Vianoce –
východ z labyrintu
„Pán Ježiš sa od skazeného sveta nedištancoval, ale do tejto skazenosti
a márnosti prišiel, aby tu založil Božie kráľovstvo“.
Autorom týchto slov je muž, ktorého meno nesie naša univerzita. Takto
vnímal vedec, mysliteľ a teológ Cirkvi českobratskej Ján Amos Komenský
ústrednú postavu vianočných slávení – Ježiša Krista. Dielo, z ktorého je
úryvok citovaný, má mnohoznačný názov: „Labyrint sveta, raj srdca“.
Je to výstižné. Keď sa v tajomných hlbinách času pokrivil vzťah medzi
človekom a jeho Stvoriteľom, prví ľudia boli vyhnaní z raja do labyrintu
trápení, neistoty, vzťahových napätí a horúčkovitého hľadania zmyslu života. Lenže labyrint je miesto dezorientácie, hľadania cesty, ktorá sa zakľukatila sama do seba, a to tým zmätenejšie, čím horúčkovitejšie sa človek
ponáhľa k vytúženému východu. Musel prísť niekto, kto konečne ukáže
východ, cez ktorý sa vstupuje na zmysluplnú cestu. Komenský správne konštatuje, že Ježiš sa od „skazeného sveta“ nedištancoval, a to napriek tomu, že
sa niektorí dištancovali od neho. V maštaľnej jaskyni sa narodil nie preto,
aby sme my mali viac romantiky, ale podľa evanjelistu Lukáša preto, „lebo
v dome preňho nebolo miesta“.
Podľa Komenského Ježiš prišiel, „aby tu založil Božie kráľovstvo“. So
všetkou úctou k veľkému pedagógovi – tento jeho obraz nám znie akosi
cudzorodo, vskutku stredoveko, nemoderne, až feudálne. Ale nejde o rozprávkové kráľovstvo, v skutočnosti ide o spoločnosť, ktorej „čosi“ alebo
„ktosi“ kraľuje. Alebo ešte modernejšie: ide o spoločnosť, čo uznáva a svoj
život reguluje podľa určitých „kraľujúcich“ princípov, základných duchovných a mravných premís. Bez nich sa život mení na chaos a spoločnosť na
džungľu.
Do nej Kristus vstúpil, a nie náhodou práve ako dieťa. Tak mu totiž nikto
nemohol vytknúť, že nevie, o čom je život. Veď tridsať rokov pracoval ako
tesár, a tým posvätil všetky počestné ľudské aktivity. Potom všetko zúročil,
keď v nasledujúcich rokoch slovom, príkladom i podobenstvami ponúkol náplň pre život. Tak trochu je to azda aj s našimi študentmi: najprv v skrytosti
viac rokov študujú a vstrebávajú vedomosti, aby potom aj oni vstúpili do
života, a svoje vedomosti pretavili na službu druhým.

Martina Krčová, 4. roč., Katedra výtvarnej výchovy PdF UK:
NOVOROČNÝ POZDRAV REKTORA UK

Aké Vianoce teda zaželáme pedagógom a študentom našej alma mater?
Aby pri pohľade do Betlehemskej jaskyne pocítili onen koméniovský „raj
srdca“. Totiž pokoj do vzťahov, hlbšiu motiváciu pre štúdium i výučbu, radosť
z poznania a intelektuálnej kreativity pri objavovaní vecí, javov a súvislostí.
A vedomie, že Tvorca toho všetkého – Boh – je blízko.

Z obsahu
Zvláštna príloha o tragickej smrti študenta
Daniela Tupého a o aktivitách UK, ktoré táto
brutálna vražda vyvolala.

ThDr. Jozef Haľko, RKCMBF UK

Prajeme vám
šťastné a pokojné Vianoce!
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Rektor UK poďakoval vynikajúcim študentom a pedagógom UK
65. jubileum PriF UK
Elektronické vzdelávanie čoraz aktuálnejšie
Ako si obľúbiť fyziku
Dvadsiata medzinárodná konferencia o liečivých rastlinách
Divadelné predstavenie slovakistov
Zo študentského života
Zapojte sa na webe do diskusie o našej alma mater!

Rektor UK vymenoval nových emeritných profesorov

Editorial
V čísle píšeme: „Bezdomovec – neuveríte,
ale počítač to slovo nepozná a podčiarkuje
ho červenou farbou.“. Nuž – ako má kto zvolený editor, mne nepodčiarkuje. Bezdomovec v čase Vianoc. Obzvlášť emotívna téma.
Bezdomovec by však mal byť emotívnou témou vždy. Bez ohľadu na to, či náš počítač
to slovo pozná. Bez ohľadu na to, že nie
všetci bezdomovci sa nimi stali preto, že ich
zomlela doba, na ktorej virvar nedokázali
správne zareagovať.
A nemalo by ísť len o bezdomovectvo v pôvodnom slova zmysle chýbajúcej vlastnej
strechy nad hlavou. Riešenia problémov
plynúcich z toho prvoplánového významu sú
napriek celej svojej zložitosti predsa len
jednoduchšie. V tom by nám ešte mohlo
pomôcť aj podobenstvo Vianoc. Veď i ten,
kto sa narodil v maštali, lebo inde preň nebolo prichýlenia, môže dať svetu preveľa. Iný
obraz: na Štedrý večer budú rôzni rôzne okázalo bezdomovcov pozývať na kapustnicu.
Medzi hostiteľmi budú tí, ktorí úsilne a napriek
tomu bez nabubranej okázalosti po celý rok
zabezpečujú peniaze na teplé sucho, čisto
a jedlo pre núdznych. A zároveň budú medzi
nimi iste aj tohto roku politici rôzneho rangu,
ktorí v priebehu roka mohli na zabránenie
prepadu medzi odkázaných alebo vyzdvihnutie spomedzi nich mnohé spraviť. Viacerí
aj urobili. Obávam sa však, že je stále
dosť tých, ktorí radšej počkali na kamerami
zaznamenaný kapustnicový hlt zabalený do
sily Vianoc. Aj taký môže byť svet bezdomovectva hodnôt.
Toto bezdomovectvo sa rieši oveľa ťažšie
ako chýbajúce prístrešie. Ilustrujme za pomoci z tohto čísla: bôžik konzumu uškŕňajúci sa v predvianočnom čase ponad hlavy
superhypermarketovej rodiny na Tesára. Akí
sme vlastne boli my z akademickej rodiny,
keď sme sa netlačili v tom anonymnom dave,
ale mali sme tvoriť u nás doma? Čím sme
tento rok napĺňali hodnoty, o ktorých veríme,
že určujú našu univerzitu? Vytrvali sme v pevných tradičných ukotveniach kvality vzdelávania, vedy, riadenia? Nepodľahli sme, hoc
aj v dobrom úmysle, konjunkturálnej mäteži
hodnôt? A čo v štáte? Musela prísť epištola
Daniela Tupého, aby spoločnosť precitla? Na
ako dlho ju to uchová s vnímajúcimi nemonetárnymi zmyslami?
Vianoce. Nový rok. Čudovanie sa nad časom
častejšie ako zvyčajne. „Ďalší deň za nami. Aj
s lekciou. Len aké je poučenie?“ Možno aj
také, aby sme cítili i mimo chvíľ sviatočných,
že v našom okolí je bezdomovec. Alebo bakchický bôžik, pľuhavý kompromis či čokoľvek iné, usilujúce vopchať sa do našej hierarchie hodnôt. Aby sme cítili to, čo v únave,
pohodlnosti alebo zdanlivej dôležitosti onakvejšieho v rutinných dňoch (ne)uvedomelo
vytesňujeme z myslí.
Prajem vám spokojné prežitie sviatkov
Vianoc a dobré podmienky na prácu v roku
nastávajúcom.
M. Dúbrava, prorektor UK

2

Na základe návrhu Vedeckej rady UK vymenoval v novembri 2005 rektor UK doc. F. Gahér
sedem nových emeritných profesorov.
Čestný titul profesor emeritus Univerzity Komenského udeľuje rektor UK za významné prínosy
v oblasti vedy alebo umenia a vzdelávania profesorovi staršiemu ako 65 rokov, ktorý skončil pracovný
pomer s univerzitou, resp. s niektorou z jej fakúlt ako riadny profesor a na univerzite alebo na jej
fakulte naďalej aktívne vedecky a pedagogicky pôsobí. Návrh na udelenie tohto čestného titulu
predkladá predsedovi Vedeckej rady UK dekan fakulty, na ktorej kandidát pôsobil, a to na základe
odporúčania vedeckej rady fakulty.
Na slávnostných prijatiach odovzdal rektor UK dekréty oprávňujúce nosiť tento čestný titul týmto
univerzitným profesorom:
prof. RNDr. Libor EBRINGER, DrSc., PriF UK
prof. RNDr. Ján PAULOV, DrSc., PriF UK
prof. RNDr. Mikuláš PŠENÁK, CSc., FaF UK
prof. PhDr. Jozef NOVÁK, DrSc., FiF UK
prof. PhDr. Vincent BLANÁR, DrSc., PdF UK
prof. PhDr. František ŠTRAUS, CSc., PdF UK
prof. RNDr. Vojtech ŠTULRAJTER, DrSc., FTVŠ UK.
Pripájame naše blahoželanie!

Univerzite Komenského pribudli noví profesori
Na Bratislavskom hrade vymenoval dňa 29. novembra 2005 prezident SR I. Gašparovič nových
univerzitných profesorov.
V príhovore zablahoželal novým profesorom k dosiahnutému úspechu v ich profesionálnej kariére,
ocenil význam titulu a vyzdvihol ich morálnu zodpovednosť za to, ako bude vyzerať slovenská inteligencia.
Medzi novovymenovanými profesormi boli aj pedagógovia Univerzity Komenského:
prof. MUDr. Pavel BABÁL, CSc., v odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo (LF UK)
prof. PhDr. Oliver BAKOŠ, CSc., v odbore filozofia (FiF UK),
prof. JUDr. Pavol KUBÍČEK, CSc., v odbore obchodné právo (PraF UK)
prof. Ing. Jozef PAPULA, PhD., v odbore podnikový manažment (FM UK).
Srdečne blahoželáme!

(jh)

Pri príležitosti 10. výročia spolupráce UK so Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund z Japonska navštívili dňa 25. novembra 2005 univerzitu zástupcovia fondu – Keita Sugai a Ellen Mashiko. Na
pracovnom rokovaní s vedením UK a so štipendistami sa oboznámili s projektmi študentov, ktoré
bude fond podporovať.
Ďalšia z cyklu celouniverzitných profesorských prednášok sa uskutočnila dňa 16. novembra 2005 v Aule UK a bola venovaná
mimoriadne aktuálnej a zaujímavej téme –
„Zemetrasenie a seizmológia budúcnosti“.
Prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., z FMFI UK,
sa v nej zaoberal súčasných stavom svetovej
seizmológie a dianím na seizmoaktívnych zlomoch našej planéty. Vyzdvihol nutnosť predpovedí zemetrasení a ich účinkov a význam
seizmológie pri osvojovaní si kozmického priestoru. Prednáška vhodne obohatila program
Európskeho týždňa vedy na Slovensku.
Text prednášky bude uverejnený na webovej
stránke UK.
(jh)

Mládež a dejiny
Pod týmto titulom usporiadala Katedra histórie Pedagogickej fakulty UK a Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Radou Európy v dňoch
21. – 22. októbra 2005 v Bratislave pracovný seminár, ktorý sa zameral na výskum historickej pamäti stredoškolskej mládeže a na jej orientáciu
v európskom historickom priestore. Podujatie, ktoré organizátori skromne nazvali seminárom, bolo v pravom slova zmysle medzinárodnou vedeckou
konferenciou na vysokej odbornej úrovni za účasti popredných historikov z vedeckých pracovísk SAV, bratislavských vysokých škôl, širokej obce profesorov a učiteľov dejepisu a hostí z Českej republiky.
V úvodnom bloku vystúpili Dr. Daniela Kodajová
a Dr. Peter Macho, PhD., z Historického ústavu
SAV, ktorí sa venovali fenoménu historickej osobnosti v dvoch rovinách. Jednak skutočnej úlohe,
ktorú takáto osobnosť zohrala v dejinách, a potom
v transponovanej podobe, keď takáto osobnosť
má obrazne povedané „druhý život“ už po smrti,
kedy dochádza k deformáciám, mystifikácii a vytváraniu mýtického obrazu takejto osobnosti. Na
viacerých príkladoch známych slovenských dejateľov 19. a 20. storočia ukázali zložitosť i protirečivosť takýchto hodnotení, ktoré sa zafixovali vo
verejnej mienke, ale i v odbornej literatúre. Na túto
problematiku nadviazal doc. Dr. Jozef Lysý, CSc.,
z Katedry etickej a občianskej výchovy PdF UK,
s aktuálnym výskumom historického vedomia
obyvateľstva na Slovensku v zrkadle verejnej mienky. Zaujímavé boli jeho postrehy opreté o štatistický výskum iných výskumných tímov, ktoré skúmali

názory obyvateľstva nielen na súčasnosť, ale aj na
udalosti a život v 20. storočí. Napr. alarmujúci je
poznatok o politickej kultúre v súčasnosti, ktorú
väčšina respondentov považuje za najhoršiu v celých našich moderných dejinách.
V ďalšej časti seminára referovali o svojich výsledkoch riešitelia výskumnej úlohy „Súčasné historické vedomie dospievajúcej mládeže na Slovensku“. Dr. Mária Tonková, CSc., ako vedúca
riešiteľského kolektívu uviedla vo svojom referáte,
ktorý bol obohatený vizuálnou projekciou, metodiku výskumu i závery, ku ktorým výskumný tím dospel. Vo forme podrobného dotazníka so 48 otázkami a ďalšími podotázkami, na ktorý odpovedalo
1922 respondentov z 37 gymnázií na celom Slovensku, sa získali relevantné poznatky o stave
historického vedomia dospievajúcej mládeže. Ukazuje sa, že okrem samotného vyučovania naň
vplýva rodina a prostredie, v ktorom žiak žije, ďalej
naň vplýva všeobecný stav spoločnosti a verejná
mienka, ktorú však formuje dospelá populácia. Nezastupiteľný je i vplyv elektronických médií. Toto
všetko sa odráža v názoroch a myslení mladých
ľudí. Výskum bude pokračovať aj v nasledujúcom
období. Na tento referát nadviazala Dr. Anna Bocková, ktorá analyzovala výsledky prieskumu z hľadiska regionálnych rozdielov. Mgr. Ľuboš Kačírek
si všímal vzťah stredoškolskej mládeže k historickým osobnostiam (obaja z Katedry histórie PdF
UK). Dr. Samuel Jovankovič zo ŠPÚ poukázal na
obľúbenosť, resp. neobľúbenosť niektorých historických tém a období, atraktivitu vojenských a politických dejín, ako aj na pomerne značný záujem
o najnovšie dejiny.
Seminár pokračoval prakticko-aplikačnou časťou, tzv. „okrúhlym stolom“. Účastníci sa rozdelili
do troch pracovných skupín, aby mali možnosť
sa všetci zapojiť, najmä učitelia z praxe. V diskusiách sa riešili veľmi konkrétne problémy výučby
vybraných historických javov, ale aj problémy širšieho zamerania, napr. porovnanie ideálov a teo-

retických predstáv so skutočnosťou každodennej
praxe, otázka nízkej časovej dotácie dejepisu v porovnaní so susednými krajinami (napr. Maďarskom), nedostatok učebníc a učebných textov,
vydávanie prameňov a ich používanie pri výučbe
a pod. Bolo dôležité, že si tieto názory vypočuli
prítomní vysokoškolskí učitelia, autori učebníc i pracovníci výskumu.
V druhom dni rokovania vystúpili hostia z Českej
republiky. Dr. Naďa Holická (Ministerstvo školstva,
mládeže a telovýchovy ČR) informovala o metodickej príručke „Ako učiť európske dejiny 20. storočia“, ktorá vychádza z odporúčania výboru
ministrov Rady Európy. Ďalej informovala o situácii v oblasti dejepisného vzdelávania v Českej republike. Doc. Dr. Jaroslav Vaculík, CSc., vedúci
partnerskej Katedry histórie Pedagogickej fakulty
Masarykovej univerzity v Brne, informoval o rozsiahlom komparatívnom európskom výskume historického vedomia mládeže. Tento výskum, ktorý
prebiehal v minulých rokoch, inšpiroval v niektorých bodoch aj náš riešiteľský kolektív. Vzájomná
výmena poznatkov, účasť na viacerých konferenciách a aktívna spolupráca oboch katedier (nielen
pri riešení daného výskumného problému) sú
obojstranne výhodné a prínosné pre obe pracoviská. Mgr. Jiří Mihola v zaujímavom príspevku
porovnal výsledky rôznych ankiet „o najväčšieho
Čecha“, čo korešponduje s podobnými prieskumami aj na Slovensku. Tie nie sú skutočným svedectvom o najvýznamnejších osobnostiach, ale
vypovedajú o stave historického vedomia respondentov.
Bohatá diskusia k jednotlivým tematickým blokom i na záver seminára ukázala šírku problémov,
ktoré treba riešiť pri vyučovaní dejepisu i pri formovaní historického vedomia širokej populácie,
naznačila viaceré východiská a podnety nielen
k teoretickému výskumu, ale aj k aplikácii týchto
poznatkov v praxi.
Prof. Dr. Július Bartl, CSc., Katedra histórie PdF UK

Súťaž
o najlepší Novoročný grafický list
Už po viacero rokov je k pozvánke na Vianočný koncert priložený aj
malý vianočný darček – pekný grafický list ako Novoročný pozdrav
rektora UK. Vlani po prvýkrát to nebola práca profesionála, ale dielo
študentky Katedry výtvarnej výchovy PdF UK, ktorá uspela v súťaži
vypísanej za týmto účelom rektorom UK. Súťaž pre študentov katedry
vypísal rektor UK i tento rok, a tak odborná porota pod vedením prof.
B. Šupšákovej mala dosť práce, keď musela posúdiť 227 návrhov od
47 študentov a vyhodnotiť tie najlepšie. Napokon vybrala 10 najkrajších a udelila dve prvé a jednu tretiu cenu.
Dve prvé miesta získali Martina Krčová a Marianna Konečná,
obe študentky 4. roč. výtvarnej výchovy, každá z nich dostala od
rektora UK odmenu 3 000,– Sk. Tretiu cenu porota udelila Anne
Adamičkovej, tiež študentke 4. roč. výtvarnej výchovy, ktorá získala
odmenu 1 000,– Sk.
Vedenie univerzity posúdilo všetkých desať návrhov a k realizácii
Novoročného pozdravu rektora UK vybralo víťaznú grafiku Martiny
Krčovej (na titulnej strane spravodaja).
(jh)
Grafika Marianny Konečnej
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Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva sa dňa 16. novembra 2005 uskutočnilo v Rektorskej sieni UK slávnostné prijatie vybraných
študentov a pedagógov Univerzity Komenského, na ktorom rektor UK doc. PhDr. F. Gahér, CSc., odovzdal 22 vynikajúcim študentom Akademickú
pochvalu rektora UK za rok 2005 a 24 pedagógom Ďakovný list rektora UK. Na najvyššie študentské vyznamenanie – na Akademickú pochvalu rektora UK
– nominovali dekani fakúlt tých študentov, ktorí počas svojho doterajšieho štúdia dosiahli vynikajúce študijné výsledky a svojimi výnimočnými znalosťami,
schopnosťami a talentom vynikli nielen doma, ale aj v zahraničí. Na akt vyznamenania boli pozvaní aj rodičia študentov. Vlani rektor UK založil tradíciu, aby
spolu so študentmi boli ocenení aj tí pedagógovia, ktorí sa na fakultách dlhodobo venujú rozvoju talentu študentov či v oblasti vedy, alebo na poli umenia
a športu. Preto na tohoročnej slávnosti prevzali ocenenie aj pedagógovia, ktorí týmto aktivitám venujú svoj voľný čas a vytvárajú podmienky pre ich neustále
skvalitňovanie.

Rektor UK ocenil študentov i pedagógov
European Law and Economics), ako aj za jej vysoko hodnotenú účasť na
praktickej stáži v právnickej firme v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie
a Severného Írska.
Jozef BÚDAY, (4. roč., študijný odbor právo), za úspešnú reprezentáciu
PraF UK v rámci mobilitného programu Leonardo da Vinci – Praktické vzdelávanie budúcich právnikov v Európe.
Filozofická fakulta UK:
Jana BAKOŠOVÁ, (5. roč., študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov), za prínos pre rozvoj študijného odboru, a to aktualizáciou
obsahu kurzu „lexikológia slovenského jazyka“, a za príspevok k poznávaniu
dynamiky slovenskej lexiky. Fakultu a univerzitu úspešne reprezentovala
aj ako prednášateľka a autorka v letnej škole slovenského jazyka a kultúry
Studia Academica Slovaca.
Ľubomír JANČOK, (4. roč.), je iniciátorom vzniku asociácie „Pont Francophone“ (Frankofónny most) a v súčasnosti aj jej prezidentom. Asociácia
podporuje aktivity v oblasti francúzskeho jazyka a frankofónie. Jej cieľom
je nadviazanie spolupráce medzi študentmi francúzštiny a frankofónnymi
partnermi.

Slávnostný prejav predniesol doc. F. Gahér, rektor UK. Úvod prejavu venoval tragickým udalostiam v roku 1939 a ich paralele v novembri 2005:
„Zajtra uplynie 65 rokov od vydania výnosu ríšskeho protektora zo dňa
17. novembra 1939, ktorým boli zatvorené české vysoké školy. Deväť predstaviteľov študentských organizácií, medzi ktorými boli aj učitelia, bolo v Prahe
bez súdu popravených a niekoľko tisíc študentov bolo uväznených. Študentom zakázali pokračovať v štúdiu na iných školách protektorátu. Ako memento
tohto rasovo motivovaného zákazu slobodne sa vzdelávať v rodnej reči, bol
tento deň vyhlásený za medzinárodne uznávaný Deň študentstva. Ten sa stal
symbolom študentských práv a slobôd aj v období študentských nepokojov
v roku 1968. 17. novembra 1989 iniciovala manifestácia študentov nežnú
revolúciu a politické zmeny v našej krajine, ktoré viedli k navráteniu akademických práv a slobôd vysokým školám.
Nemôžem v tejto chvíli nespomenúť nedávnu tragickú udalosť – smrť nášho
študenta Daniela Tupého, ktorý bol zavraždený v mene zvrátenej neofašistickej ideológie. Je tu historický oblúk, ktorý spája tento zločin spáchaný v predvečer Dňa študentstva s nacistickými krvavými represáliami v roku 1939. Obe
udalosti majú spoločných menovateľov: fašistickú ideológiu, rasistickú nenávisť a xenofóbiu. Chcem, aby ste vedeli, ako som hrdý na vás, našich študentov za to, že ste pred týždňom jasne a zreteľne vyjadrili odpor proti všetkým
prejavom nenávisti a intolerancie. Absurdná smrť Daniela predsa môže mať
aj celospoločenský dosah, ak všetci, ktorým nie je jeho smrť ľahostajná,
začneme otvorene odmietať zločinecké ideológie, keď začneme otvorene
pranierovať ľahostajnosť, agresivitu a násilie. Ak všetci, ktorým nie je jeho
smrť ľahostajná, začneme hovoriť, že široko ponímané vzdelanie je najúčinnejším nástrojom prevencie degenerácie spoločnosti.
Doba sa mení. Zvyšuje sa zodpovednosť jednotlivca za vlastný život. Žiť
v slobode si vyžaduje oveľa väčšiu a frekventovanejšiu aktivitu jednotlivca.
Nič sa neurobí samo a demokracia je iba rámec šancí, ktoré občania môžu,
ale nemusia využívať. Závisí to od ich občianskej angažovanosti. Študenti
Univerzity Komenského dali v tomto zmysle príklad celej spoločnosti a za to
im ďakujem.“
Akademickú pochvalu rektora UK za rok 2005 prevzali títo študenti:
Lekárska fakulta UK:
Terézia PINČÍKOVÁ, (5. roč., študijný odbor všeobecné lekárstvo) za účasť
v národnej súťaži študentskej vedeckej odbornej činnosti v predklinickej
sekcii, kde získala 1. miesto s prácou Vplyv rekombinantného ľudského prokalcitononínu na fagocytovú a kandidacídnu schopnosť polymorfonukleárnych leukocytov a na cídne mechanizmy séra a krvi voči baktériám Staphylococcus aureus a Escherichia coli.
Zuzana JANČOVIČOVÁ, (5. roč., študijný odbor všeobecné lekárstvo),
za úspešnú účasť v študentskej vedeckej odbornej činnosti, kde v klinickej
sekcii obsadila 2. miesto s prácou Vplyv nefarmakologickej terapie na metabolizmus lipidov u detí s dyslipoproteinémiou..
Právnická fakulta UK:
Veronika ŠUCHOVÁ, (5. roč., študijný odbor právo), za vynikajúce výsledky získané v rámci medzinárodného programu CELE (Certificate of
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Prírodovedecká fakulta UK:
Lenka ABELOVSKÁ, (5. roč., študijný odbor biochémia), za prínos k rozvoju študijného odboru prácou na projekte, ktorý sa zaoberá problematikou homeostázy iónov v eukaryotickej bunke. Originálne výsledky tohto
výskumu prezentovala na Študentskej vedeckej konferencie v roku 2005
a formou posteru na XXII. medzinárodnej konferencii International Conference on Yeast Genetics and Molecular Biology. Bola tiež spoluautorkou
dvoch článkov uverejnených o tejto problematike v prestížnom časopise
Genetics.
Jozef RIDZOŇ, (5. roč., študijný odbor environmentalistika), za organizovanie rôznych vzdelávacích podujatí pre verejnosť s cieľom propagovať
ochranu prírody. Viac ako tri roky pôsobí ako koordinátor celoslovenského
sčítania vodného vtáctva. Výsledky vedeckých výskumov pravidelne prezentuje na vedeckých podujatiach a v pôvodných odborných prácach.
Pedagogická fakulta UK:
Diana JANÍČKOVÁ, (5. roč., študijný odbor učiteľstvo pre špeciálne školy), za aktivity pri realizácii videokaziet a DVD nosičov s posunkovou rečou
a pri riešení problematiky osôb so sluchovým postihnutím, a to hlavne sluchovo postihnutých študentov na vysokých školách. Univerzitu i fakultu
reprezentuje aj v občianskom združení SNEPEDA (Spolok nepočujúcich
pedagógov), zúčastňuje sa na odborných podujatiach zameraných na problematiku sluchovo postihnutých študentov vysokých škôl. Z danej oblasti
publikovala viaceré príspevky.
Linda DOMOVÁ, (5. roč., študijný odbor učiteľstvo pre špeciálne školy),
za účasť na riešení grantovej úlohy KEGA zameranej na environmentálne
postoje žiakov základných škôl. Jej práca z tejto oblasti je prínosom pre
pedagogickú prax.
Farmaceutická fakulta UK:
Jana KMECOVÁ, (5. roč., študijný odbor farmácia), ako plnohodnotná
členka riešiteľského kolektívu pracujúceho na projekte Pharmacological
intervention of cardiac hypertrophy induced by hypertension na Katedre farmakológie a toxikológie získala výsledky, ktoré sú originálne, vysoko hodnotené a sú prínosom pre ďalšie vedecké smerovanie pracoviska.
Andrej SEGEČ, (4. roč., študijný odbor farmácia), je excelentným študentom. Podieľa sa na výskume vplyvu amfifilných antimikróbnych zlúčenín na
chemické zloženie a biologickú účinnosť extrahovaných produktov z vonkajšej membrány baktérií s vypestovanou arteficiálnou rezistenciou na tieto
zlúčeniny. Cieľom tejto práce je získať analóg potenciálneho liečiva a jeho
použiteľnosť v in vivo podmienkach.
Fakulta telesnej výchovy a športu UK:
Andrej WIEBAUER, (2. roč., študijný odbor telesná výchova a šport), za
úspešnú reprezentáciu SR, ako aj univerzity a fakulty v medzinárodných súťažiach v kanoistike. V kategórii K4 získal v roku 2005 2. miesto na Majstrovstvách Európy v Poznani, ako aj na Majstrovstvách sveta v Záhrebe.
Martina KOHLOVÁ, (2. roč., študijný odbor telesná výchova a šport), je
reprezentantka Slovenskej republiky v kanoistike, v kategórii K2 obsadila
na Majstrovstvách Európy v Poznani 4. miesto, na Majstrovstvách Európy
pretekárov do 23 rokov v Plovdive 2. miesto a na Majstrovstvách sveta
v Záhrebe 12. miesto.

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine:
Martin BENČO, (6. roč.), počas celého štúdia dosahuje vynikajúce študijné výsledky, pričom sa aktívne zapája do práce v študentskej samospráve
a pracuje ako predseda komory študentov v Akademickom senáte JLF UK.
Tomáš TURČAN, (6. roč.), je niekoľkoročným úspešným riešiteľom ŠVOČ
v Ústave farmakológie. Na XXVI. Študentskej vedeckej konferencii zvíťazil
v sekcii teoretických disciplín a získal aj cenu dekana za prácu Inhibícia
guanylátcyklázy v podmienkach hyperreaktivity dýchacích ciest. Zároveň je
spoluautorom viacerých vedeckých publikácií.
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK:
Ján MAZÁK, (4. roč., študijný odbor informatika)
Andrej OSUSKÝ, (4. roč., študijný odbor fyzika)
Obidvaja ako členovia družstva úspešne reprezentovali univerzitu na medzinárodnej súťaži v riešení matematických úloh, ktorá sa konala v Blagoevgrade v Bulharsku. V konkurencii členov družstiev z celého sveta Ján
Mazák získal druhú a Andrej Osuský tretiu cenu.
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK:
Peter VALASKÝ, (6. roč., študijný odbor katolícka teológia), za aktivity
v publikačnej činnosti a za práce, ktoré na fakulte vykonáva pri vydávaní
študentského časopisu Gorazd.
Fakulta managementu UK:
Tomáš CÁR, (5. roč., študijný odbor manažment), za dvojnásobne víťazstvo vo fakultnom kole ŠVOČ, kde úspešne spracoval a prezentoval témy
Analýza časových radov očakávanej dĺžky života dôchodcov v Slovenskej
republike a Banka roka 2003. Univerzitu i fakultu úspešne reprezentoval aj
na študijnom pobyte v Mannheime v SRN, ktorého sa zúčastnil v rámci
programu Socrates.
Silvia HUDECOVÁ, (5. roč., študijný odbor manažment), za vynikajúce
študijné výsledky, ktorými reprezentovala univerzitu i fakultu v Groningene
v Holandsku v rámci projektu Socrates.
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK:
Karol HLAVA, (3. roč., študijný odbor aplikovaná psychológia), za vzdelávacie a spoločenské aktivity, ktorým sa venuje na fakulte ako ich organi-

V rámci Európskeho týždňa vedy a techniky na
Slovensku bola od 7. do 18. novembra 2005
inštalovaná vo vstupnej hale UK na Šafárikovom nám. Putovná výstava Fusion Expo 2005,
ktorej cieľom bolo informovať širokú verejnosť
o výsledkoch a perspektívach výskumu termonukleárnej fúzie a o projekte medzinárodného termonukleárneho experimentálneho reaktora ITER.
Termonukleárna fúzia je energiou budúcnosti a nevznikajú pri nej nijaké emisie ani skleníkové plyny.
Pripravovaný reaktor ITER je spoločným projektom
Európy, Japonska, Kanady, USA, Číny, Indie a Južnej Kórey. Na výstave bolo možné zhliadnuť aj animáciu budúcej podoby reaktora.

zátor a propagátor. Je členom orgánov akademickej samosprávy a ako
zástupca Študentskej rady vysokých škôl SR bol delegovaný aj do Rady
vlády SR pre deti a mládež, kde aktívne pracuje.
Ďakovné listy rektora UK prevzali títo pedagógovia:
prof. MUDr. Ivan Žucha, CSc., Psychiatrická klinika LF UK
doc. MUDr. Stanislava Veselá, CSc., Stomatologická klinika LF UK
doc. JUDr. Ján Matlák, CSc., mim. prof., Katedra pracovného práva a práva
sociálneho zabezpečenia PraF UK
JUDr. Mária Srebalová, PhD., Katedra správneho práva a environmentálneho práva PraF UK
Mgr. art. Marko Škop, PhD., Katedra žurnalistiky FiF UK
PhDr. Milica Schraggeová, CSc., Katedra psychológie FiF UK
doc. RNDr. Peter Holec, CSc., Katedra geológie a paleontológie PriF UK
RNDr. Jozef Tatiersky, Katedra anorganickej chémie PriF UK
PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD., Katedra špeciálnej pedagogiky PdF UK
doc. PhDr. Jozef Lysý, CSc., Katedra etickej a občianskej výchovy PdF UK
doc. RNDr. Jozef Sokolík, CSc., Katedra chemickej teórie liečiv FaF UK
doc. RNDr. Marián Bukovský, PhD., Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv FaF UK
doc. PhDr. Ján Koštiaľ, PhD., mim. prof., Katedra atletiky FTVŠ UK
prof. PhDr. Ján Grexa, PhD., Katedra športovej humanistiky FTVŠ UK
prof. MUDr. Ján Hanáček, CSc., Ústav patologickej fyziológie JLF UK
prof. MUDr. Mária Szilágyiová, CSc., Infekčná klinika JLF UK
doc. RNDr. Milan Hamala, CSc., Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky FMFI UK
doc. RNDr. Ján Urban, CSc., Katedra jadrovej fyziky a biofytziky FMFI UK
ThLic. Dominik Brňák., Katedra liturgiky RKCMBF UK
Mgr. Monika Zaviš – Rajčan, Katedra filozofie a religionistiky EBF UK
Mgr. Miloš Klátik, PhD., Katedra systematickej teológie EBF UK
prof. Ing. Ján Rudy, PhD., Katedra manažmentu FM UK
PhDr. Eva Smolková, PhD., Katedra stratégie a podnikania FM UK
doc. PhDr. Alojz Ritomský, PhD., Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK
(jh)

Fusion Expo 2005

Výstavu pripravilo MŠ SR v spolupráci s FMFI
UK, Fakultou elektrotechniky a informatiky STU,
Elektrotechnickým ústavom SAV, VÚJE Trnava,
VÚEZ Levice a Scholou Ludus. Na slávnostnom
otvorení výstavy sa zúčastnil aj zástupca Európskej komisie z Generálneho riaditeľstva pre výskum
Dr. B. Green.
(jh)
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Prírodovedecká fakulta UK
oslávila 65. jubileum
Na počesť 65. výročia vzniku Prírodovedeckej fakulty UK konalo sa dňa 8. novembra 2005 v Aule UK Slávnostné zhromaždenie akademickej obce
fakulty za účasti rektora a členov vedenia UK. Pozvaní boli aj viacerí učitelia základných a stredných škôl.
Historicky je prírodovedecká fakulta UK štvrtou
fakultou – po lekárskej, právnickej a filozofickej
fakulte, ktorá pribudla do zväzku Univerzity Komenského, a jej otvorením získala naša alma mater
základnú podobu klasickej univerzity. Pre slovenskú vedu znamenal jej vznik v roku 1940 súčasne
aj začiatok inštitucionalizovaného systematického
rozvoja prírodných vied v našej krajine. Niet pochýb o tom, že dnes prírodovedecká fakulta patrí
k základným pilierom univerzity. Po filozofickej
fakulte je dnes druhou najväčšou fakultou čo do
počtu študentov denného štúdia, fakultou s najvyšším počtom doktorandov a s najširšou paletou
akreditovaných magisterských i doktorandských
študijných programov.
Ako v úvodnom prejave vyzdvihol doc. PhDr.
F. Gahér., CSc., rektor UK, prírodovedecká fakulta
vyniká nielen kvalitou vzdelávania, ale patrí aj
k excelentným centrám výskumu prírodných vied
tak v našej krajine, ako i v stredoeurópskom regióne. Pripomenul, že nie je až tak obvyklé, aby
fakultu navštívili v krátkej dobe dve osobnosti svetového mena z oblasti vedy, ako sa to stalo minulý
mesiac, keď na PriF UK prednášali nositeľ Nobelovej ceny za chémiu K. Barry Sharpless a vrcholný
predstaviteľ najprestížnejšej organizácie v oblasti
life sciences European Molecular Biology Conference, prof. Frank Gannon. „I to môžeme považovať za svedectvo a zároveň aj ocenenie pozície
fakulty v európskom výskumnom priestore“, uviedol rektor UK.
Osobitnú pozornosť rektor UK ďalej venoval materiálnym podmienkam vedeckovýskumnej práce
na fakulte. Akademickú obec fakulty mimoriadne
zaujali jeho informácie o konkrétnych krokoch,
ktoré vedenie univerzity podniká na zlepšenie súčasného stavu:
„Viem, že k tvorivej práci nestačí iba nadanie, ale
je potrebné aj kvalitné materiálne zázemie. Tento
problém ma trápi nemenej ako vás všetkých. Nie
je v silách univerzity rekonštruovať objekty Prírodovedeckej fakulty i Fakulty matematiky, fyziky a informatiky v dohľadnom čase a dostatočne rýchlo
a na úrovni doby z dotačných prostriedkov, pretože hrubý odhad nákladov je rádovo viac ako stovky
miliónov korún. Áno, na komplexnú rekonštrukciu
týchto objektov vrátane infraštruktúry a vybavenia
laboratórií potrebujeme asi dve miliardy korún.
Črtajú sa najmenej dve cesty riešenia. Prvá cesta
spočíva v tom, že presvedčíme predsedu vlády
o tomto ako o priorite pre Slovenskú republiku,
a ten presvedčí Európsku komisiu, aby sme dostali
výnimku a mohli aj v bohatom bratislavskom regióne čerpať na základnú infraštruktúru z európskych
štrukturálnych fondov dostatok prostriedkov.
Druhá cesta spočíva v tom, že presvedčíme vládu SR, aby garantovala na túto rekonštrukciu pôžičku z Európskej investičnej banky. Prvá možnosť
je lákavejšia, druhá je o čosi pravdepodobnejšia.
Napríklad Masarykova univerzita v Brne buduje svoj
campus z veľkej časti na základe niekoľkomiliardovej pôžičky práve z tejto banky. Splátky bude
mať vo výške 90 miliónov českých korún ročne, čo
pri rozpočte porovnateľnom s dve a pol miliardovým rozpočtom UK je prijateľné. Na konferencii
Európskej investičnej banky v Helsinkách pred niekoľkými dňami sme spolu s prorektorkou pre vedu
prof. Kollárovou urobili prvé rozhovory v tomto
smere. Pánom dekanom fakúlt z kopca v Mlynskej
doline som včera navrhol, aby sme sa o obe riešenia spolu usilovali. Som presvedčený, že je to
veľká šanca. Vyzývam vás všetkých, aby ste aj vy
v tomto smere využili svoj vplyv a energiu pre spoločnú vec, aby sa posilnilo naše miesto v európskom výskumnom priestore“, povedal rektor UK.
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V závere prejavu rektor UK vyjadril pracovníkom
uznanie a poďakovanie za dosiahnuté výsledky
a do budúcich rokov poprial veľa úspechov.
Nasledovalo ocenenie pracovníkov fakulty, ďalších pracovníkov a učiteľov základných a stredných škôl, ktorým dekan fakulty prof. RNDr. A. Gáplovský, DrSc., odovzdal Pamätné listy.
Zásadný prejav k 65. výročiu fakulty predniesol
jej dekan prof. A. Gáplovský. Pripomenul základné
medzníky, ktorými prešla fakulta počas 65 rokov
svojej existencie. Pri hodnotení súčasného stavu
osobitnú pasáž venoval finančnej situácii fakulty,
keď konštatoval, že pre prevádzku fakulty je v súčasnosti charakteristické neustále zmazávanie rozdielu medzi havarijným a núdzovým stavom prevádzkovania budov a že situácia je skutočne viac
než kritická:
„Problémy súvisiace s nedostatočným prístrojovým vybavením pracovísk fakulty pretrvávajú a až
na niektoré prípady, možno povedať, že sú charakteristickou črtou súčasnosti na PriF UK. Je to konštatovanie, ktoré nás nemôže uspokojovať a ani
tešiť. Niet pochýb, že riešenie tohoto problému
súvisí s aspoň relatívnym dostatkom financií. Pri
súčasnom viaczdrojovom financovaní verejnoprávnych vysokých škôl je isté, že fakulta tento problém
nevyrieši len pomocou finančných prostriedkov
zo štátnej dotácie. Na druhej strane som však absolútne presvedčený, že v normálne fungujúcom
systéme Prírodovedecká fakulta UK vzhľadom
na dlhodobo dosahované dobré výsledky vo vede
a vzdelávaní musí byť financovaná tak, aby jej štátna
dotácia zabezpečovala aspoň základné štandardné
prístrojové vybavenie potrebné pre výučbu a vedu.
V súčasnosti je situácia taká, že finančné prostriedky z iných zdrojov, ktoré fakulta teraz získava
a ktoré by mala používať na zadováženie nadštandardnej, resp. unikátnej prístrojovej techniky, napomáhajúcej fakulte zapojiť sa do nosných vedeckých programov definovaných EÚ, fakulta používa
na sanovanie základných potrieb pre výučbu, resp.
na krytie prevádzkových nákladov. Takáto situácia
je z dlhodobého hľadiska neudržateľná, pretože
nutne musí viesť k zníženiu výkonnosti fakulty, k strate jej konkurencieschopnosti tak v oblasti vedy ako
aj v kvalite vzdelávania,“ uviedol dekan PriF UK.
Napriek kritickej finančnej situácii dosiahla fakulta v uplynulých troch rokoch viacero pozoruhodných výsledkov. Konkrétne dekan PriF UK
predstavil úspešné plnenie zámerov v oblasti
vzdelávania: napr. v akad. roku 2005/06 sa v celej
histórii fakulty zapísalo do prvého ročníka najviac
študentov – vyše 1 200, čo v porovnaní s rokom
2002 predstavuje viac než 40%-ný nárast; v roku

2003 sa do 1. ročníka zapísalo najviac PhD. študentov a ich počet rástol i v rokoch 2004 a 2005,
v súčasnosti fakulta eviduje v internej forme a externej forme štúdia vo všetkých ročníkoch okolo
430 doktorandov; od roku 2005 doktorandi študujú na 32 novoakreditovaných študijných programoch s dĺžkou štúdia 4 roky.
V roku 2004 sa uskutočnila rekonštrukcia a modernizácia posluchárne CH1-1, čím fakulta získala
aulu s 270 miestami, vybavenú didaktickou a výpočtovou technikou, ktorá tu dovoľuje poriadať aj
náročné konferenčné podujatia. V tom istom roku
sa vybudovala a vybavila základnou didaktickou
technikou aj nová 120 miestna poslucháreň, ako
aj PC študovňa so 70 počítačmi. V roku 2005
boli z prostriedkov ESF vybudované ďalšie dve
učebne vybavené PC a jedna „Červená učebňa“,
ktorá spĺňa tie najprísnejšie kritéria tak po stránke
estetickej, ako aj svojou vybavenosťou. V roku
2005 sa začala uskutočňovať aj modernizácia posluchárne B1-301.
V oblasti ďalšieho vzdelávania začalo v januári
2005 na fakulte svoju činnosť Prírodovedné vzdelávacie a osvetové centrum, ktorého základným
cieľom je pripravovať a realizovať programy celoživotného vzdelávania orientované na potreby študentov a zamestnancov fakulty, ako aj verejnosti.
V oblasti profesionalizácie riadenia sa systematicky uskutočňujú manažérske kurzy pre vedúcich pracovísk, s cieľom vytvoriť predpoklady na
profesionalizáciu riadenia na všetkých stupňoch.
Vedenie fakulty tiež vypracovalo delenia štátnej
dotácie na jednotlivé pracoviská fakulty, ktorá zohľadňuje ich výkon vo vede a vo vzdelávaní. Nové
fakultné kritéria pre habilitačné a inauguračné
pokračovanie platné od r. 2004 vytvárajú reálne
predpoklady, aby sa mladý človek do troch rokov
po obhájení PhD. habilitoval a pred dovŕšením
40-teho roku veku sa inauguroval. V súčasnosti
prebiehajú zásadné zmeny v riadení fakulty, dochádza k presunu kompetencií, ale aj zodpovednosti v personálnej a finančnej oblasti na vedúcich
pracovísk.
K znižovaniu réžie fakulty napomohla pasportizácia priestorov pracovísk uskutočnená na prelome rokov 2003 a 2004. Priestory boli znovu rozdelené, čo v konečnom dôsledku viedlo k zníženiu
prevádzkových nákladov fakulty. Náklady na teplo
predstavujú na fakulte takmer 90 % z celkových
režijných nákladov fakulty, preto každé opatrenie,
vedúce k zníženiu spotreby tepla, predstavuje
pre fakultu veľkú finančnú úsporu. V rokoch 2003
a 2004 sa v rámci grantu uskutočnila modernizácia a automatizácia regulácie rozvodu tepla vo

všetkých pavilónoch fakulty, súčasne boli inštalované aj nové výmenníky tepla.
V rámci ďalších aktivít bolo vybudované laboratórium pre práce s rádioizotopmi a laboratórium
pre práce s GMO. Vybudoval sa tiež sklad na
horľaviny, zasadačka VR PriF UK, rekonštruoval
sa podhľad vo vstupnom vestibule. Taktiež boli na
fakulte vykonané úpravy pre bezbariérový prístup
a skultúrnené interiérové priestory fakulty. Vybudovalo sa parkovisko a podarilo sa zabezpečiť
finančné prostriedky na opravu a rekonštrukciu
ciest, osvetlenia a cestného značenia v priestoroch areálu Mlynská dolina – celý projekt sa zrealizuje do konca mája 2006.
Na záver prejavu dekan PriF UK vyjadril všetkým
zamestnancom fakulty obdiv a úprimne im poďakoval za obetavú prácu a nadšenie.
Slávnostné zhromaždenie ukončilo vystúpenie
husľového virtuóza P. Michalicu s klavírnym sprievodom.
(jh)

Európsky týždeň vedy na Slovensku otvorili prírodovedci
Na Slovensku, podobne ako v ďalších krajinách Európskej únie, je jeden týždeň v roku venovaný vede a technike. Nie že by sme po iné dni týmto oblastiam
nevenovali pozornosť, avšak tento týždeň je výnimočný a špeciálny. Jeho cieľom je priblížiť vedu a techniku širokej verejnosti a ukázať, že vedecký a technický
pokrok je pre našu spoločnosť minimálne tak dôležitý a potrebný ako stavba nových automobilových závodov. Európsky týždeň vedy na Slovensku prebiehal od 7. do 13. novembra 2005 a jeho slávnostné otvorenie sa uskutočnilo na pôde Prírodovedeckej fakulty UK.
Ako sa fakulta tejto úlohy zhostila?
Poďme pekne poporiadku. Na začiatok mierne
scestná analógia. Napriek tomu, že sme začiatok
Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie dlhé roky
oslavovali 7. novembra, v skutočnosti VOSR vypukla skôr, dokonca už v októbri. Podobne tomu
bolo aj s Týždňom vedy. Ten sa tiež oficiálne začínal v pondelok, 7. novembra, skutočne však začal
už v piatok, 4. novembra. A našťastie pri ňom nič
nevybuchlo. Práve naopak.
Týždeň vedy odštartovalo veľmi úspešné podujatie organizované pre študentov a učiteľov
stredných škôl – workshop s názvom „O ženách
a mužoch: Iba jeden odlišný chromozóm?“.
Publikum, ktoré zaplnilo veľkú poslucháreň do
posledného miesta a posledného schodu, malo
možnosť konfrontovať štyri odlišné pohľady na
vzťah žien a mužov: pohľad genetika Vladimíra
Feráka, lekárky – fyziologičky Daniely Ostatníkovej, psychiatričky Márie Královej a historika Romana Holeca. Štyria odlišní ľudia, štyri odlišné uhly
pohľadu na tú istú problematiku, ale v zásade mali
jedno spoločné (okrem toho, že boli pre publikum
veľkým zážitkom): všetci štyria svojím spôsobom
ukázali, že ženy a muži sú v mnohých smeroch
odlišní, ale práve vďaka týmto odlišnostiam sú
schopní vytvárať plnohodnotnú a prosperujúcu
spoločnosť.
Po úspešnom „žensko-mužskom“ workshope
všetkým organizátorom Týždňa vedy stúplo sebavedomie. Zároveň sa však objavili aj mierne obavy,
či pondelkové oficiálne slávnostné otvorenie Týždňa vedy bude aspoň také úspešné ako piatkový
workshop. Boli k tomu všetky predpoklady. Viete
si predstaviť lepšiu tému na otvorenie týždňa, ktorého cieľom je oslavovať vedu, ľudské poznanie
a vedecko-technický pokrok, ako je život a dielo
Alberta Einsteina? A ak sa takáto podnetná téma
dostane do rúk vynikajúceho rečníka, akým je
fyzik Martin Mojžiš, tak je úspech zaručený. Siedmeho novembra ráno vládla v auditóriu prednáškovej miestnosti príjemná akademická a zároveň
priateľská atmosféra plná očakávania, ktoré bolo
v priebehu nasledujúci minút naplnené do bodky.
Prednáška „Albert Einstein – Annus mirabilis“
bola nielen pohľadom na fenomenálne vedecké
objavy, ktoré znamenali revolúciu v našom vnímaní sveta, ale aj pohľadom na život človeka, ktorého meno sa stalo synonymom geniality. Možno
práve v tomto neoddeliteľnom spojení vedca
a človeka sa ukrýva Einsteinova genialita a veľkosť.
Najlepšie o tom vypovedajú záverečné slová prednášky Martina Mojžiša: „Einsteinova mágia, tak

ako ju vníma verejnosť, nie je len mágiou vedca.
Je to mágia mierumilovného rozcuchaného bielovlasého muža, ktorý sa zaoberá tými najhlbšími
tajomstvami, ukrývajúcimi v sebe strašnú silu. Je
to mágia dobrého mága“.
Po slovách obdivu geniálneho Einsteina sa priam
žiadalo vyjadriť obdiv a vďaku aj iným ľuďom, ktorí
si ju za svoju prácu zaslúžia minimálne tak isto
ako Einstein. Sú to pedagógovia na stredných
školách, ktorí svojou obetavosťou a zanietením
motivujú mnohých mladých ľudí k štúdiu prírodných vied, budujú v nich túžbu bádať, objavovať
a spoznávať prírodu so všetkými jej krásami a tajomstvami. Vedenie PriF UK sa preto rozhodlo
udeliť jedno z najvyšších vyznamenaní – Bronzovú
medailu PriF UK – učiteľom a školám s mimoriadnymi zásluhami v rozvoji prírodných vied. Verme
však, že učiteľské poslanie bude oceňované nielen
pri špeciálnych slávnostných príležitostiach, ale
každodenne a v celej spoločnosti.
Skúmať, bádať, objavovať, analyzovať, to sú
všetko činnosti, výsledkom ktorých je množstvo
nových informácií posúvajúcich horizont nášho
poznania. Všetci si však uvedomujeme, že za
každým ďalším poznaním a objavom stojí nielen
vedecký tím, ale aj veľký balík peňazí, ktorý je
potrebné do výskumu investovať. Financovanie
vedy a výskumu je u nás stále veľmi horúca
a intenzívne diskutovaná téma. Nevyhli sa jej

vo svojich príhovoroch počas slávnostného
otvorenia Týždňa vedy ani minister školstva
Slovenskej republiky Martin Fronc a komisár
Európskej komisie pre vzdelávanie, odbornú
prípravu, kultúru a mnohojazyčnosť Ján Figeľ.
Len čo dozneli slová komisára Figeľa, obrátila
sa pozornosť všetkých zúčastnených k umeniu.
Súčasťou slávnostného otvorenia Týždňa vedy
na Slovensku bola aj vernisáž výstavy „Križovatky vedy a umenia“, na ktorej realizácii sa spolupodieľala PriF UK a Vysoká škola výtvarných
umení. Výstavu symbolickým prestrihnutím pásky
otvorili rektor Univerzity Komenského František
Gahér a rektor Vysokej školy výtvarných umení
Ján Hoffstädter. Možno sa pýtate, aký zmysel má
spájať vedu a umenie. Ak sa však trocha zamyslíme, uvedomíme si, že veda a umenie sú si veľmi
blízke. Obe ponúkajú ľudstvu možnosť nahliadnuť
za hranice viditeľného, obe ponúkajú možnosť
jedinečným spôsobom vyjadriť náš pohľad na chápanie sveta. Ťažko niečo namietať proti tvrdeniu,
že v dobách nie tak dávnych bolo možné intenzívne cítiť (a vo vede špeciálne) snahy vytvárať
umelé hranice, definovať rozdiely, „škatuľkovať“
vedné odbory a presne vymedziť ich rozsah. Zdá
sa však, že tieto snahy sú už prekonané a my sa
opäť začíname sústreďovať nie na to, čo nás rozdeľuje a odlišuje, ale na hľadanie toho, čo nás spája,
čo máme spoločné, čím môžeme jeden druhého
obohatiť a rozšíriť naše poznanie. Výstava „Križovatky vedy a umenia“ je vynikajúcou ukážkou takéhoto snaženia.
Vernisážou výstavy sa v podstate skončil oficiálny program slávnostného otvorenia, no ani zďaleka sa neskončil ďalší bohatý a pestrý program
Týždňa vedy na Slovensku 2005. Na tomto mieste
nie je možné ani vymenovať všetky aktivity, ktoré
sa počas tohto týždňa uskutočnili. V súvislosti
s PriF UK však treba spomenúť aspoň dve. V utorok, 8. novembra 2005, si Prírodovedecká fakulta
UK pripomenula 65. výročie svojho založenia.
A od štvrtka do soboty vládol priestorom fakulty
Festival vedy a techniky 2005. Toto každoročné
medzinárodné stretnutie mladých ľudí do 20 rokov
je zamerané na rozvoj záujmu mládeže o vedu
a techniku a je organizované Asociáciou pre mládež, vedu a techniku (AMAVET). Hádam si ani
nedokážeme predstaviť lepší záver týždňa osláv
vedy a techniky, než je takáto fascinujúca prehliadka výsledkov vedeckovýskumnej činnosti mladých
ľudí zanietených pre vedu a poznávanie nepoznaného.
Mgr. Peter Kosa
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Aktuálnosť elektronického vzdelávania
Novodobé informačné a komunikačné technológie na celom svete prinášajú dramatické
zmeny do vzdelávacieho systému, vrátane výučby cudzích jazykov na školách a v rôznych
typoch vzdelávacích inštitúcií. Možno konštatovať, že využívanie počítačov a informačných
technológií pri výučbe cudzích jazykov u nás
ešte stále nie je dostatočne rozvinuté, že učitelia cudzích jazykov vo všeobecnosti nie sú
doposiaľ cielene pripravovaní na aplikáciu pedagogicky validných metód zameraných na
využívanie multimédií (počítačov, internetu,
atď.) vo výučbe cudzích jazykov.
Keďže sme si na Katedre anglického jazyka
a literatúry PdF UK uvedomili aktuálnosť tejto
problematiky, rozhodli sme sa spolupracovať na medzinárodných projektoch v rámci
vzdelávacích programov EÚ. Prvý SocratesComenius projekt bol zameraný na interkultúrnu komunikáciu a vzdelávanie s názvom
BLAU (1999-2001). Výsledky projektu sú dostupné na adrese www.lis.uni-bremen.de. Ďalej
v rokoch 2000-2001 katedra spolupracovala
s partnerskými organizáciami z Fínska a z Nemecka na projekte EXCHANGE v rámci vzdelávacieho programu EÚ Socrates-Lingua, cieľom
ktorého bolo vypracovanie učebných materiálov pre učenie sa cudzích jazykov prostredníctvom internetu (angličtina, nemčina, fínčina).
Tretí projekt, na ktorom sme spolupracovali
v rámci programu Leonardo da Vinci, bol projekt POP-Personal Online Paths (2002-2005).
Koordinátorom projektu bola vzdelávacia inštitúcia pre dospelých Adulta Oy (Fínsko)
a ďalšími partnermi boli Loughborough College
(Veľká Británia), Arbeit und Leben (Nemecko)
a Greta Tertiaire Nord 93 (Francúzsko).
Projekt POP trval od decembra 2002 do januára 2005.
Práce na projekte sa realizovali podľa dohodnutého harmonogramu. V období od februára
do júna 2003 bol pripravený dotazník zameraný na zistenie postojov a názorov učiteľov
na využívanie IKT a „e-learningu“ pri výučbe
cudzích jazykov, ako aj na ich pripravenosť
pôsobiť ako „e-tútor“. Cieľom prieskumu bolo
taktiež zistiť praktické skúsenosti učiteľov s využívaním IKT, ako aj ich potreby v tejto oblasti.
Výsledky medzinárodného prieskumu za účasti
všetkých partnerských inštitúcií slúžili projektovému tímu ako podklad pre definíciu obsahovej náplne pedagogických modulov pre
prípravu budúcich „e-tútorov“. Ďalším výstupom z tejto etapy prác na projekte POP je glosár odbornej terminológie. Komunikačným
jazykom projektu bola angličtina.
Koncom apríla 2004 zorganizovala fakulta
za účasti členov projektového tímu z Fínska,
Nemecka, Veľkej Británie a z Francúzska medzinárodný seminár venovaný otázkam e-learningu a odskúšaniu funkcií virtuálneho vzdelávacieho priestoru – tzv. virtuálnej jazykovej
triedy. Zriadenie a aktivácia BSCW platformy –
virtuálneho vzdelávacieho priestoru projektu
POP zároveň slúžilo aj pilotnému overovaniu
pedagogických materiálov – modulov na prípravu „e-tútorov“.
Zároveň od augusta 2003 do júna 2004 vyvinuli partneri (Fínsko, Veľká Británia) moduly
pre on-line sebavzdelávanie v cudzích jazy-
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koch (v rozsahu 40 – 70 hodín) – Obchodná
angličtina pre pokročilých, Francúzština v turistickom ruchu pre stredne pokročilých, Španielsky jazyk pre turistický ruch pre stredne
pokročilých a Fínsky jazyk pre začiatočníkov.
V období od januára 2004 do januára 2005
projektový tím z PdF UK navrhol a vypracoval
dva moduly na prípravu „e-tútorov“ formou
sebavzdelávania v rozsahu cca. 70 hodín. Tieto moduly na sebavzdelávanie a na prípravu
„e-tútorov“ sú zamerané na špecifické aspekty
učenia sa cudzích jazykov s využitím multimédií, na úlohy učiteľa-tútora a učiaceho sa v zmenenom prostredí, ďalej na pedagogické a didaktické otázky aplikácie multimédií v procese
učenia sa. Ďalším ťažiskom študijných materiálov na prípravu e-tútorov je tvorba vlastných
výučbových materiálov pre cudzie jazyky s využitím možností a nástrojov, ktoré ponúkajú
multimédiá a internet. Koncom roka 2004 prebiehalo pilotné overenie jazykových učebných materiálov v partnerských inštitúciách –
vo Fínsku, Francúzsku a vo Veľkej Británii. Spätná väzba z pilotného overovania poukázala na
prípadné nedostatky, ale aj na výhody a pozitívne poznatky, ktoré získali učiaci sa. Ukázalo
sa, že informatívny časový rámec potrebný na
absolvovanie jednotlivých učebných jednotiek
samoštúdiom je skutočne len orientačný, nakoľko pri zohľadnení individuálnych potrieb
učiacich sa je potrebný čas na osvojenie poznatkov značne rozličný. Ukázalo sa taktiež, že
úloha e-tútora je veľmi dôležitá a je ju potrebné
presne stanoviť (proaktívny e-tútor, reaktívny
e-tútor, alebo e-tútor, ktorý pôsobí podobne
ako „horúca linka“ – hotline).

Charakteristika výstupov
projektu POP
Už samotný názov projektu Personal Online
Paths (Osobné chodníčky cez internet) vystihuje jeho cieľ – prezentovať materiály spôsobom, ktorý umožňuje výber z ponúkaných
učebných materiálov podľa individuálnej potreby a vlastných predpokladov učiacich sa.
To znamená, že cieľom autorov učebných
materiálov bolo ponúknuť ukážky možných
postupov a úloh, ktoré nám poskytujú multimédiá pri učení sa cudzieho jazyka, s možnosťou individuálnej konzultácie a spätnej väzby
od e-tútora.
Moduly sú prezentované formou hypertextu,
t.j. ne-lineárneho textu, v ktorom je možné si
za pomoci jasne stanovených navigačných
prvkov, informácií a úloh voliť vlastný „chodník“,
po ktorom učiaci sa získava informácie, vedomosti a osvojuje si určité zručnosti.
Učebné moduly pre cudzie jazyky, ale ani
moduly na prípravu e-tútorov sa neprezentujú
ako ucelené vzdelávacie programy.
Materiály boli navrhnuté na aplikáciu prístupu tzv. blended learning – t.j. kombinovanej
formy prezentácie, ktorá sa ukazuje ako najvhodnejšia pre dištančné formy vzdelávania.
Na základe výsledkov z úvodných dotazníkov
sa projektový tím rozhodol, že na dosiahnutie
spokojnosti učiacich sa, ktorí využívajú učebné
materiály na sebavzdelávanie, je potrebné pri

úvodnom prezenčnom (face-to-face) stretnutí
ich oboznámiť s cieľmi a formami práce. Taktiež
je dôležité oboznámiť učiacich sa s funkciami
„virtuálnej triedy“, časovým harmonogramom,
možnosťami a formami komunikácie s tútorom
(v tomto prípade e-trainer) a s eventuálnymi
„spolužiakmi“ v priebehu práce.
Jazykové moduly prezentujú učebné materiály na úrovni A2-B1 podľa Európskeho spoločného referenčného rámca pre jazyky. Jednotlivé moduly na sebavzdelávanie v cudzích
jazykoch sú navrhnuté na 40 – 70 hodín. Všetky obsahujú rôzne typy cvičení a úloh, ktoré
sú vhodné pre sebavzdelávanie prostredníctvom Internetu. Cvičenia sledujú princíp poskytovania spätnej väzby, podnecujú sebareflexiu o vlastnom učení, postupnosti jednotlivých
krokov. Formy práce zahrňujú úlohy a cvičenia navrhnuté pre individuálnu prácu, ale aj
pre prácu s partnerom alebo skupinovú prácu prostredníctvom komunikačnej platformy
virtuálnej triedy. Materiály sú prevažne interaktívne. Pri vypracovaní učebných materiálov
sa zohľadňovali princípy konštruktivizmu a kooperatívnych postupov.
Požiadavky na IKT nie sú špecifické – predpokladom je prístup na internet a internetový
vyhľadávač – napr. internet Explorer.
Moduly na prípravu e-tútorov sú zamerané
na potreby a záujmy učiteľov cudzích jazykov,
lektorov, tútorov a iných záujemcov. Poskytujú
nielen učebné materiály na sebavzdelávanie
v cudzích jazykoch za využitia internetu, ale
umožňujú aj efektívne poskytovanie individuálnej spätnej väzby prostredníctvom e-tútora.
Užívatelia majú okrem pedagogických skúseností ovládať Word a Microsoft Office a mať
základné zručnosti v užívaní e-mailu a internetu. Úlohy a zadania sú „task-based“ a na ich
riešenie je potrebné získať určité vedomosti
a postupy.
Učiaci sa má k dispozícii po správnom riešení buď bezprostrednú spätnú väzbu, alebo
kontakt s tútorom v dohodnutom čase (cez
platformu), alebo prostredníctvom e-mail komunikácie. Ponúkané materiály predstavujú
určité postupy na získanie relevantných informácií (cez hyper-links–vyvolanie príslušných
informácií na internete), ďalej postupy na osvojenie si určitých zručností potrebných pre prácu s multimédiami a internetom tak pre učiacich sa, ako aj pre e-tútorov. Po jasne uvedených cieľoch a obsahu ponúkaných materiálov
má učiaci sa možnosť sám voliť svoj „chodník“
k dosiahnutiu stanoveného cieľa.
Výsledky prác projektového tímu sú dostupné na adrese
www.personalonlinepaths.net.
Záverom je potrebné zdôrazniť, že skúsenosti z práce na projekte a spätná väzba z pilotného overovania materiálov potvrdili, že
výzvou pre učiteľov a učiacich sa je odhaliť
potenciál, ktorý nám ponúkajú nové médiá
a koncepcie výučby, a tieto zmysluplne a efektívne využívať na podporu vyučovania a učenia
sa cudzích jazykov.
Mgr. Kostelníková Mária, PhD.,
Katedra anglického jazyka a literatúry
PdF UK

Fyzika nepatrí vo všeobecnosti na školách k obľúbeným predmetom, s čím sa nechcú mnohí učitelia zmieriť. Aj keď problém nemá jednoduché
„celoplošné“ riešenie, snažia sa aspoň lokálne,
pokiaľ im to podmienky dovolia (platné osnovy,
finančné možnosti a pod.), zlepšiť vzťah žiakov
k fyzike aspoň na svojej škole. Existujú rôzne formy
propagácie prírodovedného vzdelávania. S jednou takouto možnosťou vás chceme oboznámiť.
Viacerí poznáte projekt Infovek, ktorého cieľom
je pripojenie všetkých základných a stredných škôl
na Slovensku na internet, a využitie tohto média
v pedagogickom procese. Ešte pred úplným
splnením tohto veľkého cieľa je však treba riešiť
otázku využívania počítačov a internetu na školách. Projekt sa zaoberá aj touto stránkou a jednou
z foriem, ktorou vytvára náplň využívania informačných komunikačných technológií vo vyučovaní,
je aj stránka k jednotlivým predmetom.
Približne pred rokom sme na stránku Infoveku
http://www.infovek.sk/predmety/fyzika/ zaradili
súťaž ODPOVEDNÍK. Každý mesiac tam pribudla
jedna otázka z bežného života, ktorá sa dala pomocou fyziky vysvetliť. Boli to otázky typu: Akou
rýchlosťou sa šíri tma?, Prečo je obloha modrá?,
Prečo si mravec pri páde z veľkej výšky neublíži,
ale slon to nemusí prežiť? a pod. Úlohou respondentov bolo hľadať odpoveď na túto otázku
a správne odpovede mali byť uverejnené počas
ďalšieho mesiaca. Jediná odpoveď, ktorá však pri-

Experimentáreň
šla, bola od nejakého programu, ktorý automaticky vyhľadáva e-mailové adresy na internete
a posiela blízky text. Jednoducho na túto súťaž
nebola od humanoidného tvora vôbec žiadna
reakcia.
Sklamanie z neúčasti bolo veľké, ale práve táto
skutočnosť prispela k zamysleniu sa a k tvorbe
novej súťaže. Od októbra 2005 beží preto nová
súťaž pod názvom EXPERIMENTÁREŇ.
Adresa:
http://www.infovek.sk/predmety/fyzika/expert.html.
Vždy prvý pondelok v mesiaci (do 12.00 h) uverejňujeme návod na „jednoduchý“ experiment,
ktorý majú respondenti v danom mesiaci realizovať a doplniť o vysvetlenie „prečo to tak funguje“.
Súťaž bude prebiehať počas celého školského roku 2005/2006. Vek súťažiacich nie je obmedzený.
Predpokladáme účasť žiakov tak základných ako
aj stredných škôl, ktorých fyzikálne vedomosti
nemôžu objektívne byť na rovnakej úrovni. Budeme preto hodnotiť aj riešenia, v ktorých nepôjde
o „čisto“ fyzikálne vysvetlenie, ale napr. o logické
zdôvodnenie pozorovaného javu na základe
nadobudnutých skúseností. Každý, kto sa chce

súťaže zúčastniť, musí preukázať, že experiment
realizoval, a to poslaním fotografie, videa, linky,
odkiaľ je možné tento dôkaz stiahnuť. Súťažiť
môže jednotlivec alebo skupinka najviac troch
žiakov. Konzultácie s učiteľmi fyziky sú povolené.
Účastníci získavajú body za rýchlosť, realizáciu
a vysvetlenie. Najviac bodov môžu získať za vysvetlenie a najmenej za rýchlosť, s ktorou pošlú odpoveď.
Prvý experiment bol uverejnený 3. októbra
2005 a na konci mesiaca bolo do súťaže prihlásených 23 družstiev, teda približne okolo
40 detí. Mimoriadne nás potešilo, že prvý e-mail
prišiel z nemocnice v Banskej Bystrici od hospitalizovaných detí. Hovorí to veľa o ľudskom prístupe personálu detského oddelenia k malým
pacientom.
Otázkou zostáva, prečo táto súťaž zaujala a ako
nakoniec skončí. Odpoveď môže byť zdanlivo jednoduchá. Možno sa rozbehla práve vďaka existencii vzdelávacích preukazov, ktoré nútia učiteľov
fyzikálnych krúžkov vyhľadávať aktivity na internete. A možno ešte stále sú na svete deti so záujmom
o to krásne okolo seba, ktoré nevnímajú fyziku
ako prekážku svojho vývoja.
Koľko účastníkov vydrží sledovať súťaž až do
konca školského roku? Na to vám odpovie stránka predmetu fyzika na Infoveku, ale až na konci
školského roku.
PaedDr. Soňa Gažáková, FMFI UK

Prvý obrázok
od detí zo ZŠ
pri DFNsP
v Banskej
Bystrici
◄

►
Realizácia
prvého
experimentu
5. B, ZŠ J. A.
Komenského
Tvrdošovce

Študenti verzus právne vedomie
Právne vedomie. Máme ho, či si len myslíme, že ho máme? Mali ho naši rodičia, keď boli študentmi? Zmenilo sa v tomto ohľade niečo po Nežnej revolúcii? Na
tieto a iné otázky odpovedala doc. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc., z Katedry teórie práva a sociálnych vied Právnickej fakulty UK. Trojuholník študenti –
právo – filozofia je jej totiž dobre známy a bola osobou viac než povolanou na to, aby vzhľadom na svoje dlhoročné skúsenosti zhodnotila stav v súboji
„študent a právne vedomie“.
Myslíte si, že študenti v súčasnosti majú dostatočné právne vedomie?
– Na základe svojich skúseností si myslím, že je to lepšie ako v minulosti,
ale veľmi heterogénne, veľmi individuálne. U niektorých študentov vidím
ich ambíciu, uvedomujú si, čo prináša byť študentom právnickej fakulty
a jasne sa to odráža aj v ich prístupe k práci. Mnohí však očakávajú od
právnickej fakulty, že práve ona im povie viac. Je úlohou školy navigovať
a usmerňovať, poskytnúť študentom čo najviac informácií a vedomostí,
avšak učiť sa musí študent sám. Študenti na zahraničných univerzitách sú
zvyknutí študovať v knižniciach až do večerných hodín, čo tu ešte trendom
nie je (česť výnimkám).
Na škole ste zažili zmeny po roku 1989. Ako podľa vás Nežná revolúcia ovplyvnila študentov a ich prístup k právnemu vedomiu?
– Určite sa zväčšil priestor na vyjadrenie svojho názoru. Teraz si volia svojich zástupcov do akademického, celouniverzitného senátu, kde prezentujú
svoje názory. Je vidieť, že majú veľmi vysoké právne vedomie. Neapelujú
len na svoje práva, ale uvedomujú si aj svoje povinnosti a aktívne sa zúčastňujú na chode vysokej školy. Ich hlas je rovnocenný s hlasom hociktorého
pedagóga.
Ako to bolo za vašich čias na vysokej škole?
– V predchádzajúcom období nebola ešte suverénnosť študenta taká
ako po roku 1989. Každá doba prináša zmeny. Ja, ako študentka a potom
ako učiteľ, by som povedala, že študenti neboli takí životaschopní. Skôr
boli v polohe pasívnejšej. Po roku 1989 študent dostal oveľa väčší priestor.

Teraz to máme možnosť vidieť aj v rámci kreditového systému, kde si študent môže vybrať predmety, ktoré ho zaujímajú aj v rámci iných katedier
a fakúlt.
Študenti majú záujem sa učiť, je vidieť rivalitu, sú zodpovednejší a ambicióznejší. Kedysi im bolo treba zdôrazňovať: ste na vysokej škole, študujte.
Ale teraz sú si sami vedomí toho, že všetko závisí od nich, že škola a učitelia
sú tu pre nich, aby sa čo najviac dozvedeli a využili aj právo pýtať sa na cvičeniach na to, čo ich zaujíma.
Stalo sa vám niekedy, aby sa študent domáhal svojich práv pomocou
advokáta?
– Niečo také sa mi nestalo. Skôr naopak, vo svojom prístupe k študentom sa im snažím naznačiť, že sú mi rovnocenným partnerom. Často im
zdôrazňujem, že tak, ako oni budú študovať, ako sa budú správať, tak sa
budem správať aj ja. Môžem povedať, že za tie roky mám dobré skúsenosti.
Myslíte si, že študenti práva by sa mali aktívnejšie zaujímať o svoje
práva a povinnosti?
- Myslím si, že by to nemala byť výsada len študentov právnickej fakulty,
ale vo všeobecnosti každého študenta. Právne vedomie je pojem, ktorý je
veľmi široký a často používaný. Ide o vzťah jednotlivca k právu alebo vo
všeobecnosti vzťah spoločnosti k právu. A ako som už spomínala, právo
nie je len o právach, ale predovšetkým o povinnostiach.
Lívia Tóthová, KŽ FIF UK
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Už 20 rokov sa na Slovensku konajú
Medzinárodné konferencie o liečivých rastlinách
Na rozhraní Spiša a Šariša v Ľubovnianskych kúpeľoch sa v dňoch 5. – 7. septembra 2005 konala ďalšia z medzinárodných konferencií o liečivých
rastlinách. Tento rok si slovenskí a českí účastníci pripomenuli, že sa na podobných podujatiach pravidelne stretávajú už 20 rokov.V predchádzajúcich
ročníkoch sa striedal slovensko-český a stredoeurópsky charakter konferencie, rokovacím jazykom boli nielen oba národné jazyky, ale aj angličtina.
Medzinárodné konferencie o liečivých rastlinách sú fórom, kde priestor dostáva nielen teória a výskum, ale aj výmena poznatkov z pestovateľskej
praxe, fórom, kde sa teória a prax skutočne stretávajú. Organizačná stránka tohtoročného i väčšiny doterajších stretnutí spočinula na pleciach
Ing. V. Oravca, CSc., (Vilora Stará Ľubovňa). Ďalšími odbornými garantmi
stretnutia boli významní odborníci z oblasti výskumu liečivých rastlín, skúsení odborníci z pestovateľskej praxe i zástupcovia výrobcov fytofarmák:
prof. RNDr. E. Čellárová, CSc., (PriF UPJŠ Košice), Ing. P. Čupka, PhD.,
(Fytopharma Malacky), prof. RNDr. D. Grančai, CSc., (FaF UK Bratislava),
prof. RNDr. V. Suchý, DrSc., (FaF VFU Brno) a Ing. V. Štalmach (VULM
Modra).
Konferenciu otvoril predseda Sekcie prírodných liečiv Slovenskej farmaceutickej spoločnosti prof. RNDr. D. Grančai, CSc., ktorý v úvodnom príspevku
zhodnotil aj desaťročnú činnosť tejto odbornej sekcie. Ing. V. Oravec, CSc.,
sa pripojil a zhrnul odborné i osobné spomienky na uskutočnené konferencie, z ktorých prvá sa konala v roku 1985.
Prvá časť prednáškovej sekcie priniesla niekoľko prehľadných príspevkov
o aktuálnych otázkach z oblasti výskumu, výroby a kontroly kvality liekov

a výživových doplnkov na báze prírodných látok. Požiadavky na hodnotenie kvality rastlinných liečiv a základný farmaceutický normatív, liekopis,
sa v súčasnosti v rámci EÚ vytvárajú a upravujú spoločne. Podobne sa
európskej legislatíve musia prispôsobiť aj výrobcovia fytofarmák a výživových doplnkov. Prednášajúci z univerzitných pracovísk zaoberajúcich sa
výskumom liečivých rastlín hovorili aj o najnovších výsledkoch výskumu
perspektívnych rastlinných zdrojov vo svojich výskumných kolektívoch.
Zástupcovia výrobných firiem informovali nielen o svojich finálnych výrobkoch, ale aj o tradícii výkupu a spracovania liečivých rastlín.
Ďalšia časť programu sa už niesla v duchu spomienok, bilancovania predchádzajúceho obdobia, ale aj perspektív rozvoja výskumu na pracoviskách
zaoberajúcich sa liečivými rastlinami v SR a v ČR. Nepatrí k nim iba jediná
farmaceutická fakulta na Slovensku (bratislavská FaF UK), dve sesterské
české farmaceutické fakulty v Hradci Králové (Univerzita Karlova) a v Brne
(Veterinární a farmaceutická univerzita), ale aj niekoľko ďalších výskumných
tímov najmä na prírodovedných a poľnohospodárskych fakultách a ústavoch.
Na Farmaceutickej fakulte UK sa výskumu v oblasti liečivých rastlín venuje
najmä Katedra farmakognózie a botaniky. Jej pracovníci sa zapojili do
riešenia problematiky produkcie nosných liečivých rastlín a izolácie účinných obsahových látok z domácich a zahraničných rastlinných zdrojov.
RNDr. D. Tekeľová, CSc., hovorila nielen o výskumných úspechoch a cieľoch
katedry, ale poslucháčom pripomenula aj minulých a súčasných kolegov,
ktorí s pracoviskom spojili veľkú časť svojej profesionálnej kariéry. Aj vďaka
spoločným začiatkom na bratislavskej fakulte sú vzťahy a kontakty slovenských a českých farmakognostov stále viac ako priateľské.
Farmaceutická fakulta v Brne bola obnovená v roku 1991 v rámci Veterinárnej a farmaceutickej univerzity. Dlhoročný prednosta Ústavu přírodních
léčiv a súčasný rektor VFU prof. RNDr. V. Suchý, DrSc., analyzoval činnosť
ústavu, ktorého výskum zahrňuje farmakognóziu, fytochémiu, botaniku
a biotechnológiu. Prof. RNDr. E. Čellárová, CSc.,z Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach informovala o výskume na Ústave biologických a ekologických vied, ktorého významná časť sa zakladá i na spolupráci s producentmi liečivých rastlín a s farmaceutickými spoločnosťami.
Ing. M. Habán, PhD., hovoril o pedagogicko-vzdelávacej, vedeckovýskumnej
a propragačno-poradenskej činnosti na Slovenskej poľnohospodárskej
univerzite v Nitre, na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov.
V posterovej sekcii prezentovali svoje najnovšie výsledky najmä doktorandi.
Po ukončení konferencie jej účastníci navštívili Ľubovniansky hrad a prešli sa i po expozícii skanzenu v Múzeu ľudovej architektúry.
PharmDr. Szilvia Czigle, PhD., Mgr. Jaroslav Tóth

▪▪▪▪▪

Úspech študentov
na turnaji v Bruseli
Na pôde Európskeho parlamentu v Bruseli sa v dňoch 10. až 12. októbra
2005 uskutočnila propagačná akcia bridžu organizovaná Európskou brižovou organizáciou (EBL) pod názvom Bridge for Peace.
Súčasťou tohto podujatia bol aj turnaj, ktorého sa zúčastnili francúzski
a talianski juniori (majstri Talianska v kategórii do 20 rokov), družstvo
belgických a holandkých seniorov a družstvo študentov Fakulty matematiky,
fyziky a informatiky UK zo Športového klubu matematikov, fyzikov a informatikov v zložení Martin Hriňák, Miroslava Kemeňová, Róbert Lukoťka
a Stanislav Miklík. Počas troch turnajových dní sa popri samotnom hraní
organizovali pre poslancov aj prednášky, k dispozícii bolo množstvo materiálov o bridži a o jeho prínose v edukačnom procese. Naše družstvo v tomto
turnaji zvíťazilo – medzi juniorskými družstvami sme nenašli premožiteľa.
Treba povedať, že prvé dva dni hrali aj seniori, ale do finále postúpili len
juniorské družstvá. Tento výsledok je potešiteľný aj preto, že je to vôbec
prvý úspech slovenského juniorského bridžu. V roku 2006 sa na Slovensku uskutočnia Majstrovstvá sveta juniorov v bridži dvojíc a Medzinárodný
juniorský tábor v Piešťanoch, na ktorých bude mať určite aj naša univerzita
zastúpenie. Dúfajme, že budeme úspešní aj na tomto podujatí.
Martin Hriňák, FMFI UK
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Na fotografii zľava: Giannarigo Rona, predseda Európskej bridžovej organizácie (EBL), Martin Hriňák, Stanislav Miklík, Miroslava Kemeňová, Róbert
Lukoťka a José Damiani, predseda Svetovej bridžovej federácie (WBF).

Vysielanie cez internet ako forma komunikácie
Na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK
už druhý rok úspešne realizujeme projekt Didaktické internetové vysielanie (DIV). Cieľom projektu
je pravidelnými prednáškami oboznamovať učiteľov (najmä stredných škôl) s modernými trendmi
vyučovania, uľahčovať im zavádzanie nových
učebných metód a v neposlednom rade pokúsiť
sa o bližší kontakt medzi učiteľmi navzájom a medzi učiteľmi a akademickou obcou. Ďalším rovnako dôležitým cieľom je popularizácia vedy medzi
žiakmi, študentmi a možno trochu aj medzi učiteľmi.
Vysielanie je uskutočňované prenosom obrazu
aj zvuku cez internet a možno ho sledovať na
počítači pripojenom k internetu. Na prijímanie
postačuje softvérový multimediálny prehrávač
RealPlayer. Počas prebiehajúceho vysielania treba
jednoducho kliknúť na odkaz na živé vysielanie
stránky http://fyzikus.fmph.uniba.sk/vysielanie,
čím sa spustí prehrávač s naším vysielaním.
Vysielania realizujeme aj druhým spôsobom prostredníctvom videokonferenčného systému VRVS
(Virtual rooms videoconferencing system). Tento
spôsob je komplikovanejší, technicky náročnejší
a vyžaduje mať nainštalovaných viac súborov.
Potrebuje aj výkonnejší počítač s rýchlejším pripojením k internetu. Odmenou je však možnosť

interaktívne zasiahnuť do prebiehajúceho vysielania formou priamych otázok alebo svojich komentárov.
Minulý akademický rok sme odvysielali 12 prednášok. Pre širšiu verejnosť boli určené populárno-vedecké prednášky napr.: Výskum Marsu –
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., hovoril o slovenskej účasti na výskume a o problematike výskytu
vody na Marsu, Základy seizmológie a fyzika
zemetrasenia – prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.,
reagoval na aktuálnu tému zemetrasení a katastrofických sprievodných javov, Využitie jedného
fyzikálneho javu pri moste Apollo – doc. RNDr. Andrej Jaroševič, CSc., hovoril o unikátnej metóde
na meranie síl v oceľových lanách, ktorú vyvinul
kolektív fyzikov pod jeho vedením. Ďalej odzneli
prednášky pre učiteľov a študentov so záujmom
o fyziku: Jednoduché pokusy (Belluš, Gažáková
ukázali, ako sa dá povrchové napätie, kapilárna
elevácia a depresia demonštrovať na vyučovaní
nenáročnými pomôckami), Štruktúra a vlastnosti
plynov (Lazúr, Šedivý na základe jednoduchých
experimentov z termodynamiky a molekulovej fyziky napr. ukázali, ako pracuje chladnička), nová
Učebnica fyziky pre 4. ročník (predstavil autor
Pišút) a Pre a proti jadrovým elektrárňam (Pišút,
Vlčková a študenti gymnázia J. Hronca diskuto-

Nová učebňa pre geológov
V rámci Týždňa vedy na Slovensku bola dňa 10. novembra 2005 na Prírodovedeckej fakulte UK
otvorená učebňa Dimitrija Andrusova – univerzitného profesora a zakladateľa modernej slovenskej geológie. Na slávnostnom otvorení odovzdal dekan fakulty prof. RNDr. Anton Gáplovský, DrSc.,
medailu Dimitrija Andrusova pracovníkovi fakulty prof. RNDr. Ivanovi Krausovi, DrSc., za jeho celoživotné dielo a Ďakovné listy Prírodovedeckej fakulty UK za dlhoročnú spoluprácu v oblasti výučby
a vedy Štátnemu geologickému ústavu Dionýza Štúra, Geologickému ústavu SAV a Geofyzikálnemu
ústavu SAV, ktoré osobne prevzali ich riaditelia.
Po slávnostnom akte sa uskutočnil seminár pracovníkov a študentov Geologickej sekcie PriF UK,
ktorý bol zameraný na informácie o geologických projektoch a grantoch a na výsledky ich riešenia, na
uplatnenie študentov a mladých vedeckých pracovníkov pri ich riešení a na univerzitnú vedu a jej príspevok pre prax.
Lídia Turanová, PriF UK

vali na danú tému a o význame debatných klubov
aj vo vyučovaní fyziky).
V akademickom roku 2005/2006 sme ku koncu
októbra odvysielali prednášky:
Inovatívne postupy vo vyučovaní fyziky (Pišút,
Koubek, Horváth informovali o prebiehajúcich prácach na jednom návrhu zmeny učebných osnov
a o projekte pokusného zavádzania meracích súprav do škôl), Termonukleárna fúzia – energia budúcnosti (Ing. M. Kočan prístupnou formou hovoril
o tom, čo to je termonukleárna fúzia a aké sú výsledky a perspektívy projektu medzinárodného
teronukleárneho experimentálneho reaktora).
V rámci pokračovania projektu pripravujeme
nové prednášky, ale zároveň budeme vysielať aj
reprízy populárno-vedeckých prednášok, ktoré už
v našom vysielaní na živo odzneli. Takisto plánujeme odvysielať záznamy z prednášok, ktoré odzneli
pri rôznych iných príležitostiach, ale svojim obsahom do projektu zapadajú. Odvysielané prednášky by sme chceli v dohľadnej dobe sprístupniť aj
na stiahnutie, resp. priame pozeranie na internetovej stránke FMFI UK.
Mgr. Miroslav Šedivý,
PaedDr. Soňa Gažáková, FMFI UK

Zuzke
Ladzianskej
V novembri
Každý rok v novembri,
keď lístie koberec kladie
a hmla si do brázd líha,
je mocná chvíľa na dotyk.
Stretnutie s ľuďmi dávnymi,
i s tými, s ktorými sme sa
len donedávna smiali,
kráčali cestou, necestou.
Odišli s tajomstvom smrti,
s krížom i tŕňom ozdobení
a k nám vstúpil smútok.
Ale práve v dnešný deň
akoby nám chceli povedať,
že nie sme ďalekí,
že smrť a život patria spolu,
že láska, nádej dvíha.
Každý rok v novembri,
keď chryzantémami rozkvitnú
úžasné záhrady sveta – cintoríny,
je clivo na duši. A hoci pod rukáv
a do trávy si sadá chlad,
v srdci láska a nádej hreje,
že sme boli, že sme,
že budeme...
(Z kostola Najsvätejšej Trojice,
autor neznámy)

11

Divadlo bez hraníc
Metodické centrum Studia Academica Slovaca, Katedra slovenského jazyka, Katedra slovanských filológií a Katedra ruského jazyka
a literatúry FiF UK usporiadali dňa 29. novembra 2005 v Aule UK III. ročník interkultúrneho
podujatia Academia Slavica, zameraného na
prezentáciu slovanských jazykov a kultúr. V divadelnom predstavení Hra pre 12 jazykov a jednu
univerzitu účinkovali slovenskí študenti slovakistiky a slovanských filológií spolu so zahraničnými
študentmi a stážistami slavistiky, ktorí práve absolvujú študijný pobyt na UK. V súčasnosti na FiF
UK pôsobí 7 lektorátov slovanských jazykov, z nich
ruština, poľština, bulharčina a chorvátčina ako

odbor, ďalšie jazyky slovinčinu, srbčinu, macedónčinu možno študovať ako voliteľný predmet
v jazykových kurzoch. Na podujatí sa zúčastnili
zástupcovia veľvyslanectiev slovanských krajín
akreditovaní v SR, vedenie UK a fakulty a pedagógovia a študenti FiF UK.
V otváracom príhovore rektor UK doc. F. Gahér
ocenil iniciatívu slovanských lektorátov a aktivity
dvoch špecializovaných pracovísk v oblasti slovenčiny ako cudzieho jazyka, a to tejto sekcie pri
Katedre slovenského jazyka a Metodického centra
Studia Academica Slovaca, ktoré zabezpečujú
výučbu cudzincov a prípravu lektorov, organizujú
vedecké podujatia a realizujú aplikovaný výskum.

Zároveň poďakoval prítomným zahraničným lektorom za kvalitu výučby, za starostlivosť a obetavú prácu v prospech vedomostí našich študentov.
„Veď sú to predovšetkým oni, ktorí pestujú slovanskú identitu a budujú jazykový i kultúrny most medzi
slovanskými národmi,“ povedal.
Sprievodnou akciou bola výstava vo vestibule
UK Jednota v rozmanitosti, ktorá propagovala
reálie slovanských krajín a bola spojená s projekciou programov slovanských lektorátov a slovenčiny ako cudzieho jazyka.
(jh)

Oslava náboženských sviatkov na internáte
Vianoce. Čo pre nás znamenajú? Niekto by povedal, že oslavu narodenia
Ježiša, spasiteľa sveta. Iný v nich nevidí žiadnu súvislosť s kresťanstvom
a jednoducho je to pre neho čas, kedy sa venuje svojej rodine v príjemnej
atmosfére. Pre niektorých študentov je to zasa obdobie prípravy na skúšky.
Ale asi každý si ich predstaví v kruhu svojej rodiny, doma. No nie všetci
prežívajú vianočné sviatky v útulnom prostredí domova. Zaujímalo ma, ako
tieto najkrajšie sviatky roka trávia zahraniční študenti, ktorí nemôžu cestovať domov. Sú Vianoce na internáte horšie ako doma?
Oslava Vianoc v Poľsku sa veľmi podobá tej našej. O Poliakoch sa vie, že
sú mimoriadne veriaci národ. Preto aj sviatky sú pre nich úzko späté s oslavou narodenia Mesiáša. Jurek, študent religionistiky, hovorí o rozdieloch
oslavy Vianoc na Slovensku a v Poľsku: „Trávime asi viac času v kostole
a spoločnými modlitbami. Celé Vianoce venujeme poďakovaniu sa Bohu za
všetko, čo nás sprevádzalo v uplynulom roku a modlíme sa za čo najlepší
nastávajúci rok.“ Typický pre 24. december je celodenný pôst od raňajok
až kým nezasvieti prvá hviezda na nebi. Na večeru mávajú dvanásť druhov
jedla. Nesmie chýbať červený boršč, sleď na tri rôzne spôsoby, pirohy s hubami, hríbová polievka či chlieb, namáčaný do vody s makom. Po večeri si
podobne ako u nás rozdávajú darčeky. Neodmysliteľným pravidlom je polnočná omša. Jurek strávil minulý rok vianočné sviatky na internáte v Mlynskej doline. Spolu s kamarátmi, ktorí necestovali domov, si uvarili spoločnú
večeru. „Mysleli sme však pritom aj na to, aby sme boli v kontakte s našimi
rodinami,“ dodal Jurek. Poľskí študenti mali dokonca snahu aj o tradičnú
výzdobu. Malú jedličku si síce nezaobstarali, ale ozdobili si aspoň vetvičku.
Slovenský jazyk sem prišla študovať Elena z Ruska, kde prevláda pravoslávna viera. Oslava Vianoc sa tam v mnohom líši od našej. „Vianoce
oslavujeme až 7. januára, po Novom roku, ktorý je pre nás hlavným sviatkom.
Počas komunizmu sme Vianoce vôbec nemohli sláviť,“ spomína Elena. Sviatky trvajú od 7. do 19. januára. „Deň pred Vianocami sa volá sóčiľnik, vtedy
držíme pôst až do východu prvej hviezdy. Na večeru nejedávame nič tradičné, niekedy je to prasiatko, ale stále pečieme veľa koláčov. Večer ideme
do kostola na vianočnú omšu, kde všetci ľudia stoja,“ vysvetľuje.
Rusi nezabúdajú ani na rôzne zvyky. Dievčatá hádajú, aký bude budúci
manžel, odkiaľ pochádza a ako bude vyzerať. Za všetky tradície som vybrala túto: na dedinách, kde stojí okolo domu plot, pozbíjaný z rôznych lát
a palíc, si dievča odráta desať dosiek a podľa toho, aká bude desiata, určí
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svojho nastávajúceho. Ak bude rovná a dlhá, manžel bude vysoký a dobrý,
keby bola krivá, manžel bude mať krivý charakter. Krátka palica znamená,
že bude malý, hrubá predpovedá tučného muža a podobne.
Elena sa snaží aj na internáte vykúzliť atmosféru domova: „Tento rok si
tiež urobíme stromček a ozdobíme ho.“ Zvykom je kresliť na okná a zrkadlá zimnú krajinu a nikdy nezabudnú primaľovať aj zviera z čínskeho horoskopu, v ktorého znamení bude budúci rok.
Ráno 8. 1. si nachádzajú pod stromčekom darčeky. Tradičné je tiež dostávať niečo, čo symbolizuje vládnuce zviera. Deti spievajú koledy a chodiac
po domoch dostávajú peniaze alebo iné dary.
Pre väčšinu Slovákov je islam vzdialený aspoň tak, ako krajiny, kde je
typickým náboženstvom. Viete, že aj na našej univerzite študuje niekoľko
moslimov? Študenti z Palestíny mi veľmi ochotne porozprávali o zvyklostiach dodržiavania pôstneho mesiaca a o oslavách nasledujúcich po jeho
skončení. Ramadán sa tento rok začal už 4. októbra a trval 30 dní. Ideou
dodržiavania pôstu je súcit s chudobnými, preto nejedia a nepijú od rána
až do západu slnka. Keďže som sa s Wasimom a Mamounom stretla práve
počas pôstu, na moju otázku, ako sa majú, mi odpovedali: „Celkom dobre,
len sme hladní.“ Pôst nie sú povinné dodržiavať tehotné ženy, deti, starí
a chorí ľudia. Po 30 dňoch pôstu nasleduje obdobie sedemdesiatich dní,
kedy sa vykonáva púť do Mekky, posvätného mesta všetkých moslimov.
„Púť stačí vykonať raz za život, ale Ramadán je potrebné dodržiavať každý
rok,“ poznamenáva Wasim. „Tento rok sme sa rozhodli, že si urobíme oslavu v čajovni Aura na „Šturáku“ v Mlynskej doline. Atmosféra je tam určite
bližšia ako v kaviarňach. Môžeme si tam objednať vodnú fajku, pustiť si arabskú hudbu a tancovať nám budú brušné tanečnice.“
V Palestíne sa vyznávajú tri veľké náboženstvá: islam, židovstvo a kresťanstvo. „Kresťanov môžeš nájsť v Jordáne alebo Betleheme,“ vysvetľoval
Mamoun. Na otázku, či Vianoce ignorujú, mi chalani odpovedali: „Na internátoch býva veľa priateľov z Palestíny, s ktorými trávime väčšinu času.
Niektorí sú kresťania a teda oslavujú Vianoce. Hoci my vianočné sviatky
neslávime, prežívame ich spolu s nimi. Podobne ako doma si tu ozdobia
stromček a rozdávajú si darčeky.“
Z rozhovoru som mala dojem, že Palestínčania tu žijú spolu nie iba ako
kamaráti, ale ako bratia.
Lenka Mlynčeková, KŽ FiF UK

V dňoch 30. 9. – 3. 10. 2005 sa konal medzinárodný festival Ars Antiqua Europae, zameraný na európske kultúrne dedičstvo.
Dejiskom tohoto kultúrno-historického podujatia boli lokality Gemera, Abova a Spiša. Na realizácii festivalu má zásluhu Univerzita Komenského a Akademické umelecké združenie, ktoré na pôde UK zastrešuje skupinu umelcov z odborov hudobného,
literárneho a výtvarného umenia.

IV. ročník medzinárodnej prehliadky historickej hudby európskych regiónov
ARS ANTIQUA EUROPAE 2005
Medzinárodný festival AAE 2005 sa niesol v znamení motta „Spoznávajme spoločnú históriu a európske kultúrne dedičstvo“. Cieľom prehliadky bolo prezentovať hudobné umenie na Slovensku od stredoveku až po súčasnosť, ako aj spoznávať diferencované kultúry krajín
Európskej únie. Projekt zahŕňal cyklus jedenástich koncertov v lokalitách so vzácnymi kultúrno-historickými pamiatkami: v Štítniku, Košiciach, Ardove, Aggteleku, na hrade Krásna Hôrka, v Spišských Vlachoch,
v letohrádku Dardanely v Markušovciach, v kaštieli Betliar, v Rožňave
a v Spišskej Novej Vsi.
Novinkami AAE 2005 bola cezhraničná kooperácia s krajinami V 4,
tento rok s Aggtelekským národným parkom v Maďarsku a cyklus:
„Kreatívne dialógy“ s významnými interpretmi.
IV. ročník AAE otvoril v Štítniku dňa 30. septembra 2005 predseda
Košického samosprávneho kraja RNDr. R. Bauer za účasti ministra
vnútra V. Palka, predstaviteľov jednotlivých regiónov a usporiadateľských inštitúcií. Spestrením otváracieho ceremoniálu boli scénky imitujúce posolstvo o udelení mestských výsad Štítniku, rytierske dobové
súboje s aktívnym zapojením divákov a pasovaním víťazov za rytiera
starostkou Ing. K. Zajacovou.
Otvárací koncert patril vokálnemu experimentálnemu súboru
AFFETTO z Brna, s repertoárom zo stredovekej hudby, z najstarších
českých pamiatok, európskeho baroka i súčasnej hudby. Vyvrcholením ich kvalitného interpretačného výkonu bolo dielo Arvo Pärta De
profundis evokujúce hlboký emotívny zážitok. Za spontánnu reakciu
poslucháčov sa vokalisti odvďačili spirituálovým prídavkom.
Počas medzinárodného dňa hudby (1. 10. 2005) sa konali koncerty
v Košiciach, Ardove a Aggteleku. J. Tůma z Hudobnej fakulty AMU
v Prahe, víťaz a laureát viacerých interpretačných a improvizačných
súťaží, venoval svoj organový recitál skladbám J. S. Bacha, F. Mendelssohna-Bartholdyho a J. Vodrážku. Novinkou pre slovenských poslucháčov boli Hanácke tabulatúry (anonym z 18. storočia) – suita
s moravským koloritom. O nej a o svojich pripravovaných interpretačných projektoch sa J. Tůma rozhovoril v „Kreatívnych dialógoch“ po
odznení koncertu. Tůmovou doménou je improvizácia. Pri stvárnení
dvoch tém navrhnutých publikom, najmä v druhej improvizácii vyniklo
jeho priam apoteózne stavebné majstrovstvo.
Ďalší organisti svojimi vystúpeniami dosvedčili domáce i európske
renomé, ktoré ich predchádzalo. M. Svobodová pôsobiaca v Českých
Budějoviciach sa prezentovala na historických organových pozitívoch
v kostolíku v Ardove a v kaplnke hradu Krásna Hôrka, kde zožala
mimoriadny úspech perfektným predvedením diel viacerých európskych škôl. M. Hric, pedagóg Univerzity M. Bela a konzervatória
v B. Bystrici, realizoval záverečný organový recitál v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi. Okrem známych majstrov
s veľkým úspechom uviedol aj takmer nehrané diela starších slovenských a českých skladateľov (V. Figuš-Bystrý, J. Levoslav Bella,
L. Janáček).
Zo zahraničných a mimobratislavských umelcov na AAE 2005 vystúpil: P. Fendrichová z Prahy (spev) a J. Macek z Přibyslavi (lutna)
s dobovou európskou tvorbou, TOMKO QUARTET z Levoče a CAPELLA
GŁOGOVIENSIS – novozaložené zoskupenie z Głogowa v Poľsku
s repertoárom prevažne poľskej proveniencie. Upútali pozornosť hrou
na historických nástrojoch v dobových kostýmoch.
Sakrálne zborové vokálne umenie bolo zastúpené speváckym zborom L. Bárdosa z Maďarska, v Ardove a v Rožnave predviedli repertoár z európskej i maďarskej tvorby 16. – 20. storočia.
Doslova atrakciou sa stal galakoncert s názvom „Ars Musica Europae
– Európske kultúrne dedičstvo – paleta európskej historickej hudby“,

ktorý zaznel z koncertného pódia jaskyne Baradla v Aggteleku v Maďarsku. V tomto nevšednom prostredí, kde poslucháči mohli okrem
hudby vnímať i pôvab jaskynných útvarov a osvetlenia, vystúpili umelci
reprezentujúci krajiny V 4 – z Česka, Poľska, Slovenska a Maďarska.
Členovia bratislavského Akademického umeleckého združenia (AUZ)
vystúpili so skladbami z gemerských hudobných pamiatok a s dielom
I. Zeljenku Musica slovaca. „Koncert v jaskyni sa im vydaril vynikajúco... Niekoľkým desiatkam divákov pripravili spolu s ostatnými účinkujúcimi nevšedný zážitok. Dopĺňala ho „jaskynná“ atmosféra... „, komentoval koncert dňa 3. 10. 2005 gemerský denník KORZÁR.
Univerzita Komenského a Akademické umelecké združenie k uskutočneniu festivalu AAE 2005 prispeli koncepciou a dramaturgiou
programu, organizačno-usporiadateľskou spoluprácou, prípravou
festivalového bulletinu a programových textov a účinkovaním umeleckých súborov.
Konkrétnym vkladom prispeli PhDr. M. Smoláková, CSc., z Katedry
dejín výtvarného umenia FiF UK, ktorá podala odborný výklad významných umeleckých diel interiéru Dómu sv. Alžbety v Košiciach
a kostola Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi, a Mgr. art.
E. Hahnová, vedúca sekcie klávesových nástrojov AUZ, najmä prípravou a registrovaním organových koncertov a tvorbou programových textov.
Univerzitný súbor CAMERATA COMENIANA BRATISLAVENSIS v kostole sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch predviedol program:
„Historické literárno-hudobné reminiscencie – Slovensko 16. – 18. storočia“. Sprístupňujúc ukážky z tvorby autorov, z ktorých mnohí boli aj
významnými európskymi osobnosťami, bol program akousi protiváhou
k súčasnej multimediálnej komerčnej kultúre. Odozvu u poslucháčov
našli najmä skladby spišských autorov (S. Marckfelnera a J. Šimbrackého) v interpretácií organistky K. Hanzelovej z Bratislavy a vokálneho tria. Novinkou bola pútavá scénka – predvedenie biblického príbehu o boháčovi a Lazárovi z pera P. Kyrmezera (1566).
Akademické umelecké združenie v programe „Ó, múza, kde že si?“ sa
v kaštieli Betliar úspešne zhostilo náročnej úlohy a podalo reprezentatívny prierez európskej hudobnej a literárnej tvorby 13. – 18. storočia. Ich výkon treba oceniť, pretože išlo o interpretáciu rôznorodých
umeleckých druhov a európskych kompozičných škôl v komornosólistickom podaní, pri zachovaní jazykových dobových originálov
a štýlovosti. Skupina interpretovala umenie Francúzska, Talianska,
Španielska, Nizozemska, Anglicka, Nemecka, Česka i slovenského
teritória.
Pozoruhodný výkon v oboch uvedených programoch podala
Mgr. E. Vojtechová v charakterovo výstižnej kreácii umeleckého slova.
Ťažisko vokálnych partov spočívalo na výbornej interpretácií speváčky
A. Hamadovej. Oporou kvarteta zobcových fláut bola Mgr. K. Sallerová.
Počas spoločenskej časti podujatia sláčikové kvarteto vedené
Mgr. art. K. Hlistovou poskytlo účastníkom hudobné menu – „Nadčasové lahôdky majstrov troch storočí“.
Programovo pestrý a pre divákov i poslucháčov príťažlivý festival
Ars Antiqua Europae 2005 sa mohol konať vďaka finančnej podpore
Košického samosprávneho kraja a Ministerstva kultúry SR, zahraničnej spolupráci a propagácií Slovenského rozhlasu a RV TV.
V budúcich ročníkoch predpokladáme naďalej participáciu zahraničných inštitúcií, ako aj realizáciu podujatí na akademickej pôde.
Doc. PhDr. K. Izáková, PhD.,
autorka projektu a dramaturgička programu AAE
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Recenzia

Lívia Adamcová: MODERNE LINGUISTIK
EINE PROPÄDEUTIK FÜR GERMANISTEN VERLAG
FÜR LITERATUR- UND SPRACHWISSENSCHAFT
Wien 2005, ISBN 3-7069-0275-3

V súčasnosti je známa potreba diel odborného charakteru, ktoré by
poslucháčov našich vysokých škôl stimulovali k štúdiu a zároveň uvádzali
do danej problematiky. Predložená propedeutika je podľa môjho názoru
veľmi prakticky koncipovaná. Dielo ako celok odráža prehľad o najdôležitejších základných pojmoch a centrálnych problémoch všeobecnej a nemeckej
lingvistiky. Študenti tu nájdu kompletný súbor pojmov, metód, výsledkov nemeckej jazykovedy od dávnych jazykových foriem až po súčasnú nemčinu.
Tematický záber monografie je tak rozsiahly, ako to naznačuje jej titul.
Obsahuje 26 kapitol, ktoré analyzujú jazyk z rôznych aspektov. V prvých
kapitolách autorka oboznamuje čitateľa s jazykom a hovorením ako vedeckoempirickým objektom, zhromažďuje početné definície jazyka z pohľadu
rôzne orientovaných jazykových teórií a ponúka prehľad o najdôležitejších
jazykových koncepciách. Veľmi prehľadne autorka popisuje pojem jazyk
s jeho subsystémami (Die Sprachvarietäten und die Sprachebenen) a predstavuje jazyk ako abstraktný systém a jeho konkrétnu realizáciu (Gesprochene und geschriebene Sprache). Jazykovému systému a reči (Kompetenz und Performanz) sú venované 5. a 6. kapitola. Základné znalosti zo
všeobecnej lingvistiky dopĺňa kapitola „Funkcie jazyka“ z pohľadu Karla
Bühlera a Romana Jakobsona, ako aj rôzne koncepcie jazykových a gramatických teórií súčasnosti.
V ďalších častiach sa autorka zaoberá germanistickou lingvistikou a jej
ťažiskami v súčasnosti (Forschungsfelder und Methoden der Sprachwissenschaft). Poukazuje na jazyk ako systém znakov v jednotlivých disciplínách
jazykovedy: fonetika a fonológia, morfológia a syntax, lexikológia a lexikografia, sémantika. Pripomíname, že i keď mnohostranné aspekty znaku ako
akustického obrazu a pojmu sú menej rozpracované, uvedený materiál môže
študent efektívne využiť.
Ďalšie kapitoly poskytujú prehľad jazykových rodín a príbuzenstiev (Universalien – Typologie – Genealogie) a porovnávajú ortoepiu a ortografiu aj
z historického hľadiska. Bez povšimnutia neostali ani existujúce formy súčasnej nemčiny a premeny jazyka (Lautwandel – Entlehnung – Bedeutungswandel).
Posledné kapitoly sú venované centrálnym problémom nových tendencií
v jazykovednom výskume (Text-, Sozio- a Pragmalinguistik). Snáď o niečo
väčšiu pozornosť z vymedzených aspektov by si zaslúžila jazyková pragmatika. O to rozsiahlejšie načrtla autorka iné zaujímané témy, ako napríklad: „Rozdelenie a medzinárodná pozícia nemeckého jazyka v Európe a vo
svete“ alebo „Nemčina ako pluricentrický jazyk“ (Regionale Varietäten und
Gliederung des Deutschen). Vyzdvihnúť treba aj podrobný popis nemeckého
jazyka v Rakúsku.
Celá kniha ponúka bohatý, zmysluplný materiál, jednotlivé kapitoly sú
spracované premyslene, s dôrazom na zanedbané a praktické problémy
s nemčinou. Pre overenie a zhodnotenie vedomostí a pre podnety k diskusiám na seminároch sú určené otázky a úlohy umiestnené v závere publikácie. Kniha je doplnená zoznamom najdôležitejších odborných pojmov
nemeckej lingvistiky, na ktoré poukazujú hrubo vytlačené termíny v texte.
S týmto bohatým pojmovým materiálom môžu študenti dobre pracovať
na seminároch, použiť ich v referátoch, v seminárnych a diplomových prácach
a rozšíriť tým svoju slovnú zásobu v nemčine.
Táto monografia sa vyznačuje originálnou, vynaliezavou štruktúrou. Hneď
po otvorení si čitateľ môže všimnúť jedinečné spracovanie kapitol. Témy
nie sú vyplnené textami, ale sú uvádzané heslovite, doplnené výrokmi (ojedinele životopismi) známych lingvistov. Takýto spôsob autorka preferuje
preto, aby u študentov podporila kreativitu tým, že texty si môžu samostatne dopĺňať a vysvetľovať, resp. pojmy spracovať. Takéto texty sú striktne
formulované, takže študent si môže svoje základné poznatky sám upevniť
a prostredníctvom pojmov a hesiel je podnecovaný k premýšľaniu a diskusiám. Kniha je sprevádzaná orientačnými náčrtmi a schémami, tabuľkami
a obrazmi, ktoré slúžia na uľahčenie samoštúdia a trvalé uchovanie vedomostí v pamäti.
V súčasnosti sú akceptované predovšetkým tie publikácie z oblasti cudzojazyčnej literatúry, ktoré sa osvedčia aj v praxi. Z tejto perspektívy možno predloženú knihu považovať za potrebný materiál, neoddeliteľný pracovný prostriedok pri príprave na skúšky a na vyučovanie germanistiky.
Autorka správne poukazuje na inovačné metódy pre lepšie vštepenie základných lingvistických poznatkov. Predložila tým celkom inak koncipovanú knihu, ktorá sa doposiaľ neobjavila na slovenskom knižnom trhu.
Vďaka uvedenému obsahu a spôsobu spracovania sa Moderne Linguistik
určite stane vítanou pomôckou nielen pre študentov germanistiky, ale aj pre
každého, kto chce získať základné poznatky z oblasti všeobecnej a nemeckej
Mária Kavcová, PdF UK
lingvistiky.

Ozvena
Ad: So študentmi na aktuálnu tému, Naša univerzita, november 2005,
č. 3, str. 16

Reakcia na názory študentov ubytovaných v ŠD ĽŠ
Študentský domov Ľ. Štúra v Mlynskej doline je jedným z najväčších poskytovateľov ubytovania a na svoje prevádzkovanie
potrebuje značné finančné prostriedky.
Z miernej straty, ktorú ŠD v roku 2003 vykazoval, sa efektívnym využitím priestorov, racionalizáciou ľudských zdrojov,
naštartovaním podnikateľskej činnosti – či už letného ubytovania, hotelového ubytovania a ubytovania neštudentov, prenájmom priestorov – podarilo zaznamenať hospodársky rast.
Napriek tejto skutočnosti sa vzhľadom na veľkosť a dlhoročnú
absenciu finančných zdrojov môže zdať tento nárast ako
nedostatočný. Treba si však uvedomiť, že značná časť investícii,
ktoré sa museli nutne realizovať, nie je okom viditeľná.
Za posledný rok bolo nevyhnutné riešiť viaceré finančne nemálo náročné havarijné situácie, pre študentov neviditeľné, ako
napr. strešné plášte, ktoré sa vymenili v celom objekte výškových budov a v manželských internátoch. Zároveň sa začala
kompletná rekonštrukcia manželských internátov po jednotlivých blokoch, ktorú by sme chceli ukončiť do troch rokov. Ide
o komplexnú rekonštrukciu, finančne krytú iba zo zdrojov ŠD.
V tomto roku sa nám podarilo zvýšiť ubytovací štandard tým,
že sme poskytli študentom nové chladničky.
Podarilo sa nám zrekonštruovať viaceré balkóny vo výškových
budovách. Teraz sa v celom vestibule kladie nová podlahová
krytina, čím v budúcnosti opäť ušetríme, pretože už nebudeme
musieť vynakladať zdroje na opravu – doterajšie linoleum sa muselo, vzhľadom na veľký pohyb študentov, meniť každé dva roky.
Ubytovanie v Átriových domkoch – okrem zrekonštruovaných
blokov A, B, K, H – považujeme za najmenej komfortné. Uvedomujeme si, že tento objekt nie je po architektonickej stránke
vhodne riešený, žiaľ, túto skutočnosť nemôžeme ovplyvniť.
Našou snahou je postupne zrekonštruovať strešné plášte, balkóny, ktoré svojou opotrebovanosťou môžu v budúcnosti spôsobiť značné problémy, a sociálne priestory, ktoré ako spoločné
zariadenia sú vo veľmi zlom stave.
V pôvodných objektoch je situácia naozaj kritická. Vo výškových blokoch máme dokonca viac ako 30-ročný nábytok. Veríme však, že v budúcom roku tento nepriaznivý stav dokážeme
napraviť. Za pozitívne možno považovať to, že sa nám podarilo
značne eliminovať dlhoročný problém so švábmi. V budúcom
roku musíme nutne rekonštruovať elektrorozvody, celý výškový
blok B chceme zariadiť novým nábytkom. Ďalší rok počítame
s rekonštrukciou bloku B, a tým by sme dosiahli veľmi dobrý
stav oboch výškových blokov.
Samotnú kapitolu tvorí pripojenie na internet. Vo všetkých
rekonštruovaných objektoch je pripojenie na internet samozrejmosťou. V tomto trende chceme a budeme pokračovať aj
naďalej. Už v budúcom roku sa zároveň s výmenou elektrorozvodov budú inštalovať aj prípojky k internetu, čím dosiahneme viac ako 50 percentnú pripojenosť.
Za pozitívnu považujeme skutočnosť, že sa nám podarilo
odstrániť prenikanie nežiaducich elementov do nášho domova.
Pre niektorých študentov môže znamenať neustála kontrola
problém, ale som presvedčený, že je to v prospech veci.
Naša snaha bude však korunovaná úspechom iba vtedy, ak
sa o to pričinia aj samotní ubytovaní študenti. Typickým príkladom zanedbávania základných hygienických návykov sú napr.
aj ploštice.
Kolos, akým je ŠDaJ Ľ. Štúra, prináša so sebou rad problémov technických, ekonomických, ba aj problémov ľudskej
komunikácie. Snahou nášho manažmentu a všetkých pracovníkov je v prvom rade spokojnosť našich zákazníkov – študentov, to však nie je možné bez ich spolupráce.
Mgr. Róbert Gula, riaditeľ ŠdaJ Ľ. Štúra
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Študentským perom

Arogantná zima
Príjemná jeseň so svojimi pestrými farbami,
zubatým slnkom a miernymi rannými mrázikmi sa opäť dočasne pobrala do lovíšť. Tento
rok sa nám počasie celkom vydarilo, keď si
odmyslíme sivé mračná oblakov, ktoré zapríčinili niekoľko upršaných dní a občasné
mrholenie. Z mysle sa nám drali nostalgické
spomienky na leto, ktoré sa odsťahovalo do
teplých krajín. Nech už sme mali akýkoľvek
dôvod, čo by to bola za jeseň bez kvalitnej
depresívnej nálady...?
Lenže jeseň ustúpila do úzadia. Medzitým
sa však neúprosne blíži ďalšia v poradí, teda
zima, aby nám nasadila... čiapky na hlavy.
Presne tak, ako sa na vladárskom tróne strieda počas roka postupne dvanásť mesiacov,
tak aj na tróne ročných období sa bez hádok
a vojen menia panovníci. So začiatkom vlády Decembra sa o pozornosť začína uchádzať Zima.
Ako vieme, panovníčka je to mimoriadne
chladná, odmeraná a charakteristika „neúprosná“ je naozaj na mieste. Nespôsobuje
nám síce dušebôle, „depky“ a následné samovražedné sklony, ale všetci, ktorí s ňou
prišli do kontaktu, o nej vedia, že nerada robí
kompromisy. Vlastne ich vôbec nerobí. Všetci
sa musíme skloniť pred jej vrtochmi a poslúchať. Keď si v jeden deň zmyslí, že sa vyblázni
pri supermrazivej víchrici, nezostáva nám
nič iné, len sa zababušiť a čušať. Najlepšie
ju vtedy okabátime tak, že „okabátime“ seba,
teda pritiahneme si kabát pevnejšie k telu.
Inokedy sa jej zapáči vrhať nám do očí šípy
v podobe slnečných lúčov, ostro sa odrážajúcich od čerstvo napadnutého bielulinkého
snehu. Keď nám zasa uštedrí neželanú lekciu
korčuľovania, nadávame, ale veľa tým nedosiahneme. Ona znova víťazí a náležite sa z toho teší.
Často sa stáva, a na to sme si už tiež zvykli,
že obdobie vládnutia si nadmieru predĺži. Robí
tak z čírej namyslenosti a aj preto, že vôbec
nie je kolektívna. Jej arogancia nepozná medze...
Dúfam, že nastávajúca Zima bude mať dobrú náladu a nebude na nás príliš zlá. Snáď
nám venuje aj niekoľko studených lúčov slnka a dovolí nám tešiť sa z páperovej pokrývky.
Všetkým prajem krásne zimné zážitky, pokojné Vianoce a úspešný Nový rok!
Lenka Mlynčeková

Univerzita života
Škola, základ života. Určite aj vám niekde v pamäti blúdia scény z čiernobieleho skvostu českej
kinematografie, ktorý ste zhliadli v nedeľné popoludnie v rodičovskej obývačke, prípadne nejakou (ne)šťastnou náhodou. (Ak vám to skutočne nič nehovorí, musíte sa veľmi čudovať, keď vo
vašej blízkosti zrazu preletí okrídlená „muška jenom zlatá!“) V každom prípade posolstvo hrdo
svieti už v názve filmu.
No skutočne sa natíska otázka, či nie je väčšou pravdou, že najlepšia škola je sám život. Lebo...
Mlynská dolina. „Šturák“. (Oficiálne Študentské domovy a jedálne Ľudovíta Štúra.) Blok B,
klasické bezraňajkové ráno. Po chodbe sa motá pár mikimausov. Vyplašene ujdú, len čo ma
zbadajú. O niekoľko minút narazím na zablúdené duše prežúrovanej noci. Kde iní končia, my
začíname. Pridám do kroku, nech stihnem zbehnúť tých šesť poschodí. Výťah vytrvalo odmieta
„give a lift“ osobám nedosahujúcim päťdesiat kíl, proti čomu zasa protestuje môj študentský
jedálny lístok. Miniem prázdnu vrátnicu, ujo fajčí na zábradlí pred „intrákom“. Ešte najprívetivejší
zo všetkých kopcov, kým ladne naskočím do priestornej limuzíny s usmievavým šoférom. Ach,
nie, čo sa to deje? Limuzína číslo tridsaťjeden práve opúšťa stanovisko. Bezo mňa. Niekoľko naivných zúfalcov sa rozbieha dolu kopcom. Ich snaha končí presne v tom štádiu, v ktorom začala.
Šofér s flegmatickým výrazom škodoradostného profesionála zatvára dvere presne tri sekundy
predtým, než sa dokotúľajú na zastávku. Nevadí, o desať minút pôjde „tridsaťdevina“. Poznáte ten
vtip, koľko ľudí sa do nej zmestí? Vždy ešte jeden.
Pred dvoma rokmi sa to približne tristo extrémistov rozhodlo overiť. Podľa účastníka tejto požehnanej chvíle, atmosféra vo vnútri po desiatich minútach bola... teda, už nebola. A tu prichádza.
Všetci sa súkame dnu. Koncentrácia ľudskosti klesá v nepriamej úmere so stúpajúcim počtom
jedincov. Ešte stále nechápem pohnútky tých, ktorí riskujú zdravie a dobrú náladu, aby sa
odviezli dve zastávky. Dve minúty v monštre za desať minút čerstvého vzduchu, vlastne hocakého vzduchu. Bez cudzích častí tiel nalepených na tom vašom. Veď to poznáte... A ak nie, slová
sú zbytočné.
Keď dôjde k prvému oficiálnemu kontaktu tretieho druhu, mestská hromadná doprava bude
jednou z vecí, pre ktorú si nás mimozemšťania zaškrtnú v kolónke „nebezpeční“. Keď ma
vypľuje v blízkosti mojej alma mater, škola života pokračuje v udeľovaní lekcií. Po prednáškach
treba stroviť nejakú tú poživeň (chachá, toto ste nečakali, čo?). No najskôr ju musíte uloviť.
A hádajte kde. Chaos a konzum na Kamennom námestí. Národa ako maku, dôchodcovia, študenti a tí ostatní. Nervózni. Rožky, ktoré všetci z hygienických dôvodov berú plným priehrštím
holými rukami. Ňam.
Keď konečne opúšťam veľkú supermarketovú rodinu, osloví ma bezdomovec. (Neuveríte, no
počítač toto slovo nepozná a podčiarkuje ho červenou. Paradox ako vyšitý.) Či nemám nejaké
jedlo. Uhm. Mám. Chlieb a čokoládu, lebo to je moja droga. Tak, dáme nejaké drobné. Niekedy.
Inokedy nie. Niežeby človek nechcel robiť dobré skutky. Ale... Jánošík sa vrátil zatiaľ len na
Novú scénu. Chudobní sú všetci. „Študáci“ aj „bezďáci“. Kto je na vine? Prosím neriešiť. Zoči-voči
ujovi s hladným pohľadom a výzorom Deduška Večerníčka to nepomôže. Ani to, keď prispejete korunkou a následne sa chytáte za hlavu pri zvýšení nájmu vašej skromnej izbietky v Slávičom údolí.
No. Konečne konečná. Cintorín, len tak mimochodom. Na vrátnici ťažko znudený strážca
security letmo zaregistruje preukaz a pošle vás v duchu... od ucha k uchu. Výťah. Ten starý
drevený berie aj ľahšie osôbky. Opäť chodba, presýtená lákavou vôňou večere, ktorú nebudete jesť. To nič, ostali rožky naše každodenné. Hm. Večerný program je individuálny a pestrý.
O tom možno nabudúce. V každom prípade, ďalší deň za nami. Aj s lekciou. Len aké je poučenie, riešenie, pointa?
(et)

Strávili ste roky nad učebnicami cudzieho jazyka alebo ste sa vrátili z dlhodobejšieho pobytu v zahraničí? Dajte si potvrdiť svoje vedomosti
jazykovými skúškami!
Po rozšírení Európskej únie sa môžete v zahraničí ľahšie zamestnať. Na preukázanie vašich jazykových znalostí firmám maturita z jazyka niekedy
nestačí, a preto požadujú absolvovanie medzinárodných jazykových skúšok. Ako doklad o ich
zvládnutí dostanete jazykový certifikát. Ak už nejaký máte, určite ohromí aj slovenského zamestnávateľa. Bez certifikátu sa nezaobídete ani na
zahraničných univerzitách. Veľakrát je podmienkou
na prijatie.
Anglicky hovoriaci majú na výber rôzne stupne
Cambridgeských skúšok, ktorých platnosť je neobmedzená. Uznávané sú v celom svete. V testoch uvidíte britské výrazy ako „have got“. Najľahší Preliminary English Test (PET) sleduje orientáciu
v bežných životných situáciách. S Fisrt Certificate
(FCE) už môžete v zahraničí pracovať, s Cambridge
Advanced Examination (CAE) aj študovať. Najvyššia úroveň Cambridge Proficiency English (CPE)
predstavuje vstupnú bránu i do obchodných a aka-

Otestuje si
svoj cudzí jazyk
demických inštitúcií. Medzinárodne uznávaný
TOEFL test pochádza z Ameriky. Preto neobsahuje výrazy a idiómy používané vo Veľkej Británii
a v iných anglicky hovoriacich krajinách. Certifikát
je však po dvoch rokoch neplatný. Zloženie skúšky
máte zaručené pri certifikáte International English
Language Testing Service (IELTS). Na základe dosiahnutého počtu bodov totiž dostanete certifikát
s hodnotením vašej angličtiny. Schopnosť dohovoriť sa v oblasti obchodu ukáže Test of English
for International Communication (TOEIC).
Certifikáty z nemeckého jazyka vydáva nemecký
Geothe inštitút alebo Rakúsky inštitút. Ak plánujete

študovať na univerzite, siahnite po certifikáte Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang
(DSH).
Študenti francúzskeho jazyka majú na výber
z dvoch certifikátov. Diplome d'études en langue
francaise (DELF) a Diplome approfondi de langue
francaise (DALF) sú hodnotené ako štátne skúšky
a francúzske ministerstvo školstva ich uznáva ako
doklad o tom, že po jazykovej stránke u nich môžete študovať.
Jediným uznávaným španielskym certifikátom
je Diplomas de Espanol como Lengua Extranjera
(DELE). Udeľuje ho španielske ministerstvo školstva a kultúry. Pokročilí milovníci talianskeho jazyka môžu získať Certificato dell'Italiano come Lingua
Straniera (CILS). Bez neho vás ako zahraničného
študenta neprijmú na vysokú školu.
Na stránke www.saia.sk je zoznam stredísk, kde
môžete na Slovensku certifikáty získať.
Dominika Péterová

Stranu pripravili študenti 2. roč. Katedry žurnalistiky FiF UK pod vedením Lenky Mlynčekovej
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Pedagógovia, výskumníci,
zamestnanci a študenti
Univerzity Komenského!
Vstupujeme do aktívnej fázy autoevalvácie univerzity.
Váš názor nesmie chýbať,
univerzita, vaša alma mater, ho potrebuje.

Máte mimoriadnu príležitosť prispieť,
využite preto diskusné fórum

http://diskusie.uniba.sk/evaluacia/
•
•
•
•
•
•
•

Máme správnu víziu o univerzite a o nás samotných?
Poznáme našu činnosť a jej výsledky?
Sme si istí, že vieme, že to, čo robíme, robíme správne?
Poznáme naše silné stránky?
Poznáme naše slabiny?
Sme si istí, že výsledok nášho snaženia je kvalitný?
Máme predstavu o našej budúcnosti?

Univerzita čaká
na vašu mienku, odpovede, názory, kritiku,
stanoviská a podnety.

KONAJME!!!
Prispejeme sebe, prispejeme svojej alma mater.
I. Ostrovský, prorektor UK

Zvláštna príloha spravodaja Naša univerzita
k tragickej smrti Daniela Tupého,
študenta Filozofickej fakulty UK
V piatok 4. novembra večer, napadli na Tyršovom nábreží v Bratislave neznámi útočníci
nožmi skupinu mladých ľudí. Jeden z nich pri prevoze do nemocnice bodným ranám podľahol. Bol to Daniel Tupý, 21-ročný študent 2. ročníka Filozofickej fakulty UK. Danielovi
kamaráti, ktorí útok prežili, vypovedali, že podľa výkrikov útočníkov išlo o skupinu skinhedov, neonacistov. Pohreb Daniela sa konal 10. novembra 2005 v Žiline.
Vražda Daniela otriasla ľahostajnosťou bratislavskej verejnosti. Združenie Ľudia proti rasizmu
spolu so študentmi zorganizovalo 9. novembra na Hodžovom nám. v Bratislave demonštráciu
„Zastavme neonacistov – nech sa skončí prelievanie nevinnej krvi“ a sviečkový pochod na nábrežie, na miesto zločinu. Demonštrácie v Bratislave sa zúčastnilo okolo 4 000 ľudí, podobné akcie
sa uskutočnili aj v Košiciach, v Prešove a vo Zvolene.
Na bratislavskej demonštrácii verejne odznelo aj vyhlásenie
rektora a vedenia UK, ktoré dostali aj masmédiá:
„So zdesením som prijal správu o tragickej smrti študenta Filozofickej
fakulty Univerzity Komenského Daniela Tupého. Stal sa nevinným terčom
i obeťou najviac opovrženia hodných prejavov novodobého fašistického násilia. Iba z ľudskej nenávisti a zvrátenej ideológie zomrel mladý
človek, ktorý mal celý život pred sebou.
Radikálne odsudzujem všetky prejavy fašizmu, rasizmu a xenofóbie,
a vyjadrujem plnú podporu dnešnej demonštrácii našich študentov proti
neonacizmu. Ľutujem, že vzhľadom na môj pobyt v zahraničí sa jej nemôžem osobne zúčastniť. Som však rád, že v takejto vážnej situácii
sa dokázali študenti zmobilizovať a verejne odsúdiť nielen tento krvavý
zločin, ale celú hanebnú ideológiu neofašizmu a neonacizmu. Blíži sa
Deň študentstva a i ten pre nás bude výzvou, aby sme opätovne vyjadrili svoj odpor a svoje NIE fašistickému násiliu.“
V Bratislave dňa 9. 11. 2005
doc. PhDr. František Gahér, CSc.
rektor UK a vedenie UK
Vyhlásenie k tragickej udalosti vydali 14. novembra 2005 i pedagógovia a študenti Katedry filozofie a dejín filozofie FiF UK:
„S hlbokým zármutkom sme prijali správu o tragickej smrti nášho študenta, spolužiaka Daniela Tupého. Jeho predčasným skonom vyhasol
talent mladého filozofa, literáta a hudobníka.
To, čo sa stalo, je nielen osobnou tragédiou, ale aj zmarením intelektuálneho a umeleckého potenciálu, ktorým Daniel Tupý mohol v budúcnosti obohatiť našu už aj tak okypťovanú kultúru. Zároveň vnímame túto
udalosť ako veľmi vážne memento, že v našej spoločnosti zlyhávajú základy samej demokracie, stráca sa pocit právnej istoty, ktorý je taký nevyhnutný pre dôstojný ľudský život. Sme veľmi znepokojení situáciou,
v ktorej dennodenne dochádza k prejavom hrubého násilia a beštiality
a v ktorej sa tieto môžu beztrestne šíriť. Chápeme ju ako závažný spoločenský problém, ktorý si vyžaduje zvýšenú pozornosť a bezodkladné
riešenie zo strany politikov, kompetentných inštitúcií, a občiansku angažovanosť nás všetkých. Chceme, ba priam musíme naň reagovať aj ako
filozofi, a to nielen jednorazovou výzvou, ale systematickou teoretickou
reflexiou stupňujúcich sa deštruktívnych fenoménov súčasnej doby.
Obraciame sa s výzvou na kompetentných a zodpovedných vládnych
činiteľov a politikov, aby zabezpečili vyšetrenie tejto vraždy a vinníkov
náležite potrestali!“
Učitelia a študenti Katedry filozofie
a dejín filozofie Filozofickej fakulty UK

Následne študenti a učitelia Katedry filozofie a dejín
filozofie Filozofickej fakulty UK iniciovali Zhromaždenie
študentov a učiteľov Univerzity Komenského pod názvom
„Protestujeme proti násiliu“, ktoré sa uskutočnilo dňa
21. novembra 2005 o 16.00 h v Aule UK.
Zhromaždenie sa konalo pod záštitou a za účasti doc. F. Gahéra,
rektora UK, doc. A. Eliáša, dekana FiF UK, predstaviteľov študentov, prítomná bola i najbližšia rodina zavraždeného študenta D. Tupého. Program zhromaždenia v zaplnenej Aule UK moderovala doc. PhDr. Etela
Farkašová, PhD., vedúca Katedry filozofie a dejín filozofie FiF UK.

Časť z prejavov, ktoré odzneli na zhromaždení,
prinášame v plnom znení.
Prejav doc. PhDr. Františka Gahéra, CSc., rektora UK
Slová Stojte v poznanej pravde, ktorá víťazí nad všetkým a má silu až
na veky, sú z listu človeka, ktorý obetoval za pravdu to, čo človek dokáže obetovať len vtedy, keď ide skutočne o všetko. Napísal ich vo
svojom poslednom liste majstrom, bakalárom a študentom univerzity
pražskej jej rektor Majster Ján Hus z Kostnice 27. júna 1415, niekoľko
dní pred svojou obetou.
Ak sa pri hádam ospravedlniteľnej dávke pýchy môžeme my, študenti,
učitelia a ostatní zamestnanci Univerzity Komenského považovať aj za
nasledovníkov tej pražskej či Karlovej univerzity, tento odkaz by nás
mal zaväzovať.
V tejto súvislosti je dôležité poznať, čo znamená archaicky znejúce
slová stáť v poznanej pravde a uvedomiť si, čím táto pravda je. Ak absurdná smrť Daniela má mať aj celospoločenský dosah a špecifický
zmysel, tak všetci, ktorým nie je jeho smrť ľahostajná, musíme nielen
otvorene odmietať zločinecké ideológie, pranierovať ľahostajnosť, agresivitu a násilie, ale musíme aj dokázať definovať a vysvetľovať iným, aký
je rozdiel medzi pravdou víťazov a víťaziacou pravdou.
Svoju pravdu môžu presadzovať tí, ktorí sa považujú za víťazov, pretože svojou brutálnou silou a násilím dokážu zastrašiť tolerantných,
svojou lžou umlčať skutočnú pravdu, politickou mocou, ktorú považujú
za hlavný argument, deformovať spôsob hľadania najlepších riešení,
mocou peňazí nahradiť každú skutočnú hodnotu.
Najťažší zápas je bojom o to, čo priamo nemôžeme ani vidieť ani hmatať, čo však v prípade absencie máva nesmierne tragické dôsledky: je
to zápas o hodnoty, v ktorom proti pravde víťazov na základe brutálnej
sily a násilia stojí tolerancia a obrana práv a slobôd, proti nenávisti
porozumenie, proti lži pravda, proti zneužívanej moci demokracia,
proti izolácii bezmocných solidarita, proti mocným moc občanov, proti
moci peňazí skutočné hodnoty. Tento spor o hodnoty je permanentným
zápasom, ktorý nesmieme nikdy vzdať a nesmieme podľahnúť zdaniu
definitívneho víťazstva.
Musíme odmietnuť politické panoptikum, kde vládne korupcia, kde
sa partokrati uzatvárajú vo vnútornom boji o korytá bez ohľadu na stav
spoločnosti, kde najvážnejším problémom je diskusia o nepatrnom
znížení poslaneckej imunity, ktorá svojím rozsahom pripomína feudalizmus.
Zápasu o hodnoty sa musíme zúčastniť aj preto, že bez úsilia o presadenie hodnôt, akými sú sloboda a pravda, bez aktívneho odporu voči
zlu, a to nielen na akademickej pôde, ale i v celej spoločnosti, nemôže si
naše spoločenstvo študentov a učiteľov splniť svoje poslanie.
Stretávame sa na akademickej pôde Univerzity Komenského, v našej
aule, na mieste, ktoré v týchto zápasoch už niečo znamenalo. Naše
tradície, insígnie, symboly, Gaudeamus igitur máme nie preto, aby sme
boli iní ako ostatní, nie preto, aby to bolo pre niektorých z nás zdrojom
povýšenectva. Naším poslaním je služba spoločnosti, občanom, služba
nielen v tom, že pripravujeme mladých ľudí do praxe, ale najmä v tom, že
pestujeme a presadzujeme hodnoty, ktoré potrebuje každá slušná
spoločnosť. Aj preto s plnou váhou univerzitnej autority predkladáme
kompetentným požiadavky, vyjadrené v našom vyhlásení.

Predkladáme ich nielen preto, že majú v našej spoločnosti niečo
zmeniť, nie sú iba apelom na mocných, aby odvrátenou stranou našej
slobody a demokracie nebol strach a násilie, ale najmä preto, že si
chceme pripomenúť hodnoty, na ktorých a za ktorými stojíme. Z tejto
auly chceme odísť do tohto zápasu, ktorý, posilnení spoločnými cieľmi,
nemôžeme prehrať.
Posilniť nás má aj to, že nemohlo byť slepou náhodou, že keď bol
v novembri 1939 v Prahe zavraždený študent Jan Opletal, odišli do
Povstania na hrebene Nízkych Tatier slovenskí vysokoškolskí študenti,
členovia strážneho oddielu, že po okupácii v roku 1968 priniesli najvyššiu obeť Jan Palach a ďalší mladí ľudia a že november 1989 by
bez študentov iste nebol. Naše činy, ako odpoveď na zločin, ktorého
dôsledkom bola smrť Daniela Tupého, by mali byť hodné tradície
aktívneho odporu voči zlu.

Prejav doc. PhDr. Antona Eliáša, CSc.,
dekana Filozofickej fakulty UK
Za takmer štyridsať rokov môjho študentského a pedagogického
pôsobenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského som nezažil
zhromaždenie, ktorým by akademická obec musela reagovať na takú
tragickú udalosť, aká viedla katedru filozofie a dejín filozofie našej
fakulty k zvolaniu tohto protestného stretnutia. Vražda nášho študenta
filozofie Daniela Tupého, ktorú takmer v predvečer Medzinárodného dňa
študentov spáchali pohrobkovia ideológie tých, čo v roku 1939 zavreli
české vysoké školy a popravili celý rad ich študentov a učiteľov, akoby
sprítomnila obludnosť oboch týchto ohavných, zločinných skutkov.
Daniel sa zapísal na štúdium filozofie v akademickom roku 2004/2005,
čo bolo prirodzeným vyústením jeho záujmov o kultúru v najširšom
zmysle slova. Už v prihláške sa priznal, že tým, čo ho aj z hľadiska
budúcej profesijnej orientácie najviac láka, je filozofia, dejiny, literatúra
a hudba. O cieľavedomej snahe získať z týchto oblastí čo najviac
poznania, svedčí aj jeho výber zapísaných kurzov v prvom a druhom
roku štúdia, kde okrem povinných predmetov možno nájsť aj tvorivé
písanie, seminár z buddhistickej meditácie, kurz o európskych paralelách slovenských čarodejníc a bylinkárok, kurzy o poznávacej kompetencii filozofie a literatúry či o láske ako téme filozofie a literatúry.
Literatúra, hudba, filozofia, dejiny. Krása, poznanie, tolerancia. Kultúrnosť a humanita ubodaná na smrť rasizmom, xenofóbiou,
intoleranciou v háve najbarbarskejšieho násilia.
Proti takémuto zločinu nemožno neprotestovať. Zotrvať v pohodlnej
ignorancii, tváriť sa, že išlo o hlúpu náhodu či vraj vybavovanie si účtov
medzi súperiacimi skupinami podsvetia, privierať oči pred rozmáhajúcimi sa prejavmi neznášanlivosti a nenávisti k akejkoľvek inakosti,
tolerovať výčiny tlúp verejne propagujúcich extrémistické ideológie by
znamenalo zamieňať si demokraciu s nezodpovednou nečinnosťou,
občiansky postoj s ľahostajnosťou. Ak o tom niekto ešte pochyboval do
onoho tragického dňa, keď vyhasol Danielov život, tak dnes by už mal
spolu s nami naliehavo pripomínať myšlienku Publilia Syra: Iniuriam ipse
facias, ubi non vindices – Ty sám si sa previnil, ak krivdu nestrestáš.
Žiaľ, človek je už tak založený, že zlo si s plnou vážnosťou začne
uvedomovať až vtedy, keď sa dotýka jeho samého. V týchto dňoch sa
v tej najzvrátenejšej podobe dotklo Danielovej rodiny, jeho priateľov,
našej fakultnej i univerzitnej akademickej obce. V mene Danielovej pamiatky máme preto nielen občianske, ale aj osobné právo a povinnosť
pýtať sa: quo usque tamdem – dokedy ešte? Musí zlo naozaj zasiahnuť
každého človeka individuálne, aby pochopil, že strach breznianskych
Balážovcov, modriny dokopaného kežmarského rómskeho dievčaťa,
bolesť dobitých bratislavských bezdomovcov či prízraky temnej minulosti oživované všelijakými pospolitosťami sú aj jeho strachom, jeho
bolesťami, jeho obavami?
Pri slávnostných promóciách zvykneme našim absolventom pripomínať odkaz Jána Amosa Komenského, ktorým sa naša univerzita hrdí:
„Všetci na jednom javisku veľkého sveta stojíme a čokoľvek sa tu koná,
všetkých sa týka“. V mene tohto kréda, ktoré nás nabáda uvedomiť si
a niesť zodpovednosť za svoje skutky a postoje, vyzývame zainteresované inštitúcie a orgány štátnej správy i celú slovenskú verejnosť:
podniknime spoločne rezolútne kroky k verejnému odsúdeniu a spravodlivému právnemu postihu všetkých prejavov rasizmu, neznášanlivosti, xenofóbie a totalitarizmu.

Prejav doc. PhDr. Imricha Jenču, PhD.,
predsedu Akademického senátu FiF UK
Na akademickú pôdu som kedysi došiel z rozhlasového prostredia,
no nikdy v živote sa mi za mikrofón nešlo ťažšie. Som novinár, a tak
som sa včera večer pokúšal chvíľu hľadieť do zrkadla. Významné francúzske médiá sa po vlne protestov rozhodli neuverejňovať výsledky
nočného vandalizmu, do ktorého prerástli sociálne nepokoje. Podobne
začali vnímať spoluzodpovednosť za zvyšovanie sa miery násilia v spoločnosti aj niektoré anglické periodiká. Pre rovnaký krok sa rozhodla
americká televízna stanica ABC už v roku 1996 – správy o násilí a zločinnosti obmedzila iba na tie prípady, keď je potrebné, aby verejnosť
zareagovala, prípadne ak má informácia odvrátiť isté nebezpečenstvo.

Protiargumentácia o prioritnej povinnosti médií informovať neuspela.
Napodiv, v Amerike. Prah divákmi, teda nami akceptovaného násilia
sprostredkúvaného médiami, sa neprestajne znižuje. Zvykáme si, že
spravodajstvo je čoraz násilnejšie, drastickejšie, neraz viac ako akčný
film. Zvykáme si, že násilie sa stáva spravodajskou hodnotou, že sa
stáva bežnou súčasťou nášho života. Akurát čo dávame pozor, aby
sme stihli odohnať deti od televízorov hneď po rozprávke, pretože prvá
správa určite bude o práve vyhasnutom živote. Akosi nám však pritom
uniká, že nemáme najmenší dôvod zvykať si. Naopak. Je potrebné
kričať, a kričať treba čo najhlasnejšie. Rok čo rok sa pred televíznymi
kamerami presúša u nás hŕstka provokujúcich mladíkov, ktorí sa usilujú pripomenúť čosi, čo nezažili a čo nemôžu pochopiť. S jedlom rastie
chuť, a tak sa nám tu začala možno tá istá, možno iná hŕstka mladíkov,
presúšať pri každej možnej príležitosti – veď aké je to vzrušujúce, sústreďovať na seba toľko novinárskej pozornosti. A možno je rovnako vzrušujúce, pre nich, či im podobných, naháňať vo štvorici, s palicami v rukách, trinásťročné dievča. Možno je pre nich, či im podobných, rovnako
vzrušujúce ubiť kohosi, kohokoľvek, len tak... – iba preto, že má iný
sveter, dlhšie vlasy. Ktosi, kto zjavne nevie posúdiť zmysel a dosah
svojho konania, nám prostredníctvom televíznej obrazovky podchvíľou
vstupuje do obývačky, aby nám demonštroval, že v demokratickej spoločnosti musíme akceptovať čokoľvek a kohokoľvek. Nemusíme. A nemusíme akceptovať ani toho, kto nám podobné stretnutia sprostredkúva.
Určite však musíme razantnejšie presadzovať požiadavky riešiť a vyriešiť
závažný spoločenský problém. Problém, ktorého obeťou sa stal Daniel.
Kvôli nemu, ale nie len preto. Slovenskej pospolitosti sa v posledných
dňoch venovali médiá určite viac, ako problémom v slovenskom vysokom školstve. Mnohí z nás, pedagógov a pracovníkov školy, máme deti
vo veku vysokoškolákov. Mnohým z nás deti na vysokých školách
študujú. Aj preto vnímame vás, poslucháčov, i trochu inak, ako len študentov. O to ťažšia je táto chvíľa. Nedovoľme, aby sa v akejkoľvek
podobe opakovala.

Vystúpenie Martina Braxatorisa,
predsedu študentskej časti Akademického senátu FiF UK
Po nezmyselnej smrti Daniela Tupého médiá tlmočili viaceré postoje
obyvateľstva k extrémnemu násiliu, páchanému neonacistami.
Prvý, prevládajúci postoj toto násilie jednoznačne a jasne odsúdil.
Druhý postoj, prezentovaný v médiách, bol založený na predpoklade,
že je pôsobnosť príslušníkov hnutia skinheds žiadaným regulačným
mechanizmom na miestach, kde je zvýšená koncentrácia narkomanov
a antisociálnych živlov. Domnievam sa, že regulačným mechanizmom
by mala byť polícia, a nie bezdôvodne lynčujúce skupiny psychicky
a sociálne narušených mladých ľudí.
Tretí názor hlásal, že ľavicoví extrémisti (punkers, OI punkers, sharperskinheads, súhrnne označovaní „antifa“) páchajú zlo rovnako, ako
príslušníci hnutia skinheds. S týmto názorom sa stotožňujem. Dodávam
však, že na Slovensku nebol zaznamenaný prípad, že by ľavicoví extrémisti organizovane napádali ľudí, ktorí nemajú nič spoločné s konfiliktom
tzv. antify a hnutia skinheds. Nebol zaznamenaný ani prípad, že by ľavicoví extrémisti organizovane vraždili. Preto je spoločenská nebezpečnosť hnutia skinheds podľa mňa oveľa väčšia.
Štvrtý pohľad na otázku extrémneho násilia a na reakciu spoločnosti
naň spočíval v tom, že spoločnosť na doterajšie extrémistické vraždy
takmer nezareagovala. Áno, pripúšťam, že reakcia spoločnosti prichádza neskoro. Neskoro, ale predsa. Som nesmierne šťastný, že sa z extrémneho násilia stáva verejná otázka.
Tento fakt môže dočasne viesť k zvýšeniu agresivity obzvlášť narušených jedincov. V dlhšom časovom horizonte však, ako dúfam, možno
predpokladať pokles prípadov extrémneho násilia vďaka atmosfére
v spoločnosti.
Príjemne ma prekvapuje správanie médií v poslednom čase. Zachovávajú si objektivitu zverejňovaním všetkých poskytovaných názorov
z úst relevantných osôb či organizácií. Pozitívne hodnotím to, že od
vraždy Daniela médiá systematicky monitorujú prípady extrémneho násilia a reakcie spoločnosti na tieto prípady.
Takéto správanie masmédií má však svoju podmienku, ktorou je spoločenská aktuálnosť tejto otázky. Dúfam, že bude spoločnosť aj naďalej
ostro vnímať extrémne násilie vo svojich radoch. Len strata ľahostajnosti môže viesť k zásadným zmenám vo frekvencii a intenzite extrémistických útokov.

Vystúpenie PhDr. Kristíny Korenej, CSc.,
z Katedry filozofie a dejín filozofie FiF UK
Pripadla mi neľahká úloha vystúpiť pred vami s kratučkou úvahou
inšpirovanou zákerným a brutálnym útokom skupiny doteraz neodhalených páchateľov (podľa všetkého mladých neonacistov), ktorej
nevinnou obeťou sa stal študent filozofie Daniel Tupý. Už sám fakt, že
k takýmto brutálnym skupinovým útokom – motivovaným rasovou,
etnickou, ideologickou, názorovou či inou neznášanlivosťou – dochádza
u nás v poslednom čase pravidelne a že až Danielova smrť prelomila
pancier ľahostajnosti a necitlivosti našej verejnosti k týmto pomaly už

bežným fenoménom, si podľa môjho názoru vyžaduje hlbšiu teoretickú
reflexiu nielen tejto konkrétnej tragickej udalosti, ale aj dôkladnú analýzu najzávažnejších patologických javov našej súčasnej spoločnosti
a iniciovanie pravidelnej verejnej diskusie o nich.
Ak chceme ako učitelia, bádatelia a študenti filozofie a ďalších humanitných a spoločenskovedných odborov prispieť k tejto reflexii a diskusii,
musíme, domnievam sa, spoločne hľadať odpoveď na tieto otázky: Čo
sa stalo? Prečo sa to stalo? Ako sa to mohlo stať? (mimochodom,
rovnaké otázky si kladie H. Arendtová v Predslove k tretej časti svojho
najznámejšieho diela Pôvod totalitarizmu). K nim si dovoľujem pripojiť
ešte otázku štvrtú: Čo môžeme a musíme v rámci našej odbornej kompetencie, aj ako občania, urobiť, aby sa podobná udalosť už viac nestala? Ja sama si momentálne netrúfam odpovedať na tieto neľahké
otázky, navyše mi chýba dostatočný priestor na čo i len schematické
načrtnutie možných odpovedí na ne. Dovoľujem si preto ponúknuť vám
iba zopár svojich úvah či námetov na širšiu diskusiu a na ďalší teoretický výskum.
Zdanlivo najjednoduchšia je odpoveď na prvú otázku, ak sa, pravdaže, uspokojíme s konštatovaním suchého faktu známeho z novinových, televíznych či internetových správ. Vieme, čo sa stalo, ale vieme
presne, čo sa to vlastne stalo, presnejšie, o čom táto tragická udalosť
vypovedá vo vzťahu k fungovaniu štátu, mravnému stavu spoločnosti,
k nám samým ako občanom? Domnievam sa, že v každom prípade
vypovedá o prítomnosti a tolerovaní neznášanlivosti a extrémizmu
(prerastajúceho až do slepej nenávisti a divokej agresivity) v lone našej
spoločnosti – namierených proti rasovej, etnickej, ideovej, dokonca
akejkoľvek odlišnosti či inakosti. Jeho nositelia sa akiste riadia neslávne známou, primitívnou zásadou: kto nie je ako my a s nami, je nepriateľ, škodca, ktorého treba bez váhania likvidovať. Oveľa ťažšie je
objasniť príčiny tejto udalosti, ktoré treba hľadať v spleti rôznych spolupôsobiacich faktorov. Spomeniem iba jeden z nich, ktorý pokladám
za mimoriadne znepokojujúci: frustráciu mladých ľudí z nemožnosti realizovať svoje predstavy a plány o slušnom živote, ktorá vedie mnohých
z nich k hľadaniu často sebadeštruktívnych foriem úniku (ako sú drogy,
alkohol, prostitúcia a pod.). U časti mladej populácie však pocit vlastnej
bezvýznamnosti a nahromadený hnev voči rodičom, úspešnejším rovesníkom, establishmentu, ba celému svetu vyúsťujú do skupinovej agresivity a násilia, ktorého terčom sa môže stať ktokoľvek z nás. Práve z ich
radov sa najčastejšie regrutujú príslušníci rôznych ideologických hnutí
a skupín ponúkajúcich jednoduchú odpoveď na otázku: kto za to môže?
spolu s jednoduchými receptmi na riešenie všetkých neduhov spoločnosti. Aj keď je nesporné, že s podobnými javmi sa stretávame – dokonca možno vo väčšej miere – i v ostatných krajinách s demokratickým
zriadením, bolo by nezodpovedné, dokonca sebadeštruktívne zľahčovať
ich a zmierovať sa s nimi ako s nevyhnutným zlom.
Osobne za najdôležitejšie pokladám posledné dve otázky.
Ako sa niečo také mohlo stať v malej päťmiliónovej krajine v srdci
Európy, ktorá vo svojej ústave, zákonoch a inštitúciách deklaruje, že
je demokratická, hlási sa k svojej kresťanskej tradícii a nedávno sa
dokonca oficiálne stala členským štátom EÚ? Možno tu hovoriť iba
o zlyhaní štátu, jeho bezpečnostných, represívnych zložiek, o nedokonalej legislatíve a nepružnom (či dokonca skorumpovanom) súdnictve,
ktoré nedokážu ochrániť väčšinu slušných občanov pred agresívnou
menšinou tých neslušných? Nesvedčí to aj o vážnom zlyhaní (dokonca o absencii) citovej a výchovnej úlohy rodiny, výchovného pôsobenia
školy, o celkovom mravnom marazme, v ktorom uviazla naša spoločnosť, o pochybných (či priam zvrátených) hodnotách a vzoroch masívne
podsúvaných mládeži prostredníctvom médií, reklamy či vystavovaním na obdiv životného štýlu novodobých zbohatlíkov? Nezlyhali sme
svojou apatiou, ľahostajnosťou voči prejavom násilia, intolerancie aj my
sami ako občania? Bagatelizovanie a podceňovanie spoločenskej nebezpečnosti týchto javov, zlyhávanie nástrojov štátu pri ochrane občanov
môžu v konečnom dôsledku viesť k postupnej erózii samých základov
demokracie (u nás stále veľmi krehkých), k prehlbovaniu skepsy voči nej

a k čoraz hlasnejšiemu volaniu po tvrdej ruke, ktorá by rázne vyriešila
všetky problémy, čo sužujú bežných občanov. Spoločenskí vedci zaoberajúci sa skúmaním demokracie upozorňujú na známy paradox, že uvedené spoločenské zriadenie otvára nielen nevídaný priestor pre slobodu
a tvorivosť, ale aj pre uvažovanie a konanie, ktoré môže za určitých nepriaznivých podmienok demokraciu deštruovať. Toto latentné nebezpečenstvo je v nej trvalo prítomné. Životaschopnosť demokracie teda závisí
nielen od stabilného a efektívne fungujúceho inštitucionálneho systému,
ale aj od rozvíjania a kultivovania občianskych cností, ku ktorým patrí
predovšetkým záujem o veci verejné a občianska statočnosť a odvaha.
Som presvedčená, že práve touto odvahou môžeme, ba priam musíme –
popri nevyhnutnej teoretickej reflexii – prispieť predovšetkým my, učitelia, bádatelia a študenti humanitných a spoločenskovedných odborov
k mravnému ozdraveniu našej spoločnosti a zvýšeniu citlivosti a všímavosti jej členov voči všetkým prejavom neznášanlivosti, násilia a brutality.
Dovoľte mi záverom pripomenúť vysoko aktuálne a poučné slová
H. Arendtovej o význame odvahy ako základnej občianskej cnosti:
„Odvaha, o ktorej veríme, že je pre politické konanie nevyhnutná –
Churchill raz nazval odvahu «prvou z ľudských cností, pretože zaručuje
všetky ostatné» – neslúži na uspokojovanie a vybíjanie privátnej vitality,
vyžaduje ju od nás sama podstata verejnej oblasti. Náš svet, ktorý existoval už pred nami a naše životy pretrvá, si jednoducho nemôže
dovoliť zaoberať sa na prvom mieste individuálnymi životmi a záujmami,
ktoré sa s nimi spájajú. Ako taká je verejná sféra v ostrom protiklade
k našej sfére, kde všetko slúži na zabezpečenie životného chodu, na
ochranu rodiny a rodinného domu. Už vystúpiť z bezpečia jeho múrov
vyžaduje odvahu, a nielen pre jednotlivé nebezpečenstvá, ktoré na nás
možno číhajú, tiež preto, že vystúpením zo súkromného úkrytu sme
vstúpili do oblasti, kde starosť o život prestala vôbec platiť. Odvaha oslobodzuje človeka zo starostí o život k slobode sveta. Je nevyhnutná, pretože v politike nie je v stávke život, ale svet.“ (Esej „Čo je sloboda?“ In:
Hannah Arendtová: Krize kultury (Čtyři cvičení v politickém myšlení).
Mladá fronta, Praha 1994, s. 79 – citát preložila K. Korená).

Keďže Mgr. Daniel Hevier, pedagóg na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK, hovoril voľne,
uverejňujeme po vzájomnej dohode jeho v mnohom
podobný prejav, ktorý predniesol pri pohrebe Daniela.
Vážená smútiaca rodina,
dovoľte mi, aby som vám vyjadril úprimnú sústrasť a svoj hlboký žiaľ
nad odchodom vášho syna a brata Daniela. Prišiel som sa s ním rozlúčiť v mene všetkých pedagógov a študentov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.
Milý Danko. Vlastne by som Ti mal vykať, pretože sme sa stretali v trochu oficiálnej pozícii študenta a pedagóga. Počas minulého roka si
navštevoval seminár tvorivého písania, na ktorom som z vás nechcel
urobiť spisovateľov, ale tvorivých, samostatných a rozmýšľajúcich ľudí.
Dnes tu však nestojím ako Tvoj učiteľ, pretože naše úlohy sa vymenili:
to ja prichádzam k Tebe ako študent s otázkou, s ktorou si neviem rady:
Prečo? Prečo je okolo nás toľko zloby a nenávisti? A prečo ako terč
zakaždým slúžia tí najlepší a najcitlivejší?
Bol si poslucháčom filozofie, tej najkrajšej, ale aj najťažšej disciplíny.
Možno si sa už stihol naučiť, že ani filozofia nedáva odpovede, iba kladie
nové otázky. Ale Ty už odpoveď poznáš. Som presvedčený, pevne verím,
že sa nachádzaš v priestore či stave, odkiaľ sa dá rozumieť aj tomu,
čo my z tohto miesta nechápeme. Ty už vieš, prečo si musel od nás
odísť. My budeme odpoveď na túto pálčivú otázku hľadať dlho a dlho.
Už navždy budeš chýbať na prezenčných listinách na fakulte. Už navždy
budeš chýbať v posluchárňach a prednáškových miestnostiach, v knižnici, na internátnych chodbách, v kinách, v koncertných sálach, v hľadisku
divadiel, v uliciach Bratislavy či žilinských uličkách. Už niekoľko dní chodia po chodbách fakulty na Gondovej ulici Tvoji kolegovia, spolužiaci,

kamaráti, učitelia a hľadajú Ťa. Už niekoľko dní v kapele chýba Tvoja gitara. Už niekoľko dní je prázdna Tvoja posteľ na internáte a spolubývajúci
ešte stále čakajú, že sa konečne vrátiš.
Po dva dni som bol na mieste, kde si Ťa našli útočníci. Neďaleko odtiaľ,
pod starým mostom, sme v lete kreslili a písali na chodník farebnými
kriedami. Vtedy som vám povedal, že vaše kresby, vety, básničky, slová možno už zajtra zmyje dážď – ale tá farebná radosť, ktorú ste vtedy
mali v sebe, tu už po vás zostane navždy. Vpíše sa do pamäti tohto
mesta.
A potom som videl ten tmavý ostrovček. Ešte stále tam je, obklopený
kvetmi, sviecami a slovami z Tvojej básničky. A chodia k nemu ľudia,
tí, ktorí Ťa poznali, aj tí neznámi. Po čase aj ten neveľký ostrovček vybledne, odplavia ho dažde, ale ani Tvoje veselé kriedové motýle, ani
mapku tvojej krvi už nikto nikdy nevymaže z pamäti tejto krajiny.
Niekedy sa tak hovorí: hlúpa a nezmyselná smrť. Hlúpou a nezmyselnou smrťou odchádzajú iba tí, ktorí hlúpo a nezmyselne žili. A Ty si žil
zmysluplne. Všetko Ťa zaujímalo, všetko Ťa pálilo, všetko Ťa nadchýnalo. Písal si básne, miloval si hudbu, čítal si knihy, stretal si s ľuďmi...
Zbieral si svoju múdrosť. Všeličo si hľadal, ale mnohé si už našiel. Vo
všeličom si bol ešte zmätený a bezbranný, ale v mnohom si bol silný
a pevný. Nie, Tvoja smrť nebola nezmyselná. Odišiel si v strmom lete.
A let nikdy nie je pád, aj keď sa naň občas podobá.
Niekedy sa tak hovorí: mohlo sa to stať hocikomu. Mohol na tom
mieste naozaj byť namiesto Teba niekto iný? Mohol na tej zemi ležať
jeden z mojich synov, ktorých už tiež dokopali, mohol tam vydychovať
posledné dúšky života miesto Teba niekto iný? Možno. Som však čoraz
náchylnejší veriť, že nie hocikto. Že je to zakaždým niekto rýdzi, samostatný, rozmýšľajúci. Tvoja gitara, Tvoj zovňajšok, ale najmä Tvoje vnútro,
Tvoja potreba slobody, neochota skrývať sa za chrbty iných a ,mohol
si zahodiť gitaru, na uši dať walkmen a na oči klapky. Ale to by si
musel zaprieť sám seba. To by si nebol Ty. Nie, Tvoja smrť nebola
náhoda, Daniel. Bola to pomsta za Tvoju slobodu, za Tvoju nezávislosť,
za ten smäd byť samým sebou. Bola to pomsta tých šedých, ktorí nenávideli Tvoj dúhový život. Bola to pomsta tých slabochov v tlupe, ktorí
nemohli zniesť Tvoju individuálnu slobodomyseľnosť a voľnosť.
Ak je to však tak, potom sa musíme spýtať: Kto je na vine, že si musel
zomrieť? Isteže, najmä ty, útočník, ktorý si bodal a teraz sa schovávaš.
Bez ohľadu na to, či ťa nájdu a potrestajú, si už teraz odsúdený na trest
– a nie je dôležité, či sa spoliehame na svetskú alebo veríme v hlbšiu
spravodlivosť, ktorej naozaj nikto neunikne. Pretože žiť do konca života s kainovským znamením vraha bude príšerné. Ale na vine si aj ty,
dospelý, či si už necháš hovoriť vodca alebo nejako inak, ktorý do tých,
čo ťa nasledujú, očkuješ nenávisť. Aj ty si vinný, politik, ktorý si tak
často vyhlasoval, že všetky problémy spôsobujú tí iní, ktorých treba
odstrániť, vyhostiť, zlikvidovať. A svoju vinu nesieš aj ty, spevák, čo
spievaš o bielej krajine bez cudzincov a nepohodlných ľudí. A aj ty
máš na tom svoj diel viny, rodič, ktorý si nenaučil svoje dieťa rešpektovať názor iného človeka a posvätnosť. Vinný si aj ty, vydavateľ novín,
majiteľ televízie, ktorý dennodenne kŕmiš nedospelé oči agresivitou,
aby si zvýšil svoj zisk...
Prepáč mi, Daniel. Nemám v sebe túžbu po pomste alebo nenávisť,
ale nedokážem v tejto chvíli zamlčať horkosť a trpkosť, ktorá nás naplnila. Viem, že sme na mieste, ktoré vyzýva k pokore a k zmiereniu. Ale aj
k poznaniu, ktorému sa v týchto ťažkých okamihoch učíme od Teba. Ty
sám si mal plány začať študovať ešte ďalší odbor, chcel si raz písať
knihy, skladať piesne, neskôr možno prednášať na fakulte... Pozri len,
koľkých si dnes zhromaždil na svojej prvej hodine. Prvá lekcia – a hneď
taká ťažká. To preto, že si nám dal veľmi ťažké zadanie a nemali sme
čas pripraviť sa na odpoveď. Tá odpoveď musí dnes zaznieť. Nie kvôli
kreditu v indexe, ale kvôli kreditu ľudskosti, ktorý nesmieme stratiť sami
pred sebou. Odkaz Tvojej smrti hovorí, že slušní nesmú byť tolerantní
k zlu a bezbranní nesmú byť ľahostajní. Len toto odhodlanie, s ktorým
odtiaľto budeme odchádzať, dáva zmysel Tvojmu predčasnému odchodu. Stal si sa symbolom nevinnej obete zlovôle, živenej nenávisťou

a zlobou. Útočníci ostávajú zatiaľ nepoznaní, Tvoje meno, Tvoja tvár sa
však vrýva do pamäti tohto národa. Zostáva tu všetko, čo si za svoj
krátky život stihol vytvoriť, čo si stihol prežiť, čo si daroval nám ostatným.
Odpočívaj v pokoji.

Na záver zhromaždenie prijalo výzvu
nasledujúceho znenia:
My študenti, učitelia a ostatní členovia akademickej obce UK v Bratislave sa v súvislosti so zavraždením nášho študenta Daniela Tupého
a brutálnym útokom na jeho kamarátov obraciame na všetkých demokraticky zmýšľajúcich občanov s naliehavou výzvou:
– zjednoťme svoje sily proti organizovanej forme násilia, ktorá je motivovaná ideológiou neonacizmu a neofašistického hnutia;
– nedajme sa zastrašiť a burcujme verejnosť proti takémuto násiliu,
ktoré podkopáva podstatu demokratickej spoločnosti.
Naše znepokojenie je o to väčšie, že násilné činy skínov a ostatných
extrémistických skupín nie sú ojedinelým, náhodným javom, ale ide
o organizované násilie s cieľom zastrašiť občanov a znemožniť fungovanie štátu ako demokratického a právneho subjektu.
Obraciame sa na vládu SR a príslušné bezpečnostné a represívne
štátne orgány, aby:
1. zabezpečili základnú úlohu demokratického právneho štátu, ktorá
spočíva v garantovaní a chránení ľudských práv a základných slobôd
v súlade s európskym dohovorom a ústavným zákonom Listiny základných práv a slobôd, aby zabezpečili základné právo občanov – právo
na život;
2. urobili rozhodné opatrenia, ktoré zaistia bezpečnosť občanov pred
organizovanými, násilnými, extrémistickými činmi a rázne eliminujú
pôsobenie hnutí, ktoré podporujú a propagujú neofašizmus a neonacizmus a smerujú k potláčaniu práv a slobôd občanov;
3. zabezpečili dôsledné vyšetrenie vraždy Daniela Tupého a brutálneho útoku na jeho kamarátov.
Obraciame sa na ministra vnútra SR, aby informoval verejnosť:
4. ktoré trestné oznámenia trestného činu podľa § 260 Trestného
zákona – Podpora a propagácia hnutí smerujúcich k potláčaniu práv
a slobôd občanov – boli prekvalifikované na priestupok alebo na iné
trestné činy;
5. ktoré trestné stíhania trestného činu alebo súbehu s trestným činom
Podpora a propagácia hnutí smerujúcich k potláčaniu práv a slobôd
občanov boli začaté a neskôr zastavené a ktoré ešte prebiehajú.
Obraciame sa na ministra spravodlivosti SR a generálneho prokurátora SR, aby informovali verejnosť:
6. ktoré obžaloby na súde boli podané pre trestný čin alebo súbeh
s trestným činom podľa § 260 Trestného zákona – Podpora a propagácia hnutí smerujúcich k potláčaniu práv a slobôd občanov a ktoré
skončili právoplatným odsúdením za tento trestný čin alebo za súbeh
s týmto trestným činom.
Bratislava, Aula UK, 21. 11. 2005
Výzva bola poslaná predsedovi vlády SR, ministrovi školstva
SR, ministrovi vnútra SR, ministrovi spravodlivosti SR a masmédiám.
Na splnení požiadaviek výzvy je rektor UK rozhodnutý trvať.
Na pamiatku Daniela Tupého a na znak odporu akademickej
obce UK proti neonacizmu, rasizmu a intolerancii, bude na budove univerzity na Šafárikovom námestí umiestnená Pamätná
tabuľa.

Anjel

Za mesačného svitu
zrodil sa k svet(l)u,
aby sa oddal
svojmu letu.

Nadišiel však deň keď zatúžil po slnku,
chcel mi uletieť – zamieril hore.
Odstrihol som mu krídla
a prekazil tak myšlienky jeho choré.

Skladám si anjela z papiera,
skladám si z papiera svojho anjela.
Moje zranené ruky tvarujú
jeho srdce aj dušu,
pomaly vdychujú život
do nehybných pier
a zobúdzajú jeho spiace oči.

On však musí byť len môj,
a to navždy
zaliaty vo večnom jantári
ako každý.
Z borovicového dreva
vyrezal som mu klietku
a strieborný kľúč vtesnal do dverí.

Teraz na zemi v kŕčoch sa trepoce,
pozostatok jeho krídel
pri nohách sa mi ligoce

D. Tupý:

Mal som anjela,
zostali mi po ňom len kusy
roztrhaného papiera.

