Vianočný koncert Pavla Hammela a Amadeus Chor Bratislava korunoval rok 2004 –
rok 85. výročia vzniku Univerzity Komenského v Bratislave
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Editorial
Profesionalita. Ďalšie, čím stále častejšie
a ľahšie používané slovo. Raz mi jeden mimoriadne múdry (a to aj za hranicou jeho vlastnej,
ukrutne ťažkej profesie) profesor našej školy
povedal: Keď je značiek pri ceste priveľa,
vodič prestáva vnímať aj tie najdôležitejšie.
Devalvácia označuje zníženie hodnoty nielen
v ekonomike.
Vraj máme našu činnosť previazať viac s praxou. Devalváciu profesionality teda ilustrujme
čerstvým príkladom z našej pôdy. Máme
niektoré pekné tradície. Snažíme sa ich udržať a v dobrej viere sa pritom napr. v oblasti
kultúry uchádzame o prácu špičkových profesionálov. Ich kumšt by malo napr. garantovať aj meno ich pôsobiska – špičkovej
inštitúcie národného charakteru. A keď potom
vidíte, že sa umelkyňa nedokáže vcítiť do
atmosféry spirituálnej chvíle a počujete, že
aj čítanie slávnostného textu je kostrbaté,
napochytro neviete, či vás má viac mrzieť konkrétny výkon, alebo v širších súvislostiach videný stav vecí v slovenskej realite.
Nech mi je znova odpustená kacírska a iste
zjednodušujúca úvaha: Domnievam sa, že
pre Dievča za milión alebo ktorúkoľvek z jej
dvorných dám by možnosť vystúpiť na pôde
národnej vzdelávacej inštitúcie znamenala
viac a potvrdilo by to minimálne onakvejšou
prípravou. Napriek tomu, že o súťaži, v ktorej
vzniklo, hádam verejne od intelektuála neodznelo priaznivé slovko, zatiaľ čo k renomovanej kultúrnej ustanovizni priebežne s plnou
vážnosťou zasadajú napr. parlamentné výbory. Ale možno sa hrubo mýlim a nedokážem
reflektovať realitu doby komerčnej.
Začíname nový rok. Niektorí si pri tejto príležitosti dávajú rôzne predsavzatia. Väčšina
z nich sa však roztopí skôr ako jarný sneh. Je
na nás, aby sme akýmkoľvek hrozbám devalvácie našej vlastnej profesionality (strach
z nadpriemernosti alebo naopak, schovanie
sa za vývesný štít národnej univerzity, ... nedostatok peňazí, ... čistá racionalizácia) dokázali odolávať. A aby sme nerezignovali ani na
našu profesionalitu pri spravovaní vecí verejných. Napríklad kvalifikovaným záujmom o to,
ako budú dočasní správcovia našich daní
a následne my sami deliť obolus (cnostne nazývaný štátna dotácia) nielen na prospech
skupiniek, ale v záujme vyšších cieľov. Ako si
to delenie pre našu školu predstavuje rektor
UK, si môžete prečítať v tomto čísle.
M. Dúbrava, prorektor UK
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Nositelia štátneho vyznamenania z Univerzity Komenského
Prezident SR Ivan Gašparovič v prvý deň nového roka udelil v slávnostných priestoroch Bratislavského
hradu pri príležitosti štátneho sviatku „Dňa vzniku Slovenskej republiky“ najvyššie štátne vyznamenania
dvadsiatim osobnostiam nášho spoločenského života. Na slávnostnom akte bol prítomný aj predseda
NR SR P. Hrušovský a predseda vlády M. Dzurinda spolu s ďalšími členmi vlády a predstaviteľmi politického, kultúrneho a spoločenského života.
Teší nás, že medzi vyznamenanými boli aj členovia akdemickej obce našej alma mater. Na návrh vlády
SR udelil prezident SR Pribinov kríž II. triedy prof. PhDr. Tatiane ŠTEFANOVIČOVEJ, CSc.,
dlhoročnej vedúcej Katedry archeológie FiF UK, za významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej
republiky. Taktiež prof. RNDr. Ivanovi KRAUSOVI, DrSc., emeritnému profesorovi na PriF UK,
udelil Pribinov kríž III. triedy za zásluhy o rozvoj vedy a vysokých škôl. Napokon prof. RNDr. Pavol
BRUNOVSKÝ, DrSc., významný matematik a profesor na FMFI UK, sa stal nositeľom Pribinovho
kríža III. triedy za významné zásluhy o rozvoj vedy a hospodársky rozvoj Slovenskej republiky.
Srdečne všetkým blahoželáme!

Vianočný koncert bol nielen o hudbe a speve
Opäť po roku v predvianočný čas Aula UK patrila hudbe a spevu. Tradične sa tu dňa 17. decembra
2004 konal Vianočný koncert ako dar univerzity profesorom a akademickým funkcionárom našej alma
mater za ich celoročné úsilie na poli vzdelania a vedy. Pozvanie na koncert prijal i minister školstva
Martin Fronc a rektor Univerzity Karlovej v Prahe prof. Ing. Ivan Vilhelm, CSc.
Vlastný umelecký program koncertu mal však
tentoraz slávnostnú predohru. Ako v svojom
slávnostnom príhovore pripomenul doc. PhDr.
F. Gahér, CSc., rektor UK, po celý rok 2004 si Univerzita Komenského pripomínala 85. výročie svojho vzniku: „Ťažko, veľmi ťažko sa rodila naša univerzita. Myslím si, že dnes, keď vrcholia oslavy jej
85 rokov, je na mieste pripomenúť si odkaz jej zrodu, to pevné presvedčenie, odhodlanie a statočnosť jej zakladateľov. Pretože vďaka takýmto ľuďom
mohla prvá slovenská univerzita začať výrazne
ovplyvňovať rozvoj našej národnej kultúry, vzdelanosti i slovenského povedomia, za čo je právom
považovaná za národnú univerzitu,“ uviedol rektor
UK a dodal, že rád využje túto príležitosť, aby
v prítomnosti ctihodnej akademickej obce UK
udelil na počesť tohto vzácneho výročia ostatné
univerzitné vyznamenania. Ako prvému udelil
rektor UK Pamätnú medailu k 85. výročiu UK
ministrovi školstva SR Martinovi Froncovi za jeho
zásluhy o rozvoj vysokého školstva na Slovensku,
jeho proeurópske smerovanie, za presadzovanie
zlepšovania podmienok pre rast kvality vysokých
škôl a za jeho odhodlanie výraznejšie odmeňovať
učiteľov verejných vysokých škôl aj za ich výkon
v oblasti vedy. Následne rektor UK udelil Pamätnú medailu k 85. výročiu UK alma mater českých
vysokých škôl – pražskej Univerzite Karlovej za
jej historickú a rozhodujúcu účasť na vzniku Univerzity Komenského v Bratislave a prof. Ivanovi
Wilhelmovi, rektorovi Univerzity Karlovej, za porozumenie a podporu nadštandardnej spolupráce
medzi našimi školami.
Na znak ocenenia vysokej profesionality práce
a vďaky za spoluúčasť pri riadení univerzity odo-

vzdal rektor UK Pamätnú medailu k 85. výročiu
UK šiestim prorektorkám a prorektorom univerzity.
Oceňujúc náročnú a zodpovednú prácu pri riadení fakúlt, ako i úspešnú spoluprácu s vedením
univerzity pri riadení celej školy, odovzdal následne
rektor UK toto vyznamenanie aj dekanom trinástich fakúlt UK.
Na záver slávnostného aktu udelil rektor UK
Pamätnú medailu k 85. výročiu UK in memoriam
i RNDr. Milanovi Vachulovi, dlhoročnému predsedovi Združenia vysokých škôl a priamoriadených
organizácií Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, na znak úcty a vďaky
za jeho mnohoročnú prácu v prospech slovenských vysokých škôl. Vyznamenanie prevzala
manželka – PharmDr. Anežka Vachulová.
Úvod umeleckého programu koncertu sa niesol
v znamení piesní populárneho speváka a gitaristu Pavla Hammela, a to v sólovom podaní i v zaujímavých aranžmánoch pre gitaru a klávesy, kde
mu bol partnerom bachovsko-jazzový Mikuláš
Škuta. Druhú časť koncertu vyplnil Amadeus Chor
Bratislava pod taktovkou jeho zakladateľa a dirigenta Ondreja Šaraya. Spevácky zbor v dobových
kostýmoch a parochniach, ktorému aplaudovalo
obecentstvo už v mnohých štátoch Európy, interpretoval mozartovské zborové diela i vianočné
piesne. A keďže vianočný čas prináša mnoho
zaujímavostí a prekvapení, na záver zbor spoločne s P. Hammelom uviedol známe a krásne slovenské koledy.
Príjemný predvianočný večer zavŕšil pohár sektu
v Rektorskej sieni UK, kde bol čas a príležitosť si
navzájom popriať šťasté a spokojné sviatky.
(jh)

Hodina s rektorom UK

Prielom v metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu –
učitelia budú odmeňovaní aj za výkony vo vede
V posledných rokoch platná Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám dostatočne nezohľadňovala výkon
škôl v oblasti vedy a výskumu a platilo o nej príhodné označenie, že je „víťazstvom priemeru“ či možno podpriemeru. Predstavitelia UK sa
s týmto stavom nezmierili a snažili sa na všetkých fórach opakovane hovoriť o potrebe zmeny tejto metodiky. Rektorovi UK doc. F. Gahérovi
sa na rokovaní Slovenskej rektorskej konferencii (SRK) podarilo ešte vo februári roku 2004 presadiť zodpovedajúce uznesenie o potrebe
zmeny kritérií alokácie prostriedkov medzi vysoké školy SR. Uznesenie bolo dokonca formulované ako vytvorenie nových kritérií. Následne
práve zásluhou zástupcov UK v spolupráci so zástupcami niektorých „osvietených“ vysokých škôl sa podarilo aj na pôde Rady vysokých
škôl (RVŠ) presadiť zámer inovovať metodiku alokácie štátnej dotácie, ktorú doteraz používa ministerstvo školstva. Návrh úprav v metodike
vypracovala Rada pre rozvoj a financovanie RVŠ a na rokovaní SRK v Trenčíne v novembri 2004 sa po ťažkej diskusii dosiahlo schválenie
prelomovej zmeny. V rozhovore nám podrobnosti tejto zmeny opísal doc. PhDr. F. Gahér, CSc., rektor UK.
y V čom je podstata návrhu UK na nový prístup k rozdeľovaniu finančných prostriedkov jednotlivým vysokým školám SR?
– Predovšetkým v tom, ako navrhujeme po
novom určiť výšku dotácie na mzdy. Doteraz
ministerský balík finančných prostriedkov na
mzdy nezohľadňoval to, či sa vysokoškolský
pedagóg venuje aj vedeckej práci alebo nie.
Teraz by mali byť mzdové prostriedky na pedagogických, administratívnych a odborných
zamestnancov jednotlivým verejným vysokým
školám napočítané normatívnym spôsobom
v závislosti od ich výkonu. Začíname aspoň
tým, že na rok 2005 navrhujeme, aby sa 85 %
prostriedkov vypočítalo na základe výkonu
školy vo vzdelávaní a 15 % na základe výkonu
školy vo výskume. Do roku 2007 by sa tento
pomer mal zmeniť na 70:30. Osobne som na
rokovaní SRK navrhoval, aby tento pomer predstavoval 50 % za výkon vo vzdelávaní a 50 %
za výkon vo vede a výskume (umení), pretože
v zásade má učiteľ na vysokej škole vyučovať
na základe najnovších poznatkov vedy a výskumu, ktoré si má osvojovať najmä vlastnou
aktívnou výskumnou činnosťou. Táto metodika
určovania výšky dotácie na mzdy je výhodná
nielen pre našu univerzitu vzhľadom na rozvinutú úroveň vedy a výskumu na mnohých našich
pracoviskách, ale je aj v súlade s ústredným
cieľom EÚ budovať spoločnosť založenú na
znalostiach a rozvíjať vedu predovšetkým na
univerzitách. Bol by som rád, ak by sme mohli
raz v budúcnosti o slovenských univerzitách
(a najmä o UK, ktorá sa prvá v SR uchádzala
o status výskumnej univerzity) konštatovať to,
čo o amerických konštatoval fyzik Steven Weinberg: „Som presvedčený, že bez výskumných
univerzít by sa Spojené štáty museli živiť pestovaním sójových bôbov a sprevádzaním
nemeckých a japonských turistov Veľkým kaňonom.“ Chcem dodať, že metodika počíta
s garantovaným mzdovým minimom, a to na
úrovni 90 % schváleného rozpisu mzdových
prostriedkov v roku 2004. Túto metodiku okrem
SRK schválilo predsedníctvo RVŠ a v januári
má byť predmetom rokovania pléna RVŠ.
Ak ministerstvo školstva bude navrhované
zmeny metodiky akceptovať, bude to znamenať prielom v doterajšom spôsobe rozdeľovania štátnej dotácie na jednotlivé vysoké školy
SR. V tejto súvislosti je viac ako žiaduce, aby
sme pokračovali v koordinácii činnosti zástupcov univerzity v orgánoch samosprávy vysokého školstva SR, aby sa vplyv univerzity pri
rozhodovaní ešte upevnil.
yMôžete uviesť, aké parametre budú charakterizovať výkon školy v oblasti výskumu?
– Najvýraznejšie nóvum navrhovanej metodiky – zohľadnenie výkonu školy vo vede a vý-

terstvo školstva tieto odbory financovalo na
základe súťaže, akéhosi konkurzu podľa kvality
pracoviska, samozrejme, po dôkladnom a objektívnom zdôvodnení potreby ich existencie.
Tie školy, ktoré by v súťaži tzv. malých študijných programov neboli úspešné, by dostali na
študentov týchto programov iba štandardné
prostriedky podľa (malého) počtu študentov.

skume – je presne vymedzené. Je to podiel na
objeme grantových prostriedkov získaných
z domácich grantov, zahraničných grantov,
resp. projektov (váha 0,4), podiel na publikačnej činnosti vyjadrenej podľa tej istej štruktúry,
ako je evidovaná na našej univerzite, pričom
by malo platiť, že medzinárodné výstupy, teda
publikácie i citácie, budú mať koeficient 1 a domáce výstupy koeficient 0,5 (váha 0,4) a podiel
na počte grantov (váha 0,2).
yZmení sa financovanie takzvaných malých
študijných odborov/programov?
– Pri určovaní dotácie na uskutočňovanie
akreditovaných študijných odborov/programov
bol doteraz rozhodujúci najmä počet študentov
odboru/programu. Nezohľadňovala sa skutočnosť, že existujú aj študijné odbory/programy,
ktorých absolventi sú pre Slovensko potrební,
ale záujem trhu práce je kvantitatívne veľmi
obmedzený. Ide napríklad o študijné odbory/
programy, ktoré je nevyhnutné uchovať či už
z hľadiska reprodukcie výskumného potenciálu
alebo európskej či svetovej úrovne základného
výskumu (mnohé odbory fyziky, matematiky,
astronómia, molekulárna biológia), národnokultúrneho významu (etnológia, gréčtina, latinčina), alebo ich výučba je v štátnom záujme,
napr. v prípade jazykov EÚ či iných jazykov
(čínština, japončina), alebo napríklad aj preto,
že od ich existencia recipročne závisí výučba
slovenčiny na zahraničných univerzitách. Metodika preto nezakazuje otvárať takéto odbory
na viacerých školách, ale navrhuje, aby minis-

yAkú ďalšiu zmenu v navrhovanej metodike
považujete za významnú?
– Pri zohľadňovaní pedagogického výkonu
školy boli zmenené koeficienty pri určovaní
prepočítaného počtu študentov a začal sa rozlišovať prvý a druhý stupeň vysokoškolského
štúdia. Pre bakalársky stupeň je to koeficient
1, pre magisterský stupeň z pôvodne uvažovaného koeficientu 1,5 sa predstaviteľom UK podarilo presadiť koeficient 2, pre doktorandov
pred dizertačnou skúškou je to koeficient 3
(pôvodne 1,5), po dizertačnej skúške koeficient
4 (pôvodne 3). Inou vážnejšou zmenou je členenie dotácie na tovary a ďalšie služby (spolu
minimálne 20 % bežných prostriedkov, avšak
vo výške najmenej 95 % predchádzajúceho
roka) zvlášť na vzdelávanie (minimálne 2 %)
a zvlášť na prevádzku VŠ. Ďalšou významnou
zmenou je, aby sa pri výpočte objemu mzdových prostriedkov na jednotlivé vysoké školy
zohľadnil aj rozsah ich ekonomickej agendy.
Vysoké školy by mali byť rozdelené do troch
skupín podľa veľkosti rozpočtu alebo majetku
so vzostupnými koeficientmi (1; 1,1; 1,2). Treba však zdôrazniť, že RVŠ sa k metodike ešte
nevyjadrila, a všetko bude závisieť od odhodlania ministerstva podporiť zmeny v metodike.
yČo sa nezmenilo, ale zmeniť malo?
– Už niekoľko rokov upozorňujeme na potrebu aktualizácie tzv. koeficientov ekonomickej
náročnosti a neodôvodnenosť ich výpočtu
z tzv. koeficientov personálnej náročnosti. Koeficienty personálnej náročnosti pre jednotlivé
študijné odbory/programy sa odvodzujú od
normatívneho počtu študentov na 1 vysokoškolského učiteľa a od normatívneho počtu
nepedagogických zamestnancov na 1 pedagogického zamestnanca pre daný študijný odbor/program. Túto aktualizáciu navrhujú urobiť
predstavitelia ministerstva až v lete, a to pre
delenie budúceho rozpočtu.
yOčakávate navýšenie dotácie zo štátneho
rozpočtu pre UK oproti minulému roku?
– Podľa predbežných odhadov a za predpokladu, že ministerstvo naplní odhodlanie financovať pedagógov aj za ich výkon vo vede,
predpokladám, že štátna dotácia pre UK by
mala byť vyššia asi o 10 %. Zdôrazňujem, že to
závisí od rozhodnutia ministerstva.
►
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yAko bude vyzerať univerzitná metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám
a ostatným súčastiam UK?
– Pri schvaľovaní ostatného rozpočtu na UK
zazneli z mnohých fakúlt názory, že univerzitná metodika deľby prostriedkov zo štátneho
rozpočtu jednak nie je presvedčivo spravodlivá
a dostatočne jednoduchá, a jednak sa v niektorých kritériách príliš odlišuje od ministerskej
metodiky. Predstavitelia niektorých fakúlt argumentovali tým, že podľa ministerských kritérií
by dostali viac ako podľa univerzitných a že
aplikácia princípu solidarity je takto za hranicou únosnosti. Preto som na Kolégiu rektora
UK v máji 2004 navrhol uznesenia, ktoré mali
zabezpečiť vytvorenie nových – presvedčivo
spravodlivých, transparentných a maximálne
jednoduchých kritérií, ktoré by zároveň neboli
príliš vzdialené od celoslovenských ministerských kritérií. Kolégium rektora UK súhlasilo
s návrhom základných téz a princípov pre prípravu kritérií na delenie štátnej dotácie a zásad pre tvorbu rozpočtu UK. Ďalej bola kreovaná pracovná skupina, vedená prorektorom
pre rozvoj, v ktorej okrem členov vedenia UK
mala každá fakulta UK dekana alebo dekanom
delegovaného zástupcu. Skupina mala pripraviť na základe diskusií na fakultách nový návrh kritérií a vypracovať dopadové štúdie pre
roky 2003 a 2004, ktoré by na základe už známych čísel ukázali dopad na jednotlivé fakulty.
Na ostatnom výjazdovom zasadnutí Kolégia
rektora UK v Trenčianskych Tepliciach jeho
členovia šesť hodín zanietene rokovali o návrhu novej metodiky rozpisu dotácií prostriedkov štátneho rozpočtu fakultám a súčastiam
UK a zároveň o zásadách tvorby rozpočtu.
Kolégium rektora UK schválilo až na tri či štyri
drobnosti metodiku, ktorá je blízka metodike,
ktorú Rada pre rozvoj a financovanie navrhuje
plénu RVŠ a ministerstvu.
yV čom sa odlišuje od ministerskej metodiky?
– Pre výpočet výskumného výkonu fakúlt vysokej školy pri nápočte miezd pedagógov sú
pri rovnakých kritériách použité odlišné váhy
(0,4; 0,4; 0,2) – rovnakou váhou 0,4 sa navrhuje započítať podiel na objeme prostriedkov
získaných z domácich grantov, zahraničných
grantov, resp. projektov a podiel na publikačných výstupoch vyjadrených podľa univerzitnej
štruktúry. Už tu sme si uvedomovali potrebu
presnejšieho bodovanie publikačnej činnosti
a takýto návrh už schválilo vedenie UK a bude
predložený na rokovanie kolégia. Nižšiu váhu
(0,2) by mal mať podiel na počte domácich
grantov, zahraničných grantov, resp. projektov.
V našej verzii teda chceme dať vyššiu váhu
výstupom vedeckovýskumnej činnosti („publikácie“), ako vstupom („prostriedky získané
na vedu“).
yKedy bude na UK podľa Vás nová metodika schválená?
- Hoci som predpokladal, že vhodnejšie by
bolo schvaľovať metodiku v pokoji v decembri a urobil som pre to dosť, nepodarilo sa to.
Dôvodov je viac. Predovšetkým z fakúlt chýbali
a z niektorých ešte stále chýbajú podklady na
modelovanie dopadových štúdií, bez poznania
ktorých som nechcel navrhovať definitívnu
metodiku. Zároveň nie je ešte schválená ani
celoslovenská metodika, a preto som nútený
metodiku UK po definitívnom prerokovaní aj
posledných otvorených otázok v Kolégiu rektora UK predložiť Akademickému senátu UK
na schválenie až v druhej polovici januára či
začiatkom februára.
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Predstavujeme
novú prorektorku UK

Funkcie prorektorky Univerzity Komenského
poverenej kompetenciami pre vedeckovýskumnú činnosť UK sa 4. februára 2005 ujíma prof.
RNDr. Marta KOLLÁROVÁ, DrSc., doterajšia vedúca Katedry biochémie PriF UK. Vystrieda na
tomto poste prof. RNDr. D. Mlynarčíka, DrSc.,
ktorému skončilo druhé funkčné obdobie.
ZO ŽIVOTOPISU:
Narodená 18. júla 1947 v Piešťanoch, SR
Vzdelanie
1970 – absolventka PRIF UK,odbor chémia,
špecializácia biochémia
1971 – RNDr., odbor biochémia, PRIF UK
1982 – CSc., odbor biochémia, PRIF UK
1985 – docentka, odbor biochémia, PRIF UK
2000 – profesorka, odbor biochémia
a molekulárna biológia, PRIF UK
2001 – DrSc., odbor biotechnológia, CHTF STU,
Bratislava
Zamestnanie
1970 – 1971 Biochemický ústav UK, Bratislava
1971 – doteraz Katedra biochémie, PriF UK
Pracovné a študijné zahraničné pobyty
– Katedra biochémie, Philipps Univerzita v Marburgu; Oddelenie biochémie, Mikrobiologický ústav
v Jene;
– Oddelenie fyziologickej chémie, Karolinsky inštitút v Stockholme;
– Katedra bunkovej biológie, Univerzita v Brémach;
– Katedra fyziológie rastlín, Univerzita v Paríži –
Orsay; Ústav fyziológie rastlín a biotechnológie,
Univerzita v Paríži – Orsay (hosťujúca profesorka);
– Katedra biochémie, Lekárska fakulta, Univerzita
v Buenos Aires;
– Ústav biochémie a bunkovej genetiky v Bordeaux
(hosťujúca profesorka);
– Katedra chémie, Univerzita v Yorku;
– Katedra biochémie, Univerzita v Regensburgu;
– Katedra biochémie, Univerzita v Kasseli;
– Katedra mikrobiológie, Farmaceutická fakulta,
Univerzita Complutense v Madride;
– Katedra mikrobiológie, Univerzita Martina Luthera v Halle.
Počet napísaných učebných textov:
7 vysokoškolských skrípt a 1 učebnica pre stredné školy
Pedagogická činnosť v súčasnosti
Biochémia – základný a pokročilý kurz pre študentov pregraduálneho a doktorandského štúdia,
vybrané kapitoly z biochémie a molekulárnej biológie, vedenie seminárov, preddiplomových, diplomových a doktorandských dizertačných prác.
Vedecká aktivita
− Viac ako 50 vedeckých publikácií a 70 prednášok a posterov na zahraničných a domácich podujatiach, 103 registrovaných ohlasov.
− Od r. 1981 doteraz zodpovedná riešiteľka, zástupca koordinátora a vedúca 7 domácich výskumných úloha a grantov VEGA MŠ SR v komisii
pre Bunkovú a molekulárnu biológiu.
− V rokoch 1995 – 1998 vedúca pracovnej skupiny
medzinárodného grantu Copernicus „Vývoj makromolekulovej rtg. štruktúrnej analýzy a počíta-

čového modelovania pre genetické inžinierstvo
a projekciu liečiv“.
− Od roku 1988 organizátorka 4. vedeckých kongresov a sympózií.
Počet vyškolených ašpirantov a doktorandov: 8
Členstvo v redakčných radách
Členka redakčnej rady časopisu Biologia, séria
C – Bunková a molekulárna biológia a časopisu
Biológia, ekológia a chémia.
Vedecké spoločnosti
1980 – 1995 členka Výboru Slovenskej biochemickej spoločnosti pri SAV;
1993 – 1995 vedecká sekretárka Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu
biológiu.
Ocenenia
1983 – Cena mladého biochemika udelená Československou spoločnosťou biochemickou
pri ČSAV;
1987 – Medaila J.E.Purkyne;
2000 – Pamätná medaila Prírodovedeckej fakulty
UK;
1995 – plenárna prednáška na 4. sympóziu „Tioredoxíny a príbuzné proteíny“ na Univerzite v Kasseli;
2000 – plenárna prednáška na 17. zjazde českej
a slovenskej spoločnosti pre biochémiu
a mol. biológiu v Prahe;
2002 – Celouniverzitná profesorská prednáška
„Prítomnosť a budúcnosť génových manipulácií“.
Funkcie a členstvo v komisiách na Prírodovedeckej fakulte UK
− Garant študijného odboru biochémia a biotechnológia;
− Vedúca Katedry biochémie, 1987 – 1990 a od
1998 – doteraz;
− Predsedníčka komisie pre rigorózne skúšky z biochémie, od roku 1998 – doteraz;
− Predsedníčka komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác z biochémie, 1993 –
1998;
− Zástupkyňa vedúceho Katedry biochémie, 1981
– 1987 a 1990 – 1997;
− Členka Vedeckej rady PriF UK, 1990 – 1994;
− Členka komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác z biochémie, 1987 – 1993;
− Členka komisie pre obhajoby PGŠ z biochémie
a molekulárnej biológie, 1990 – 1997;
− Školiteľka ašpirantov, študentov PGŠ a doktorandov v odbore biochémia, 1985 – doteraz;
− Predsedníčka komisie pre štátne záverečné skúšky špecializácie biochémia a biotechnológia,
1987 – doteraz;
− Členka komisie pre štátne záverečné skúšky špecializácií analytická a fyzikálna chémia, 1998 –
doteraz;
− Členka Chemickej sekcie, 1980 – doteraz;
− Členka pedagogickej komisie Chemickej sekcie,
1982 – 1993;
− Členka Akademického senátu PriF UK, 1992 –
1994 a 1996 – 1998
Funkcie a členstvo v komisiách mimo fakulty
v súčasnosti
− Členka vedeckej rady Univerzity Komenského
od r. 2003;
− Predsedníčka a podpredsedníčka grantovej agentúry VEGA od r. 2002;
− Členka Komisie pre bunkovú a molekulovú biológiu grantovej agentúry VEGA od roku 1998;
− Členka kolégia Predsedníctva SAV pre chémiu
1998 – 2002;
− Členka kolégia Predsedníctva SAV pre molekulovú biológiu a genetiku od r. 2002,
− Členka vedeckých rád na Ústave molekulárnej
biológie SAV, Ústave molekulárnej fyziológie SAV,
Výskumnom ústave srdca SAV a Virologickom
ústave SAV;
− Predsedníčka Spoločnej odborovej komisie pre
obhajoby doktorandských dizertačných prác
z vedného odboru Biochémia od roku 1993;
− Predsedníčka Výboru pre bioetiku UNESCO pri
MZ SR od roku 2004

Profesorská prednáška
prof. Jozefa Masarika v Aule UK
Súčasná podoba vesmíru je výsledkom vývoja, ktorý sa začal zhruba pred 15 miliardami
rokov. Len malá časť tejto ohromne dlhej doby
je charakterizovaná aj prítomnosťou živých organizmov na našej Zemi a temer nepatrnému
zlomku z tohto času zvykneme hovoriť obdobie ľudskej civilizácie. Medzi základné otázky,
ktoré ľudstvo zaujímajú odkedy exitujú nejaké
historické záznamy o civilizácii, patria napríklad
tieto: Prečo sme tu? Sme vo vesmíre sami?
Aby sme na tieto otázky mohli odpovedať, musíme v prvom rade pochopiť, aké sú základné
podmienky pre vznik živých organizmov a neskôr civilizácie. Aj napriek ohromnému pokroku v ľudskom poznaní sú dnes naše odpovede
na tieto základné otázky len o málo jasnejšie
ako odpovede našich predkov. Táto skutočnosť má viacero príčin. Dve, pravdepodobne
najvážnejšie, sú vnútorná komplikovanosť procesu poznávania vývoja vesmíru, ktorá sa prejavuje v tom, že zodpovedanie jednej otázky
vedie k položeniu si ďalších nových, častokrát
ešte komplikovanejších. Druhou je skutočnosť,
že ľudstvo v podstate vynakladá veľmi málo
prostriedkov na pochopenie vzniku a vývoja
vesmíru v porovnaní napríklad s investíciami
do sebazničenia. Aj napriek týmto skutočnostiam však mnohé o vzniku a vývoji vesmíru
vieme, čo značne obmedzuje priestor na rôzne
špekulácie.
Zem je jednou z deviatich planét Slnečnej
sústavy, ktoré spolu s menšími objektmi obiehajú okolo Slnka. Slnko je jedna zo 100 miliárd
hviezd obsiahnutých v Mliečnej ceste – našej
špirálnej galaxii. Galaxie sú základné jednotky,
na ktoré je rozdelený celý vesmír. Podobne
ako miliardy iných galaxií aj naša galaxia sa
pohybuje veľkou rýchlosťou vzhľadom na ostatné objekty, a to od momentu, kedy bola vytvorená pri veľkom tresku. Informácia o rýchlosti
vzďaľovania sa objektov vo vesmíre sa získava
z merania posuvu spektra ich žiarenia smerom
k červenej farbe. Veľkosť posuvu je veľmi presne korelovaná so vzdialenosťou, čo umožnilo
stanoviť moment veľkého tresku pred 15 miliardami rokov. Počas neskoršieho vývoja vesmíru
okolo mnohých miliárd hviezd vznikli planetárne systémy. Aj keď planéty s charakteristikami podobnými Zemi sú zriedkavé, je len
málo pravdepodobné, že Zem je jedinečná.
Iné, pre život rovnako vhodné planéty, s veľkou
pravdepodobnosťou tiež existujú.
Na fyzikálne procesy prebiehajúce vo vesmíre od veľkého tresku až po vznik podmienok vhodných pre život bola zameraná
profesorská prednáška s názvom „Ako vytvoriť obývateľnú planétu“, ktorú predniesol
v temer zaplnenej aule našej univerzity dňa
10. novembra 2004 prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., z Katedry jadrovej fyziky a biofyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. V jeho prednáške sledoval vývoj
Zeme od jej počiatkov vo veľkom tresku až
po jej budúcnosť, ktorá je zčasti aj v ľudských
rukách. Na každom kroku výkladu poukazoval
na podstatné experimentálne fakty, ako tieto
vzájomne súvisia a ako sa stávajú základom
určitých hypotéz. Niektoré z nich sú pomerne
široko akceptované a jednoznačné, v iných prí-

padoch sú neúplné a umožňujú viacero konkurujúcich si vysvetlení. V prednáške bola jednoznačne demonštrovaná živosť a aktuálnosť
výskumu v tejto oblasti.
Prof. Masarik v skratke prešiel od veľkého
tresku cez vznik elementárnych častíc až po
formovanie atómov vodíka a hélia. Podstatne
viac času venoval objasneniu syntézy ostatných prvkov prítomných v prírode prostredníctvom termonukleárnej syntézy, v prípade
ľahších prvkov až po železo, respektíve prostredníctvom r- a s-procesov s následnými rádioaktívnymi premenami v prípade ťažších prvkov.
Po prebehnutí týchto procesov počas gravitačného kolapsu supernov boli nasyntetizované prvky rozptýlené do okolitého prostredia.
Z jedného takéhoto oblaku sa formovala aj
naša Slnečná sústava. Termonukleárna reakcia, ktorá sa zapálila vo vnútri nášho Slnka,
spôsobila, že vo vnútornej časti Slnečnej sústavy zostali len pevné materiály s vysokým
bodom topenia a vyparovania, z ktorých vznikli
kamenisté vnútorné planéty (Merkúr, Venuša,
Zem a Mars), a z plynov vznikli vonkajšie plynné planéty. Počas formovania sa Zeme bola
v jej vnútri zachytená aj časť vody, o čom
svedčí zloženie vulkanických plynov, ktorých
podstatnú časť tvorí práve voda. Zvyšná voda
bola pravdepodobne dopravená na Zem kométami. Jednou zo základných podmienok života na planéte je prítomnosť vody v tekutom
stave na jej povrchu. Jej tekutosť súvisí s teplotou, ktorá zase silne závisí od vzdialenosti
Zeme od Slnka, ale i od zloženia atmosféry.
Zloženie atmosféry zase závisí od veľkosti planéty a od rýchlosti jej rotácie okolo vlastnej
osi (určuje únikovú rýchlosť molekúl). Tieto
parametre ovplyvňujú aj prítomnosť kyslíka
v zemskej atmosfére. Z uvedených charakteristík vyplýva, že podmienky vhodné pre život
sú výsledkom veľmi jemnej a precíznej aplikácie fyzikálnych zákonov spájajúcich do jedného
celku mikro- a makroobjekty s megaštruktúrou vesmíru.
V súčasnosti ľudstvo dospelo do štádia, kedy
svojou činnosťou môže do značnej miery
ovplyvniť vývoj najbližšieho i vesmírneho okolia. Podstatný efekt na naše najbližšie okolie
bude mať energetika. Ľudstvu určite nehrozí
nedostatok energie, otázkou je len efektívnosť
a čistota využívania toho, čo nám Slnko poskytuje. Spôsob získavania energie a hospodárenia s vodou bude zrejme mať podstatný
dopad aj na vplyv ľudstva na zmenu klímy,
ale zrejme aj na humánnosť konania človeka.
Technologický pokrok najmä v oblasti počítačov umožní ľudstvu kolonizáciu okolitého
prostredia, verme však, že z dôvodu záujmu
a rozšírenia možností, nie z dôvodu nevyhnutnosti, lebo prostredie na Zemi bude neobývateľné v dôsledku neuváženého konania ľudstva.
Prirodzený vývoj Zeme, Slnka a Mliečnej cesty nevytvára pre človeka v najbližšom období
žiadne závažné hrozby.
Prednáška vyvolala živú odozvu medzi poslucháčmi. Prof. Masarik odpovedal na viac
ako desiatku otázok a určite poslucháči mali
aj ďalšie, na ktoré už nebol vytvorený časový
priestor. V odpovedi na otázku o ohrození Ze-

me z vesmíru uistil, že zo strany asteroidov,
komét či väčších meteoritov nehrozí našej
Zemi akútne nebezpečenstvo, no pozorovaniu
dráh týchto objektov je potrebné venovať
veľkú pozornosť a pripraviť aj patričné opatrenia pre stav ohrozenia. V diskusii podrobne
vysvetlil aj dôvody, prečo ľudstvo venuje takú
pozornosť výskumu Marsu. Mars je jeden
z našich najbližších susedov a so Zemou
majú spoločnú počiatočnú históriu. Aj preto
si v počiatkoch tieto dve planéty boli veľmi
podobné. Vývoj na Marse však išiel úplne
iným smerom ako na Zemi. Mars je na rozdiel
od Zeme planéta bez života, bez povrchovej
tečúcej vody, bez kyslíka v atmosfére a existuje mnoho iných rozdielov medzi oboma planétami. Na Marse geologické procesy sú oveľa
menej intenzívne, a tak veľká časť informácie
z počiatočného obdobia vývoja Marsu zostala na rozdiel od Zeme zachovaná. Jej prečítanie nám umožní pochopiť aj počiatky našej
Zeme, dôvody rozdielneho vývoja, a možno
aj odhadnúť, či podobný osud ako Mars nemôže v budúcnosti postihnúť aj našu planétu.
V tejto súvislosti v diskusii bolo viacero otázok
venovaných podielu antropogénnych procesov
na globálnej zmene pozorovanej v súčasnosti
a jej projekcii do budúcnosti. Človek svojou
činnosťou ovplyvnil už mnohé veci a procesy
na Zemi, no globálna zmena ešte nie je
nevratná. Potrebné je však prijať konkrétne,
vedecky a odborne zdôvodnené opatrenia,
a hlavne ich aj realizovať.
Prednáška prof. Masarika bola ďalším príkladom excelentného vystúpenia univerzitného
profesora. Spojil v nej vysokú odbornosť, svoje
osobné skúsenosti z výskumu extraterestriálnych objektov, so schopnosťou prezentovať
aj tie najzložitejšie teórie jednoducho, názorne
a pútavo. Jeho prednáška sa vyznačovala
detailným technickým prepracovaním, kultivovanosťou vyjadrovania, profesorským nadhľadom, čo umožnilo urobiť prednášku pútavou
a vtiahnuť do stručných dejín vesmíru aj laikov
a ľudí z iných oblastí výskumu. Odrazilo sa to
aj v bohatej diskusii, v ktorej odzneli veľmi
zaujímavé otázky, nápady a podnety aj z iných
vedných oblastí, ako boli pokryté prednáškou.
Text prednášky je k dispozícii na našej webovej stránke.
Za kolektív KJFB FMFI UK K. Holý
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Reforma ubytovania na Mlynoch prináša prvé výsledky
Koncom septembra minulého roka sa v Univerzitnom pastoračnom centre v Mlynskej doline stretli doc. F. Gahér, rektor UK, a členovia vedenia
UK so študentmi ubytovanými v ŠDaJ Ľ. Štúra. O stretnutí sme podrobnejšie informovali v októbrovom čísle nášho spravodaja. Keďže neuralgickým bodom diskusie boli reformy v systéme ubytovávania, a najmä nová požiadavka vedenia internátov na uzatváranie ubytovacích zmlúv,
požiadali sme riaditeľa ŠDaJ ĽŠ Mgr. Roberta Gulu, aby s odstupom niekoľkých mesiacov zhodnotil, čo reforma priniesla.
●Pán riaditeľ, september 2004 bol pre Vás asi dosť horúci...
– Áno, toto obdobie bolo veľmi náročné, pretože sme ako subjekt podstúpili viaceré ekonomické zmeny – stali sme sa platcami DPH z podnikateľskej
činnosti, a mesiac predtým sme prešli na systém Štátnej pokladnice. Zároveň sme spustili reformu procesu ubytovávania študentov, na ktorú síce
tieto nové ekonomické pravidlá nemali priamy vplyv, ale nepriamo sa jej
predsa len dotkli.
●Môžete stručne zhrnúť, prečo ste zmenili doterajší spôsob ubytovávania študentov?
– Predovšetkým z ekonomických, ale aj racionalizačných dôvodov. Pre
doterajší systém ubytovávania, ktorý fungoval dlhé roky, bolo charakteristické, že ŠD permanentne vykazoval volné miesta, čo spôsobovalo značné
finančné straty. Opatrenia, ktoré sme museli v tomto ohľade prijať, neboli
síce populárne, ale chcem veriť, že po dlhšom uvažovaní aj študenti pochopili, že nie sú namierené proti nim, ale práve naopak majú za cieľ ich
chrániť.
●Ktoré nové opatrenia boli základom k zlepšeniu stavu a ako sa prejavili v praxi?
– Stanovili sme, že študent musí za ubytovanie v mesiaci september zaplatiť vopred, a to už v júni 2004, aby preukázal svoj reálny záujem o ubyto-

vanie. Tento krok do značnej miery odstránil kupčenie s miestami a v septembri internát dosiahol finančnú disciplínu. V minulosti to bol predovšetkým
tento mesiac, kedy ŠD vykazoval najvyššie „nezavinené“ finančné straty.
Kvôli tomu, že v minulosti študenti nie celkom zodpovedne pristupovali
k svojim „ubytovacím“ povinnostiam, čo pre internát znamenalo len finančný
deficit, stanovili sme posledný termín ubytovania na 15. septembra. Možno
sa to v súvislosti s predchádzajúcim opatrením zdá byť nelogické – veď
možno predpokladať, že všetci študenti, ktorí majú na september zaplatené ubytovanie, určite nastúpia. Realita je však iná – k 15. septembru 2004
sme evidovali ešte 300 voľných miest. Našťastie bol v tomto období dopyt
po ubytovaní značný, tak sa nám ich podarilo veľmi rýchlo obsadiť.
●Viem, že študentov zaujíma, ako rozdeľujete tieto voľné miesta.
– Postupovali sme na základe žiadostí, ktoré mohli študenti podávať na
sekretariáte riaditeľa ŠD. Pri ubytovávaní sme uprednostňovali prvákov
a piatakov a môžem povedať, že značná časť žiadostí bola uspokojená.
Tento systém má aj ďalšiu pozitívnu stránku – odstránili sme ním korupciu,
prelomili sme zaužívaný trend, že keď nie sú voľné miesta a chceš bývať,
musíš to riešiť neštandardne.
●A ďalšie novinky?
– Podmienkou fyzického ubytovania študenta bola povinnosť zaplatiť za
ďalšie dva mesiace – teda október a november. Umožnili sme však študentom ubytovať sa aj prostredníctvom tretej osoby, to sa týkalo najmä
študentov, ktorí boli v zahraničí a nemali šancu sa do 15. septembra vrátiť.
Stačilo, ak prišiel jeho spolužiak, rodič, alebo niekto iný a zaplatil za neho
platbu za dva mesiace. Fyzicky sa potom študent ubytoval až po návrate.
Tým, že študenti museli zaplatiť vopred za dva mesiace, znížil sa počet
špekulácií s ubytovaním a zabezpečila sa finančná disciplína. Aj v tejto oblasti však umožňujeme výnimky – ak je niekto finančne indisponovaný –
môže požiadať o platbu mesačnú, stačí, ak mal v predchádzajúcom období
vysporiadané všetky finančné záležitosti. Do dnešného dňa evidujeme niekoľko málo desiatok takýchto výnimiek. Azda najväčšou novinkou je spoločné bývanie študentov opačného pohlavia. Vedeli sme, že sa to po dlhé
roky praktikuje nelegálne, a že to spôsobuje falšovanie potvrdení, preukazov
atd. Dnes je tento stav legálny, čím sa podarilo odstrániť uvedené negatíva.
●Najviac diskutovanou témou na stretnutí s rektorom UK bola zmluva
o ubytovaní, ktorá vraj diskriminuje študentov a dokonca bola označená za protiprávnu.
– Koncepcia zmluvy bola schválená Akademickým senátom UK už v marci
2004. Príčinou jej zavedenia bola skutočnosť, že počas roka značný počet
študentov bez akýchkoľvek vážnych dôvodov opúšťal internát – v roku
2003 sme takto evidovali vyše 300 voľných lôžok. Našou snahou je, aby
študenti pochopili, ako ťažko sa počas roka obsadzujú uvoľnené miesta.
Preto sme túto spoluzodpovednosť preniesli aj na nich. Akceptujeme, ak
študent zruší ubytovanie z vážnych dôvodov – napr. zanechania či prerušenia štúdia, z dôvodov choroby, študijných povinností atd. Ak však chce
prerušiť ubytovanie bez vážnych dôvodov, musí si zabezpečiť náhradu.
Napokon musím však prezradiť, že doteraz sme nemali žiadne problémy,
keďže sme sami začali evidovať študentov, ktorí majú záujem o ubytovanie u nás. Vytvorili sme totiž burzu ubytovania, a tak študenti môžu odísť aj
bez náhrady. Rád by som zdôraznil, že výsledkom týchto reformných krokov je fakt, že od nového roka 2005 nemusíme študentom zvyšovať ceny
za bývanie. Nehovoriac o tom, že sa v našich vzájomných vzťahoch zaviedla
disciplína a nepriamo sa aj takto snažíme vychovávať študentov k väčšej
zodpovednosti.
●Čo čaká internát v Mlynskej doline v roku 2005?

Pozvanie rektora UK na Vianočný koncert 2004 sprevádzal Novoročný
grafický list od Anny ADAMIČKOVEj, študentky 3. roč. Katedry výtvarnej
výchovy PdF UK
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– Chystáme niekoľko ďalších zmien, ktoré by mali zlepšiť a zefektívniť
celkový chod internátu. Na okraj spomeniem nový ubytovací softvér, ktorý
práve pripravujeme, a ktorý bude schopný okamžite reagovať na nedoplatky.
Od septembra 2005 by mal v našich objektoch fungovať nový turniketový
systém, ktorý by mal zabrániť vstupu tým, ktorí majú voči internátu akékoľvek
nesplnené záväzky. Riešime tiež možnosť platiť priamo na ubytovacích oddeleniach terminálom a prebiehajú rokovania o zriadení poštových služieb
v našom objekte. Radi by sme, aby od septembra 2005 fungovala v našom internáte stála pobočka Železníc SR, ktorá by vybavovala preukazy
na zľavnené cestovné. Pre obdobie september a október 2005 sa snažíme
zabezpečiť, aby tiež priamo v našom objekte vydávala polícia prvákom potvrdenia o prechodnom pobyte. Na záver by som chcel popriať všetkým
našim študentom do nového roku 2005 veľa zdravia a úspechov.
(jh)

Vysoké štátne vyznamenanie prezidenta Rakúskej republiky
Na pôde rakúskeho veľvyslanectva v Bratislave odovzdal dňa 13. decembra 2004 veľvyslanec Rakúska Dr. Martin Bolldorf doc. PhDr. Etele
Farkašovej, CSc., vedúcej Katedry filozofie a dejín filozofie FiF UK, vysoké štátne vyznamenanie Das goldene Ehrenzeichen fűr verdienste
um die Republik Österreich (Zlatý čestný odznak za zásluhy o Rakúsku republiku). Pri tejto vzácnej príležitosti sme pani doc. E. Farkašovej
nielen úprimne zablahoželali, ale poprosili ju aj o rozhovor.
Nemôžem nespomenúť ani to, že v spolupráci s rakúskym Kultúrnym fórom pri Rakúskom
veľvyslanectve v Bratislave a s bratislavskou
Mestskou knižnicou sme pripravili mnohé literárne podujatia, na ktorých sa nášmu publiku
predstavili známe aj menej známe autorky zo
susednej krajiny. Mnoho podobných podujatí
som absolvovala aj ja vo Viedni, ale aj v iných
rakúskych mestách, spolu s ďalšími našimi autorkami alebo autormi.

S akými pocitmi ste prijali oznámenie,
že Rakúska republika Vám udeľuje štátne
vyznamenanie?
– Priznám sa, bolo to pre mňa veľké prekvapenie, v prvom okamihu azda aj pochybnosť,
či nejde o niekoho iného. Hoci roky rozvíjam
kontakty s Rakúskom či už na poli filozofie
alebo literatúry, nikdy som ani nepomyslela na
možnosť, že by som za tieto aktivity dostala
nejaké oficiálne uznanie, nehovoriac o takomto
vysokom vyznamenaní. Podieľala som sa na
týchto aktivitách, niektoré som aj iniciovala,
pretože som ich po rokoch našej izolácie pokladala – a aj dnes pokladám – za veľmi potrebné.
Ako ste nadviazali kultúrne kontakty s rakúskou filozofickou a spisovateľskou obcou?
– Keď spomínam na začiatky pracovných
kontaktov s Filozofickým inštitútom na Viedenskej univerzite, nemôžem opomenúť meno, žiaľ,
dnes už nebohého doc. Dr. Erwina Waldschütza, ktorý po roku 1989 sám oslovil našu
Katedru filozofie a dejín filozofie na FiF UK.
Motivovala ho k tomu zrejme aj skutočnosť,
že jeho manželka Dr. Maria Waldschützová je
pôvodom Slovenka a sama prispela k nadviazaniu a udržiavaniu kontaktov medzi Viedňou
a Bratislavou. Tento rakúsky filozof stál nezištne
pri zrode vzájomnej spolupráce medzi spomínaným viedenským inštitútom a našou katedrou. Jej prvým konkrétnym výsledkom bola
spoločná publikácia – dokumentácia vedeckej
konferencie, ktorej sa zúčastnili viacerí rakúski
a slovenskí filozofi. Na čele viedenskej skupiny stál vtedy iniciátor podujatia doc. E. Waldschütz, na čele našej, bratislavskej, profesor
Miroslav Marcelli, vtedajší vedúci Katedry filozofie a dejín filozofie. Obaja boli aj editormi
tejto publikácie s veľmi príznačným názvom
„Jenseits der Grenzen“. V ďalších rokoch nasledovali spoločné projekty podporované najmä
bratislavskou pobočkou Rakúskeho inštitútu
pre východnú a juhovýchodnú Európu, ktorú
riadil prof. Dr. Florian Žigray, CSc., veľmi ústretový voči týmto projektom. V troch z nich som
bola (po prof. Marcellim) koordinátorkou. Je
mi ľúto, že vlani Rakúsky inštitút prestal u nás
pôsobiť, jeho podpora fakultným rakúsko-slovenským filozofickým aktivitám bola naozaj
citeľná. Pravidelne sme na našej katedre organizovali prednášky a diskusie, na ktorých sa
zúčastňovali viacerí profesori viedenského inštitútu. Okrem doc. Waldschütza, vzácneho
a obetavého človeka, to boli profesorky Herta
Nagl-Docekalová, Maria Wakounigová a Ingvild
Birkhanová, profesori Peter Kampitz, terajší dekan viedenského filozofického inštitútu, a Klaus
Dethloff. Pre našich študentov to bola výborná
príležitosť vypočuť si popredné osobnosti rakúskej filozofie a bezprostredne s nimi diskutovať. Recipročne členovia a členky našej
katedry, zapojení do projektov, prezentovali
výsledky svojich filozofických skúmaní na
univerzite vo Viedni.
Dôležitú súčasť kontaktov predstavuje aj moje pôsobenie na viedenskej univerzite (spolu
s doc. PhDr. Zuzannou Kiczkovou, CSc.) v roku 1995/96 v pozícii hosťujúcej profesorky. Bola to veľmi zaujímavá a užitočná skúsenosť.

Toto pozvanie súviselo s mojou orientáciou
na problematiku rodu vo filozofii. Ukázalo sa,
že aj feministická filozofia, rovnako ako rodové
štúdie sú oblasťami, ktoré môžu byť perspektívne pre rozvíjanie budúcich vzťahov medzi
Bratislavou a Viedňou. Vlani vyšla vo Viedni
rozsiahla medzinárodná knižná publikácia
o postavení žien v postsocialistických krajinách
„Die gläserne Decke“, na ktorej so svojimi štúdiami participujú okrem mňa ešte dve ďalšie
členky našej katedry – doc. Z. Kiczková a PhDr.
M. Szapuová. Chcela by som dodať, že naša
katedra rozvinula v posledných 10 – 15 rokoch
viaceré živé medzinárodné kontakty, za nadštandardné možno pokladať napr. kontakty
s Masarykovou univerzitou v Brne, dobré vzťahy máme s univerzitami v Poľsku, ale aj v Nemecku či Francúzsku, a som rada, že slovensko-rakúske, ku ktorým som aj ja prispela,
majú medzi nimi popredné miesto.
A ako sa vyvíjala spolupráca s rakúskymi
literátmi a literátkami?
– Tá sa začala tiež po r. 1989. Pretože sa
zaujímam najmä o tvorbu ženských autoriek
(okrem toho, že som členka Spolku slovenských spisovateľov a slovenského centra PEN
klubu, som aj spoluzakladateľka Klubu slovenských prozaičiek Femina), pokúsila som sa čoskoro po otvorení hraníc nadviazať kontakty
s rakúskymi autorkami, čo sa mi aj podarilo.
Nasledovali spoločné literárne podujatia – čítania textov a diskusie, v ktorých sme sa navzájom lepšie spoznávali a prekonávali tak
dlhodobé bariéry, resp. informačné deficity.
V mojich literárnych kontaktoch zohrala veľkú
úlohu pani Klara Köttner-Benigniová, rakúska
autorka a kultúrna publicistka, ktorá vo svojej
vlasti desaťročia zanietene propaguje slovenské umenie, literatúru, ale aj hudbu a výtvarné umenie, a ktorá sa už pár desaťročí usiluje
o rozvíjanie kultúrnej výmeny medzi našimi
krajinami. Jedného dňa ma oslovila listom
s pozvaním na medzinárodné spisovateľské
stretnutie, ktoré sa konalo v Rakúsku a bolo
venované problematike identity ako literárnej
témy. Nasledovali roky vzájomnej plodnej spolupráce, ktorá trvá podnes.

Iniciovali ste aj vydanie troch spoločných
slovensko-rakúskych antológií – ako k tomu došlo?
– Keďže sa vcelku, nehovorím, že bez problémov, darilo realizovať spoločné slovenskorakúske literárne podujatia, napadlo ma pripraviť slovensko-rakúsku poviedkovú antológiu,
ktorá by predstavila autorky a autorov z oboch
krajín, pravda, vzhľadom na možnosti antológie, len v zúženom výbere. Za podpory kultúrnych inštitúcií v oboch krajinách sa v spolupráci
s rakúskymi kolegyňami a kolegami podarilo
vydať tri takto koncipované antológie, jednu
v slovenskom jazyku (vyšla v Bratislave), druhú dvojjazyčnú a tretiu v nemeckom jazyku
(obe vyšli v Rakúsku). V dvoch z nich som
bola zároveň aj jednou z prekladateliek. Ako
autorka a prekladateľka som sa podieľala tiež
na spoločnej (dvojjazyčnej) knižke s Klarou
Köttner-Benigniovou „Die Zeit der untergehenden Sonne. Čas zapadajúceho slnka“, ktorá
vyšla vo Viedni.
Tým sa však Vaše literárne aktivity nekončia…
– Keď mi to dovolí čas, rada prekladám texty súčasných rakúskych autoriek a autorov,
okrem toho priebežne recenzujem knižné novinky rakúskych vydavateľstiev – a za tie roky
sa ich už nazbieral celkom slušný počet.
Aké sú Vaše plány v tejto oblasti v najbližšom čase?
– Chcela by som pokračovať v pravidelných
výmenách prednášok s rakúskymi filozofmi,
pripraviť s nimi v rámci našej katedry ďalšie
spoločné odborné podujatie. Na poli literatúry
pripravujem s rakúskou autorkou Ilse Bremovou dvojjazyčnú knižnú publikáciu a rada by
som uskutočnila ešte viacero spoločných slovensko-rakúskych literárnych večerov.
V úvode rozhovoru ste povedali, že pokladáte rozvíjanie takýchto aktivít za dôležité.
Prečo?
– Som presvedčená, že pre rozvoj každej
národnej kultúry sú kontakty s inými kultúrami
nesmierne potrebné, prinášajú vzájomné inšpirácie, možnosti porovnávania, a teda aj isté
obohatenie, či už na poli filozofie, vedy alebo
umenia. Po druhé – veľmi mi záleží na tom, aby
sa najmä v susedných krajinách o nás, o našej
kultúre vedelo viac ako doteraz, aby sme rozvíjali v rámci Európy i mimo nej rovnocenné
kultúrne partnerstvá. Ak som k tomu prispela
čo len v maličkej miere, pokladám čas a energiu vynaložené na tieto aktivity za zmysluplné.
Rozhovor pripravili
PhDr. Zlatica Plašienková, CSc.
a Mgr. Erika Lalíková, PhD.,
Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK
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Jednotlivé fakultné knižnice Univerzity Komenského už dlhšiu dobu vzájomne intenzívne a systematicky spolupracovali, výsledky ich spolupráce boli
pre akademickú obec univerzity a pre používateľov knižníc prístupné najmä prostredníctvom web stránky Virtuálnej knižnice – http://vili.uniba.sk. Táto
spolupráca bola v priebehu roka 2004 inštitucionalizovaná jednak z formálneho, ako aj z personálneho hľadiska.

Čo je poslaním Akademickej knižnice UK
Oficiálne Akademickú knižnicu UK (AK UK) zriadil rektor UK s účinnosťou
k 1. 11. 2004 (podľa § 21, ods. 2 zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách, § 8 zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach). Zároveň vydal Smernicu
č. 3/2004, ktorá obsahuje Organizačný a prevádzkový poriadok Akademickej knižnice UK (v súlade s článkom 45, ods. 3 Štatútu UK). V rámci
Organizačného a prevádzkového poriadku AK UK sa rieši postavenie akademickej knižnice, organizačná štruktúra a personálne zabezpečenie, služby, spolupráca s fakultnými knižnicami, finančné zabezpečenie.
Akademická knižnica UK je vedecko-informačným, bibliografickým, koordinačným a poradenským pracoviskom UK. Zabezpečuje odborné činnosti
na úseku správy, spracúvania a sprístupňovania knižničných fondov, v súlade s knižničným a výpožičným poriadkom poskytuje knižnično-informačné
služby registrovaným používateľom, a to najmä učiteľom, vedeckým pracovníkom, doktorandom a ďalším študentom UK. Uchováva a bibliograficky registruje kvalifikačné práce UK. Medzi významné aktivity patrí i bibliografická
registrácia publikačnej činnosti učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov dennej formy štúdia na univerzite. Akademická knižnica UK reprezentuje
akademické knižnice všetkých súčastí UK.
Organizačne akademickú knižnicu tvorí Centrum AK UK a akademické
knižnice jednotlivých súčastí univerzity. Centrum AK je samostatnou centrálne financovanou súčasťou univerzity. Na čele centra je riaditeľ AK UK.
V rámci knižnice sú vytvorené funkcie systémového správcu, správcu externých informačných zdrojov, operátorov a koordinátorov jednotlivých pracovných procesov (akvizície, katalogizácie, výpožičného procesu, správy seriálov, evidencie publikačnej činnosti atď.).
Medzi hlavné úlohy Centra AK UK patrí najmä:
− príprava koncepčných materiálov, koordinácia a metodické usmerňovanie
odborných knižničných pracovných procesov, príprava metodických materiálov, postupov a ich implementácia v praxi;
− zabezpečenie prevádzky, údržby a up-grade knižnično-informačného systému VTLS/VIRTUA, budovanie databázy publikačnej činnosti a súborného online katalógu UK, spracovanie potrebných štatistických prehľadov;
− spracovanie štandardných výstupov z databáz UK podľa požiadaviek
fakultných knižníc (napr. z databázy publikačnej činnosti – zoznamy publikačnej činnosti pracovníka, resp. pracoviska za určené časové obdobie,
zo súborného online katalógu UK – prírastkové zoznamy a pod.);
− koordinácia objednávania rôznych dokumentov, najmä získavania a sprístupňovanie periodík a externých informačných zdrojov v snahe zefektívniť ich využívanie pri rešpektovaní ekonomickej výhodnosti koordinovaného nákupu v rámci AK UK, štatistické vyhodnocovanie ich využívania;
− realizácia odborných školení pre nových pracovníkov, doplňujúcich školení, poskytovanie konzultácií, prezentácií;

− kontrola realizácie metodicky riadených pracovných postupov vykonávaných vo fakultných knižniciach, spracovanie upozornení na nedodržovanie
týchto postupov a návrhy na odstránenie zistených nedostatkov;
− spolupráca s ďalšími knižnično-informačnými pracoviskami v SR a v zahraničí, účasť na budovaní súborného katalógu slovenských knižníc a iných
celoslovenských projektoch.
Centrum AK UK súčasne má právomoc v prípade opakovaných porušení
metodických pokynov pracovníkmi jednotlivých fakultných knižníc písomne
informovať o tejto skutočnosti dekana príslušnej fakulty. V prípade pretrvávania problémov môže rektorovi UK podať návrh na opatrenie, vrátane
obmedzenia, resp. dočasného pozastavenia poskytovania služieb AK UK
pre danú fakultnú knižnicu.
Fakultné knižnice s Centrom AK UK aktívne spolupracujú a podieľajú sa
na jej činnosti, na príprave metodických materiálov, pokynov a postupov,
vyjadrujú sa a pripomienkujú navrhované postupy. Rešpektujú a dodržiavajú dohodnuté metodické pokyny a pracovné postupy, vysielajú zamestnancov na školenia, využívajú knižnično-informačný systém VTLS/VIRTUA,
spracúvajú nové knižničné prírastky, zabezpečujú i retrospektívne spracovanie knižničného fondu, a tak sa podieľajú na budovaní súborného online
katalógu UK a databázy publikačnej činnosti UK. Taktiež zodpovedajú za
potrebnú odbornú úroveň spracovaných záznamov, propagujú a informujú
pedagogických a vedeckovýskumných zamestnancov fakulty o externých
informačných zdrojoch prístupných na UK.
Finančné prostriedky potrebné na nákup, údržbu, prevádzku a up-grade
softvérových produktov a celouniverzitných technických zariadení sa hradia z rozpočtu rektorátu UK. Z rozpočtu UK by sa malo financovať i predplatné
a ročná aktualizácia elektronických informačných zdrojov celouniverzitného
charakteru. AK UK môže odborne, organizačne a koncepčne „zastrešiť“
i spolufinancovanie informačných zdrojov pre viaceré fakulty. Finančné
prostriedky potrebné na akvizíciu knižničných fondov umiestnených v jednotlivých fakultných knižniciach sú čerpané z rozpočtu príslušnej súčasti.
Mzdové náklady zamestnancov vykonávajúcich pracovné povinnosti
v Centre AK UK sú hradené z rozpočtu rektorátu UK. Mzdové náklady zamestnancov fakultných knižníc sú hradené v plnom rozsahu z rozpočtu príslušnej súčasti.
Veríme, že vytvorenie Akademickej knižnice UK povedie k skvalitneniu
knižnično-informačných služieb. Akademická knižnica UK má na rok 2005
ambiciózny plán – začať s experimentálnou prevádzkou automatizovaného
výpožičného procesu a uskutočniť pasportizáciu, či „inventúru“ objednávaných periodík na univerzite s cieľom zefektívniť ich nákup v roku 2006.
PhDr. Daniela Gondová

Nový predseda Združenia vysokých škôl je opäť z Univerzity Komenského
Po nečakanom odchode RNDr. M. Vachulu sa na základe volieb v Združení vysokých škôl a priamoriadených organizácií Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku stal dňa 15. novembra 2004 jeho novým predsedom doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc., ktorý od roku 1988 pôsobí
na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK.
Doc. Haverlík sa narodil 23. októbra 1945 v Topoľčanoch. Vysokoškolské štúdium ukončil v roku
1968 na PriF UK, odbor matematika. Postgraduálne štúdium absolvoval na Fakulte kybernetiky
a numerickej matematiky a Mechanicko-matematickej fakulte Moskovskej štátnej univerzity (1973 –
1976). Dizertačnú prácu obhájil v roku 1976 a v roku 1978 sa habilitoval. V rokoch 1980 – 1985 pôsobil na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK na
Katedre teoretickej kybernetiky. V rokoch 1985
až 1988 bol riaditeľom Ústavu výpočtovej techniky
vysokých škôl v Bratislave. Od roku 1988 až doteraz pracuje na FMFI UK.
Vychoval desiatky diplomantov, ašpirantov
a doktorandov v odboroch teoretická kybernetika,
informatika a biofyzika. Zakladal Katedru teoretickej kybernetiky na PriF UK, resp. bývalej MFF UK,
a spolupodieľal sa na založení Katedry biofyziky
na PriF UK. Spolupodieľal sa tiež na vytvorení
postgraduálneho štúdia biofyzika a odboru biofyzika a medziodborového štúdia biomedicínska
fyzika.
Ako riaditeľ Ústavu výpočtovej techniky vysokých škôl založil mimo iných aj oddelenie umelej
inteligencie, účastnil sa na tvorbe, organizácii
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a zabezpečovaní projektu elektronizácie v školstve
a budovaní informačného systému rezortu školstva.
Doc. Haverlík má skúsenosti z riadenia veľkých
kolektívov doma i v zahraničí (napr. predseda Slovenskej asociácie INKORVUZu, prezident Aso-

ciácie zahraničných absolventov MŠU). V rámci
Jednoty slovenských matematikov a fyzikov viedol
sekciu biomatematiky. Bol poslancom Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy. Členom
odborovej organizácie je od roku 1968.
(mn)

Doc. RNDr. I. Haverlík, CSc., a doc. PhDr. J. Hoššo, CSc., predseda odborov na UK

Európa by si mala poistiť dlhodobý rast investíciami
do výskumu a vzdelávania
Viedenská univerzita, založená v roku 1365 a najväčšia univerzita v strednej Európe s vyše 60 tisíc študentmi, usporiadala
v spolupráci s ďalšími univerzitami regiónu už po druhý raz Symposium CEE (Sympózium strednej a východnej Európy) pod mottom
„Spájanie podnikovej a akademickej Európy“. Sympózium sa konalo v dňoch 18. a 19. novembra 2004 vo Viedni s cieľom vytvárať
platformu na spoluprácu medzi politikmi, podnikateľskou sférou a akademikmi.
Ústrednou témou sympózia bol rast a jeho
dlhodobá udržateľnosť v tomto regióne. Vystúpilo na ňom 115 prednášajúcich z 12 krajín,
medzi nimi boli vedúci predstavitelia politiky
a ekonomiky a špičkoví vedci regiónu. Partnerom Viedenskej univerzity pri príprave podujatia
bola zo Slovenska Fakulta managementu UK.
Hans Martens, riaditeľ European Policy Center, sa na sympóziu zamýšľal nad stratégiami
EÚ, ktoré podporujú permanentný rast. Poukázal na to, že nové členské krajiny EÚ sú
celosvetovo jednou z najvýhodnejších investičných lokalít a motorom rastu celej Európskej
únie. Rast ich HDP je okolo 4 % ročne, čo je
dvakrát viac ako v „starých“ členských štátoch
EÚ. Tento trend má pokračovať aj v nasledujúcich dvoch rokoch, pričom ešte môže akcelerovať. V nových členských štátoch sa dosahuje
polovičná produktivita práce, avšak len pri
dvadsať percentných nákladoch na pracovnú
silu ako v pôvodnej európskej pätnástke (EÚ
15). Ich prednosťou pre investorov oproti Číne
a Ďalekému východu je politická stabilita, geografická blízkosť a kultúra príbuzná západnému svetu. Zároveň upozornil, že pre udržanie
dlhodobého rastu je potrebné, aby tieto štáty
zvýšili výdavky na vedu a výskum, podporovali
inovácie a podnikanie, budovali infraštruktúru
a zlepšili vymožiteľnosť práva. Cieľom je, aby
Európa inovovala, nie imitovala. Mali by sa zamerať aj na zníženie svojej energetickej náročnosti, nakoľko hospodárstvo týchto krajín je
päťkrát viac energeticky náročné ako pôvodná
EÚ 15. Tým sa dosiahnu aj pozitívne environmentálne efekty.
Nové členské štáty EÚ postupne zvyšujú
okrem hospodárskeho aj svoj politický vplyv
na celú Európu. Dnes majú približne 20 %
kresiel v Európskom parlamente a až 40 %
kresiel v novej Európskej komisii.
Štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Miroslav Beblavý vyjadril názor, že zo súčasného ekonomického
rastu v krajinách strednej Európy profitujú najmä ľudia, ktorí majú vzdelanie, prácu a bývajú
v blízkosti hraníc bývalej EÚ 15. Ostatné skupiny obyvateľstva na zmeny doteraz doplatili,
avšak v budúcnosti by sa mala zlepšiť aj ich
situácia.
Viacero predstaviteľov rakúskych podnikov
prezentovalo úspešné príklady pôsobenia na
trhoch strednej a východnej Európy. Mnoho
z nich podnikalo pred desiatimi rokmi len na lokálnom trhu pomerne malého Rakúska a dnes
ako medzinárodné koncerny sú aktívne vo viacerých krajinách tohto regiónu. Rakúske podniky majú významné postavenie vo viacerých odvetviach celého regiónu, spomeňme
len bankovníctvo, poisťovníctvo alebo maloobchod. Napríklad banková skupina Erste Bank,
ktorú na konferencii zastupovala generálna
riaditeľka Slovenskej sporiteľne Regina Ovesny-Straka, už dnes dosahuje viac ako 60 %
svojho zisku v tomto regióne. Väčšinu obratu
v novej Európe už dosahuje aj rodinný pod-

nik so stavebninami Baumax, o ktorom hovoril jeho generálny riaditeľ „pán kladivo“ Martin
Essl. Tieto krajiny sú aj stredom strategického
uvažovania pre rakúsku poštu, ktorá, podľa jej
generálneho riaditeľa Antona Waisa, sa tu chce
stať druhým najväčším hráčom po národných
poštových operátoroch.
Pozitívne vyhliadky podnikov z regiónu potvrdil aj Rainer Reich z The Boston Consulting
Group, ktorý citoval výsledky výskumu v 150 vedúcich podnikov. Vyplýva z nich, že podniky
chcú v strednej a východnej Európe rásť pomocou efektívnejších výrobných procesov,
inovatívnych produktov, lepšej distribúcie a marketingu a nových služieb. Podniky odhadujú,
že budú rásť v najbližších dvoch rokoch v tomto regióne tempom okolo 9 % ročne, čo je
dvakrát viac ako očakávané tempo rastu
ekonomík, a neočakávajú vážnejšie prekážky
tohto ich rastu. Mnoho podnikov sa začína angažovať aj v krajinách na Balkáne, napr. v Chorvátsku, Bulharsku a Rumunsku, s ktorými sa
počíta pri ďalšom rozširovaní Európskej únie,
ale aj v Srbsku, Macedónsku, Bosne a Hercegovine a Albánsku. Niektoré z východoeurópskych krajín, napríklad Ukrajina, sú stále značne rizikové pre investovanie.
Hospodársky rast regiónu a angažovanosť
rakúskych firiem na ňom sa odrazil aj na rakúskej burze, ktorú na sympóziu reprezentovala jej riaditeľka pre marketing a akvizície
Barbara Wösner. V situácii, keď burzové indexy v hlavných finančných centrách New Yorku,
Londýne alebo v Tokiu zažívali v posledných
rokoch stagnáciu alebo pokles, rakúsky akciový index ATX zaznamenal v posledných štyroch rokoch takmer 100%-ný rast. Výrazne
vzrástli aj ostatné stredoeurópske akciové indexy, najmä v Prahe, Varšave a Budapešti. Problémom stredoeurópskych akciových trhov je
pomerne nízka likvidita, ktorá odrádza najmä
inštitucionálnych investorov z investičných
centier. Riešením by mohla byť užšia spolupráca medzi jednotlivými burzami, o ktorú sa
usiluje napríklad aj Viedenská burza, ktorá už
kapitálovo vstúpila do burzy v Budapešti. To
by otvorilo možnosť väčšiemu počtu podnikov z regiónu získavať kapitál na financovanie
svojho rastu na burze a investorom vhodnú
investičnú príležitosť.
Slovenské hospodárstvo na konferencii zastupovali prednášajúci z viacerých typov úspešne pôsobiacich spoločností. Rudolf Lukačka (ELAS Prievidza) a Juraj Borovský (Fakulta
managementu UK) na prípadovej štúdii ELASu
Prievidza hovorili o budovaní stabilne rastúcej
spoločnosti. Firma ELAS, založená pred dvanástimi rokmi na zelenej lúke, sa tento rok
stala najväčším slovenským podnikom v odbore informačných technológií a rozširuje svoje
pôsobenie aj na ďalšie trhy strednej Európy.
Mario Grassl a Anna Kubíčková z HOLCIMu,
ktorý má okrem cementárne v Rohožníku na
Slovensku aj centrálu pre celú strednú Európu, predstavili organizačnú štruktúru tejto

medzinárodnej spoločnosti ako aj dôvody,
prečo riadia aktivity svojej firmy v regióne
práve z Bratislavy. Roman Koštialik, stratég
spoločnosti Matador, poukázal na to, ako tento
podnik rozširuje svoje pôsobenie aj mimo
stredoeurópskeho regiónu. Vladimír Dohnal zo
spoločnosti Symsite analyzoval stredoeurópsky trh retailového bankovníctva a z porovnania s bankovníctvom v EÚ 15 konštatoval, že
napriek dynamickému rastu tu existuje ešte
stále obrovský potenciál najmä v oblasti
úverov. Ján Tóth, externý doktorand FM UK
a hlavný ekonóm ING Bank dospel k záveru,
že krajiny stredoeurópskeho regiónu ešte nie
sú dokonale pripravené na zavedenie EURA,
avšak zavedenie spoločnej meny môže mať
pre ne stabilizačný efekt. Výskum a akademickú obec zo Slovenska na konferencii zastupovali Vladimír Bužek zo SAV, Peter Líška
z VÚJE a Juraj Borovský z FM UK. Zhodli sa,
že veda a výskum sú zdrojom dlhodobého
rastu ekonomiky, a preto by ich štát mal výraznejšie podporovať. Zároveň apelovali aj na
podniky a podnikateľov, aby hľadali obojstranne výhodné modely spolupráce s výskumnými
pracoviskami. Pri podpore svojich argumentov uvádzali najmä príklady z USA, kde podniky veľmi dobre pochopili význam vedy a výskumu a intenzívne ho podporujú.
Symposium CEE načrtlo pomerne optimistický scenár vývoja strednej a východnej Európy. Vstup regiónu do EÚ aj po formálnej
stránke potvrdil jeho stabilitu a spolu s ďalšími faktormi vytvoril jedinečnú príležitosť pre
investorov. Hospodárstvo krajín regiónu je
dobre rozbehnuté a ich ekonomiky by mali výrazne rásť. V priebehu dvadsiatich rokov by sa
mali dostať na úroveň svojich západných susedov. Po zvýšení ziskovosti podnikovej sféry,
z ktorej profitujú najmä vlastníci a investori,
by pozitívne výsledky mali pocítiť aj občania
a zamestnanci v podobe zvyšovania reálnej
mzdy a znižovania nezamestnanosti. Vlády
a podnikateľská sféra by mali tento priaznivý
čas využiť na podporu dlhodobej udržateľnosti
tohto rastu a zvýšenou podporou vedy a výskumu budovať znalostnú ekonomiku. Inšpirovať sa možno aj skúsenosťami rakúskych podnikov, ktoré veľmi skoro pochopili, že tento
región bude jedným hospodárskym priestorom a začali si budovať svoje pozície aj
v okolitých krajinách, ktoré sú v súčasnosti
ťahúňom ich rastu. Dnes sa podobné príležitosti otvárajú na Balkáne.
Spolupráca pri organizácii sympózia bola pre
FM UK prínosom, keďže mohla na sympóziu
prezentovať výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti, získala mnoho zaujímavých poznatkov z referátov a nadviazala kontakty
s vedeckými pracoviskami a aj s podnikmi
z regiónu strednej a východnej Európy.
www.symposium-cee.org
Mgr. Peter Gál, PhD., odborný asistent,
Katedra stratégie a podnikania FM UK
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Katedra mineralógie a petrológie PriF UK –
popredné univerzitné vedecké pracovisko
Z histórie katedry
Mineralógiu a kryštalografiu začal v školskom roku 1939/1940
vyučovať na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity (SU) externista
RNDr. Rudolf Lukáč, ktorý bol v tom čase správcom Štátneho banského múzea D. Štúra v Banskej Štiavnici. Po vzniku Prírodovedeckej
fakulty SU bol v r. 1940 založený Ústav mineralogicko-petrografický
a v roku 1949 Ústav mineralógie a petrografie SVŠT. Obidve tieto
inštitúcie viedol RNDr. R. Lukáč. Od r. 1950 výučba i výskum mineralógie a petrológie prešli viacerými inštitucionálnymi a organizačnými
zmenami. Vďaka pôsobeniu takých významných vedeckých osobností,
ako boli Ing. Slavomír Ďurovič, Ing. Mikuláš Matherny a ich žiaci Vladimír Kupčík a Emil Makovický, neskôr profesori na renomovaných
zahraničných univerzitách, bola v 50. rokoch minulého storočia vytvorená na Slovensku v štruktúrnej kryštalografii veľmi silná a v zahraničí uznávaná vedecká škola, ktorej tradícia ovplyvnila ďalší vývoj
tohto vedného odboru na Univerzite Komenského.
Svoju terajšiu podobu nadobudla Katedra mineralógie a petrológie
PriF UK v ak. roku 1986/1987. V súčasnosti na jej dvoch oddeleniach –
mineralógie a kryštalografie a petrológie pôsobia 4 profesori, 3 docenti,
5 odborných asistentov, 3 odborní a vedeckovýskumní pracovníci
a 2 hosťujúci docenti. Katedra má ďalej 4 technických pracovníkov
a 6 interných doktorandov.

Pedagogická činnosť katedry
Katedra mineralógie a petrológie PriF UK zabezpečuje výučbu mineralogicko-petrologických disciplín pre študijný odbor geológia
v bakalárskom stupni a v študijnom odbore mineralógia a petrológia
v magisterskom stupni. Okrem toho zabezpečuje predmety v magisterskom stupni pre študijné odbory environmentalistika, geológiaarcheológia a učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov. Katedra
je od r. 1997 akreditovaným pracoviskom pre školenie doktorandov
v odboroch mineralógia a petrológia.
Pracovníci katedry za obdobie jej existencie publikovali 24 učebníc a učebných textov pre študentov vysokých škôl, dve učebnice
prírodopisu a vybrané kapitoly z geológie pre stredné školy.

Vedeckovýskumná činnosť katedry
a jej hlavné výsledky
Rozvíjala sa v dvoch geovedných odboroch, a to v mineralógii a petrológii.
Mineralogický výskum sa zameriaval a zameriava na riešenie mineralogicko-ložiskovej problematiky. V oblasti Banskej Štiavnice a Banskej Hodruše sa stanovili základné paragenetické vzťahy a zonálnosť
mineralizácie v celom rudnom obvode. Za komplexný mineralogický
výskum žilných typov zrudnenia ako i novozisteného metasomatického
zrudnenia bola prof. M. Koděrovi v roku 1968 udelená Štátna cena.
Mineralogický výskum pokračoval v riešení genézy skarnového ložiska
železných rúd vo Vyhniach a vývoja fluíd v štiavnickom stratovulkáne.
Ku riešeniu genézy hydrotermálnej mineralizácie Spišsko-gemerského
rudohoria výrazne pripel mineralogický výskum Ni-Co mineralizácie
v okolí Dobšinej. Systematický mineralogický výskum sa robí na
antimónových a zlatých ložiskách (Dúbrava, Pezinok a ďalšie). Na ložisku Dúbrava bolo vyčlenených niekoľko typov mineralizácií a zistená
prítomnosť nových Bi sulfosolí. Výskum distribúcie Au, Ag, Bi, W
a rozšírenia tetraedritových žíl poukázal na možnosti komplexného
využívania rúd z tohto ložiska. V náväznosti na tieto práce sa vedecký
výskum sústredil na výskum genézy hydrotermálnych mineralizácií
spojených s varískym kryštalinikom, neskôr alpínsky prepracovaným.
Pomocou moderných metód výskumu sa riešia otázky zdroja fluid
a metalogenézy Západných Karpát. Jedným z výsledkov je Metalogenetická mapa SR 1:500 000, ktorá vyšla na ŠGÚDŠ v roku 2004 a na
zostavení ktorej spolupracovali aj členovia našej katedry. Regionálna
mineralogická prospekcia a štúdium typomorfizmu minerálov priniesli
súbor nových faktov o potenciálnej rudonosnosti a metalogenéze
veporického kryštalinika. Zistili sa nové údaje o distribúcii Au, Hg, W,
Sn, Mo, REE, ktoré sa stali podkladom pre projekty následného geologického prieskumu.
Vznik pegmatitov vo variskom kryštaliniku sa riešil pomocou mineralogického a geochemického výskumu horninotvorných minerálov,
predovšetkým živcov a viedol k zisteniu, že sa uplatnili iba slabé
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procesy frakcionácie taveniny. Publikovala sa genetická klasifikácia
pegmatitov Západných Karpát.
Celospoločenský význam má trojzväzkové encyklopedické dielo
Topografická mineralógia Slovenska (1950 strán), ktoré poskytuje
ucelený obraz o minerálnom a surovinovom bohatstve Slovenska.
Dielo je výsledkom viac ako 25 ročnej systematickej práce kolektívu
oddelenia mineralógie a kryštalografie pod vedením M. Koděru,
v spolupráci s ďalšími geologickými pracoviskami. Prvý zväzok vyšiel
v roku 1986, druhý a tretí zväzok v roku 1990. Kryštalografický výskum
sa zameriaval na riešenie štruktúry sulfidov, sulfosolí. Významné bolo
štúdium komplexných zlúčenín medi, fázovej analýzy žiaruvzdorných
hmôt, štruktúry mullitu a germániového mullitu, vivianitu, pyroxénov
a morfologické štúdium fullerénov.
Petrologický výskum bol v minulosti orientovaný predovšetkým na
riešenie problémov genézy granitoidných hornín Tríbeča, Nízkych
Tatier a Veporských vrchov ako aj metamorfnej zonálnosti a termodynamickým podmienkam metamorfózy viacerých oblastí Slovenska.
Kvalita terénneho a laboratórneho výskumu bola potvrdená i faktom,
že prof. RNDr. J. Kamenický, DrSc., a prof. RNDr. E. Krist, CSc., sú
spoluautori prvej mapy metamorfózy Európy (UNESCO, Paríž). Novšie
štúdiá priniesli nové výsledky, prispievajúce k riešeniu dynamického
vývoja staropaleozoických a kryštalinických komplexov fundamentu
Západných Karpát.
Sedimentárno – petrografický výskum bol zameraný na štúdium klastických, vulkanogénno-sedimentárnych a karbonátových hornín mladšieho paleozoika, triasu obalových jednotiek, krížňanského, chočského
a strážovského príkrovu Považského Inovca, Tríbeča, Strážovských
vrchov, Nízkych Tatier, Slovenského rudohoria a Malej Fatry. Charakterizovali sa sedimentačné podmienky vzniku klastických vulkanogénno-sedimentárnych a karbonátových hornín mladšieho paleozoika
a triasu obalových jednotiek, krížňanského, chočského a strážovského
príkrovu a bola vypracovaná ich klasifikácia. Výskum priniesol model
vývoja mladopaleozoických bazénov Západných Karpát z hľadiska
interpretácie vývoja kolízneho štádia varískeho orogénu. Členovia katedry sa podieľali na zostavení Prehľadnej geologickej mapy Československa 1:200 000, na zostavení Geologickej mapy Slovenskej republiky
1:500 000 a Vysvetliviek k tejto mape (1996), na zostavení Geologickej
mapy Slovenska 1:1,000 000 a na regionálnych geologických mapách
a vysvetliviek k nim – Nízke Tatry 1:50 000 (1992), Strážovské vrchy,
Poľana, Tríbeč, Vtáčnik, Veľká Fatra, Štiavnické vrchy, Slovenský kras,
Branisko a Čierna hora (1997-1998), Slovenský raj a Galmus (2000)
ako aj na tvorbe Geochemického atlasu SR.
Významným prínosom pre poznanie vulkanizmu Západných Karpát
sú práce týkajúce sa petrologicko-geochemického výskumu neovulkanických a mezozoických vulkanitov, ako aj úlomkov vulkanitov v kriedových zlepencoch bradlového pásma. Terénnym mapovaním metamorfných zón, štúdiom minerálnych paragenéz a termobarometriou boli
stanovené tepelné a tlakové podmienky metamorfózy kryštalinických
a staropaleozických komplexov. Boli zostavené mapy metamorfnej
zonálnosti kryštalinika Malých Karpát, Považského Inovca, Strážovských vrchov, Západných Tatier a kohútskeho pásma veporika. Štúdiom chemického zloženia rôznych typov metamorfovaných hornín
(svory, ruly, amfibolity), bol dešifrovaný ich protolit a geotektonické
prostredie ich vzniku. Definovanovanie spodnokôrového (leptynitovo –
amfibolitového) komplexu prinieslo nový pohľad na geológiu kryštalinika. V sérii zverejnených prác boli definované rôzne aspekty
ultrabázických telies rôznej geologickej pozície Západných Karpát
a ich metalogenetické aspekty. V alkalických bazaltoch boli opísané
xenolity vrchnoplášťových spinelových peridotitov. Na predtriasových
komplexoch kohútskeho kryštalinika sa stanovili účinky alpínskej metamorfnej rekryštalizácie. Rozpracoval sa koncept alpínskej (kriedovej)
anchimetamorfózy (Nízke Tatry, Považský Inovec, Tríbeč, Čierna hora).
Vybudovalo sa špeciálne odvetvie petrológie – štruktúrna petrológia
a petrotektonika, ktorej metódy sa úspešne používajú pri riešení tektonometamorfného a geodynamického vývoja fundamentu Západných
Karpát a Východných Álp. Rozvinula sa aplikovaná mineralógia a petrológia v rámci projektov objednaných spoločenskou praxou.
Od roku 1980 sa na katedre rozvíja výskum fluíd v horninách zemskej
kôry a plášťa. Fluidné inlúzie boli študované na vrchnoplášťových
a spodnokôrových xenolitoch v alkalických bazaltoch, vo vysokotlakových metamorfitoch ako aj v žilných a metasomatických ložiskách
a v diageneticky spevnených sedimentoch. V alkalických bazaltoch

sa našli xenolity vrchnoplášťových spinelových peridotitov a kumulátových magmatických hornín. V oblasti Lučeneckej kotliny bol identifikovaný v hĺbke 20 km magmatický rezervoár frakcionovanej bazaltovej
magmy s rozsiahlou zónou dehydratačného tavenia. Jeho produktom
je sklovitý ortopyroxénový granodiorit (pincinit), ktorý bol opísaný
pracovníkmi katedry ako nový horninový typ.
V oblasti environmentálnej mineralógie sa študovali azbesty ako
zložky prachu, zloženie komunálneho a priemyselného aerosólu na
lokalite Nižná Slaná a procesy destabilizácie sulfidov na úložiskách
v oblastiach banskej činnosti, vplyv toxických prvkov (As, Sb, S) na životné prostredie.
V posledných rokoch sa na katedre založil interdisciplinárny výskum neolitických kamenných artefaktov (= petroarcheológia), ktorý
vyústil v prijatí IGCP/UNESCO No. 442 projektu, ktorého člen katedry
bol garantom.
Od roku 1994 je na katedre v prevádzke Geofluidné výskumné laboratórium, ktoré bolo v roku 2004 dobudované za pomoci finančných
prostriedkov z Humboldtovej nadácie (Nemecko). Laboratórium disponuje zahrievacím a ochladzovacím zariadením firmy Linkam a moderným mikroskopom Olympus BX-51, ktorý umožňuje pozorovania vo
viditeľnom, ultrafialovom a infračervenom spektre elektromagnetického
žiarenia. Výsledky 10-ročnej činnosti laboratória boli zhrnuté do viac
ako 15 článkov opublikovaných v špičkových medzinárodných časopisoch.

Výsledky medzinárodnej spolupráce
Spolupráca so zahraničnými univerzitnými mineralogicko-petrografickými pracoviskami mala charakter spoločných vedeckých projektov,
výmenných exkurzií pracovníkov a študentov, ako aj vzájomnej výmeny vedeckých informácií. Výsledkom intenzívnej spolupráce katedry
s IGEM AN ZSSR/RU (od roku 1982) v oblasti metamorfných procesov je veľký počet spoločne publikovaných prác. Spolupráca s Ústavom geológie a paleontológie K. F. Univerzity v Grazi a v Aarhuse
umožňuje aplikáciu moderných petrotektonických metód (vrátane
röntgenovej difrakcie a elektrónovej EBSD). V spolupráci s Ústavom
mineralógie a petrológie Univerzity v Padove bola riešená vysokotlaková alpínska metamorfóza Z. Karpát (1996 – 1998). Prebiehala spolupráca s Montanuniversität Leoben, Inst. Geowissenschaften v rámci
projektu IGCP.357 na výskume čierných bridlíc (karbón Západných
Karpát), spoločne s Univerzitou Viedeň a SAV na výskume vzniku Sb
mineralizácie Vých. Álp, Záp. Karpát v rámci projektu Rakúsko –
Slovensko a na výskume karbonátov. Dlhodobá (od roku 1995) je
spolupráca s Univerzitou v Kodani a v Salzburgu na výskume kryštalochémie minerálov. Spolupráca spolu so Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra a so SAV na riešení problémov variských domén
v alpínskych štruktúrach alpsko-himalájskej oblasti (IGCP.276) vyústila
do monografického diela (vydané v Aténach) a mapy varískych terénov v alpsko-himalájskej oblasti. Spolupráca so Štátnym rakúskym

geologickým ústavom (1991 – 1998) umožnila geologický a petrologický výskum vo viacerých oblastiach Východných Álp.
V rámci projektu IGCP/UNESCO.343, Peri-Tethys Programe, v časti
venovanej korelácii karbónsko-permských sedimentačných bazénov
(podiel na syntéze vývoja bazénov v časovom intervale vrchný karbón – spodný perm od severnej Afriky po Ural a severnú Európu).
Katedra rozvíja rad ďalších medzinárodných aktivít tak v Európe,
ako i v zámorí. Dlhodobo tiež koordinuje mobility študentov a učiteľov
geologickej sekcie PriF UK v rámci medziuniverzitných programov
CEEPUS a ERASMUS.
Prínosom pre úroveň vedy a výskumu a pre rozvoj katedry boli od
r. 1960 viaceré dlhodobé študijné pobyty a expertízy jej pracovníkov
v zahraničí, ako i zahraničných pracovníkov na katedre. Okrem mnohých niekoľkomesačných študijných pobytov študentov v magisterskom a doktorandskom štúdiu v zahraničí, piati absolventi pokračovali
alebo pokračujú v doktorandskom štúdiu na zahraničných univerzitách.
Študijný pobyt na katedre absolvovalo 7 cudzincov.
Viacerí pracovníci katedry boli členmi a vykonávali funkcie v prestížnych medzinárodných vedeckých organizáciách.

Hlavné oblasti spolupráce s praxou
a jej významné výsledky
Široká spolupráca s praxou sa rozvinula najmä v oblasti rudnej
mineralógie, kde sa dosiahli viaceré vynikajúce výsledky, napríklad
objavenie bohatých metasomatických rúd v Banskej Štiavnici; boli formulované predpoklady na komplexné využívanie rúd antimonitového ložiska Dúbrava na základe štúdia distribúcie Au, Ag, W a Bi.
Metódou regionálnej šlichovej prospekcie a štúdiom typomorfizmu
akcesorických minerálov sa vyčlenili prognózne oblasti W, Sn, Hg,
Au a TR mineralizácie v tatroveporiku. Významný úspech sa dosiahol
v aplikácii typomorfizmu na umelé diamanty, čo sa využíva vo VÚ
Pramet, Šumperk. Prínosom pre prax sú aj výsledky štúdií barytu,
serpentinitu a železného odpadu ako kameniva do ťažkých betónov
na ochranné tesnenia v jadrových elektrárňach, turmalínu ako materiálu do filtrov na tienenie neutrónového žiarenia a zisťovanie pôvodov
kazov technického skla. Prínosom pre prax boli geologické mapy
kryštalinika viacerých jadrových pohorí, časti veporika a časti neovulkanitov, slúžiace ako podklady na zostavenie geologických máp v mierke
1 : 200 000. Pre prieskumné organizácie katedra vykonávala vyhodnotenia prieskumných vrtov cínového zrudnenia v SGR a hydrogeologických vrtov v neovulkanitoch Krupinskych vrchov. V priebehu
riešenia vyhľadávacích projektov na chryzotilový azbest v Slovenskej
republike boli určené kritériá pre vyčlenenie potenciálnych telies
s predpokladanou azbestovou mineralizáciou. V poslednom období sa
katedra zaoberá aj mineralogicko-petrologickými zmenami v betónových konštrukciách vplyvom poveternostných podmienok.
Prof. RNDr. Anna Vozárová, DrSc.,
vedúca katedry
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Z rokovania Akademického senátu UK
Akademický senát UK sa zišiel dňa 15. decembra 2004 a rokoval pod vedením svojho predsedu doc. RNDr. K. Mičietu, CSc.
Senát schválil návrh zmeny v čl.17 ods. 6 v Štatúte Lekárskej
fakulty UK, ako i Študijný poriadok Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK.
Na základe návrhu rektora UK vyjadril AS UK súhlas s menovaním prof. RNDr. Marty Kollárovej, DrSc., za prorektorku UK, a to
od 4. februára 2005.
Následne rektor UK predložil návrh, aby sa predsedníčkou Disciplinárnej komisie UK stala doc. Mgr. Art. Anna Predmerská, čo
taktiež senát schválil. V tejto súvislosti predseda senátu predniesol
návrh na voľbu dvoch členov do Disciplinárnej komisie UK za
študentskú časť AS UK. Na základe písomných návrhov kandidátov, ktoré predložila študentská časť akademickej obce, AS UK zvolil
za členov Disciplinárnej komisie za študentskú časť akademickej
obce študentov Gibadulina z FSEV UK a Streichera z RKCMBF UK.
V zmysle novely Zákona o vysokých školách boli v apríli 2004
vyhlásené voľby zástupcu študentskej časti akademickej obce do
Správnej rady UK. Voliť mohli iba študenti. Vzhľadom na to, že ani
jeden z kandidátov nezískal nadpolovičný počet hlasov, AS UK
vyhlásil voľby za neúspešné. Predseda Volebnej a mandátovej ko-

11

misie AS UK vyhlásil preto nové voľby a požiadal o návrh kandidátov
do SR UK za študentskú časť najneskôr do 21. januára 2005
písomnou formou a s písomným súhlasom navrhnutého kandidáta.
So súhlasom riaditeľov ŠDaJ UK a Študentskej komory AS UK
rektor UK navrhol, aby sa do 30. júna 2005 nemenila výška bytného, s výnimkou ŠD UK Lafranconi, kde sa už cena ubytovania
neupravovala. V prípade, že dôjde k zvýšeniu cien energií, bude
v zmysle platných predpisov výška bytného v ŠDaJ UK upravená.
S týmto návrhom senát súhlasil.
AS UK sa ďalej zaoberal účasťou študentov na zasadnutiach senátu a doplňujúcimi voľbami do AS UK za členov, ktorí sa vzdali
členstva, alebo boli poverení inou funkciou.
Obšírnejšie sa senátori venovali návrhu zákona o študentských
pôžičkách a prijali k nemu viacero zásadných pripomienok.
Ďalej senát okrem iného podporil „Vyhlásenie AS PRIF UK k ďalšiemu osudu TANAPu“ a pripojil sa k výzve na obnovu a rozvoj
Vysokých Tatier pod názvom „Nad Tatrou sa blýska“.
(jh)

Tretia kultúra
Mladý okuliarnatý muž so zaokrúhlenou tvárou,
dokonalým účesom, a s titulom „sociológ“ pohotovo odpovedá na otázky redaktorky týkajúce sa
práve skončených volieb. Chrlí slová do gramaticky dokonalých viet a obdivuhodne plynulo sa
vyjadruje k príčinám úspechu jednej, či neúspechu
druhej strany. Ten istý muž takmer paralelne na
inom televíznom programe, tentoraz s titulom „politický analytik“, zasvätene komentuje príčiny rozhodnutia voličov. O pár minút neskôr v rozhlase,
tentokrát ako „odborník na verejné otázky“, rozsiahlo popisuje sociálne korene súčasnej politickej
situácie na Slovensku. Tá elegancia, tituly, plynulosť vo vyjadrovaní vyvolávajú dojem, že onen
muž vypúšťa do éteru myšlienkové perly, ktoré aj
náročnému divákovi pomôžu pochopiť nepochopiteľné rozhodovanie jeho spoluobčanov. Už povrchné zamyslenie sa nad obsahom mladíkových
rečí však odhalí, že namiesto perál vypúšťa permutáciu floskúl, naučených fráz a prvoplánových
bezduchostí. Namiesto sociológa, politického analytika a odborníka na verejné otázky sa nám prihovára dokonale oblečený táraj.
Iste, sociológia nie je triviálna disciplína a nie je
možné očakávať, že médiá budú mať ambície svojich divákov zásobovať zložitou odbornou terminológiou a špecializovanými analýzami. To by však
nemalo automaticky znamenať, že mediálnymi
hviezdami by mali byť polovzdelanci len preto,
že majú prirodzený talent súvisle vyplniť časový
priestor pre odpoveď vatou bez informačnej hodnoty (pozorným čitateľom určite neunikli skvelé
analýzy tohto fenoménu, ktoré sa v poslednom
čase objavili v slovenskej tlači). Malo by to skôr
viesť k selekcii populácie ľudí, ktorí vedia obecenstvu povedať originálne, druhoplánové, neintuitívne interpretácie zrozumiteľnou formou bez toho,
aby sa ich kolegovia z odboru museli červenať.
Do istej miery paradoxne sú na tom biologické
vedné disciplíny* o niečo lepšie ako sociológia.
Verejnosť nie je v tejto oblasti vystavená riziku
ohlupovania v dôsledku toho, že k biologickým
témam sa u nás verejne nevyjadruje takmer nikto.
Ak pravda nepočítam hysterické a ideologicky podfarbené diskusie okolo geneticky modifikovaných
organizmov (GMO) a klonovania, ktoré majú za
následok všeobecne rozšírený názor, že gény majú len GMO a klonovanie je diabolská metóda pre
produkciu monštier, ktoré raz ovládnu planétu.
Pritom v západnom svete sa v posledných desaťročiach etablovala pomerne veľká populácia
ľudí, ktorých John Brockman zaraďuje do tzv. Tretej kultúry (The Third Culture, Simon & Schuster,
1995). Brockman označovaný za „...kultúrneho impresária... zaoberajúceho sa avantgardou umenia,
vedy, kníh, softvéru a Internetu“ (ten istý John
Brockman, ktorý je hlavným editorom edície Majstri vied) vo svojej knihe predstavuje skupinu
vedcov, ktorí tvoria most medzi dvomi kultúrami
C. P. Snowa. Ten koncom 50-tych rokov 20. storočia v publikovanej prednáške The Two Cultures
(v reedícii ju v roku 1993 vydal Cambridge University Press) zdôvodnil, prečo literáti a vedci nedokážu spolu komunikovať a spoločne sa stavať
k súčasným problémom sveta; používajú iný jazyk,
iný spôsob argumentácie, jednoducho predstavujú dve navzájom vzdialené kultúry. Za posledných
50 rokov sa situácia dramaticky zmenila: prírodo-

vedci sa stretávajú s kultúrnymi vedcami, filozofmi
a literátmi a spoločne diskutujú v prítomnosti novinárov. Tak ako začiatkom tohto roka v Janove
na konferencii Moderná biológia a vyhliadky ľudstva, ktorej príspevky vyšli knižne v troch simultánnych prekladoch (v anglickej verzii má názov
Modern Biology and Visions of Humanity, Paul &
Co. Publishing Consortium, 2004; pre detailný popis celej iniciatívy viď Ladislav Kováč: Nookracia,
biológovia hovoria do politiky, Slovo 30/2004, str.
13-14). Objavila sa pomerne početná skupina ľudí,
ktorí dokážu kompetentne a zrozumiteľnou formou
sprostredkovať komplikované myšlienky pochádzajúce z rôznych vedeckých oblastí. Pritom nie
sú len komentátormi. Okrem syntézy poznatkov
neraz dokážu vygenerovať nové interpretácie a hypotézy, ktoré výrazne ovplyvňujú nielen laických
čitateľov, ale aj príslušnú vedeckú oblasť. Brockman neostal len pri svojej knihe. Na internetovej
stránke www.edge.org organizuje diskusie medzi
vedcami na atraktívne (cutting edge) témy, pričom
výmeny názorov bývajú často veľmi ostré a vzrušujúce.
Typickým predstaviteľom Tretej kultúry je britský
zoológ Richard Dawkins: vo svojom The Selfish
Gene (Sobecký gen, Mladá fronta, 1998) „zosyntetizoval“ práce svojich kolegov Georga Williamsa,
Williama Hamiltona, Johna Maynarda-Smitha a Roberta Triversa do koncepcie, ktorá po rokoch pomerne neutrálneho vzťahu nielen opätovne pritiahla
publikum k darwinovskej evolučnej biológii, ale
výrazne ovplynila samotných biológov a vyprovokovala mnohé odborné (a často vášnivé) diskusie.
Dawkinsova kniha sa tak stala bestsellerom nielen
v klasickom (počet predaných výtlačkov), ale aj
v prenesenom (počet jej citácií v odbornej literatúre) slova zmysle. Podobným prípadom je aj Steven
Pinker, ktorého kniha Words and Rules (Slová
a pravidlá) vyšla nedávno aj v šikovnom preklade
Viktora Krupu. Vo svojej knižnej prvotine The
Language Instinct Pinker geniálnym spôsobom
prerozprával Noama Chomského, ktorého odborné texty sú často nezrozumiteľné aj jeho kolegom –
lingvistom. Pinker sa stal celebritou; komerčnou
i odbornou. Laici jeho knihy hltajú a kolegovia ho
nezatracujú, čo je pre popularizátora vedy celkom
dobrá vizitka.
Dawkins a Pinker sú zvlášť vhodnými príkladmi
príslušníkov Brockmanovej Tretej kultúry. Sami nie
sú elitou primárneho vedeckého výskumu. Neobohacujú vedu o zásadné nové objavy. Špičkovým
experimentátorom príslušník Tretej kultúry síce
môže byť (príklady z oblasti biológie predstavujú
Antonio Damasio, Oliver Sacks, Jared Diamond,
Stuart Kauffman, Edward Wilson, Lewis Wolpert,
Ernst Mayr, či nedávno zosnulý Francis Crick),
nie je to však podmienkou. Obrovská súťaživosť
v súčasnej vede, ktorá núti vedcov permanentne
produkovať výsledky, aby mali šance získať nemalé financie nevyhnutné na produkciu ďalších výsledkov, znemožňuje mnohým z nich prezentovať
svoje myšlienky verejnosti vo forme popularizačných monografií. Ako píše vývojový biológ Jonathan M.W. Slack vo svojej milej knižke Egg and
Ego (O vejcích a vědcích, Paseka 2001), knižné
formy publikácie nie sú vo vedeckých kruhoch
veľmi cenené; nepodliehajú totiž prísnemu „peer
review“, t.j. posudzovaniu kvality dát a ich inter-

pretácie významnými kolegami z odboru, ktorí
pomáhajú časopisom čoraz nekompromisnejšie
filtrovať príspevky, a tak frustrovať ich autorov
(Slackova knižka je dokonalým popisom tortúr,
ktoré dnes musia prírodovedci pri sebeprezentácii prekonávať. Americký chemik Carl Djerassi
napísal na túto tému pôsobivú novelu Cantor’s
Dilemma, ktorá vyšla v roku 1989 vo vydavateľstve Penguin Books). A tak sa uvoľňuje miesto pre
ľudí ako Dawkins a Pinker, ktorí síce neprodukujú
originálne dáta, ale využívajú rozsiahly priestor,
ktorý im poskytuje knižný vydavateľ, na ich originálnu syntézu a interpretáciu. Dawkins, Pinker
a spolu s nimi Matt Ridley, Stephen J. Gould, či
George C. Williams sú príkladmi biológov patriacich do tejto kategórie. Autor dvoch relatívne čitateľných bestsellerov Nonzero, the logic of human
destiny (Víc než nic, logika lidského rodu, Lidové
noviny, 2002) a The Moral Animal (Morální zvíře,
Lidové noviny, 2002) Robert Wright dokonca ani
nemá formálne biologické vzdelanie.
Ďalšou zdanlivou zákonitosťou súvisiacou s príslušníkmi Tretej kultúry je pozorovanie, že ich
prvá kniha je zvyčajne aj vrcholom ich tvorby.
Žiadna z Dawkinsových kníh po Sebeckom géne
nerozprúdila toľko diskusií; všetky boli skôr rozvinutím pôvodnej myšlienky. Pinkerov How the
Mind Works a The Blank Slate sú síce napísané
rovnako bravúrne ako jeho debut The Language
Instinct, ale obsahovo sú o poznanie redšie. Williamsove Sex and Evolution a The Pony Fish Glow
(Plán a účel v prírode, Kalligram, 2002) prinášajú
síce zopár zaujímavých myšlienok, ale zďaleka nedosahujú úroveň jeho „vlajkovej“ knihy Adaptation
and Natural Selection z roku 1966. Najnovšia Damasiova kniha Looking for Spinoza, Joy, Sorrow,
and the Feeling Brain napriek rozsiahlej reklamnej kampani a pozitívnym recenziám sa nepriblížila
originalite jeho – Descartovho omylu (Descartes’
Error). Hoci existujú aj výnimky (Ridleyho Nature
via Nurture, ktorá v reedícii vyšla pod titulom Agile
gene je rovnako zaujímavá, ako The Red Queen,
či Origin of Virtue), akoby sa napĺňal osud slovenských autorov vypozorovaný Alexandrom Matuškom a demonštrovaný na príklade Mila Urbana:
v Živom biči vystrieľal väčšinu svojho potenciálu;
následne sa však „...dal ukolísať hlúpou kritikou...“(viď A. Matuška (2004), Rozhnevaný kritik,
Q111, str. 55-58).
Poslednou charakteristikou je už v úvode spomínaná mediálna príťažlivosť. Atraktívna musí byť
pravdaže téma, ktorej sa autor venuje. Pôvod
a fungovanie vesmíru, význam sexu, jazyka, vedomia, sociálnych interakcií sú vždy zárukou záujmu publika. Okrem toho však často záleží aj od
atraktivity samotných autorov. Dawkins, Pinker
a Ridley sú herecké typy využívajúce čaro svojich
osobností. Fyzik Stephen Hawking za obrovskú
popularitu vďačí pravdaže najmä svojej genialite;
určite však získal mediálne body aj za svoje osobné nešťastie. Mediálna atraktivita je však len jedným z mnohých atribútov, zabezpečujúcich kvalifikáciu do ligy Johna Brockmana. Mladý muž
z úvodu tak preto ostáva mediálne atraktívnym
a verbálne zdatným...diletantom.
Ľubomír Tomáška
(vyšlo v mesačníku Knihy & Spoločnosť,
november 2004)

Príklady kníh napísaných „príslušníkmi Tretej kultúry“, ktoré vyšli v preklade počas roku 2004.*
Damasio, Antonio (2004). Hledání Spinozy. Radost, strast a citový mozek. Dybbuk, Praha (Looking for Spinoza, Joy, Sorrow, and the Feeling Brain, Harcourt, Inc.,
2003).
Dennett, Daniel C. (2004). Druhy myslí. Academia, Praha (vyšlo aj v roku 1997 vo vydavateľstve Archa; Kinds of Minds. Toward an Understanding of Consciousness,
Basic Books 1996; viď recenziu P. Rybára v septembrovom K & S)
Diamond, Jared (2004). Proč máme rádi sex? Evoluce lidské sexuality. Academia, Praha (vyšlo aj v roku 1999 vo vydavateľstve Archa; Why Sex Is Fun? The Evolution
of Human Sexuality, Basic Books, 1997)
Kauffman, Stuart (2004). Čvrtý zákon. Cesty k obecné biologii. Ladislav Horáček – Paseka, Praha a Litomyšl (Investigations, Oxford University Press, 2000)
Sykes, Bryan (2004). Sedm dcer Eviných. Ladislav Horáček – Paseka, Praha a Litomyšl (The Seven Daughters of Eve, Bantam Press, 2001).
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Ešte raz o Bolonskom laboratóriu
V septembrovom čísle spravodaja Naša univerzita sme priniesli správu o vzniku Bolonského laboratória UNICA, ktoré na začiatku roku 2004
zriadil Arthur Mettinger, prorektor Viedenskej univerzity a prezident UNICA, ako jednu zo svojich prvých prezidentských iniciatív. Do činnosti
Bolonského laboratória zapojila každá členská univerzita UNICA svojho koordinátora. Za Univerzitu Komenského bol vymenovaný PhDr. Jaroslav
Šušol z FiF UK, ktorý tiež na našich stránkach podrobne informoval o obsahu prvého stretnutia koordinátorov. Na podporu aktivít Bolonského
laboratória bola na Viedenskej univerzite zriadená webová stránka http://www.univie.ac.at/bologna-lab, ktorej základnou funkciou je poskytnúť
jasne štrukturované informácie o vývoji bolonského procesu – od prijatia Bolonskej deklarácie v roku 1999 až po súčasné projekty. Na stránke sú
tiež publikované status quo správy o súčasnej situácii na každej inštitúcii UNICA. Veľmi dôležitú funkciu tejto webovej stránky predstavuje
moderované fórum, Intranet Bolonského laboratória, ktoré umožňuje všetkým členským inštitúciám UNICA výmenu myšlienok, dobrých praktických
skúseností i každodenných problémov. Dnes prinášame rozhovor s Arthurom Mettingerom, prezidentom UNICA a Kathrin Kordonovou,
moderátorkou Bolonského laboratória UNICA, ktorý rozširuje pohľad na činnosť laboratória.
zPani Kordonová, ste moderátorkou Bolonského laboratória UNICA.
Aké iniciatívy doteraz vyvinulo?
– Okrem nominácie koordinátorov Bolonského laboratória bola
jednou z prvých iniciatív výzva pre členské inštitúcie, aby predložili status quo správy opisujúce súčasnú situáciu na každej inštitúcií UNICA.
Doteraz sme úspešne zozbierali 22 správ, ktoré boli prezentované
a prediskutované na prvom stretnutí koordinátorov Bolonského laboratória v dňoch 2. – 3. júla 2004 na Viedenskej univerzite. Dajú sa
stiahnuť z našej webovej stránky.
Vzhľadom na to, že správy majú vopred definovanú štruktúru,
týkajúcu sa všetkých dimenzií bolonského procesu, poskytujú súvislý
prehľad tém, ako napríklad o systéme ECTS, o dodatkoch k diplomu,
o výstupoch študijného procesu, o spoločných študijných programoch,
o systémoch zabezpečenia kvality, atď. Diskusia na stretnutí potvrdila
spoločné záujmy, ale poukázala aj na rozdiely, a preto treba prijať veľa
opatrení, aby boli národné a regionálne systémy kompatibilné.
zAko využívate na vašej webovej stránke moderované fórum,
intranet Bolonského laboratória?
– Fórum umožňuje členom prediskutovať rôzne otázky, vzájomnú
výmenu skúseností, praktických poznatkov i každodenných problémov. Je to uzavretý priestor, keďže prístup doň majú len koordinátori
Bolonského laboratória. V súčasnosti tu koordinátori predkladajú oblasti štúdia, v ktorých si univerzity UNICA želajú vytvoriť spoločné študijné
programy. Členovia dvoch špeciálnych pracovných skupín, ktoré boli
založené na stretnutí, budú tiež používať intranet ako svoj vlastný nástroj komunikácie, takže kreovanie názorov v rámci pracovných skupín
je transparentné pre všetkých koordinátorov.
zPán Mettinger, ak vezmeme do úvahy široký rozsah dimenzií
bolonského procesu, ktorými sa treba zaoberať na vysokých
školách, aké sú teraz hlavné oblasti aktivít UNICA?
– Bezpochyby je teraz jednou z hlavných tém vytvorenie spoločných
študijných programov. Treba o nich diskutovať ešte pred konferenciou ministrov, ktorá bude na budúci rok v Bergene, a ich vytvorenie
možno pokladať za hlavný nástroj na dosiahnutie bolonských cieľov.
Priorita tejto témy bola jasná už v diskusii na prvom stretnutí koordinátorov, zvlášť na dvoch workshopoch, kde sa diskutovalo o tom,

čo je pri tvorbe spoločných študijných programov potrebné vziať do
úvahy.
zDošlo počas diskusie vo workschopoch k zhode?
– V niektorých aspektoch tvorby spoločných študijných programov
sa nám podarilo dosiahnuť dohodu. Napríklad zdá sa rozumnejšie,
aby sa UNICA teraz zamerala na úroveň master, a pritom nezabúdala
na doktorandské štúdium. Čo sa týka štruktúry, UNICA uprednostňuje dvojročné masterské štúdium, s dôrazom na mobilitu v treťom
semestri. Hoci je treba ešte v niektorých smeroch dospieť k dohode,
je dôležité, aby si UNICA zachovala flexibilitu v skladbe spoločných
programov. Nechcem vylúčiť nijakú oblasť vedy, ale zameriavame sa
na tie oblasti štúdia, ktoré sú už na univerzitách UNICA silné. Vytvorením pevného prepojenia medzi výučbou a výskumom chceme v rámci siete zdôrazniť v týchto programoch excelenciu.
zZačala už UNICA realizovať v tejto oblasti nejaký pilotný projekt?
– Terajšie úvahy pripravujú pôdu pre budúci vývoj, no učíme sa aj
z dobrých praktických skúseností. Prvá konkrétna iniciatíva zameraná
na prípravu spoločných študijných programov v rámci UNICA je
projekt UNICA COBRAW. Názov je odvodený z mien piatich univerzít,
ktoré sú doňho aktívne zapojené: University of Copenhagen, Brussel,
Amsterdam a Wien, a ktorých pracovné skupiny pripravia spoločné európske masterské programy.
zMali výsledky tohto stretnutia dopad aj na program Valného
zhromaždenia UNICA, ktoré sa konalo v dňoch 14. – 16. októbra
v Bratislave?
– Jedna z najdôležitejších otázok, ktoré sa prerokúvali na Valnom
zhromaždení, sa týkala právomocí siete UNICA. Diskutovalo sa o tom,
či chcú rektori v rámci siete založiť akreditačný proces. Ak chceme,
aby UNICA dlhodobo vynikala, je dôležité udržiavať štandardy a zabezpečiť neprerušenú kontrolu kvality.
UNICA Communication, Newsletter of UNICA (the Network
of Universities from the Capitals of Europe), číslo 10, september 2004
Preložila RNDr. Z. Ladzianska, CSc., pre potreby
spravodaja Naša univerzita upravila a skrátila Mgr. J. Hinnerová

ŠTATISTIKA O ŠTUDENTOCH UNIVERZITY KOMENSKÉHO
Počty študentov všetkých druhov vysokoškolského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave k 30. 10. 2004

Fakulta

Celkový
súčet

Súčet
Bc., Mgr.,
MUDr., PhD.

Bakalárske, magisterské a doktorské štúdium
súčet

Denné štúdium
Št. prísl. SR

Zahr. štud.

EFS

Doktorandské štúdium
Súčet
15+16+17

Denné štúdium
Št. prísl. SR

Zahr. štud.

Ostatné druhy štúdia
EFS

Súčet

Mimoriadne

Zvláštne

3+18

5+13

7+9+11

počet

počet

počet

počet

počet

počet

20+22

počet

počet

1

3

5

7

9

11

13

15

16

17

18

20

22

LF

3079

3079

2642

2155

127

360

437

69

7

361

0

0

0

JLF

1719

1719

1501

1021

96

384

218

48

0

170

0

0

0

FaF

1168

1168

1100

1000

100

0

68

23

2

43

0

0

0

PraF

3740

3740

3614

1879

30

1705

126

21

1

104

0

0

0

FiF

3457

3361

2865

2807

58

0

496

61

11

424

96

0

96

PriF

3581

3522

3112

2603

27

482

410

180

2

228

59

0

59

FMFI

2001

1988

1638

1624

14

0

350

140

0

210

13

4

9

FTVŠ

1061

993

862

837

12

13

131

31

2

98

68

68

0

PedF

4880

4303

4134

2309

20

1805

169

40

0

129

577

22

555

FM

2457

2457

2282

1017

33

1232

175

20

1

154

0

0

0

EBF

209

174

143

135

8

0

31

2

0

29

35

0

35

CMBF

1016

794

750

280

10

460

44

5

39

222

0

222

FSEV

297

297

297

293

4

0

0

0

0

0

0

0

0

Súčet

28665

27595

24940

17960

539

6441

2655

640

26

1989

1070

94

976
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Prax v Bavorsku
Študenti Katedry nemeckého jazyka a literatúry
PdF UK mohli už po šiesty raz absolvovať povinnú dvojtýždňovú pedagogickú prax v Nemecku.
Od začiatku je iniciátorkou a organizátorkou tohto
projektu doc. PhDr. Lívia Adamcová, PhD., ktorá
na základe svojich kontaktov zabezpečuje prostredníctvom Ministerstva školstva a vedy Bavorska vybraným študentom bezplatný pobyt v tejto
spolkovej krajine. Vďaka nej sme prežili dva nezabudnuteľné a pre nás, budúcich pedagógov, nenahraditeľnými skúsenosťami nabité týždne. Organizátorke išlo najmä o to, aby 15 – 20 študentov
nemčiny mohlo každoročne bezplatne navštíviť
Nemecko. A aby to boli najmä tí, ktorí si to nemôžu dovoliť. Z tohto dôvodu boli pri výbere
uprednostnení študenti zo sociálne slabších rodín.
Tento akademický rok mali to šťastie 14 študenti
a pre mnohých z nich bol tento projekt prvou a jedinou možnosťou navštíviť nemecky hovoriacu
krajinu a spoznať jej obyvateľov.
Hlavným cieľom nášho pobytu v Bavorsku bolo
spoznať nemecký školský systém a v spojitosti
s tým rôzne typy škôl, aktívne sa zúčastniť vyučovacieho procesu a pozorovať jeho priebeh, oboznámiť sa s progresívnymi metódami efektívneho
vyučovania, byť v priamom kontakte s nemeckými
učiteľmi a žiakmi a riešiť aktuálne problémy školy,
získať lepšiu zbehlosť v komunikácii v cudzom
jazyku a v neposlednom rade spoznať región,
v ktorom sme bývali, jeho tradície, jazyk a kultúru.
Koordinátorom projektu bol z nemeckej strany
Dipl. Ing. Hans-Jűrgen Stobinski, riaditeľ Strednej
odbornej školy vo Waldkirchene a bývalý nemecký lektor našej katedry. Staral sa o.i. o to, aby sme
boli nútení hovoriť iba po nemecky, lebo aj to je
zámerom projektu.
Po príchode do Nemecka sa nás ujali rodiny,
u ktorých sme bývali. Boli to rodiny riaditeľov
a učiteľov škôl, s ktorými sme každý deň chodili do
ich školy, stali sme sa členmi jej „zborovne“ a zúčastňovali sa na vyučovaní. Naši nemeckí kolegovia boli značne prekvapení našimi odborno-jazykovými ale aj pedagogickými znalosťami, našou
všeobecnou rozhľadenosťou a najmä skromnos-

ťou. Porovnávali nás so študentmi z iných krajín,
ktorí občas v Bavorsku stážujú (napr. z Maďarska,
USA, Francúzska, Českej republiky) a pochválili
nás, že sme boli najlepší. Najviac nás potešilo,
že podľa ich vyjadrenia sme boli obohatením nielen pre ich školy, kolegov, ale aj pre ich rodiny.
Nikdy predtým totiž Slováka nestretli a nevideli.
Ponuka študijných možností je v bavorských
školách skutočne petrá. Počas dvoch týždňov
sme navštívili „Fachoberschule, Berufsschule, Volkshochschule, Gymnasium, Grundschule, Universität a Städtische Berufsfachschule“. Vyučovanie
spočívalo zväčša na komunikácii medzi žiakmi
a učiteľom, ktorý sprostredkúval nielen teoretické
vedomosti, ale zároveň koordinoval priebeh vyučovacej hodiny, pričom podporoval aktivitu žiakov.
V nemeckých školách je výučba orientovaná predovšetkým na schopnosť využiť získané teoretické
vedomosti v praxi. V tejto súvislosti sa pre žiakov
organizujú rôzne exkurzie do firiem, podnikov
a organizácií. Riaditelia tamojších škôl sú predovšetkým manažéri, ktorí venujú všetok voľný čas
a energiu propagovaniu svojej školy a zatraktívneniu učebných odborov. Usporadúvajú tlačové
konferencie, umiestňujú svojich žiakov za účelom praxe do lukratívnych podnikov (napr. BMW,
Siemens, do bánk a hotelov), zháňajú sponzorov
na organizovanie mimoškolských aktivít, hľadajú

podporu v komunálnej politike, aby sa v konkurenčnom prostredí vedeli presadiť.
V popoludňajších hodinách a cez víkend nám
naše hostiteľské rodiny pripravili bohatý program
a videli sme veľa nového a zaujímavého, navštívili
sme blízke i vzdialenejšie mestá, čo v každom
ohľade spríjemnilo náš pobyt.
Naším pobytom v Bavorsku sme reprezentovali
Slovensko, rozprávaním o krajine, spôsobe života,
zvykoch a pamätihodnostiach sme prispeli k upevňovaniu vzťahov medzi našimi krajinami. Mnohí
naši nemeckí priatelia sa chystajú navštíviť Slovensko aj kvôli nám.
Vďaka tomu, že sme sa na krátky čas stali členmi nemeckých rodín, mohli sme zblízka pozorovať ich bežný, každodenný život a všetci sme sa
zhodli na tom, že bavorský spôsob života je veľmi
podobný tomu nášmu. Rozlúčka s našimi hostiteľmi bola ťažká a dojímavá.
Záverom by sme sa chceli ešte raz poďakovať
doc. L. Adamcovej, ako aj vedeniu PdF UK na čele s jej dekanom prof. O. Majzlanom za to, že nám
umožnili tento obohacujúci pobyt v Bavorsku absolvovať. Bol jednoznačne obrovským prínosom
pre našu budúcu profesionálnu orientáciu.
Mária Krištofová a Ivana Šimková, študentky
4. roč. PdF UK

Dokázali sme, že vieme spolu komunikovať a spolu vytvárať budúcnosť, v ktorej chceme žiť
Naši študenti na konferencii UNICA v Amsterdame
V poradí už tretia študentská konferencia UNICA sa uskutočnila v dňoch 27. – 30. októbra
2004 v Amsterdame pod názvom Jednota a rozmanitosť v Európe, otázka identity (Unity and
Diversity in Europe, the Question of Identity). Zúčastnilo sa jej vyše 250 študentov z celej
Európy, vrátane študentov z Univerzity Komenského.
Rokovalo sa v 10 fórach, takže každá krajina mohla vyslať 10 študentov, ktorí boli do nich zaradení na základe svojich doterajších skúseností a osobných preferencií. Slovensko reprezentovalo
desať študentov Univerzity Komenského – piati študenti práva, po dvoch študenti FiF a FM UK
a jedna študentka z PriF UK. Komunikačným jazykom bola angličtina. Témy jednotlivých fór boli
rôznorodé, vzťahovali sa na aktuálne politické, ideologické, ekonomické i kultúrne otázky, ktoré práve
v Európe rezonujú a ktorých pozitívne riešenie má ambíciu ovplyvniť budúci vývoj kontinentu.
Cieľom diskusie vo fórach bolo zhodnúť sa na hodnotách, ktoré reprezentovali názory členov
fóra, a na záver konferencie ich pred všetkými účastníkmi a pred porotou kreatívnym spôsobom
predstaviť a vysvetliť. Prezentovať tak svoju predstavu o usporiadaní sveta a odporučiť spôsoby,
ako dosiahnuť harmonické spolužitie. Predstavy boli spísané do krátkeho stanoviska, ktoré spolu
s odporúčaniami sa organizátori konferencie zaviazali vydať v zborníku a informovať o nich predstaviteľov európskej administratívy.
Účastníkom konferencie sa na spoločných stretnutiach počas celého týždňa prihováralo množstvo
známych osobností verejného života, program doplnili i kultúrne a športové aktivity.
Ako sa vyjadrili sami študenti – Lucia Miklíková a Tomáš Bálint z PraF UK, diskusia účastníkov
rôznych národností bola vo fórach veľmi plodná. I keď každý mal iný názor, podmienený inými skúsenosťami a štúdiom, i keď sa v prezentáciách presadili silnejšie a skúsenejšie osobnosti, výhrou bol
už samotný fakt, že dokázali spolu komunikovať a snažili sa spolu vytvárať budúcnosť, v ktorej chcú žiť.
„Konferencia nás obohatila ani nie ohromným množstvom poznatkov, ale skôr návodom, ako možno
riešiť niektoré problémy, s ktorými sa stretneme v praxi. Pozorovali sme, ako vnímajú globálne problémy
študenti z ostatných krajín, a že pre starých členov EÚ nie je rovnosť národov prioritná, pretože ju zo
svojho pohľadu vnímajú ako samozrejmú. Zaujímavé bolo sledovať, že niektorí účastníci boli vyslovene
školení v rétorike, čo nás primälo porovnávať náš školský systém. Konferencia bola výbornou
skúsenosťou, a veríme, že všetkých členov našej delegácie posunula kúsok ďalej.
(jh)
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Za pani docentkou Štefániou Dávidovou

Ozvena

Po dlhej a ťažkej chorobe nás koncom októbra 2004 opustila doc. RNDr. Štefánia Dávidová,
CSc. Dlhé roky bola súčasťou Katedry mineralógie a petrológie, súčasťou Prírodovedeckej fakulty
našej univerzity, súčasťou nás. Dávala nám to, čo sama po celý život získavala – vedomosti a životné
skúsenosti, vážili sme si jej rozvahu a zdravý rozum.
Doc. Dávidová sa narodila v r. 1933 v New Yorku. Geologicko-geografickú fakultu v Bratislave absolvovala v r. 1958 a hneď po jej skončení nastúpila ako asistentka na Katedru mineralógie a petrografie
PriF UK. Kandidátsku dizertačnú prácu na tému „Mineralógia a geochémia pegmatitov Malých Karpát”
obhájila v roku 1968. V ďalších rokoch rozšírila štúdium pegmatitov na kryštaliniká všetkých jadrových
pohorí Západných Karpát. Genetické problémy riešila hlavne na základe podrobného štúdia štruktúrnych, chemických a geochemických vlastností horninotvorných minerálov. Získané poznatky boli
základom habilitačnej práce na tému „Mineralógia a geochémia živcov pegmatitov tatríd”, ktorú obhájila
a titul docentky získala v roku 1978. Výsledkom jej dlhoročného výskumu, prezentovaného v desiatkach vedeckých publikácií, je aj to, že pri vzniku pegmatitov sa uplatnili slabé procesy frakcionácie
pegmatitovej taveniny, a preto sú slabo diferencované. Publikovala tiež genetickú klasifikáciu pegmatitov západných Karpát, začleňuje ich do troch tried: abysálnej, muskovitovej, kam patrí väčšina pegmatitov tatrika, a vzácnoprvkovej.
Doc. Dávidová bola tiež jednou z hlavných autoriek veľmi úspešnej trojzväzkovej monografie Topografická mineralógia Slovenska.
Dlhé roky bola za Slovensko redaktorkou „Mineralogical abstracts”, ktorý vydáva Mineralogická spoločnosť Veľkej Británie.
Venovala sa aj aplikovanému výskumu, študovala baritové a serpentinitové kamenivo ako surovinu
do betónov tvoriacich clonu na absorpciu rádioaktívneho žiarenia, pracovala na identifikácii chýb
technického skla, študovala zloženie sedimentov v odkaliskách vo Vojanoch a Novákoch.
Obdivuhodné pedagogické majstrovstvo využívala pri prednáškach základných mineralogických predmetov, ako aj špeciálnych mineralogických metód. Jej vynikajúce skriptá „Základy mineralógie“ vyšli
nedávno v piatom vydaní.
Študentov učila logicky myslieť a tvrdo pracovať. Bola prísna, avšak na všetkých mala rovnaké požiadavky. Tým si získala zaslúženú autoritu. Všetci sme ju uznávali a akceptovali jej postoje. Bola nositeľkou najvyššieho fakultného vyznamenania – Zlatej medaily PriF UK.
Pani docentka navždy odišla. Česť jej pamiatke!
Martin Chovan, PriF UK

PUBLIKÁCIE VYDANÉ VO VYDAVATEĽSTVE UK
v novembri – decembri 2004
Ceny publikácií sú bez DPH

Študijná literatúra
Bujalková, M. – Jurečková, A.: Introductioun to Latin Medical Terminology
Greguš, M. – Beňová, E.: Výpočtová technika 2
Hlavčáková, S.: Etiketa a protokol
Holec, P.: Vývoj prírody
Klátik, M.: Základy dogmatiky,
Ivanová, A. – Pobudová, K.: Deutsch für medizinische Berufe
Kolektív autorov: Lekárska biochémia. Seminárna a praktická časť
Kratochvílová, E.: Pedagogika voľného času. Výchova v čase mimo vyučovania
v pedagogickej teórii a v praxi
Kubáček, Z. – Valášek, J.: Cvičenia z matematickej analýzy I
Malová, D.: Parlamentná demokracia. Parlamenty vo svete a na Slovensku
Muchová, J. a kol.: Lekárska chémia a toxikológia pre nelekárske študijné odbory
Pravda, J. – Kusendová, D.: Počítačová tvorba tematických máp
Putiš, M.: Petrografia metamorfovaných hornín
Rybář, M.: Politické strany ako organizácie. Prípady zo Slovenska
Samson, I. – Gábelová, B.: Transatlantické vzťahy po roku 1989
Sopóci, J.: Kolektívne správanie a sociálne hnutie
Štarchoň, P.: Vademecum reklamy. Vybrané teoretické aspekty
Vojáček, L.: České právní dějiny do roku 1918
Zambor, J. a kol.: Portréty slovenských spisovateľov 1

Zborníky vedeckých prác
Acta Facultatis Educationis Physicae UC XLV
Acta Facultatis Pharmaceuticae UC LI/2004
Early Villanyian Site of Hajnáčka I
Klinická pediatria III
Zborník 6 Bratislavského seminára z teórie vyučovania matematiky
Zborník 7 Bratislavského seminára z teórie vyučovania matematiky
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Výzvy na ohlasy k článkom z predošlého
čísla sa ešte nenaplnili. Využijem, zrejme naposledy, takto vzniknutý priestor na ďalšie
netypické echo. Echo, v ktorom sa pokúsim
glosovať jedno ticho z UK.
Ticho, ktoré bolo počuteľné, keď denník
SME priniesol 9. 12. 2004 informáciu, že „Odvolací Krajský súd v Bratislave včera rozhodol,
že sa denník SME musí ospravedlniť sudcovi
Najvyššieho súdu Haraldovi Stiffelovi a ako
nemajetkovú ujmu mu zaplatiť tri milióny korún.“ ... Stiffel SME žaloval za články z roku
2002 o procese s kňazom Jozefom Labudom,
ktorého súdy za bývalého režimu odsúdili
v roku 1981 na šesť mesiacov väzenia za
slúženie omše bez povolenia od štátu. Po
roku 1989 bol kňaz rehabilitovaný. Stiffel bol
v čase pôvodného procesu členom senátu
Najvyššieho súdu, ktorý vyslovil právny názor,
že sa Labuda dopustil trestného činu. Stiffel
vo svojom stanovisku tvrdí, že on Labudu neodsúdil, to vraj urobil až Krajský súd v Banskej Bystrici. Ten však bol viazaný spomínaným právnym názorom Najvyššieho súdu. "Ja
nemôžem za to, že to vtedy bolo trestným činom," vyhlásil Stiffel pred súdom.
Ticho, ktoré neprestávalo, keď o týždeň na
to prof. Miroslav Kusý publikoval svoje stanovisko, v ktorom o.i. uviedol, že „Týmto rozsudkom je ohrozená demokracia na Slovensku. Fatálne zlyhala súdna moc ako jeden
z jej pilierov.“ (Pozn.: Mladším si dovoľujem
pripomenúť, že prof. PhDr. M. Kusý, CSc.,
by nemal byť pre UK „no-name“ autorom,
pretože bol napr. aj jej rektorom, a to ešte
v značne turbulentných časoch (19. 1. 1990 –
31. 1. 1991).)
Ticho medzi tvorivými zamestnancami možno jedinej klasickej univerzity na Slovensku.
Klasickej v tom zmysle, že má i fakultu právnickú, i fakulty bohoslovecké, že sa na jej
pracoviskách pestuje i žurnalistika, etika, sociológia, politológia atď.
Nie, vonkoncom na tomto mieste nechcem
vyzývať na podporu toho či onoho stanoviska k téme. Na tomto mieste mi pripadá
náležité povedať len to, že mi je ľúto, že sa
intelektuálny potenciál UK vo veci neprejavil.
Neverím, že by sme znalostne nemali na to,
aby sme boli erudovanými lídrami takejto
mnohorozmernej diskusie. Potom mi veľa možností, prečo sa tak nestalo, neostáva: Buď sa
už znova bojíme povedať svoj názor, alebo
sa nám len nechce. Treťou možnosťou je, že
sa hlboko mýlim a udalosťou vás zbytočne
obťažujem, lebo skutočne nestojí za to.
Nasledovné slová doc. PhDr. Rudolfa Chmela, DrSc., v minulosti aj učiteľa FiF UK, z jeho
nedávnej state (SME, 8. 1. 2005) citujem aj
preto, lebo ich nevnímam v priamom súvise
s výkonom jeho terajšej ministerskej funkcie:
„Treba však povedať, že sme svedkami všeobecnejšieho úpadku akademickej obce, kultúrnej, umeleckej, intelektuálnej komunity, že
politické strany a médiá, predovšetkým elektronické, porazili intelektuálov, umelcov. Že
spoločnosť sa na tento stav adaptovala úplne
samozrejme, že jednoducho nemá záujem
počuť o sebe kritický hlas, že intelektuálna,
umelecká pospolitosť necíti potrebu vykríknuť,
nedajbože protestovať, vnútiť spoločenstvu
autoritu, mravné a iné normy, čosi ako kultúrne minimum.“
Ticho vo chvíli, keď dôvodne očakávate
zvučnú ozvenu, niekedy signalizuje viac, ako
keby tá ozvena hučala.
M. Dúbrava, prorektor UK
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Študentským perom

„Extrémisti“
medzi nami
Stalo sa vám, že ste na chodbe stretli študenta v nohaviciach, mikine, s krátkymi vlasmi? Každodenne. A išiel už oproti vám človek
oblečený v odeve pripomínajúcom pyžamu,
so šľapkami na nohách? Na otázku, či mu
v nich nie je v októbri zima, odpovedá: „Dal
som si hrubé ponožky...“
Deti kvetov, ako sa im romanticky hovorí,
zarytí pacifisti, hlásajúci lásku a mier celému
svetu. Patrí k normálu, keď dievča má nejakú
drobnosť pripomínajúcu hnutie hippies. Relatívne normálne je, aj keď má nielen drobnosť.
Naopak prítomnosť dlhovlasého študenta, oblečeného vo farebnom kvetovanom oblečení,
sa u jeho „konvenčnejších“ spolužiakov málokedy končí len výrazom homosexuál.
Zdanlivý opak: bombera, maskáčové nohavice, kanady, vyholená hlava, na pleci nášivka Trojan Skins... Počúva ska a punk, nikdy
nikoho neudrie, skôr on dostáva od fanúšikov
konkurenčného klubu, zarytý antifašista...
Skrátka originálny skinhed, jeho jedinou smolou je, že nikto nepozná korene tohto hnutia.
Chodiaci terč svalnatých neonacistov, modrina či krvácajúci nos je niečím absolútne
normálnym. Samozrejmosťou sú obtiahnuté
nohavice, vysoké topánky, kožená bunda,
všetko farby čiernej, okrem kovového opasku.
Pre mnohých sa punkeri stali symbolom nekonečného spíjania sa, nekontrolovaného
správania sa počas koncertov... Anarchia,
ich filozofia, sa stala symbolom bezbrehej deštrukcie. No je to filozofia, kontroverzná, ale
filozofia so všetkým, čo k filozofii patrí.
Väčšina vidí v týchto skupinách len rojkov,
idealistov, ktorí ešte nepochopili, ako funguje
svet. U mnohých vyvolávajú strach, väčšinou
však len posmech. Takmer u nikoho rešpekt.
Všetci bojujú za jednu vec – nech sa ich
práva končia až tam, kde sa začínajú práva
iných... Tak kto tu vlastne nepochopil svet?
Matúš Krčmárik

Január je zlatá loď...
Dostali sme úlohu napísať akýsi materiál k téme „mesiac január“. Pri tomto neveľmi obľúbenom
segmente roku ma nenapadá nič iné len zima,
ktorá nás dolapí všade. Nezabúdam však na stresy, ktoré sú už dlhé roky verným spoločníkom
tohto mesiaca. Stresy zo skúšok, či voľakedy dávno z polročného vysvedčenia.
Pozrime sa, ako vyzerá kolobeh dňa v januári.
Ráno vstúpi študent do treskúcej zimy, kde si
z dobrej vôle kúpi noviny. Tie však nemôže čítať,
lebo ich vietor odfukuje. V druhom prípade v nich
ani nedokáže listovať, pretože má stuhnuté prsty.
A listovať v rukaviciach nedokáže ani potulný
umelec z obdobia renesancie. Človek sa brodí
špinavým snehom do školy (alebo na pracovisko) a je rád, že je rád, že nezmeškal električku. Ísť
v prvý mesiac roku na katedru znamená v praxi
skúšku, kde chybiť znamená „funus“. Spätnou
cestou na internát nám omrznú údy a my chlapi
hrešíme na prílišné zahalenie ženských kriviek.
Úplne najlapidárnejším prípadom januárovej biedy
(to znie skoro ako názov knihy!) je situácia, ktorá
sa mi pritrafila minulú zimu. Vyzimený a takmer
mŕtvy zo skúšky dejín som si zabudol kúpiť cestovný lístok. Keď mi spolužiak oznámil, že vidí

revizora, nechcel som veriť, no podarilo sa mi
ubziknúť z električky. Pomohol som si len na slabých päť minút, lebo ten istý pán si na mňa počkal v nasledujúcom spoji a spravodlivosti som už
neutiekol. Pokuta bola mastná. Toto sa môže
stať len v zime, pomyslel som si. Ale teraz sa vráťme k obligátnemu kolobehu. Na internáte si „študák“ už len pripravuje čaj, ktorý je síce užitočný,
no na kofolu jednoducho nemá. Chvíľku oddychu
nesmieme prehnať, lebo učenia pri dennom svetle
sa nedočkáme. Apropo, skorá tma, to je len jedna z ďalších reálií mesiaca január či jemu podobných. Dlhý zimný večer vyvrcholí počas polnočnej
odysey, keď človek s klipkajúcimi očami preklína
látku najbližšej skúšky. Jej priaznivý výsledok študákovo trápenie načas ukončí. Ale pozor, časnečas je tu stále. Ozajstné teplo v konštantných
intervaloch prichádza až v máji, keď sa prebúdza
príroda a slovenskí hokejisti na MS.
Touto rozsiahlou parafrázou som však nechcel
povedať, že všetko „januárové“ je zlé. Taká lyžovačka alebo hokej na zamrznutom jazierku sú
skvelými výdobytkami úvodu kalendárneho roka.
Škoda, že ich je tak málo...
Róbert Šedivý

Štúdium v správnom čase?
„Už to s tým učením nepreháňaj, radšej sa choď vyspať.“
„Jasné, už končím...“
To nie je ojedinelý dialóg medzi ustarostenou mamou a študentom pred skúškou. On však dobre
vie, že sa inokedy ako v noci jednoducho nie je schopný naučiť. Cez deň jeho mozog informácie
skrátka neprijíma. U tohto typu ľudí potom často skúškové obdobie vyzerá tak, že cez deň sa spí,
relaxuje a v noci študuje. Psychológovia takých ľudí zadeľujú do kategórie takzvaných večerných typov.
Sú to ľudia, ktorí sa práve vo večerných hodinách stávajú najaktívnejšími. Je pre nich stratou času
snažiť sa natĺcť si do hlavy niečo cez deň.
„Pre mňa je najproduktívnejším časom doba od jedenástej večer do tretej ráno. Vtedy mi to fakt páli,“
vysvetľuje vysokoškoláčka Andrea. Problémy nastávajú nielen doma, keď sú rodičia nervózni a boja sa,
či z ich ratolesti nevyrastá workoholik.
Na internáte situácia tiež nie je ružová. Napríklad, ak sa v jednej izbe stretnú dva rôzne typy. Keď to
rannému typu po celodennom štúdiu prestáva myslieť, večerný typ „štartuje“. Potom jeden chce svietiť,
druhý nechce, jeden sa potrebuje učiť, druhý vyspať...
Zbaliť sa a ísť domov nie je vždy riešenie, lebo rušivé vplyvy sú v tomto prostredí často výraznejšie
a lákavejšie. „Keď prídem domov, už je po učení,“ hovorí študentka Margita, „je tam veľmi veľa rozptyľujúcich impulzov – frajer, kamarátky, aj rodičom treba pomôcť.“ Viacerí pociťujú ako rušivé aj internátne
prostredie – veľa podujatí, návštevy vystresovaných spolužiakov, strava z vlastných zásob...
Psychológovia radia, že treba počúvať hlas tela a využívať čas na učenie vtedy, keď je schopné
podať najväčší výkon. Mali by sme zvážiť všetky možnosti a vybrať si tú najracionálnejšiu, ktorá prinesie
najlepšie výsledky za najkratší čas. Nájdite si tú svoju, kým nie je neskoro.
Jana Mečiarová

Potrebujeme ešte novoročné predsavzatia?
Od tohtoročného Silvestra už ubehlo niekoľko dní. Poniektorí z nás vstúpili do nového roka dobrovoľne zušľachtení alebo zaťažení rôznymi predsavzatiami.
Tým, že svoj záväzok prednášame v deň prelomu dvoch rokov, chceme svojim zámerom pridať na dôveryhodnosti. Často sa ale stáva, že už o pár dní na
naše odvážne a menej odvážne plány zabúdame. Majú teda novoročné predsavzatia ešte zmysel? Dávajú si ich vôbec študenti? Ak áno, ako dlho ich vydržia
plniť? Na to som sa opýtala niekoľkých bratislavských vysokoškolákov:
Janka (19) – psychológia:
Novoročné predsavzatia si nedávam. Úspešne sa im vyhýbam už niekoľko rokov. Keď som si v minulosti nejaké dala, po dvoch týždňoch som
nevedela, aké boli. Nevidím v tom nijaký zmysel. Nepáči sa mi ich vymýšľať k určitému termínu. Svoju osobnosť vylepšujem tým, že na sebe
pracujem počas celého roka.
Zuzka (21) – žurnalistika:
Minulý rok som si sľúbila, že budem pracovitejšia a aktívnejšia v štúdiu,
nájdem si prax a častejšie budem navštevovať prednášky. Dopadlo to tak,
že som plnenie tohto sľubu odkladala stále na neskôr. Poznám sa. Začínam vždy od budúceho pondelka a vždy mi do toho niečo vojde. Tento
rok som si to sľúbila znova. Uvidím, či budú konečne aj nejaké konkrétne
výsledky a ako dlho mi to vydrží. Treba si ale dávať ušľachtilé predsavzatia,
to predsa nemôže uškodiť.
Magi (20) – etnológia:
Na záver roka si robím jeho bilanciu. V tom, čo bolo dobré, chcem pokračovať i naďalej. Čo bolo zlé, toho sa chcem zbaviť. To je jediné, k čomu
sa každoročne a bez námietok zaviažem.

Kristína (24) – ekonómia:
Rozhodla som sa, že tento rok budem viac čítať. Keďže som z východu
a na izbe ostávam často sama, naozaj sa mi to darí plniť a zatiaľ to úspešne dodržiavam. Pridala som k tomu ešte pozitívny pohľad na život a zdravší
životný štýl.
Radko (21) – žurnalistika:
Viac hovoriť áno, menej robiť, viac žiť. To je moje tohtoročné predsavzatie. Dodržiavam to najmä s tým, „viac žiť a užívať si život“.
Katka (22) – ekonómia:
Nič také, ako sú predsavzatia, si nedávam. Považujem to za zbytočné,
keďže viem, že by som ich aj tak neplnila. Vždy by sa našla nejaká výhovorka ako sa im vyhnúť. Pripadá mi to ako zbytočné pridávanie stresu,
ktorého už mám aj tak dosť. Stále myslieť na to, že niečo musím alebo
nesmiem, to jednoducho nepotrebujem.
Jozef (23) – religionistika:
Chcem byť konečne samostatný. A nebyť závislý od rodičov. Budem
menej telefonovať a konečne si zarobím na letný Work and Travel. Dúfam,
že to vyjde.
Jana Kubicová

Stranu pripravili študenti 2. roč. žurnalistiky na FiF UK pod vedením Radoslava Tomáša

