poskytuje terapeutické a poradenské služby ľuďom so zajakavosťou v Centre pre dysfluencie, doc. PaedDr. Zsolt
Csefalvay, PhD., vedie skupinovú terapiu ľudí s afáziou. Starostlivosť o deti s narušeným
vývinom reči zabezpečuje Mgr. Svetlana Kapalková, PhD., a deťom s poruchami výslovnosti sa venuje PaedDr. Marta Gúthová, ktorá je aj vedúcou logopedickej poradne.
Vymenované služby poradňa poskytuje z etických dôvodov nielen počas výučby
v danom semestri, keď prebieha praktikum, ale i v ostatnom čase. Materiálno-technické vybavenie a logopedické pomôcky si pracovníci poradne zabezpečujú z vlastných
finančných zdrojov.
PaedDr. Marta Gúthová,
PdF UK

Zo zasadnutia
Akademického senátu
Univerzity Komenského
Rokovanie Akademického senátu UK, ktoré
sa konalo dňa 12. októbra 2005, viedol doc.
RNDr. K. Mičieta, CSc., predseda senátu.
K úvodným bodom rokovania patril návrh
rektora UK na zmeny Dodatku č. 3 k Štatútu UK,
ktoré sa okrem iného týkali niektorých článkov
štatútu vzťahujúcich sa ku kňazským seminárom,
k správnej rade a k habilitačnému konaniu a konaniu na vymenúvanie profesorov. Akademický
senát UK zmeny Dodatku č. 3 k Štatútu UK neschválil.
Ďalej rektor UK oboznámil senát s úpravou
rozpočtu UK a s rozdelením dodatočnej štátnej
dotácie, ktorú MŠ SR poskytlo na podprogramy
077 01 a 077 02. Predloženú úpravu rozpočtu,
ako i metodiku rozdelenia finančných prostriedkov schválenú septembrovým zasadnutím Kolégia rektora UK, senát schválil.
Predseda AS UK a rektor UK informovali o liste
dekana EBF UK, v ktorom žiadal AS UK o schválenie zvýšenia poplatkov za ubytovanie v Teologickom domove EBF UK. Tento návrh však neschválil Akademický senát EBF UK. Ako pripomenul
predseda AS UK, schvaľovanie zmien poplatkov
v Teologickom domove EBF UK nie je v kompetencii AS UK, pretože tento domov nie je majetkom UK.
Nasledovali informácie vedenia UK o priebehu
implementácie finančno-informačného systému
SOFIA, diskusia o využívaní objektov UK, o činosti Rady VŠ a pod.

(jh)
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Fragmenty z histórie Univerzity Komenského

MUDr. Vavro Šrobár opäť na pôde Univerzity Komenského
V Auditórium maximum PraF UK sa v dňoch 25. – 26. októbra 2005 uskutočnila medzinárodná konferencia venovaná životu a dielu
významného slovenského politika, publicistu a národno-osvetového pracovníka, univerzitného profesora a lekára MUDr. Vavra Šrobára
(1867 – 1950), ktorý sa významne podieľal na formovaní politických, ale i kultúrnych a vedeckých súradníc slovenskej spoločnosti v prvej
polovici minulého storočia.

Konferenciu deň pred jej otvorením predchádzalo pietne položenie venca k hrobu MUDr.
Vavra Šrobára na Ondrejskom cintoríne, kde
za účasti hostí a účastníkov konferencie predniesli príhovory PhDr. Miroslav Pekník, riaditeľ
Ústavu politických vied SAV a jeden z hlavných organizátorov podujatia, PhDr. Valerián
Bystrický DrSc., riaditeľ Historického ústavu SAV
a ďalší.
Vedeckú konferenciu pod záštitou prezidenta
SR I. Gašparoviča usporiadali Ústav politických vied SAV, Historický ústav SAV, Katedra
slovenských dejín a Katedra všeobecných
dejín FiF UK. Konferencia svojím zameraním
na širokú poslucháčsku kulisu nielen slovenských a zahraničných odborníkov (historikov
a politológov), ale i študentov histórie a humanitných vied sa stala výnimočným vedeckovzdelávacím počinom. Pred viac ako 200 študentmi vystúpili s najnovšími vedeckými poznatkami dotýkajúcimi sa osobnosti Vavra
Šrobára v kontexte doby, v ktorej žil, najvýznamnejší slovenskí a zahraniční odborníci,
medzi inými PhDr. Miroslav Pekník, CSc.,
PhDr. Marián Hronský, DrSc., Doc. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc., PhDr. Milan Podrimavský,
CSc., prof. PhDr. Jan Rychlík, CSc., prof. PhDr.
Roman Holec, CSc., PhDr. Milan Zemko, CSc.,
doc. PhDr. Josef Harna, DrSc.a ďalší. Všetky
prednesené príspevky budú publikované vo
vedeckom zborníku, ktorý sa stane prvým
komplexným pohľadom na život a dielo Vavra
Šrobára.
Vavro Šrobár na poste významného československého politika podporoval po roku 1918
okrem iného aj vznik a rozvoj UK. Na Lekárskej fakulte UK v Bratislave začal pedagogicky a vedecky pôsobiť v roku 1935, kedy
načas skončil s politikou. V roku 1935 bol
vymenovaný za bezplatného riadneho profesora sociálneho lekárstva a o rok na to za
riadneho profesora (1936 – 1937). Na fakulte
prednášal iba necelé dva roky, keď v roku
1937 odišiel na penziu. Vavro Šrobár predstavoval v súbore pedagógov Lekárskej fakulty
UK to, čo na iných fakultách univerzity Jozef
Škultéty, Anton Štefánek či Milan Hodža. Ako
slovenskí politici svoje pôvodné odborné vzdelanie využívali na plnenie národno-spoločenského poslania a nemohli sa preto v plnej
miere sústrediť na vedeckú a pedagogickú
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prácu na pôde univerzity, kam však bezpochyby patrili. Bolo pochopiteľné, že mali ako
prví legitímny nárok získať vedenie pracovísk,
seminárov a ústavov na tvoriacej sa prvej
slovenskej univerzite. I keď boli zavalení štátnickou agendou, uskutočňovali prednášky
a svojím rozhodovaním vstupovali do diania
na jednotlivých fakultách univerzity.
Podobne ako v prípade Milana Hodžu, ktorého pôsobenie na FiF UK neprávom a len
lakonicky charakterizuje odborná literatúra venovaná dejinám UK ako veľmi krátke a nepodstatné, vyznieva aj pôsobenie Vavra Šrobára
na univerzite, hoci jeho práca na poli sociálneho zdravotníctva na fakulte má svoje opodstatnené miesto a priekopnícke postavenie.
V apríli 1935 V. Šrobár súhlasil s menovaním
za bezplatného riadneho profesora sociálneho lekárstva na UK. Tento post mu univerzita
navrhla už v roku 1928, no pre intenzívnu politickú činnosť ho odmietol. V septembri roku
1935 predniesol pred vstupom do profesorského zboru LF UK slávnostnú prednášku na
tému „Úlohy sociálneho lekárstva na Slovensku“, v ktorej nastolil základné otázky sociálneho lekárstva v kontexte jeho vedecko-teoretického vnímania, ako i jeho praktickú rovinu
a poslanie v slovenskom zdravotníctve a spoločnosti vôbec. V prednáške sa jasne zračí
jeho erudovanosť, ale i štátnická skúsenosť
a prístup k riešeniu danej problematiky. V jeho
pozostalosti, uloženej v LAMS v Martine, nachádzame celý rad prác, konspektov a prednášok, ktoré venoval problematike sociálneho
lekárstva a časť z nich aj odprednášal na lekárskej fakulte (napr. Lekár v modernom štáte
a spoločnosti, Ľudnatosť a zmena ľudnatosti,
Kapitoly zo sociálnej medicíny, Sociálna fyziológia a patológia, Priemyselná hygiena). Pôsobenie V. Šrobára na lekárskej fakulte bolo
krátke, ale od prvých dní smerovalo k zriadeniu Katedry sociálneho lekárstva a Ústavu
sociálneho lekárstva. Na jeseň roku 1936
významnou mierou prispel k habilitácii Dr.
Evalda Tománka v odbore sociálneho lekárstva, ktorý mal o rok neskôr, po jeho odchode
do dôchodku, pokračovať v prednáškach zo
sociálneho lekárstva. Pri odchode V. Šrobára
do výslužby mu vedenie fakulty prisľúbilo
splnenie jeho požiadaviek – zriadenie katedry
a náležité vybavenie Ústavu pre sociálne lekárstvo, ako i obstaranie príslušných prednášok
doc. Dr. Evaldom Tománkom. Zároveň vedenie fakulty požiadalo V. Šrobára, aby naďalej
ostal na fakulte ako čestný profesor (honorárius). Ústav sociálneho lekárstva následne
skutočne viedol prof. E. Tománek a po ňom
od roku 1939 MUDr. Ladislav Straka a neskôr
prof. Ivan Stodola. Tak sa nástojčivá požiadavka V. Šrobára o zriadenie Ústavu sociálneho lekárstva stala až do súčasnosti realitou.
Za zmienku možno stojí, že pri tomto ústave
pôsobí od roku 1990 Oddelenie histórie medicíny a vied zdravovedy. Vzťah V. Šrobára
k histórii, vrátane štúdia dejín vedy a techniky,
dokumentuje jeho počin z roku 1946, kedy
Matici slovenskej daroval 100 000 korún na
zriadenie ceny, ktorá bude udeľovaná mladým

slovenským historikom za hodnotné historické štúdie. A tak existencia historického pracoviska pri Ústave sociálneho lekárstva je akýmsi
symbolickým vyjadrením snaženia V. Šrobára
na poli sociálneho lekárstva i historického bádania na Slovensku.
I keď sa Vavro Šrobár venoval priamej prednáškovej činnosti na LF len necelé dva roky,
jeho zástoj v oblasti popularizácie a osvety
sociálneho lekárstva na Slovensku má svoje
významné postavenie. Už od roku 1914 konal
lekárske prednášky pre verejnosť, v roku 1909
a neskôr v roku 1922 vyšla knižne jeho práca
Ľudová zdravoveda, ktorá je v podstate prvou
slovenskou učebnicou sociálneho lekárstva.
Tejto problematike sa venuje celý rad jeho
odborných štúdií do roku 1918, neraz sa dotýka aj školy a mládeže. Napríklad práca Deti
a škola (Slovenský kalendár, 1913, s. 56), kde
sa doslova municiózne zaoberá problematikou
výživy detí, školskými chorobami, zariadením
školy, školským vybavením, spôsobom výchovy a psychosomatickým prostredím školy,
nám ukazuje Vavra Šrobára ako lekára, učiteľa, ale i politika, ktorý vidí kontext spoločenských fenoménov v pragmatickej a praktickej
rovine a je schopný značne predbehnúť dobu,
v ktorej sám žil. Jeho prácu na poli sociálneho lekárstva odzrkadľuje aj rozsiahla korešpondencia s mnohými českými profesormi,
ktorý pôsobili na Lekárskej fakulte na Karlovej
univerzite v Prahe, Masarykovej univerzite
v Brne a na UK v Bratislave. V. Šrobár mal
veľmi úzke kontakty s Dr. Františkom Hanzom,
profesorom sociálneho lekárstva na Masarykovej univerzite v Brne, ktorý sa stal v 20-tych
rokoch minulého storočia zakladateľom Štátneho liečebného ústavu V. Šrobára v Novom
Smokovci vo Vysokých Tatrách. Veľmi dobré
kontakty udržiaval so znamenitým českým lekárom Jánom Semerádom, ktorý bol istý čas
štátnym tajomníkom na Ministerstve zdravotníctva a významnou mierou prispel práve na
podnet V. Šrobára k zlepšeniu zdravotníckej
starostlivosti na Slovensku v 30-tych rokoch
20. storočia. Kontakt s univerzitným prostredím udržiaval v 20-tych a na začiatku 30-tych
rokov Vavro Šrobár aj prostredníctvom odbornej publikačnej činnosti v Časopise pre zdravotníctvo, ktorého vydavateľom a redaktorom
bol prvý prednosta Ústavu hygieny LF UK prof.
Stanislav Růžička. Tento časopis vychádzal
takmer paralelne s Bratislavskými lekárskymi
listami a pretože sa svojím obsahom dotýkal
aj problematiky sociálneho lekárstva, bol pre
V. Šrobára veľmi vítaným periodikom a od roku
1921 patril k jeho stálym domácim spolupracovníkom.
Pôsobenie Vavra Šrobára na Univerzite Komenského, jeho odborná erudícia v oblasti
sociálneho lekárstva v spojení so životnými
postojmi a skúsenosťami verejno-politického
činiteľa a štátnika, boli možno len krátkou epizódou v dejinách našej univerzity. Nezanedbateľná je však ich kvalita a hĺbka, ktorá tieto
dejiny výrazne ovplyvnila.
Miroslav Daniš, FiF UK

Naši mladí výtvarníci
na medzinárodnej výstave výtvarného umenia ART
Vo výstavnom a kongresovom centre INCHEBA v Bratislave sa v dňoch
19. až 23. októbra 2005 konal 10. jubilejný ročník Medzinárodnej výstavy
nábytku, bytových doplnkov, interiéru a bytového dizajnu – MODDOM.
Pohľad na interiér ako celok dokreslil 4. ročník výstavy výtvarného umenia
ART, ktorý predstavil ojedinelú a výnimočnú prezentáciu umenia: od prekrásnej literatúry o výtvarnej kultúre a umení cez výtvarné diela mnohých
výtvarníkov, prezentáciu výtvarných galérií a združení až po výtvarnú tvorbu
stredných a vysokých škôl s výtvarným zameraním.
Na výstave výtvarného umenia ART sa po prvýkrát tohto roku predstavili
i študenti – budúci výtvarní pedagógovia Katedry výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK. Katedra aspoň čiastočne priblížila širokej verejnosti
svoj profil, zameranie, ale i spektrum kurzov, ktoré ponúka v kreditovom
štúdiu umeleckého vzdelávania. Ako uviedli autori vystavovanej koncepcie
doc. Stanislav Harangozó, akad. mal., a akad. soch. Alojz Drahoš, PhD.,
„na vymedzenom priestore a cez výtvarné diela tak dala fragmentálny obraz
o úrovni a rozsahu výučby odborných výtvarných predmetov na katedre.”
Vystavené artefakty prezentovali viaceré oblasti výtvarného umenia – od
maľby, grafiky, fotografie cez užitú tvorbu, textil až po priestorovú tvorbu
a keramiku. Päť plne funkčných svetelných keramických objektov vytvorila
Dana Pálkovičová pod vedením akad. soch. Alojza Drahoša, PhD. Mimoriadnu pozornosť divákov upútal aj interiérový objekt z medených drôtov
Kláry Kratinovej, stvárnený tiež pod vedením akad. soch. A. Drahoša. Edita
Húsková svoje vystavené fotografické Hádanky realizovala pod vedením
Mgr. Františka Tomíka, umel. fotografa. Peter Baumann pod vedením akad.
soch. Vladimíra Durbáka prezentoval netradičný objekt z epoxidových odliatkov – Model DNA. Z ateliéru Užitá tvorba pod vedením akad. mal. Vlasty
Hlôškovej vystavovali Lucia Valová Divadelný plagát a Monika Fedáková
svoje Iniciály. Grafickú tvorbu zasa reprezentovali ilustrácie k autorskej rozprávke Zažiadalo sa kráľovi slobody Zuzany Ilavskej, študentky prof. Karola
Ondreičku, akad. mal., a fantazijný Svet Plazov Martiny Kalivodovej, študentky akad. mal. Zdenka Brázdila. Lucia Kompasová vedená akad. mal.
Katarínou Kuzmovou realizovala svoje výtvarné dielko v špecifickej textilnej
technike Artprotis. Výstavnú kolekciu Katedry výtvarnej výchovy PdF UK

dopĺňalo šesť abstraktných nefiguratívnych malieb – výber z diplomových
prác vedených doc. Stanislavom Harangozó, akad. mal. Príťažlivo pôsobil
Chrám svetla v žltých tónoch od Slavomíry Baginovej. V cykle Medzi nami
Alexandra Padejová zasa predstavila netradičnú konfrontáciu materiálov –
emotívnu modro-červenú kombináciu doplnila aplikáciou lešteného medeného plechu na ploche obrazov. Maľby Na druhé počutie Zuzany Čepilekovej sú vydarenou výtvarnou interpretáciou hudobnej predlohy Gorana
Bregovića.
Na záver medzinárodnej prehliadky výtvarného umenia ART sme sa spýtali doc. Stanislava Harangozó:
Aký prínos pre katedru mala účasť študentov na výstave?
– Každá výstava študentských prác, ktoré boli vytvorené na katedre, dáva
prehľad o obsahu a náplni edukačného procesu. Účasť na výstave je pre
nás zároveň konfrontáciou s inými profesionálnymi inštitúciami podobného
zamerania.
Má katedra v pláne sa na výstave „Art“ prezentovať aj budúci rok?
– Predpokladám, že áno, a to nielen fragmentmi diplomových prác, ale
predovšetkým výtvarnou tvorbou študentov počas akademického roka.
Na to je treba však mať absolútne pochopenie a podporu vedenia fakulty,
najmä pokiaľ ide o finančné zabezpečenie celého podujatia – mám na mysli
adjustáciu prác až po celkové inštalačné vybavenie.
Ako vznikol tento nápad?
– Podnet vyšiel od vedúcej katedry výtvarnej výchovy prof. PaedDr. Boženy Šupšákovej, PhD. Spolu s akad. soch. A. Drahošom sme boli katedrou
poverení odborne a profesne zabezpečiť túto výstavu. Zvolili sme koncepciu
prezentovať časť diplomových prác jednotlivých umeleckých odborových
predmetov, ktoré sa na katedre vyučujú.
Plánujú sa na katedre aj iné podujatia podobného charakteru?
– Túto prehliadku hodnotím pozitívne, splnila svoj cieľ. Koncepcia, ale aj
iné zaujímavé projekty na katedre sú, všetko však závisí od finančných možností fakulty.
Mgr. Alena Minns, Mgr. Iva Paštrnáková, Mgr. Irjo Malovaný, PdF UK

Recenzia

Mikulášová Andrea: EINBLICKE IN DIE NEUERE ÖSTERREICHISCHE KINDER UND JUGENDLITERATUR
Bratislava, Lingos 2005, 176 strán. ISBN 80-968040-1-4
V predloženej publikácii A. Mikulášová podáva prehľad najvýznamnejších
tematických tendencií rakúskej literatúry pre deti a mládež po roku 1945.
Na úvod autorka vymedzuje pojem literatúry pre deti a mládež a poukazuje na jeho chápanie v minulosti, ktoré vychádzalo z hodnotiacich kritérií
danej doby. V prvej kapitole vysvetľuje chápanie literatúry pre deti a mládež
v závislosti od jej vzťahu k literatúre pre dospelých. Na jednej strane sa
literatúra pre deti a mládež chápala ako samostatná oblasť literatúry, ktorá
existuje súbežne s literatúrou pre dospelých, na druhej strane sa zdôrazňovala jej kvalitatívna odlišnosť (R. Bamberger). Táto odlišnosť vychádza
z vekového obmedzenia literatúry pre deti a mládež (Hladej, Dahrendorf)
a od neho sa odvíjajúcich funkcií, ktoré prechádzali od pedagogickej cez
psychologickú, sociologickú až po estetickú. Estetické kritérium pri hodnotení literatúry pre deti a mládež sa začalo zohľadňovať až od 2. polovice
50 rokov, kedy sa texty pre deti a mládež tematicky približujú literatúre pre
dospelých. V tejto kapitole autorka charakterizuje aj postavenie a hlavné
znaky rakúskej literatúry pre deti a mládež v porovnaní s Nemeckom, ako
aj postavenie literatúry pre deti a mládež v rámci rakúskej literatúry. Tretím
bodom, ktorým sa autorka v tejto kapitole zaoberá, je zmena chápania žánrov v literatúre pre deti a mládež.
Druhá kapitola ponúka chronologický prehľad tendencií v literatúre pre
deti a mládež od roku 1950 do roku 2000. Autorka tu vychádza z tvrdenia,
že táto literatúra – až na malé výnimky – zodpovedá duchu doby a odzrkad-

ľuje spoločenský vývoj daného obdobia. V tematickej oblasti došlo ku zmenám najmä v tom, že v literatúre pre deti a mládež sa začínajú objavovať
témy, ktoré možno chápať ako adaptáciu tém pre dospelých. Práca neponúka podrobnejšiu obsahovú analýzu kníh pre deti a mládež. Autorka vyberala jednotlivé texty tak, aby pomocou nich zdokumentovala literárny vývin.
Svoju pozornosť pritom sústreďuje predovšetkým na žánre realistickej
a fantastickej prózy, ktoré tvoria, ako sama uvádza, základný pilier literatúry
pre deti a mládež v Rakúsku. Chápanie žánrov v širšom zmysle jej umožňuje ich presnejšie členenie na román, novelu, poviedku a krátku poviedku. Nájdeme tu napr. interpretácie textov od Very Ferrovej Mikurovej, Christine Nöstlingerovej, Renate Welschovej, Barbary Frischmuthovej, Elfie
Donellyovej a i.
Na záver autorka uvádza, že jej cieľom bolo „priblížiť záujemcom o literatúru pre deti a mládež oblasť najvýznamnejších tematických tendencií
rakúskej realistickej prózy pre deti a mládež v povojnovom období.“ Podarilo
sa jej to veľmi prehľadným spôsobom. Za prínos možno považovať aj fakt,
že spomínané tendencie nielen popisuje, ale sa ich pokúša aj vysvetliť a na
základe vybraných textov aj zdokumentovať.
Predloženú publikáciu odporúčame do pozornosti nielen študentom
germanistiky, ale aj náročnejším čitateľom so záujmom o literatúru pre deti
a mládež. Predpokladom však je dobrá znalosť nemeckého jazyka.
Mgr. Gabriela Slobodová, PdF UK
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V tomto roku si UNESCO – svetová organizácia pre výchovu, vedu a kultúru (United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization) pripomína 60. výročie svojho založenia. Aj na počesť tohto jubilea sa v polovici októbra 2005 konala v Paríži 33. Generálna
konferencia UNESCO, na ktorej sa zúčastnil aj prof. RNDr. D. Hovorka, DrSc., emeritný profesor PriF UK. Ako člen Predsedníctva Slovenskej komisie pre UNESCO pri Ministerstve zahraničných vecí SR a ako predseda národného komitétu SR pre medzivládne programy
v geovedách predniesol dňa 11. 10. 2005 na pôde komisie pre vedy, ktorá zasadala počas rokovania konferencie, referát o postavení
geologických vied v súčasnej spoločnosti a o ich nasmerovaní na úlohy 21. storočia. Oslavy 60. výročia založenia UNESCO sú v členských
štátoch rozvrhnuté na obdobie september 2005 – september 2006. Sme radi, že vďaka pánovi profesorovi Hovorkovi si môžeme toto
významné jubileum pripomenúť už dnes aj na stránkach nášho spravodaja.

Jubilujúce UNESCO
UNESCO, spolu s Organizáciou spojených
národov a Medzinárodným olympijským výborom patrí medzi organizácie, ktoré združujú najvyšší počet členských štátov – okolo
200. UNESCO vzniklo ako agentúra OSN pre
výchovu, vedu a kultúru následne po vzniku
OSN v roku 1945. Hneď od svojho kreovania
bola a stále je najväčšou agentúrou OSN. Ako
jeden z nástupníckych štátov Československa
patrí Slovensko medzi jeho zakladajúcich členov. Samostatná Slovenská republika bola za
riadneho člena UNESCO prijatá dňa 9. 2.1993.
Od počiatkov je sídlom organizácie Paríž.
Najvyšším predstaviteľom UNESCO je jeho
generálny riaditeľ volený doteraz na 6 rokov,
s možnosťou opakovaného zvolenia na ďalšie
funkčné obdobie. Od 33. Generálnej konferencie UNESCO (2005) mandát generálneho
riaditeľa bol skrátený na 4 roky, s možným
predĺžením o ďalšie 4 roky. Súčasným generálnym riaditeľom je pán Koichiro Matsuura z Japonska. Na tomto
mieste je vhodné pripomenúť, že predchádzajúci generálny riaditeľ
Frederico Mayor sa v roku 1994 stal čestným doktorom Univerzity
Komenského, K. Matsuurovi tento titul udelila Slovenská technická
univerzita v r. 2003.
Slovenská republika od svojho vzniku zastávala v orgánoch UNESCO
dôstojnú úlohu. Na 29. generálnej konferencii UNESCO v roku 1995
a opakovane aj v r. 2001 bola SR zvolená do najvyššieho výkonného
orgánu – do Výkonnej rady UNESCO.

Ciele a nosné programy
UNESCO
Základným cieľom, proklamovaným už od
samotného vzniku UNESCO, je prispievať
k upevňovaniu mieru vo svete. Snaží sa to
realizovať prostredníctvom širokej neformálnej medzinárodnej spolupráce a porozumenia v oblasti spoločenských, prírodných
i technických vied, ale súčasne aj výchovy
a vzdelávania, kultúry, sprostredkovávania
informácií, napomáha rozvoju informatistiky
či všeobecne medzinárodnej komunikácie.
Výrazne sa angažuje v ochrane prírodných
zdrojov a životného prostredia v jeho najširších súvislostiach. Jej činnosť je veľmi rozmanitá a v súčasnosti zohráva rozhodujúcu
úlohu v definovaní a ochrane kultúrneho
a prírodného dedičstva ľudstva („pamäť
sveta”). V zozname UNESCO figuruje aj náš
Vlkolínec, Spišský hrad a okolie, Banská Štiavnica, historické jadro
Bardejova, ako aj jaskyne Slovenského a Aggtelegského krasu. Do
zoznamu sú zaradené aj niektoré archivované diela, napr. Basagičova
zbierka islamských rukopisov (výstavu reštaurovaných rukopisov
v Bratislave navštívil v minulosti vtedajší generálny riaditeľ UNESCO
F. Mayor), ale aj Bratislavské Antifonáriá a film Jánošík. SK UNESCO
pripravuje predložiť na zápis ďalšie lokality, ktorými sú najmä tokajská vinohradnícka oblasť (spolu s Maďarskom), drevená sakrálna
architektúru vo Východných Karpatoch, Limes romanus na strednom
Dunaji ai. Dohovor o ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva podpísalo celkom 187 štátov, ktoré sa zaviazali chrániť vyše 550 lokalít
svetového kultúrneho dedičstva, vyše 140 lokalít svetového prírodného dedičstva a 23 lokalít svetového zmiešaného dedičstva.
Slovenská komisia pre UNESCO prostredníctvom svojich výborov
sa plne zapája do medzinárodnej spolupráce, pričom využíva aj
možnosti Participačného programu UNESCO. Do jej gescie patrí aj
sledovanie a podpora medzivládnych programov ako sú Medzinárodný hydrologický program, program Človek a biosféra, Medzinárodný geologický korelačný program, Medzinárodný geovedný program,
Medzivládny program pre informatiku, program Riadenie spoločenských premien a Pamäť sveta.
V Slovenskej republike aktivity rozvíja aj niekoľko katedier UNESCO:
katedra UNESCO pre výchovu k ľudským právam (UK Bratislava),
katedra UNESCO pre trvalo udržateľný rozvoj a ekologické vedomie
(TU Zvolen), katedra UNESCO pre intedisciplinárny výskum v informatike a vzdelávaní (UKF Nitra), UNESCO – katedra prekladateľstva
(UK Bratislava), UNESCO – katedra manažmentu kultúry a umenia
(VŠMU Bratislava).
V roku 1994 bolo pri Univerzitnej knižnici v Bratislave založené Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO, ktoré je dobre vybavené
dokumentmi a publikáciami UNESCO.
V tomto prehľade nemožno opomenúť ani Skupinu priateľov a sympatizantov UNESCO pri Národnej rade SR, ktorá však, žiaľ, o svojej
existencii dáva málo vedieť.
Jednou z vedúcich myšlienok súčasného jubilujúceho UNESCO je
plne podporovať a rozvíjať „knowledge society”, t. j. na vedomostiach
založenú spoločnosť 21. storočia. Pre UNESCO to nie je nová idea –
už 50 rokov patrí k základným strategickým pilierom tejto organizácie.
Dušan Hovorka,
emeritný profesor PriF UK

United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization

Riadenie UNESCO
Riadiacimi orgánmi organizácie je jej generálna konferencia, 36-členná Výkonná rada UNESCO, sekretariát a národné komisie riadené
spravidla ministerstvami zahraničných vecí v jednotlivých členských
krajinách. Generálne konferencie sa organizujú každé dva roky, schvaľujú hlavné smery činnosti organizácie na nasledovné obdobie, volia
či potvrdzujú vo funkciách čelných predstaviteľov UNESCO, pripravujú a schvaľujú rozpočet. Zdrojom rozpočtu sú príspevky členských
štátov rozdelených do skupín podľa počtu obyvateľstva a ekonomickej výkonnosti krajiny.
Exponenciálne narastanie pracovníkov UNESCO v posledných decéniách 20. storočia spôsobilo, že v 80-tych rokoch USA, Veľká Británia
a Singapúr vystúpili z tejto organizácie dôvodiac, že do nej opakovane
vstúpia až po uskutočnenej reorganizácii a znížení počtu zamestnancov. V záujme objektivity je potrebné uviesť, že v danom období na
platy samotných pracovníkov UNESCO išlo asi 40 % celkového rozpočtu. Po reorganizácii a zníženiu počtu pracovníkov obnovili Veľká
Británia v roku 1997 a USA v roku 2002 svoje členstvo v UNESCO.
Priamymi riadiacimi útvarmi činnosti UNESCO, resp. jeho jednotlivých programov na území jednotlivých členských štátov sú Národné
komisie UNESCO, zriadené spravidla v sfére pôsobnosti ministerstiev
zahraničných vecí. Slovenská komisia UNESCO pri MZV SR bola inštitucionalizovaná ako poradný orgán vlády SR v r. 1993. Orgánmi komisie sú: byro, predsedníctvo, sekretariát a výbory pre medzivládne
programy a pre hlavné programové oblasti UNESCO. Okrem pracovníkov sekretariátu sú členovia Výkonného výboru SK UNESCO zložení z dobrovoľných predstaviteľov školstva, vedy a kultúry. V sídle
UNESCO v Paríži pôsobí stála delegácia SR organizačne začlenená
do Veľvyslanectva SR vo Francúzku, stálym delegátom-veľvyslancom
SR pri UNESCO je v súčasnosti p. Mária Krásnohorská.
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Správne právo a správne súdnictvo predmetom odborného seminára
Pod gesciou Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len NS SR) sa uskutočnil v dňoch 13. a 14. októbra 2005 v Trenčianskych Tepliciach
v poradí už druhý teoreticko-praktický odborný seminár správneho kolégia NS SR a Katedry správneho a environmentálneho práva Právnickej
fakulty UK. Tematicky bol orientovaný na aktuálne otázky organizácie a činnosti správneho súdnictva v SR a v EÚ a na právne postavenie účastníkov
správneho konania a správneho súdnictva. Ide o jednu z foriem dlhoročnej a plodnej spolupráce medzi uvedeným reprezentatívnym pracoviskom právnej
praxe v odbore správneho práva a pedagogickou a vedeckou inštitúciou. Obohatením seminára bola aktívna účasť pozvaných hostí z Maďarskej republiky,
sudcov zastávajúcich významné funkcie v maďarskom správnom súdnictve – Bauerné Dr. Enikó Polonyi – predsedkyne kolégia správneho súdnictva HlS
MR a predsedov jeho senátov Dr. Gyórgy Kozmu a Dr. Attilu Csobiho.
Odborný seminár otvoril úvodným príhovorom
predseda NS SR JUDr. Milan Karabín. Stručne
zhodnotil výsledky doterajšej spolupráce medzi
správnym kolégiom NS SR a Katedrou správneho
práva Praf UK. Zdôraznil jej obojstrannú prospešnosť, či už ide o priamu účasť sudcov správneho
kolégia NS SR vo výchovno-vzdelávacom procese
na právnických fakultách, vzájomné odborné konzultácie alebo o súčinnosť pri prezentácii poznatkov teórie, vedy a praxe v odbore správneho práva.
Priebeh seminára riadil predseda správneho kolégia NS SR JUDr. Sergej Kohút, ktorý v diskusii
poskytol priestor na bezprostredné reakcie účastníkov k predneseným referátom a koreferátom.
Účastníci sa dohodli, že jednotlivé vystúpenia
budú publikované v osobitnom zborníku zo seminára. Z toho dôvodu sa len stručne zmienim o vecnej stránke rokovania.
Prvý deň seminára bol venovaný problematike
právneho postavenia účastníkov správneho konania a konaní v rámci správneho súdnictva.
S hlavnými referátmi vystúpili Doc. JUDr. Soňa
Košičiarová, CSc., a JUDr. Eva Babiaková, CSc.,
predsedkyňa senátu NS SR. Doc. Košičiarová svoj
referát tematicky zamerala na vybrané právne
aspekty prístupu verejnosti v rozhodovacích procesoch verejnej správy vo veciach ochrany životného prostredia. JUDr. Babiaková sa orientovala
na vymedzenie pojmu „účastník správneho konania“ a pojmov súvisiacich v zmysle ustanovenia
§ 14 zákona č. 71/1967 Zb. i v nadväznosti na
historicko-právny vývoj legálneho vymedzenia
(v právnej úprave I. ČSR označovaného pojmom
„strana“) a v zmysle ustanovení osobitných zákonov upravujúcich oblasť správy životného prostredia.
V koreferáte doc. JUDr. Marián Vrabko, CSc.,
mimoriadny profesor, dekan PraF UK, venoval
pozornosť inštitútu správnej úvahy. Charakterizoval ho ako špecifický inštitút verejnej správy,
ktorým sa okrem iného verejná správa odlišuje od
zákonodarnej a súdnej moci. Poukázal na skutočnosť, že jeho aplikácia pripúšťa situácie, kedy v podobnej veci dva správne orgány môžu rozhodnúť

inak. Ďalej sa venoval problematike diskrečnej
právomoci vo vzťahu k účastníkom konania.
JUDr. Pavol Zloch, CSc., v koreferáte vyjadril
názory k reálnej vymožiteľnosti práva z pohľadu
účastníkov správneho konania. Konštatoval pomerne širokú škálu prostriedkov právnej ochrany
účastníkov správneho konania resp. pokračujúceho konania v rámci správneho súdnictva, ale
aj na možnosti prieťahov v konaní pri účelovom,
často až zlovoľnom využívaní práva na opravné
prostriedky účastníkmi.
JUDr. Tatiana Aschenbrennerová, predsedkyňa
senátu NS SR, v koreferáte analyzovala postavenie účastníkov konaní v správnom súdnictve
v zmysle ustanovení čl. 46 ods. 2 Ústavy SR, § 244,
§ 250 ods.2 a 3, III., IV. a V. hlavy OSP. Podrobnejšie sa venovala postaveniu žalobcu a žalovaného a právnemu postaveniu obce v správnom
súdnictve.
JUDr. Sergej Kohút v koreferáte poukázal na
problémy v súdnej praxi súvisiace s aplikáciou
ustanovení o zásadách pre vymedzenie okruhu
účastníkov správneho konania, osôb zúčastnených a účastníkov konania v správnom súdnictve.
V druhom dni rokovania predniesli hlavné referáty prof. JUDr. Peter Škultéty. DrSc., vedúci Katedry správneho a environmentálneho práva PraF
UK, a JUDr. Ida Hanzelová, predsedkyňa senátu
NS SR. Prof. Škultéty analyzoval komparatívnou
metódou systémy organizácie a činnosti správneho súdnictva vo vyspelých krajinách EÚ a v susedných krajinách i s postihnutím historicko-právnych aspektov. Na základe tejto analýzy zaujal
stanovisko k súčasným možnostiam rozvoja správneho súdnictva v Slovenskej republike. Dospel
k záveru, že v súčasnej dobe nie sú v SR vytvorené najmä ekonomické podmienky pre konštituovanie samostatnej organizačnej štruktúry správnych
súdov. Za aktuálnu považuje otázku špecializácie
správnych senátov.
JUDr. Hanzelová poskytla prehľad o legislatívnych aktivitách vo vzťahu k novému zákonu o konaní vo veciach správneho súdnictva. Zdôraznila
nutnosť legislatívne riešiť viaceré problémy, ktoré
prináša súčasný stav právnej úpravy správneho
súdnictva v praxi súdov. Bude najmä nutné adek-

vátne premietnuť do právnej úpravy správneho
súdnictva obsah ustanovení nových predpisov
správneho práva, napr. predpisov správneho práva
trestného.
V koreferátoch doc. JUDr. Jozefína Machajová,
CSc., prezentovala poznatky o prebiehajúcom
legislatívnom procese k novej právnej úprave priestupkového práva v nadväznosti na novo prijaté
trestné kodexy a prof. JUDr. Katarína Tóthová,
DrSc., podrobila analýze súčasný stav právnej
úpravy procesného postavenia účastníkov správneho a súdneho konania. JUDr. Elena Kováčová,
predsedkyňa senátu NS SR, zhodnotila stav aplikačnej praxe správneho súdnictva v SR a premietanie sa práva EÚ do tejto praxe. Konštatovala
početný nárast odvolaní proti rozhodnutiam krajských súdov a tým i nárast agendy NS SR. JUDr.
Ing. Miroslav Gavalec v koreferáte pomerne podrobne analyzoval organizáciu správneho súdnictva vo vybraných štátoch EÚ a ich personálneho
obsadenia.
V diskusii v prvom i druhom dni účastníci seminára bezprostredne a neformálne reagovali na
stanoviská resp. názory vyslovené v referátoch
a koreferátoch. S polemikou k téme súdneho preskúmavania rozhodnutí orgánov verejnej správy
z pohľadu európskeho správneho práva vystúpil
JUDr. Ing. Bernard Pekár. Obsiahlejší diskusný
príspevok predniesla Dr. Enikó Polonyi, v ktorom
ocenila vzájomnú spoluprácu so správnym kolégiom NS SR, výmenu zbierky judikátov i odborné
konzultácie medzi sudcami SR a MR a oboznámila účastníkov seminára s vývojom a súčasným
stavom správneho súdnictva v MR z hľadiska organizačných aspektov i právnej úpravy.
V závere seminára podpredsedníčka Najvyššieho súdu SR JUDr. Daniela Švecová stručne
zhodnotila jeho priebeh a vyslovila presvedčenie,
že seminár splnil svoj účel a prispel k obohateniu
poznania účastníkov v oblasti správneho práva
a správneho súdnictva.
JUDr. Pavol Zloch, CSc.,
Katedra správneho a environmentálneho práva
PraF UK

Návšteva švajčiarskeho odborníka na personálnu politiku
Na pozvanie prof. PhDr. T. Kollárika, DrSc.,
riaditeľa Ústavu aplikovanej psychológie
FSEV UK, prišiel na Slovensko prof. Dr.
Dr.h.c. Norbert Thom z Univerzity v Berne.
Prof. N. Thom je riaditeľom Ústavu pre organizáciu a manažment ľudských zdrojov bernskej univerzity vo Švajčiarsku a v minulosti
pôsobil na viacerých nemeckých a švajčiarskych univerzitách (spomeňme Kolínsku univerzitu, Justus-Liebig univerzitu v Giessene,
Univerzitu Freiburg, atď.), publikuje a prednáša
najmä o personálnom manažmente, o rozvoji
ľudských zdrojov, stabilizácii zamestnancov
a pod.
Na pôde FSEV UK pred zaplnenou učebňou
odzneli v dňoch 18. a 19. októbra 2005 dve
prednášky: „Aktuálne problémy psychológie
manažmentu“ a „Starostlivosť o mladých talentovaných manažérov“.
(jm)

Prof. T. Kollárik a prof. N. Thom
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Liečivé bylinky žnú úspech
Augustový 32. Medzinárodný poľnohospodársky a potravinársky veľtrh Agrokomplex 2005
v Nitre ponúkol na výstavnej ploche presahujúcej
20 000 m2 návštevníkom produkty od viac než
500 vystavovateľov, z ktorých asi pätinu tvorili
zahraniční vystavovatelia. Podobne ako v predchádzajúcich ročníkoch, sa aj v tomto roku medzi
vystavovateľov úspešne zaradila Farmaceutická fakulta UK. V spolupráci s firmami MED ART v Nitre
a Fythopharma, a.s., v Malackách pripravila spoločnú expozíciu, ktorej predmetom boli liečivé
rastliny, čaje, čajové zmesi, výživové doplnky, ako
aj celý rad výrobkov pre rôzne druhy diéty s hlavným zameraním na bezlepkovú diétu. Kolekcia
vybraných liečivých rastlín bola doplnená o potenciálne liečivé rastliny.
Väčšina bežne používaných liečivých rastlín bola
sústredená v populárne nazvanej „bylinkovej špirále“, ktorú tvorili súbor rastlín ako Mentha piperita,
Hypericum perforatum, Origanum vulgare, Melissa
officinalis, Thymus serpyllum a i. Návštevníci sa
zaujímali hlavne o početné problémy spojené
s pestovaním, zberom, použitím a možnosťami
odpredaja liečivých rastlín. Mnohí si doplnili svoje
kolekcie liečivých rastlín o prísady, ktoré im spolu
s komplexnou informáciou o liečivých rastlinách,
o ich účinkoch a použití, ako aj o fytofarmakách,
výživových doplnkoch, ale aj o samotnom pestovaní liečivých rastlín poskytli pracovníci Záhrady
liečivých rastlín FaF UK. Nedostatok odbornej literatúry doplňovala dostupná publikácia „Pestovanie liečivých rastlín“.
Liečivé rastliny sa v ľudovom liečiteľstve používali od nepamäti. Je preto potešiteľné, že z roka
na rok sa zvyšuje záujem o ich pestovanie. Ľudia
si čoraz viac uvedomujú liečivú silu prírody, využí-

vajú liečivé rastliny, ktoré nám ponúka, a zároveň
sa snažia tieto plochy rozširovať. Záujem návštevníkov o expozíciu FaF UK aj tento rok potvrdil
opodstatnenie jej účasti. Expozícia splnila svoj
cieľ a podľa ohlasov obohatila širokú verejnosť
o nové poznatky liečivých účinkov rastlín.
Pre návštevníkov z radov odborníkov pripravili
organizátori bohatý program – odborné semináre,
prednášky a konferencie, predovšetkým v rámci
Agrofóra. Farmaceutická fakulta UK spolu s firmou MED ART v Nitre bola organizátorom seminára Dietetika a potravinové doplnky v ochrane
zdravia. Garancia FaF UK, príspevky jej pracovníkov na danú tému, ako aj prítomnosť zástupcov
farmaceutického terénu priniesli pozitívny ohlas
a boli vysoko spoločensky a odborne hodnotené,
čo dokladuje aj prítomnosť viac ako 300 účastníkov odborného seminára.
Zaujímavé informácie poskytli podujatia orientované na nové smery v poľnohospodárstve a po-

Univerzita Komenského na veľtrhoch Akadémia a VAPAC
Vo výstavných priestoroch bratislavského
PKO sa od 25. do 27. októbra 2005 konali dve
podujatia: veľtrh slovenských a zahraničných
vysokých škôl a vzdelávacích inštitúcií Akadémia a veľtrh vzdelávania, práce a cestovania
VAPAC. Veľtrhy sa uskutočnili pod záštitou Ministerstva školstva SR a Ústredia práce, sociálnych
vecí a rodiny SR.
Deviaty ročník veľtrhu Akadémia a 7. ročník
VAPAC patria v Slovenskej republike k najväčším
svojho druhu. Počet návštevníkov sa každoročne
pohybuje do desaťtisíc, prevládajú najmä budúci
maturanti, ktorí sa rozhodujú o svojom profesionálnom zameraní.
Na tohoročných veľtrhoch sa prezentovalo
30 domácich a 29 zahraničných vystavovateľov.
Tak ako po minulé roky sa zúčastnila aj Univerzita
Komenského, aby záujemcom o štúdium ponú-
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kala informácie o možnostiach štúdia v akad. roku
2006/2007 na jej 13 fakultách v 911 akreditovaných študijných programoch. Pracovníčky študijných oddelení jednotlivých fakúlt UK poskytovali
informácie o študijných programoch, o druhoch
štúdia, odpovedali na otázky o prijímacích skúškach a o možnostiach ďalšieho vzdelávania.
O stánok Univerzity Komenského bol opäť veľký
záujem. Osviežením našej expozície bola aj účasť
dvoch študentov Fakulty managementu UK, ktorí
niekoľko hodín s veľkou chuťou a zápalom a za
výdatnej pomoci výpočtovej techniky konverzovali so záujemcami o štúdium v snahe uľahčiť im
rozhodovanie aj prípravu na prijímacie skúšky.
Organizačne a personálne, ako aj dostatočným
množstvom informačných a študijných materiálov
zabezpečilo účasť na veľtrhu Oddelenie vzťahov
s verejnosťou RUK, Oddelenie študijných vecí
RUK v spolupráci so študijnými oddeleniami jednotlivých fakúlt. Vlastnou expozíciou sa prezentovala Farmaceutická fakulta UK.
Na oficiálnej prezentácií jednotlivých vysokých
škôl a vzdelávacích inštitúcií zastupovali Univerzitu Komenského RNDr. M. Holická, vedúca študijného oddelenia RUK, doc. I. Tumová, CSc.,
prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
FaF UK a RNDr. M. Belluš z FMFI UK, ktorí komplexne informovali o možnostiach štúdia na UK
v akad. roku 2006/2007. Univerzita i na tomto
ročníku informačného veľtrhu obstála úspešne.
Pri príprave našej účasti na veľtrhu v budúcom
roku by bolo potrebné zvážiť rozšírenie výstavnej
plochy, aby zástupkyne jednotlivých fakúlt mali
viacej miesta tak pre informačné materiály, ako
aj pre priamy kontakt a rozhovor so záujemcami
o štúdium na UK. Osvedčil sa aj nápad zaangažovať v stánku do poskytovania informácií študentov
s výpočtovou technikou.
(vh)

travinárstve, a to predovšetkým na vybrané oblasti
ovocinárstva a zeleninárstva, na preventívnu
a podpornú liečbu civilizačných chorôb (zvlášť na
diabetes), na slovenskú vedu, výskum a vzdelávanie. Pozornosť sa venovala aj širokej palete
problémov súvisiacich s kvalitou potravín, štrukturálnym podporám v rámci politiky EÚ a ich
využitiu pre rozvoj slovenského vidieka, zvlášť na
pomoc pri živelných pohromách, pri analýze situácie vo Vysokých Tatrách, stranou nestáli ani bioklimatické zmeny a ochrana životného prostredia.
Už tradične sa na veľtrhu predstavili aj vedecké
a vzdelávacie inštitúcie, ktoré sú súčasťou agrorezortu, jednotlivé regióny Slovenska a prihraničných oblastí prezentovali celý rad podnetných
návrhov pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu.
Zaujímavým doplnkom prehliadky Agrokomplexu
bola návšteva Slovenského poľnohospodárskeho
múzea.
J. Stano, M. Koreňová, FaF UK

S nimi môžeš ísť tam, kde hviezdy spať

Slová obľúbenej balady Zuzky Ladzianskej
o poľných vtákoch. Počúvali sme ich, keď
sme sa s ňou naposledy stretli a rozlúčili.
Navždy. Hlavou nám pritom leteli spomienky na jej úsmev i bolesť, na jej obrovskú chuť
žiť, na jej nesmierne statočný boj s chorobou. Hrdá, avšak s pokorou v duši. Obklopená priateľmi, a predsa sama. Milujúca zakázané slnko a prírodu. Už nikdy nesadne
ku svojmu počítaču, už nikdy neotvorí dvere
do našich kancelárií, už nikdy nepodpíše
článok do nášho spravodaja. Doktorka prírodných vied, kandidátka fyzikálno-matematických vied, prekladateľka z angličtiny, francúzštiny, nemčiny, ruštiny, poľštiny. Človek
s intenzívnym záujmom o politické i kultúrne
dianie v spoločnosti, s vrelým vzťahom k našej
alma mater, kolegyňa i priateľka.
Vo veku nedožitých 63 rokov prišla 4. októbra 2005 na koniec svojej cesty. Zbohom
Zuzka, chýbaš nám. V Deň pamiatky zosnulých sme na Tvoju pamiatku zapálili vo vestibule univerzity sviečku.
S RNDr. Zuzanou Ladzianskou, CSc., pracovníčkou Oddelenia medzinárodných vzťahov RUK, sme sa všetci rozlúčili dňa 11. októbra 2005 v bratislavskom krematóriu.
(jh)

Začiatok nového akademického roka na EBF UK
korunovalo medzinárodné sympózium
Akademický rok 2005/06 začal na Evanjelickej
bohosloveckej fakulte UK o niečo skôr ako na
iných fakultách. Tak je to zvykom každý rok.
V týždni, keď prebiehajú zápisy študentov do
nového ročníka, sa každý rok zároveň poriadajú predkurzy. Pre prvý ročník sú to intenzívne predkurzy z gréčtiny, aby študenti mohli
začať školský rok už so znalosťou gréckeho
písma, za týmto istým účelom je pre druhý
ročník pripravený týždenný predkurz z hebrejského jazyka. Tretiaci až piataci majú predkurzy z praktickej teológie. V ten istý týždeň
prebiehali aj individuálne čiastkové skúšky
doktorandov pred komisiou profesorov.
Deň po otvorení nového akad. roka na Univerzite Komenského, ktoré sa uskutočnilo dňa
19. septembra 2005 v Aule UK, konal sa slávnostný začiatok nového školského roku aj
na EBF UK a bol spojený s imatrikuláciou nových študentov. Na odbore evanjelickej teológie bolo imatrikulovaných 24 nových študentov
magisterského štúdia a na odbore sociálna
diakonia 5 študentov – bakalárov. Celkove
bude na EBF UK študovať v tomto akad. roku
128 študentov a študentiek, z nich je 8 študentov zo zahraničia (Rumunsko, Ukrajina, Srbsko).
Už v prvých týždňoch výučby sme mali možnosť na fakulte privítať zaujímavých hostí.
V stredu dňa 5. októbra 2005 predniesla celofakultnú prednášku pre našich študentov
misionárka Dorothea Friederici z nemeckého
Stuttgartu, ktorá pôsobila 18 rokov v Nepále,
priamo pod Himalájami, ako ošetrovateľka nemocných v rámci práce evanjelickej misijnej
spoločnosti. Zaujímavým spôsobom dokumentovala, ako veľká časť biedy indického
kontinentu vyplýva z hinduistickej viery v reinkarnáciu. Táto viera vedie totiž k striktnému
rozdeleniu spoločnosti na štyri spoločensky
izolované kasty, čo má za následok pasivitu
v sociálnej pomoci najslabším členom spoločnosti. Podľa tejto viery je každý sám zodpovedný za to, že v predošlých životoch si
získal zlú karmu a netreba mu preto pomáhať
v jeho sociálnej biede. Nech teraz trpí. Túto
sociálnu ľahostajnosť bude možné v Indii len
ťažko prekonať, kým sa neprekoná viera v reinkarnáciu. Preto je kresťanstvo sociálnou nádejou Indie.
Ako hosť prišiel na štyri týždne na fakultu
prednášať fínsky teologický profesor z Helsínk, odborník na starú sýrsku teológiu – prof.
Jouko Martikainen, ktorý tu vedie semináre
v angličtine a nemčine.
Prvý mesiac výučby na EBF UK korunovalo
dvojdňové medzinárodné ekumenické sympózium o humanizácii spoločnosti.
Veľká časť ľudstva sa dnes snaží o vybudovanie humánnej spoločnosti. Nie vždy sa
to darí. V spoločenskom i politickom živote
stretáme stále dosť aj nehumánnych javov. Ani
cirkvám sa vždy nepodarilo v dejinách vybudovať spoločnosť humanity, takže aj sama cirkev považovala za potrebné sa sebakriticky
ospravedlniť za niektoré javy v dejinách.
A predsa je v teológii mnoho dôvodov, ktoré
zaväzujú kresťanov podporiť humánny vývoj
vo svete. Už Komenský poukazoval vo svojom
spise Všenáprava na to, ako Kristus v Otčenáši
žiadal humanizovať svet tým, že sa máme

snažiť o prenášanie neba na túto zem. „Už tu,
tu, tu na tomto svete má sa realizovať niečo
z neba“, hovorí Komenský. Keďže Boh je podľa
kresťanského učenia láska, aj svet, ktorý stvoril,
by mal byť humánnym svetom.
Práve o týchto otázkach sa na Evanjelickej
bohosloveckej fakulte UK konalo v dňoch
27. a 28. októbra 2005 medzinárodné ekumenické sympózium na tému „Význam učenia o Logose – Kristovi pre humanizáciu
sveta“. Na rôzne aspekty tejto témy odznelo
na sympóziu 24 referátov, okrem evanjelických teológov z EBF UK sa zúčastnili aj rímskokatolícki teológovia z teologickej fakulty
v Olomouci, ďalej pedagógovia z gréckokatolíckej teologickej fakulty a z pravoslávnej bohosloveckej fakulty v Prešove, reformovanej teologickej fakulty z Komárna, ale aj z evanjelickej
teologickej fakulty vo Viedni a v Helsinkách,
ako aj z FiF UK. Význam témy pre Slovensko
bol aj v tom, že predstaviteľmi byzantskej teológie Logosa (= Slova) boli aj naši vierozvestovia Cyril a Metod. Konštantín Filozof, keď
vynašiel staroslovienské písmo, ako prvé slová, ktoré v tomto písme položil na papier, boli
práve slová z úvodu do evanjelia Jánovho:
„Iskony bje Slovo (Logos)“, „Na počiatku bolo
Slovo“ (myslí sa na Krista). Teológia Logosa
bola teda podstatou aj ich teológie ako byzantských teológov.
Sympózium otvoril úvodný referát dekana
EBF UK prof. Juraja Bándyho, v ktorom poukázal na staré židovské predstavy, podľa ktorých Boh skôr, než stvoril tento svet, najprv
stvoril plán (= Múdrosť), aký tento svet má byť,
stvoril „sofiu“, „chokmá“, aby tento svet bol
podobný Bohu samému.
V nasledujúcich referátoch prednášajúci
analyzovali danú tému z rôznych aspektov
vychádzajúc napr. zo starohebrejskej filozofie,
z Novej zmluvy, z predkresťanskej i gréckej
filozofie, z diel Klemensa Alexandrijského, alebo z diel jedného z najväčších byzantských
teológov Maxima Confessora či cirkevného
otca Augustína. Sledovali túto myšlienku vo
františkánskej teologickej škole najmä u Bo-

naventúru a Dunsa Scota, u Mária Victorina
(4.storočie), v dielach ruského náboženského
filozofa Vladimíra Solovjova i ruského filozofa
Berďajeva, či v učení o Logose – Kristu v byzantskej liturgii.
Druhý deň sympózia začal otázkami medzináboženského dialógu na tému Logos-Kristus
a islam, a to aj v jeho polemickej zahrotenosti
voči kresťanstvu. Referáty pokračovali rozborom názorov filozofa a zároveň teológa Teilharda de Chardina, Jána Amosa Komenského,
motívy učenia o Logose – Kristovi boli vyzdvihnuté v Lutherovej teológii i v kristológii švajčiarskeho evanjelického teológa Oskara Cullmanna. Sledovalo sa učenie o Logosovi-Kristu
a jeho súvis s humanizáciou sveta u popredného dnešného teológa Paula Tillicha, nechýbali ani otázky významu teológie Logosa –
Krista pre zdôvodnenie humanizácie sveta
v byzantskej i v modernej teológii, či koncepcia pojmu Logos a jej implikácia v súčasnej
teológii.
Bolo pre nás cťou, že sme do programu
sympózia mohli zaradiť aj prednášku fínskeho
emeritného prof. Jouko Martikainena z Helsínk, odborníka na starú sýrsku teológiu, ktorý hovoril o učení starého sýrskeho teológa
Efraima Sýrskeho, aplikujúceho Kristovo podobenstvo o perle priamo na Krista samého.
Keďže každý z referujúcich mal právo hovoriť maximálne 18 minút, čo sa v podstate dodržalo, a každý príspevok poukázal na iný
aspekt logosovskej teológie smerujúcej k dôrazu na humanizáciu sveta, účastníci na záver
hodnotili celé sympózium ako vysoko cenný
a užitočný príspevok do diskusií o humanizácii
sveta. Zreteľne vyjadrili teologickú podporu
všetkým snahám vybudovať v nastávajúcom
storočí humánnu spoločnosť, a to napriek
mnohým súčasným prejavom dehumanizácie.
Sme radi, že práve Univerzita Komenského
sa prostredníctvom EBF UK stáva centrom
tohto stredoeurópskeho teologického ekumenického a medzinárodného výskumu na podporu humanizácie spoločnosti.
Prof. Igor Kišš, EBF UK
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Knižnice pre každého

Sprievodca bratislavskou Univerzitnou knižnicou
Moderná. To je výraz, ktorým by sa jedným slovom dala charakterizovať zrenovovaná Univerzitná knižnica v Bratislave. Študenti sa konečne
môžu tešiť. Za posledné štyri roky sa nasťažovali do sýtosti, keď museli
pri písaní seminárnych a diplomových prác hľadať alternatívy na získanie literatúry. Tomu je od apríla 2005 koniec.
Jednoducho stačí vojsť do hlavnej budovy knižnice na Ventúrskej
ulici, zabočiť doprava a vyplniť prihlasovací formulár. Ten odovzdáte
spolu s občianskym preukazom a ISIC kartou, ktorá po aktivovaní
slúži aj ako preukaz do knižnice. Zápis vybavujú na počkanie a vysokoškoláci zaň neplatia (hurá!). Pri vstupe do výpožičných priestorov je
treba priložiť ISIC a už ste vo vstupnej hale. Na presklenom nádvorí je
umiestnený informačný pult a aj priamo v hale sedia konzultanti.
Napravo aj naľavo trónia stojany s 22 počítačmi. Cez ne si môžete
vyhľadať a objednať všetky knihy vydané od roku 1981 do roku 1994.
Ak sa vám zobrazí údaj, že kniha je požičaná, skúste si ju vyhľadať aj
v obyčajnom klasickom katalógu a vyplniť žiadanku. Je možné, že iný
exemplár z nej je voľný, lebo počítačová databáza zatiaľ neobsahuje
všetky knihy. Výtlačky vydané po roku 1995 sa objednávajú zásadne
elektronicky.
Čo sa týka starších kníh, zatiaľ ich nájdete iba v katalógoch. Tie sa
nachádzajú na prízemí vo vstupnej hale vľavo vzadu (čitateľské katalógy, katalógy dizertácií a špeciálne katalógy s monografiami, anglickou literatúrou a nakladateľskými zbierkami). Na druhom poschodí
v tej istej budove nájdete čitateľské katalógy periodík. Na Klariskej
ulici sa nachádza generálny katalóg kníh. V ňom sú zaznamenané
knihy spred roka 1953. Knihy vydané medzi rokmi 1953 a 1981 hľadajte v katalógoch na Ventúrskej ulici.
Výpožičná lehota je jeden mesiac. Pred jej uplynutím ju možno trikrát
predĺžiť (dokonca aj mailom či telefonicky), ak si dokument nerezervoval medzičasom niekto iný. Pokuta za neskoré odovzdanie je prísna,
tri koruny na knihu za každý deň omeškania. Pri doručenej riaditeľskej
upomienke sa poplatok vyšplhá na 300 Sk a pri pokuse o zmier až na
400 Sk za jeden vypožičaný dokument!
Knižky a časopisy sa však dajú požičať aj priamo, bez objednávania,
a to cez tzv. voľný výber. Ide o dokumenty vystavené na prvom a periodiká vyložené na druhom poschodí na Ventúrskej ulici. Môžete sa
tu prechádzať a keď vám nejaká knižka padne do oka, jednoducho sa

s ňou usadíte a pustíte sa do čítania, prípadne si niektoré strany okopírujete či naskenujete. Za jednostrannú fotokópiu formátu A4 zaplatíte dve koruny, za skener štyri koruny. Knihy zo „zahraničných knižníc“,
ktoré dostala knižnica darom, sa dajú požičať aj absenčne. Znamená
to, že s výtlačkom zájdete na výpožičné miesto a môžete si ju vziať
na sedem dní domov. Platí to pre dokumenty z oddelenia INFO USA,
Rakúskej knižnice, Centra ruských štúdií či Mamateyovej zbierky.
Pri vrátení kníh nemusíte ani vojsť do vstupnej haly. Knižky sa prijímajú aj v okienkach vedľa registračných pultov. Je aj druhá možnosť.
Ak si chcete požičať nové a vrátiť už prečítané knihy, zájdete na označené oddelenie vo vstupnej hale. Tu sa knihy aj vracajú, ale aj vydávajú, ak ste si ich objednali pred viac ako 24 hodinami.
Medzi špecialitky knižnice patrí moderná študovňa elektronických
dokumentov, kde je priaznivcom internetu k dispozícii 36 voľne prístupných počítačov. Za internet sa zatiaľ neplatí a väčšinou nie je problém nájsť si voľné miesto. Okrem toho sa tu však dostanete aj k rozličným elektronickým dokumentom v plnotextovej verzii. V budúcnosti
sa počíta so zavedením paušálneho ročného poplatku.
Študenti histórie si zasa prídu na svoje v kabinete rukopisov, starých
a vzácnych tlačív. Nachádzajú sa tam rukopisy európskeho pôvodu
z 12. – 20. storočia, inkunábuly – prvotlače z rokov 1450 – 1500, tlače
16. storočia, Bašagicova zbierka – arabské, perzské, turecké rukopisy
a tlače, elzevírske tlače, judaiká. V tomto kabinete však platí zvláštny
ochranný režim. Ďalším spestrením je študovňa zvukovo-obrazových
dokumentov, kde je vystavených až 1 200 videokaziet, DVD a nevystavené záznamy si možno objednať. V hudobnom kabinete ponúkajú
zasa platne a magnetofónové pásky s hudobnými ale aj slovesnými
nahrávkami (jazykové kurzy, drámy, poéziu, rozprávky), hudobniny,
knihy o hudbe a periodiká zamerané na hudbu.
Knižnica si pre návštevníkov pripravila aj dve novinky. Jednou z nich
je informačné a dokumentačné stredisko UNESCO, ktoré umožňuje
prezenčné štúdium dokumentov a publikácií UNESCO a ďalších organizácií v systéme OSN. Druhou novinkou je depozitná knižnica NATO,
kde sa môžu záujemcovia dozvedieť viac o činnosti tejto organizácie,
ktorej členom je len od nedávna aj Slovenská republika.
Petra Ďurove, študentka 2. ročníka KŽ FiF UK

Hinc omnia

Interiér Knižnice VU – „Kolonáda filozofov“
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Priamym podnetom k návšteve Varšavskej univerzity (VU) bola informácia na webe o iniciatíve skupiny pedagogických pracovníkov VU
vytvoriť viac alebo menej sformalizovanú štruktúru, ktorá by spojila
vzdelávacie a výskumné aktivity v oblasti židovských štúdií. Využili sme
s kolegom V. Trabalkom možnosť krátkodobých pobytov pracovníkov UK na zahraničných univerzitách na základe bilaterálnych zmlúv
a v septembri tohto roku sme sa vybrali na krátku služobnú cestu do
Varšavy. Inšpirujúca internetová informácia nás priviedla do Centra
výskumu a výučby dejín a kultúry Židov v Poľsku M. Anielewicza, ktorý
je súčasťou Ústavu dejín Varšavskej univerzity. Centrum vzniklo v r. 1990
na základe dohody medzi univerzitou a Nadáciou Jacka Fliderbauma.
Táto pomerne mladá inštitúcia realizuje výučbu pre študentov histórie, ale aj pre študentov iných smerov, ktorí sa zaujímajú o dejiny a kultúru poľských Židov. Jednu zo špecializácii, ktoré Centrum ponúka,
tvorí tematický blok „Dejiny poľských Židov“. Zo širokej škály prednášok, seminárov a cvičení spomeňme dejiny Židov v Poľsku, dejiny
Štátu Izrael, dejiny jidiš literatúry, jazyky hebrejčina a jidiš, kultúra
súčasného Izraela, Židia v Európe a USA v 19. st., varšavské geto, atď.
Na stretnutiach s doc. Jolantou Zyndul, riaditeľkou Centra, a ďalšími
spolupracovníkmi sme sa podrobne oboznámili s pedagogickou i vedeckovýskumnou činnosťou Centra a prerokovali sme možnosť hosťujúcich prednášok poľských kolegov v našom Inštitúte judaistiky ÚKŠ
FSEV UK, ako aj vzájomnú výmenu odborných publikácií.
Ďalším cieľom našej cesty bola návšteva univerzitnej knižnice, kde
sme sa chceli oboznámiť so zbierkou judaistickej literatúry. Čakalo
nás veľké prekvapenie – knižnica sa presťahovala do nových priestorov. Úžasných!
Nové sídlo knižnice sa nachádza len 10 minút chôdze od univerzitného kempusu, na Povislí, na ploche 60 tis. m 2, pričom pre knižničné

zbierky je vyznačených 40 tis. m 2
s perspektívnou možnosťou rozšírenia o ďalších 10 tis. m2.
Pôvodná knižnica bola založená
v r. 1817 a k 31. 12. 2004 bolo spracovaných 1 693 631 kníh, 641 691 časopisov a 385 766 knižničných jednotiek špeciálnych zbierok.
V nových priestoroch knižnice možno umiestniť až 5 miliónov zväzkov.
Budova, ktorej stavba trvala 3 roky
(1995 – 1998), zodpovedá všetkým
požiadavkám modernej knižnice
21. storočia. Autormi projektu sú architekti Zbygniew Badowski a M. Budzyński. Vyberáme pár slov z prejavu
M. Budzyńského na stretnutí s pápežom Janom Pavlom II. v r. 1999:
„...Ideou knižnice je spojenie voľného
prístupu k zbierkam so sformalizovaným prístupom cez katalóg a služby
ako aj s možnosťou získania informácií o medzinárodných fondoch cez
Hlavná budova Knižnice VU
počítač. ... Exteriér je postavený na
princípe koexistencie budovy s prírodou a kultúrou. Tri fasády sú tzv. ekologické s biologicky aktívnym povrchom, zelenými rastlinami. Štvrtá fasáda, tzv. kultúrna, hovorí o spojení s minulosťou, s rôznorodosťou civilizácií, z grécko-rímskymi a judeokresťanskými koreňmi poľskej kultúry, sú na nej texty sanskrtu, hebrejský
text, staropoľský, staroruský, grécky a arabský, a matematický a hudobný
záznam...“

Neopísateľné sú záhrady Univerzitnej knižnice, ktorých integrálnu
súčasť tvorí zeleň na streche knižnice – je to jedna z najväčších a najkrajších strešných záhrad v Európe!
Vchod do hlavnej budovy knižnice zdobí veľká otvorená kniha a výstižný nápis Hinc omnia – odtiaľto všetko.
Jana Mielcarková, Inštitút judaistiky ÚKŠ FSEV UK

Prečo k nám prišli študovať?
Vedno so Slovákmi získava u nás vedomosti aj množstvo zahraničných študentov. Možno ich nepoznáme, neevidujeme, nestretávame sa
s nimi. Využila som možnosť s niektorými si pohovoriť. Postupne som „vyspovedala“ Killiana zo Zimbabwe, (5. ročník, žurnalistika), Luizu
z Ruska (2. ročník, cestovný ruch), Mamouna z Palestíny, (2. ročník, medicína), Oksanu z Ukrajiny (5. ročník, slovenčina a nemčina).
Prečo si sa rozhodol/la študovať práve na Slovensku?
Killian: Prišiel som na Slovensko viac-menej zo zvedavosti, ale najmä
preto, že som dostal štipendium. Mal som aj iné možnosti, ale keďže tu
v tom čase študoval kamarát, rozhodol som sa prísť sem.
Luiza: U nás v škole bola súťaž a jej víťaz mal dostať štipendium na
Slovensko. A vyhrala som ho ja.
Mamoun: Dostal som štipendium.
Oksana: Vždy som chcela ísť študovať niekam do zahraničia. Vybavila
som si to cez Maticu slovenskú, ktorá medziiným sprostredkúva štúdium
na Slovensku pre študentov, ktorí majú slovenské korene.

Prišiel/la si na Slovensko výlučne kvôli škole, alebo tu chceš po jej
skončení aj zostať?
K.: Tento rok končím, takže potom uvidím, či sa vrátim domov, alebo si
pôjdem ešte niekam zarobiť. Tu na Slovensku je to ťažké. Nie nájsť si
prácu, ale dobre si zarobiť.
L.: Momentálne študujem. Čo bude ďalej neviem.
M.: Zatiaľ som tu len kvôli štúdiu, potom uvidím, čo ďalej.
O.: Prišla som tu študovať. Možno sa usadím na Slovensku v nejakom
menšom meste, lebo v Bratislave zostať nechcem. A budem sa venovať
mojej kariére.

Keď porovnáš kvalitu školstva na Slovensku a v tvojej krajine, v čom
vidíš najzásadnejší rozdiel?
K.: Nevidím rozdiel v kvalite, ale v systéme. Vyučovanie u nás prebieha
v angličtine a aj počet rokov trvania štúdia je rozdielny.
L.: Je to rozličné, lebo u nás sa prvé dva roky učia všeobecné predmety. Tu sa špecializujeme už od prvého ročníka. Doma som ale mala na
výber tri smery, a tu je len jeden.
M.: Univerzity v Palestíne sú na úrovni. Skôr politická situácia neumožňuje študovať.
O.: Vysoké školstvo nemôžem porovnať, lebo doma som neštudovala.

Ako si na tom so slovenčinou? Ako a kde si sa ju naučil/a?
K.: Napriek tomu, že kamarát, ktorý tu študoval, mi hovoril, že slovenčina je ťažká, povedal som si: „dobre, veď uvidíme tam“. Najprv sme
chodili desať mesiacov do jazykovej školy. Vtedy to nebolo príjemné, ale
bola to veľká výhoda, lebo sme sa rýchlo naučili jazyk. Potom sme išli na
prijímačky.
L.: Keď som sem prišla, nevedela som ani jediné slovo. Prvý test, ktorý
som písala, som iba tipovala. Na otázku: „ako sa voláš?“, som napísala:
„mám sa dobre“. Potom som sa zoznámila so Slovákmi, takže som sa
dostala do slovenskej spoločnosti a to mi pomohlo.
M.: Prvých 6 mesiacov som sa učil len slovenčinu v jazykovej škole.
O.: Na začiatku som vedela čítať a veľmi slabo hovoriť. Rok som sa
pripravovala na skúšky a učila sa slovenčinu.

Máš možnosť študovať v tvojej krajine ten istý smer, ktorý študuješ tu?
K.: Áno. Žurnalistiku som v Zimbabwe študoval dva roky. Dostal
som diplom a dva roky som pracoval. Potom som dostal možnosť študovať tu.
L.: Určite áno.
M.: Áno.
O.: Mám možnosť, ale nie všade. Slovenčina sa u nás študuje na troch
univerzitách: v Kyjeve, vo Lvove a v Užhorode.
Splnila tunajšia škola tvoje očakávania?
K.: Je veľa vecí, ktoré som sa tu naučil a predtým som ich nevedel.
Hlavne o európskom žurnalizme.
L.: Vcelku áno, možno aj viac, ako som očakávala. U nás napríklad
študujeme len jeden cudzí jazyk a vy sa aj na základnej škole učíte dva.
O.: Vlastne aj áno. Slovenčina je tu samozrejme kvalitnejšia. Literatúra
je na veľmi dobrej úrovni, lebo ju učia odborní učitelia. Ale nemčina je
veľmi chabá. Príčina je aj taká, že učitelia odchádzajú do zahraničia a nevracajú sa.

Máš pocit, že tunajší učitelia majú k tebe iný prístup ako k slovenským študentom?
K.: V jazykovej škole sme si boli všetci rovní. Nikto nevedel po slovensky, okrem študentov z Ruska a Ukrajiny, tí rozumeli viac. A teraz na
univerzite... Niektorí učitelia nám pomohli pri skúškach, ak sme to potrebovali. Ja osobne mám pocit, že berú do úvahy, že nie som Slovák.
L.: Niektorí učitelia mi pomáhajú, ale z niektorých mám pocit akoby
ma vinili za to, že Rusi tu doniesli komunizmus a chcú si to vynahradiť na
mne.
M.: Podľa mňa dobrý. Pretože hovoríme po slovensky, sa k nám správajú ako k Slovákom.
O.: Na začiatku bolo pri niektorých učiteľoch evidentné, že mi chceli
pomôcť. A niektorí mi zase dali najavo, že nemám na Slovákov. Ale teraz
sa už cítim ako Slovenka.
Lenka Mlynčeková, študentka 2. roč. KŽ FiF UK
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Desať rokov Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky
Pedagogickej fakulty UK
Zriadenie katedry
Od založenia Pedagogickej fakulty na Univerzite Komenského
tvorila príprava učiteľov pre l. stupeň základnej školy stálu súčasť jej
študijného programu a v priebehu uplynulých 60-tich rokov fakulta
preň pripravila tisíce učiteľov. Zodpovednosť za zameranie, obsah
a metódy prípravy týchto učiteľov niesla katedra pedagogiky, ktorá
zodpovedala za vypracovanie profilu absolventa na základe učebných
plánov a učebných osnov, avšak mnohostrannú predmetovú prípravu
zabezpečovali jednotlivé odborné katedry. Táto situácia viedla k postupnému atomizovanému študijnému programu, ktorý predstavoval
mozaiku rôznych predmetov bez integrujúcejšieho vzájomného prepojenia.
Pri úvahách o zriadení samostatnej katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky rozhodujúcu úlohu zohrali aj transformačné procesy
v školskom systéme, v rámci ktorých dochádzalo k základným zmenám v poňatí predškolskej a elementárnej školskej výchovy. Ukázalo
sa totiž, že pedagogika predškolského a mladšieho školského veku je
svojbytnou a špecifickou problematikou tak v teoreticko-koncepčnom,
ako aj v praktickom smere. Študijné programy predškolskej pedagogiky (v tom čase učiteľstva pre materské školy) nemali ucelený koncepčný rámec a nezohľadňovali najnovšie trendy v ponímaní a realizovaní predškolskej výchovy, ktoré navodil najmä rozvoj humanistickej
psychológie a pedagogiky v 60-tych a 70-tych rokoch v USA a západnej Európe, ako i ďalšie impulzy novodobých pedagogických prístupov k výchove detí predškolského a mladšieho školského veku.
Nemenej závažným dôvodom k zriadeniu katedry bol tlak MŠ SR na
vznik osobitného pracoviska predškolskej a elementárnej pedagogiky, o ktorého teoretickú, koncepčnú a výskumnú prácu by sa mohlo
opierať.

Úlohy katedry
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky (KPEP) vznikla
v roku 1995 a k jej základným úlohám patrilo:
− rozvíjať teóriu predškolskej a elementárnej školskej výchovy vlastnými výskumnými projektmi a projektmi v spolupráci s relevantnými
katedrami a vedeckými pracoviskami,
− vedecký výskum zameriavať na rozvoj psycho-didaktických koncepcií
a metód ich praktickej realizácie,
− koncepčne podnecovať transformáciu inštitucionálnej predškolskej
a školskej výchovy na 1. stupni základných škôl vyhodnocovaním
učebných osnov, navrhovaním nových alternatívnych prístupov v koncipovaní učebných osnov a ich overovaním,
− prevziať zodpovednosť za vypracovanie profilu absolventa, koncipovať študijný program, integrovať jednotlivé zložky odbornej prípravy,
skvalitňovať pedagogickú a odbornú spôsobilosť učiteľov materských škôl a učiteľov na l. stupni základných škôl, ako aj sústavne
vyhodnocovať uplatnenie absolventov v praxi,
− zodpovedať za funkčnú spoluprácu s ostatnými katedrami a zjednocovať hľadiská na základné poslanie prípravy učiteľov pre l. stupeň
základnej školy,
− zabezpečovať priamu výučbu jednotlivých disciplín vlastnými pracovníkmi, ako aj kmeňovými a externými pracovníkmi iných katedier.
Nové úlohy pre katedru vznikli v súvislosti s prechodom na tri stupne
vysokoškolskej prípravy. V odbore Predškolská a elementárna pedagogika je akreditovaný bakalársky študijný program Učiteľstvo pre
materské školy a vychovávateľstvo pre školské kluby a dva magisterské študijné programy Predškolská pedagogika a Učiteľstvo pre
1. stupeň základných škôl. V súčasnosti katedra pripravuje na akreditáciu doktorandský študijný program a ďalší bakalársky študijný
program kombinovateľný so špeciálnou pedagogikou.
Začiatkom roka 2005 bolo ku katedre pripojené oddelenie športovej
edukológie a v súčasnosti pôsobí na katedre 13 interných pracovníkov na plný úväzok, jedna externá pracovníčka, 5 interných a 9 externých doktorandov. Títo v spolupráci s ďalšími katedrami a kabinetmi
zabezpečujú bakalárske štúdium a dobiehajúce magisterské štúdium
uvedených odborov.
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Učitelia katedry zabezpečujú aj ďalšie kurzy, ktoré sú komplementárnou súčasťou povinných kurzov alebo tvoria špecifickú súčasť študijného programu iných študijných odborov. Súčasne vedú priebežné
a súvislé pedagogické praxe v materských školách a na l. stupni základnej školy. Praxe sa organizujú tak, aby nadväzovali na odborné
disciplíny najmä didaktického charakteru.

Vedecký profil katedry
Vedecký profil katedry je obsiahnutý v predmete jej celkového metodologického a výučbového zamerania i jej personálneho obsadenia.
Od svojho vzniku venovala katedra v oblasti vedeckého výskumu pozornosť teoretickým a koncepčným otázkam inštitucionálnej edukácie
detí predškolského a mladšieho školského veku, s ohľadom na špecifické podmienky iniciačnej fázy socializácie a akulturácie. V tejto línii
boli a sú na katedre riešené výskumné projekty s charakterom základného i aplikovaného výskumu. Výskumné projekty sa tematicky viažu
na problematiku formovania počiatočnej kultúrnej gramotnosti, na
kognitívny vývin a kognitívnu socializáciu detí a na projektovanie
programov predškolskej edukácie, vrátane rozpracúvania niektorých
odborových didaktík – napr. technickej výchovy a prírodovedného
vzdelávania. Vedecké aktivity katedry od r. 1994 najlepšie prezentuje
19 riešených projektov, na ktoré katedra už ako samostatné pracovisko získala grantovú podporu. Zároveň sa učitelia katedry podieľali
na grantových úlohách riešených i na FiF UK v Bratislave, UKF v Nitre,
ŠPÚ Bratislava a pod.
Obraz o práci katedry doplňujú aj ďalšie aktivity. Okrem doktorandského štúdia a rigorózneho konania pre absolventov magisterského
štúdia v gestorovaných študijných odboroch katedra vnikla do povedomia pedagogickej verejnosti ako spoluorganizátor a odborný garant cyklu konferencií Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní, organizované s podporou amerických expertov. V súčasnosti katedra
pripravuje už 10. ročník tohto cyklu. Zo začiatku konferencia orientovala
svoj program na rôzne oblasti pedagogiky, výchovy a vzdelávania,
ktoré prinášali vo svojich príspevkoch a praktických workshopoch
učitelia takmer zo všetkých typov a stupňov škôl a výchovných
i výskumných zariadení. Postupne, možno povedať že od 5. ročníka
konferencie, došlo ku zmene koncepcie a podujatie sa začalo špecializovať na oblasť prírodovedného vzdelávania a dokonca v roku 2002
sa smerovanie konferencie posunulo k problematike environmentalistiky. Konferencia tak prešla od masového podujatia s vysokým počtom účastníkov i referátov ku kvalitatívne náročnejším otázkam vzťahujúcim sa na jeden tematický rámec, ale z pohľadov rôznych vedeckých
disciplín.
Druhou aktivitou, ktorá si našla svoje miesto v činnosti katedry, tentoraz v rámci práce so študentmi, je Študentské fórum. Už z názvu je
zrejmé, že nejde o akciu s vopred stanovenými témami, ako je to napr.
v ŠVOUČ, ale o vzdelávacie fórum, ktorého obsah tvoria sami študenti.
Študenti tu predstavujú svoje prvotné výskumné aktivity, o ktoré sa
z rôznych dôvodov hlbšie zaujímajú popri svojom štúdiu. Fórum sa
do svojho 4. ročníka profilovalo ako konferencia názorov a výsledkov
aktivít z mnohých oblastí spoločenských a prírodných vied, postupne
sa uprednostňovali vedy pedagogické, kde prezentovali svoju tvorbu
nielen študenti vysokých škôl, ale aj škôl stredných, ba dokonca aj
školy pre mimoriadne nadané deti. Špecifický charakter malo Študentské fórum v roku 2002, keďže na ňom dostali príležitosť aj doktorandi,
aby predstavili svoje výskumné zámery, metódy a techniky výskumu
a dosiahnuté výsledky pri tvorbe dizertačných prác. Z obidvoch spomínaných podujatí sa každoročne vydávajú zborníky referátov, ktoré
slúžia ako študijné materiály pre rôzne druhy vzdelávania.
Ako poslednú, pre katedru však významnú vzdelávaciu udalosť, možno spomenúť podiel katedry na usporiadaní Centrálnej európskej konferencie o čítaní, ktorá sa uskutočnila v júli 2000 v Bratislave za účasti
180 odborníkov z 27 krajín východnej a západnej Európy, Ázie a Severnej Ameriky. Z konferencie bol vydaný zborník a abstrakt príspevkov
v anglickom i slovenskom jazyku.
Zuzana Kolláriková, Mária Kožuchová,
PdF UK

Recenzie

Doc. PhDr. Dušan Leška, PhD.: SOCIOLÓGIA ŠPORTU
Bratislava ICM AGENCY 2005
V polovici roka 2005 vyšla monografia Dušana Lešku, ktorý pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Je to ojedinelé
dielo, keďže na Slovensku nemáme doposiaľ komplexne spracovanú sociológiu športu vo
forme monografie, existujú len čiastkové publikácie k danej tematike. Jej význam sa preto dá
zhrnúť do konštatovania, že je historicky prvou ucelenou monografiou, ktorá nastoľuje kľúčové
otázky z oblasti sociológie športu s aplikáciou na podmienky Slovenska. Na rozdiel od vyspelých krajín západnej Európy a USA, kde je táto oblasť preferovaná, sociologický výskum problémov športu u nás stagnuje. Kým od roku 1989 sa vo svete šport dynamicky rozvíja a jeho
význam sa prejavuje vo všetkých sférach spoločenského života, na Slovensku sociológia športu
naberá na svojom význame až v súčasnosti. Prispieva k tomu aj predmetná publikácia.
Za hlavnú úlohu sociológie športu považuje autor preskúmanie všetkých vývojových tendencií v športe, pričom ho zaujímajú nielen pozitívne, ale aj negatívne vývojové zamerania. Toto
poznanie umožňuje zo spoločenského hľadiska využívať pozitívny vplyv športu v celej šírke
a vylúčiť niektoré negatívne javy, ktoré sú sprievodnými znakmi súčasnej komercionalizácie
a profesionalizácie športu. Cieľom monografie je z tohto hľadiska vymedziť hlavné spoločenské
dimenzie športu v spätosti s rozvojom spoločnosti.
Monografia je napísaná prístupným a zrozumiteľným jazykom a je určená najmä učiteľom
a študentom fakúlt telovýchovného a športového zamerania, trénerom, funkcionárom športových združení a spolkov, samotným športovcom, ako aj širokej verejnosti, ktorá sa zaujíma
o športovú problematiku. Rieši zásadné problémy rozvoja športu a svojim podaním umožňuje
čitateľovi zorientovať sa v zložitej problematike sociálnych dimenzií športu v súčasnej spoločnosti. Poskytuje veľké množstvo dôležitých informácií, ktoré sa môžu stať východiskom pre ďalšie
analýzy v predmetnej problematike.
PhDr. Janka Vrabcová, PhD., FTVŠ UK
••••••

Mária Kostelníková: DIALOGUE WITH TEXT
IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING
Bratislava: RETAAS, s.r.o. 2005, prvé vydanie, 86 strán, ISBN: 80-89113-15-X
Predmetom monografie je práca s beletristickým a aj vecným textom vo vyučovaní cudzích
jazykov. Prístup k téme považujeme za výsostne aktuálny a inovatívny, pretože okrem práce
s tlačeným slovom sa venuje v publikácii veľká pozornosť práci s textom v elektronickej
podobe a otázkam samostatne riadenej práce pri výučbe cudzích jazykov. Časť predstavovaných
výsledkov vznikla ako produkt spolupráce na medzinárodných projektoch, ktoré autorka iniciovala a koordinovala.
Predstavovaná práca má tri hlavné kapitoly. V prvej kapitole s názvom Text in foreign language
teaching (FLT) autorka charakterizuje typy a druhy textov, ktoré sú zastúpené v učebniciach
používaných na rôznych stupňoch a typoch škôl. Miesto textu vo vyučovacom procese predstavuje na základe poznatkov získaných z prieskumov na slovenských školách.
V druhej kapitole sa zaoberá možnosťami, miestom a významom práce s beletristickým
textom vo výučbe cudzích jazykov. Venuje pozornosť otázke autentickosti beletristického textu
a otázke vhodnosti jeho výberu pre výučbu. Autorka navrhuje niektoré konkrétne postupy pri
práci s beletristickým textom, ktorými možno podnecovať skutočný dialóg s textom pri jeho
čítaní.
Za najinovatívnejšiu považujeme tretiu kapitolu, v ktorej sa zaoberá dvoma aktuálnymi modernizačnými prvkami, a to otázkou vyučovania prostredníctvom internetu a otázkou samostatne
riadenej práce pri výučbe cudzích jazykov.
Na konkrétnych učebných materiáloch a vyučovacích jednotkách a na príslušných didaktických materiáloch, ktoré vznikli v rámci medzinárodného projektu s participáciou Pedagogickej
fakulty UK spolu so vzdelávacími inštitúciami z Veľkej Británie, Spolkovej republiky Nemecko
a z Fínska, predstavuje možnosti práce s textom v elektronickej podobe prostredníctvom internetu.
V tejto súvislosti uvádza hlavné princípy tvorby hypertextu. V rámci konkrétnych návrhov jednotlivých vyučovacích jednotiek a aktivít poukazuje na odlišnosti, ktoré ponúka deskriptívny
monologický a naratívny dialogický text.
Druhou výsostne aktuálnou témou posudzovanej monografie je samostatne riadená práca
pri výučbe cudzích jazykov, ktorej venuje autorka pozornosť v ďalšej časti tretej kapitoly.
Publikácia je aktuálna, inovatívna a veľmi podnetná. Iste nájde veľa priaznivcov medzi učiteľmi cudzích jazykov, ako aj medzi tvorcami učebných materiálov. V neposlednom rade môže
poslúžiť aj ako vhodný študijný materiál pri príprave budúcich učiteľov a ako praktická ukážka
možných postupov pri práci s rozličnými druhmi textov pri ďalšom vzdelávaní učiteľov cudzích
jazykov.
Mária Vajičková, PdF UK

Ozveny

Ad: Detská Univerzita Komenského
po tretí raz,
Naša univerzita, september 2005

V časopise Naša univerzita pri pohľade
na stranu 11 (september 2005, č. 1 – pozn.
red.) som zostala nemilo prekvapená. Dovoľte mi vyjadriť svoj názor.
Organizovanie Detskej Univerzity Komenského počas letných prázdnin považujem ako pedagóg za pozitívnu aktivitu
pre deti. Ale pohľad na fotografie dokumentujúce prítomnosť našej dorastajúcej
generácie v Aule UK so šiltovkami na hlavách, ma priviedol do pomykova. Kládla
som si otázky: „Sú tieto deti skutočne
v Aule mojej alma mater, kde som mala
česť byť dvakrát promovaná?“ „Nie sú to
náhodou snímky z Národného tenisového
centra alebo z inej športovej haly?“
Avšak interiér v skutočnosti potvrdil, že
sa jedná o aulu, ktorá bola, je a vždy bude
pre mňa (som presvedčená, že i pre mnohých ďalších absolventov UK) slávnostnou
sálou. Prežili sme v nej neopakovateľné
a nezabudnuteľné chvíle so svojimi najbližšími pri preberaní diplomov. Každý
z nás i svojím zovňajškom sa snažil prejaviť svoju úctu k tejto ustanovizni, ale predovšetkým k členom akademického senátu, ktorí nám umožnili získať odbornosť
počas štúdia.
Preto sa pýtam organizátorov Detskej
Univerzity Komenského: „Akú úctu a citlivý vzťah k našej alma mater vytvárame
u detí, ktoré (pripomínam, nie všetky) sedia alebo preberajú pri slávnostnej promócii diplomy so šiltovkami na hlavách?“
Prepáčte, ale z môjho pohľadu je to viac
ako neúctivé.
Učím na základnej škole. Od elementárneho stupňa sa snažíme viesť žiakov
a upevňovať v nich základné pravidlá slušného správania. Nepripustím, aby žiak na
vyučovacej hodine sedel v šiltovke, alebo v nej vkročil do školskej jedálne. Táto
forma oblečenia je určená pre iné priestory.
Ak by išlo o jednotnú uniformu, ako je
tomu napríklad pri ukončení štúdia v zahraničí, tak by všetky deti boli rovnako
oblečené a rovnako by mali pokryté i hlavy. Avšak uvedené fotografie to nedokazujú.
Na záver mi dovoľte, aby som sa opýtala: „Zabudli organizátori tejto populárnej
letnej aktivity pre deti na správne formovanie osobnosti budúcich študentov UK?“
Možno za 10 – 15 rokov z detí na fotografiách budú mladí ľudia, preberajúci
z rúk promótora skutočné diplomy.
„Bude potom pre nich tento výnimočný
akt nezabudnuteľným alebo iba športovou
atrakciou?“
Zamyslime sa, prosím nad tým!
Mgr. Dagmar Zlatošová, PhD.,
Základná škola Nevädzova 2,
821 01 Bratislava
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Študentským perom

So študentmi na aktuálnu tému
Na tejto strane sa odteraz budete môcť tešiť na novú pravidelnú rubriku, ktorá bude reagovať na aktuálne témy. Prvú otázku sme položili
študentom, ktorí sú ubytovaní na internátoch v Mlynskej doline:
„Myslíte si, že cena ubytovania je primeraná poskytovaným službám?
Čo hodnotíte pozitívne, čo by ste naopak zmenili?“
Viktória (2. ročník tlmočníctvo a prekladateľstvo, angličtina – španielčina): Na internáte je veľa nedostatkov, ale myslím si, že cena, ktorú
mesačne platíme, je úmerná tomu, čo za ňu máme. Dostali sme nové chladničky, my osobne máme nové skrine, internet v izbe, sociálne zariadenie je
tiež v dobrom stave. Niektoré veci z inventára sú staré a poškodené, pod čo
sa však podpísali prevažne študenti. Viem ale, že sa to nedá vymeniť
v krátkom čase. Určite by som však zmenila celkové usporiadanie izby. Zbytočne miesto zaberajúce postele by sa dali nahradiť poschodovými posteľami. Potom by už mal každý priestor na svoj stôl, prípadne počítač.
Jana (4. ročník učiteľstvo, estetika – slovenský jazyk): Bývam na
Átriových domkoch. Cena je prijateľná, ale vidím v tom viac nevýhod ako
výhod, pretože máme spoločné sociálne zariadenia pre celú chodbu a zároveň pre dievčatá a chlapcov, ktoré sú často až v neopísateľnom stave.
Nespokojná som aj s bezpečnosťou, lebo na dverách nie sú gule a izby
musíme zamykať aj keď ideme len na WC alebo do kuchynky.
Marcela (5. ročník – medicína): Dostala som izbu v nezrekonštruovanej časti internátu Ľ. Štúra a nie som s ňou a ani s cenou spokojná,
pretože nezahŕňa pripojenie na internet. Suma, ktorú za ňu platíme, je len
o niečo nižšia ako ceny izieb s prípojkami. Sociálne zariadenie pôsobí nepriateľským dojmom, máme problém s jeho údržbou, pretože je tam veľa
plesní.
Marián (4. ročník – etnológia): Keď sme sa so spolubývajúcim pred
tromi rokmi nasťahovali na internát, „zdedili“ sme staré postele, kde v matracoch boli ploštice. Zistili sme to až po istom čase, keď sme si nevedeli
vysvetliť štípance po celom tele. Vedenie však zareagovalo rýchlo. Hneď
na druhý deň nám vymenili postele, paplóny aj deky. Spokojný som aj s cenou ubytovania. V porovnaní s výškou nájomného v Bratislave je to stále
najvýhodnejšia alternatíva.
Martin (1. ročník – filozofia): Som ešte len prvák, ale myslím si, že cena je
úplne v pohode, ani rodičia sa nesťažovali. Bývanie tu sa mi veľmi páči,
pretože v „Mlynskej“ mám veľa priateľov zo strednej školy, je tu množstvo
podnikov a každý večer nejaká akcia. Neprekvapili ma ani plesne v kúpeľni, lebo ma na to pripravil bratranec. Vadí mi len drahé jedlo v bufetoch
dole na internáte, v porovnaní s cenami doma alebo v meste je tam niekedy aj sedemkorunový rozdiel na jednom tovare.
Dávid (2. ročník – farmácia): Cena za internát je celkom prijateľná, ale
mohli by sme za ňu dostať aj viac. V Čechách som u kamaráta ako návšteva
prespával na internáte za 27 korún na noc, ktoré stačilo vyplatiť hocikedy
na vrátnici. U nás nesmú prechádzať cez vrátnicu ani študenti s ISIC
kartou a ak sa chcú ubytovať ako návšteva, čaká ich rad na ubytovacom
oddelení, ktoré funguje len do 20.00 h. Cena je pri tom pre študenta 75
a pre neštudenta 150 korún za noc. Nemusím pripomínať, že je to cena za
to, že sa niekto vyspí spolu so mnou nepohodlne v jednej posteli. Problém
je aj vtedy, keď si ubytovaný zabudne preukaz a SBS-kári ho nepustia cez
vrátnicu. Na jednej strane sa menej kradne a v kuchynkách neprespávajú bezdomovci, no je nepríjemné stáť v rade, kým všetkým skontrolujú preukazy.
Andrea Ondo-Eštoková

Elam toho preskákal dosť a stále je plný energie – a to aj vďaka
viac ako 60-člennej elamistickej posádke, ktorá z tohto najznámejšieho bratislavského vysokoškolského klubu robí to, čím je.
Spolu osem krúžkov je po októbrových konkurzoch okorenených
novými tvárami. Konkrétne sú to: Usporiadateľská služba – kde sa
veci organizujú, Propagácia – kde všetci všetko „reklamujú“ je pre ľudí
s marketingovým duchom, Video – kde sa filmuje, Technika je pre
technických maniakov, vo Fote sa stláča spúšť (fotoaparátu), v Divadle hudby sa združujú muzikálne orientovaní jedinci. Napokon sú tu
pre zmenu dva krúžky s efektnými názvami a ešte efektnejšími skratkami – KMIT (alebo krúžok mikropočítačovej techniky) a Omega –
krúžok rádioamatérov.
O príjemnom letnom átriu (s fontánou!) môžete síce už len snívať,
ale na druhej strane ani vnútro Elamu nie je na zahodenie. Dokonca
sa udiali nemalé zmeny, ktoré zaregistrujete, keď obrátite hlavu k stropu v miestnosti s hlavným barom, ktorého rekonštrukciu naprojektovali
a do reality uviedli samotní elamisti.
Od októbra sa na pódiách v klube vystriedalo nezanedbateľné množstvo kapiel. Práve „hustejšie” koncerty sú novým prvkom v programovej štruktúre. Pokračujú aj staré dobré akcie – Oldies Disco, Mexické noci, housová „žúrka“ Music is everything, elektronická party
Progress your mind, ktorá tradične víta dvoch zahraničných DJ-ov,
jedného hosťa a jedného nováčika a Latino party pre ľudí s horúcou
krvou a hýbania chtivým telom.
Pripravuje sa spolupráca s Českým centrom a divadelným súborom T.U.S, fotovernisáže, besedy s hosťami, ktorí majú čo povedať.
Elamisti dokonca uvažujú o zavedení „nefajčiarskeho dňa“. Na otázku,
či Elam bude aj tento rok organizovať beánie, odpovedala programová
šéfka Elamu Martina Dratvová: „Určite áno, ak bude o to záujem zo strany katedier, fakúlt, či univerzít. Po minulom roku sme nabrali veľa skúseností, takže budeme očakávať, že ich aj tento rok zúročíme...“
Kto by mal záujem stať sa neoddeliteľnou súčasťou tohto najväčšieho bratislavského vysokoškolského klubu, písať jeho dejiny a hlavne
pridať ruku k dielu pri organizovaní vysokoškolských akcií, budúci
jesenný konkurz je váš. A ak to nestihnete, žiaden strach. Elam tu
s najväčšou pravdepodobnosťou bude fungovať minimálne po ďalšiu
zmenu režimu.
Pre viac info vyhľadajte www.elam.sk, keby ste chceli niečo špeciálne vidieť na elamistických pódiách, napíšte na program@elam.sk
a ak máte hocičo iné na srdci, využite elam@elam.sk.
Lívia Tóthová

So zelenou lacnejšie
Zelená karta s vašou fotografiou vám skutočne
ušetrí pár koruniek z vreckového. Stačí byť študentom denného štúdia na základnej, strednej
alebo vysokej škole a zelenučký medzinárodný
študentský preukaz známy pod menom ISIC je
váš. Rovnaký preukaz má aj študent z Vietnamu,
Sýrie či Poľska. S ISIC preukazom dostanete študentské zľavy v deväťdesiatich krajinách sveta.
Keď pôjdete nabudúce londýnskym metrom, kľudne si kúpte s preukazom študentský lístok. Výhodné zľavy dostanete i na ubytovanie a stravovanie,
na vstupné do historických pamiatok, múzeí, kultúrnych a športových zariadení. Otvorí vám dvere
aj do univerzitných knižníc.
Preukaz ISIC vám ušetrí nemalé peniaze i na
Slovensku. Kurz španielčiny či iných jazykov budete mať s preukazom v Akadémii vzdelávania
o päť percent lacnejší. Do posilňovne sa môžete
chodiť potiť v značkovom športovom oblečení...

Stačí ukázať zelenú kartičku a šesťpercentná zľava
je vaša. Že neviete do akej posilňovne zájsť?
Skúste Euro-Gym (Karpatská 2, Bratislava) alebo
Camea sport center (Staré Grunty 53, Bratislava),
kde vám dajú zľavu až do dvadsiatich percent
z ceny vstupného. Ak máte chuť na zmenu a milujete adrenalín, tak si kúpte študentskú celosezónnu permanentku na lezeckú stenu v Auparku
alebo sa zapíšte na kurz windsurfingu v Lodenici
Zlaté Piesky. Netreba zabúdať ani na diskóteky
a nočnú zábavu. Oblečenie na párty si môžete vybrať s päťpercentnou zľavou v predajni 4 YOU.
Určite budete mať s preukazom veľa zážitkov.
Tie nafotené si dajte, samozrejme so zľavou, vyvolať v prevádzkach Fuji Image Service. Študentské preukazy vám zaženú aj hlad. Nie že by dobre
chutili, ale taká šunková pizza v Pizza Hute alebo
v Pizzerie Ciao s desäťpercentnou zľavou už stojí
za zahryznutie. Aby sa vám od toľkých zliav ne-

zatočila hlava, kúpte si nejaký dobrý román so
študentskou cenou v kníhkupectve Panta Rhei
(Aupark, Polus City Center). Celé míňanie zakončite na večernom rande. Prekvapte svoju milovanú
polovičku a darujte jej parfém z parfumérie FAnn.
Neprezraďte jej, že ho máte o desať percent lacnejší.
Ani externí študenti nemusia byť smutní. Na ISIC
preukaz síce nemajú nárok, ale stačí si vybaviť
kartu mládeže EURO – 26 a veselo si zlacňovať
ceny tovarov a služieb nielen u nás, ale i v zahraničí. Túto kartu dostane každý, kto nemá viac ako
dvadsaťšesť rokov, za poplatok dvestopäťdesiat
korún v študentských agentúrach alebo poisťovni
Union.
Kompletné zoznamy zliav nájdete na stránke
www.ckm.sk.

Stranu pripravili študenti 2. roč. KŽ FiF UK pod vedením Lenky Mlynčekovej

Dominika Péterová

