Rektor UK pozval na pracovné stretnutie riaditeľov vybraných stredných škôl SR
S cieľom vytvoriť nový priestor na systematickú spoluprácu univerzity s vybranými strednými školami, pozval doc. PhDr. F. Gahér, CSc.,
rektor UK, dňa 18. februára 2005 do Auly UK na pracovné stretnutie takmer 620 riaditeľov a riaditeliek stredných škôl SR, ktorých študenti
si v roku 2004 podali prihlášku na štúdium na UK.
Ako rektor UK vyzdvihol v svojom otváracom prejave, okrem informácií
o úspešnosti študentov jednotlivých stredných škôl na prijímacom
konaní na UK, bolo zmyslom stretnutia vytvoriť priestor pre otázky a názory zástupcov stredných škôl a umožniť im priamy kontakt s reprezentantmi našich 13 fakúlt. „Týmto stretnutím by sme radi založili tradíciu,
aby sme vám aj v budúcich rokoch, ešte pred termínom podávania prihlášok na vysoké školy, sprostredkovali viac informácií a lepšiu orientáciu
v našich študijných ponukách. Naším perspektívnym cieľom je dosiahnuť, aby sme intenzívnejšie spolupracovali s tými strednými školami,
ktoré budú mať o to záujem, aby pracovníci našich fakúlt, ústavov a katedier nadviazali trvalý kontakt priamo s ich učiteľmi a prispeli tak k profesijnej orientácii študentov, ako aj k ich príprave na prijímacie konanie.
Viem, že táto prax už dnes dobre funguje na niektorých našich fakultách
napr. v prípade štúdia matematiky či fyziky. Privítame však, ak sa rozšíri
na viac stredných škôl i na viac pracovísk našej alma mater. Prospech
z kvalitnej osobnosti študenta budú mať potom obidve strany – stredná
škola i Univerzita Komenského“, uviedol rektor UK.
Vedenie univerzity prvý raz po dlhých rokoch vyhodnotilo úspešnosť
stredných škôl podľa podielu prijatých uchádzačov do prvého ročníka
fakúlt UK a najúspešnejším školám bola táto správa pred krátkym
časom oznámená osobitným listom. Informáciu o tejto analýze podľa
jednotlivých škôl, ich typov, regiónov a pod. prezentoval v prvej časti
stretnutia MUDr. M. Dúbrava, CSc., prorektor UK. O nových úpravách
prijímacieho konania na vysoké školy vyplývajúcich z vysokoškolského zákona informovala doc. Mgr. art. A. Predmerská, prorektorka UK.
Konkrétne informácie o možnostiach štúdia na fakultách UK poskytli
ich dekani, resp. študijní prodekani. Po krátkej diskusii v pléne využili
účastníci na záver stretnutia možnosť individuálnej konzultácie s akademickými funkcionármi UK a jej fakúlt.
(jh)
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Editorial
Systematické budovanie obrazu UK vo
verejnosti nebolo. Boli „eventy“. Tak sa
dnes v brandži „odborne“ po slovensky
povie „osobitnej udalosti“. Vtedy sa zhrčili
mikrofóny, diktafóny i kamery. Médiá si
potom zvyčajne vystrihli tú vetu z desaťminútového vysvetľovania akademického
predstaviteľa, ktorá sa hodila ich profilu.
Čo sa kvalifikovalo medzi „eventy“ v ostatnom čase? Napr. prezentácia obrázkovej
pseudodekorácie niektorých zákutí v novej
budove na Šafárikovom námestí alebo dojemná starostlivosť o autopark UK. Osvedčené spôsoby zvyšovania sledovanosti/
čítanosti média. Skoro všetci si myslia, že
sú spokojní: novinár sa pri tomto druhu
investigatívnosti toľko nenarobil a neriskoval skoro nič, vlastník média sa potešil zo
zvýšenia jeho ratingu na reklamnom trhu
a konzument si vyplnil chvíľu oddychu tak,
že si svoju tenziu z dňa či týždňa nakrátko
na niečom vyventiloval. Čo na tom, že to
nebolo to, čo mu jeho napätie v skutočnosti vytvára, ani to, čo mu ho môže odstrániť.
Zástupné náhradky sa ľahšie vyrábajú a dočasne i konzumujú.
Pre občanov krajiny sú však neporovnateľne dôležitejšie iné informácie o UK.
Informácie o tom, ako si plníme hlavné poslanie – učiť a skúmať. My musíme tieto
informácie médiám systematicky ponúkať.
Bez ohľadu na to, že nám z nich spočiatku skoro nič neuverejnia a efektivita nemalého množstva vynaloženej práce bude
malá. Inak si nebudeme plniť naše „vyššie“
poslanie – šíriť v krajine vzdelanosť aj neinštitucionalizovaným spôsobom a vo všeobecnejšom ponímaní. A keby to náhodou
s konceptom systematického seriózneho
informovania médií o misii UK nevyšlo,
určite nájdeme ešte nejakú rezervu – čo
tak UK reality show, v ktorej by víťaz získal
možnosť študovať na UK študijný odbor
podľa vlastného výberu?
Videné širšie: Ponúkajme na čítanie
a premýšľanie. Aby o nás mohli vedieť iní.
Čítajme a premýšľajme. Aby sme vedeli.
O sebe. O nás. O svete. Dnes napr. informujeme o “Dialógoch, úvahách a zamysleniach“, ktoré prinášajú traja nositelia Nobelovej ceny, a z istého pohľadu prakticky
rovnocenne s nimi traja profesori UK spojení s básnikom. A komu by sa zapáčilo,
môže pokračovať „Rozhovormi“.
Zimomriavky vyvolávajúca „pravda o čítaní a myslení“ v článku poverenej riaditeľky
Akademickej knižnice UK: „Významné je aj
to, že si cestu do knižnice našli i predstavitelia politického života, poslanci Národnej
rady SR, minister kultúry SR, primátor hlavného mesta SR, starosta Starého mesta,
mnoho novinárov a televízne štáby. Uvedomujeme si, že do knižnice prišli len kvôli
prvej dáme USA a ďakujeme jej za to.“
Píše o nás? Alebo o iných? Podarilo sa
jej skomprimovať bolestnú realitu o svete
našich dnešných hodnôt. Sme spoluzodpovední za ich hierarchizáciu? Sme ako členovia akademickej obce najstaršej a najkomplexnejšej vysokej školy na Slovensku
spoluzodpovední viac ako iní? Skúsme
začať najjednoduchšou, spirituálne temer
nedôstojnou otázkou: Koľko sme z tohtoročného rozpočtu vyčlenili na UK a jej súčastiach našim vlastným knižniciam?
M. Dúbrava, prorektor UK
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Z februárových rokovaní
Kolégia rektora UK
Prvé februárové rokovanie Kolégia rektora UK sa konalo v Bratislave dňa 7. februára 2005
pod vedením rektora UK.
K hlavným bodom programu patrilo prerokovanie návrhu metodiky na prípravu rozpočtu
UK na r. 2005 a metodiky rozpisu dotácií prostriedkov štátneho rozpočtu na fakulty a ostatné
súčasti UK na tento rok. Po obsiahlej diskusii kolégium obidve metodiky schválilo.
Kolégium vzalo na vedomie projekt Finančný informačný systém, ktorý pripravilo a gestoruje MŠ SR. Systém by mal pokryť takmer všetky oblasti hospodárskej činnosti školy a UK bude
jednou z pilotných vysokých škôl SR, na ktorej by mala na jeseň tohto roku začať jeho skúšobná
prevádzka.
V súvislosti s návrhom harmonogramu štúdia na UK v akad. roku 2005/2006 kolégium
súhlasilo, aby výučba v zimnom semestri trvala od 12. 9. do 16. 12. 2005, skúškové obdobie
od 2. 1. – 3. 2. 2006 a zimné prázdniny od 6. 2. – 12. 2. 2006. Pre letný semester platia
termíny: výučba od 13. 2. – 19. 5. 2006, skúškové obdobie od 22. 5. – 30. 6. 2006 a hlavné
prázdniny od 3. 7. – 31. 8. 2006. Vzhľadom na špecifiká jednotlivých fakúlt UK sú však možné
aj výnimky. Začiatok ak. roka 2005/2006 a jeho slávnostné otvorenie stanovil rektor UK na
19. septembra 2005.
Predmetom rokovania kolégia bol aj aktuálny stav akreditácie študijných programov na
UK. Kolégium vzalo na vedomie, že k 31. 1. 2005 mala UK akreditovaných 217 (40 %) študijných programov a že vysoké percento neakreditovanosti vykázali učiteľské študijné programy.
Odporučilo tiež upraviť a aktualizovať informácie o prijímacom konaní na webových stránkach
fakúlt UK podľa aktuálneho stavu akreditácie. Keďže Akreditačná komisia poukázala na potrebu riešiť otázku identickej výučby na PdF a FiF UK, požiadal rektor UK dekanov týchto fakúlt,
aby v tomto smere navrhli ďalší postup.
Ďalej rektor UK upozornil, že v zmysle § 20 platného zákona o vysokých školách a Vyhlášky
č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia musí univerzita vypracovať na základe podkladov z fakúlt súhrnnú informáciu o možnostiach štúdia na UK v slovenskom aj v anglickom
jazyku. Informácia musí mať vyhláškou predpísanú štruktúru, a preto rektor UK požiadal dekanov fakúlt, aby podľa jednotnej osnovy poskytli za fakultu požadované informácie v slovenskej aj anglickej verzii.
Podporu kolégia získal návrh projektu na zavedenie elektronických prihlášok na štúdium,
ktorý zjednoduší komunikáciu a zvýši operatívnosť celého procesu prijímacieho konania a bude
zvlášť výhodný pre zahraničných uchádzačov o štúdium.
Kolégium bolo tiež informované o ďalších krokoch v rozvoji elektronického vzdelávania na
UK, osobitne o implementácii systému LMS eDoceo. Webová stránka systému, ktorá obsahuje
všetky potrebné kontakty, informácie o nástrojoch systému a podmienky na získanie licencie,
bola otvorená dňa 14. februára 2005.
Skutočnosť, že diplomové a dizertačné práce sú verejne dostupné aj v elektronickej podobe, vedie často k ich plagiátorstvu. Kolégium preto vyjadrilo podporu riešeniu tohto problému
a zhodlo sa, že je potrebné stanoviť percento zhody textov, pri ktorom bude školská práca
elektronicky vytriedená na expertné posúdenie, či ide o oprávnene veľký rozsah „citovania“.
Ďalej kolégium vzalo na vedomie informáciu o preukazoch „Študent“ pre doktorandov UK,
ako i nutnosť vypracovať zoznam pedagógov aprobovaných na overovanie jazykových
vedomostí študentov a pracovníkov UK, uchádzačov o mobility v rámci programu Socrates/
Erasmus.
Druhýkrát sa vo februári členovia Kolégia rektora UK stretli dňa 28. 2. 2005, aby sa zaoberali návrhom rozpisu dotácií prostriedkov štátneho rozpočtu na fakulty a ostatné súčasti
UK na rok 2005. Po dlhšej diskusii najmä k výške dotácií na mzdové prostriedky, kde mnoho
fakúlt vykázalo pri 90%-nom garantovanom minime roku 2004 výrazný záporný rozdiel, schválilo kolégium rozpis dotácií s tým, že sa garantované minimum v oblasti mzdových prostriedkov zvyšuje z 90 % na 95 % roku 2004. Zároveň členovia kolégia vyjadrili názor, aby táto
výnimka platila iba pre tento rok. Súhlasili tiež s nadväznými opatreniami, a to so znížením
objemu objem finančných prostriedkov v rozvojovom fonde UK a so zrušením fondu UK na havarijné udalosti.
V tejto súvislosti rektor UK požiadal dekanov tých fakúlt UK, na ktorých dotácia mzdových
prostriedkov, stanovená podľa novej metodiky, vykázala záporný rozdiel, aby predložili podrobný trojročný harmonogram racionalizácie ľudských zdrojov. Cieľom harmonogramu bude
znížiť náklady na mzdy tak, aby bol eliminovaný rozdiel medzi nápočtom miezd bez garantovaného minima a skutočnými potrebami. Harmonogram bude kolégium vyhodnocovať na konci
každého semestra.
Rektor UK taktiež informoval o vývoji situácie na RKCMBF UK v súvislosti s odvolaním
dekana prof. Ing. ThDr. J. Kutarňu, PhD. Oboznámil členov kolégia so svojím stanoviskom,
ktorým reaguje na uznesenie AS RKCMBF UK zo dňa 22. 2. 2002 (viď str. 10).
Kolégium stanovisko rektora UK jednomyseľne schválilo a plne sa stotožnilo s jeho postupom pri riešení situácie na RKCMBF UK. Taktiež kolégium vyjadrilo solidaritu s postojmi prof.
J. Kutarňu a vyzdvihlo jeho osobnú statočnosť v úsilí zabezpečiť dodržiavanie základnej kanonickej normy Sapienta christiana a zákona o vysokých školách. Za konštruktívne riešenie problému kolégium považuje, aby AS RKCMBF UK schválil taký nový štatútu fakulty, ktorý bude
v súlade s vysokoškolským zákonom a s kanonickými predpismi. Príprava znenia štatútu by sa
mala uskutočniť v súčinnosti dekana a vedenia RKCMBF UK s akademickým senátom fakulty,
ako aj s ostatnými členmi akademickej obce RKCMBF UK.
(jh

Dve otázky

pre kvestorku UK JUDr. Evu Chebeňovú
1. Aká je výška štátnej dotácie pre UK na
rok 2005?
– Keďže hlavným zdrojom financovania každej
verejnej vysokej školy SR, vrátane Univerzity Komenského, sú dotácie zo štátneho rozpočtu, je
zrejmé, že táto otázka zaujíma aj všetkých členov
akademickej obce UK. Celkový objem bežnej štátnej dotácie pre UK na rok 2005 činí 1 860 mil. Sk
a jej reálny nárast oproti minulému roku predstavuje 46,6 mil. Sk.
Do tohto nárastu sa premieta jednak zvýšenie
dotácie na zabezpečenie prevádzky všetkých súčastí univerzity vo výške 26,6 mil. Sk (tovary a služby), ako i zvýšenie prídelu dotácie na mzdové prostriedky na základnom podprograme o 18,9 mil. Sk.
Tu treba pripomenúť, že v roku 2005 bol prvýkrát
pri nápočte mzdových prostriedkov akceptovaný
aj výskumný výkon vysokej školy. Nepatrný nárast
evidujeme ešte na mzdách vedeckých pracovníkov, a to 341 tis. Sk, a na tovaroch a službách na
výskumnú činnosť 700 tis. Sk.
Podmienky prideľovania štátnych dotácií na
sociálnu podporu študentov sa v porovnaní s minulým rokom nezmenili, teda aj prídel na tento
účel kopíruje v základných zásadách ich nápočtu
minuloročný stav.
Napokon dotačné prostriedky na rozvoj pracovísk univerzity sa opäť prideľujú výberovým
spôsobom na základe úspešných rozvojových
projektov, čo v porovnaní s minulým rokom nie je
novinka.

Výslednica porovnávania tohoročného prídelu
dotácií s rokom minulým, ako i skutočnosť, že
univerzita musí platiť vysokú daň z nehnuteľností,
teda zreteľne naznačuje, aké nástroje riadenia
bude potrebné zvoliť na zabezpečenie základných
materiálových podmienok výučby, no najmä aké
úsilie budeme musieť na UK vynaložiť na zabezpečenie ďalších výnosov, a to či už z ďalšieho
vzdelávania, z podnikateľskej činnosti, z darov od
tuzemských a zahraničných darcov, z poplatkov
spojených so štúdiom a pod.
2. Máme finančné prostriedky aj na odstraňovanie havarijného stavu našich objektov?
– Predpokladáme, že tohtoročná dotácia pre
UK v oblasti kapitálových výdavkov bude viazaná iba na prestavbu telocvične FTVŠ UK a na
sklad chemikálií Farmaceutickej fakulty UK. Žiadne ďalšie dotácie na modernizácie a rekonštrukcie
výučbových priestorov nie sú doposiaľ z úrovne
MŠ SR garantované. O priorite dotácií na odstraňovanie stavebno-technického poškodenia objektov rozhoduje ministerstvo školstva na základe
naliehavosti požiadaviek jednotlivých vysokých
škôl. Po celé desaťročie, teda od r. 1993 až do
r. 2004, bola Univerzita Komenského dotovaná
minimálnymi čiastkami kapitálových prostriedkov. V priemere za toto obdobie kapitálová dotácia na UK na jeden rok predstavovala najviac
37,4 mil. Sk, čo je približne 5 % z rozpočtu kapitálových finančných prostriedkov na stavebné

Tlačová konferencia UK
Rektor UK doc. PhDr. F. Gahér, CSc., zvolal dňa 17. februára 2004
Tlačovú konferenciu UK. V rámci hlavnej témy konferencie „Sú čísla
vždy nezáživné?“ prezentoval MUDr. M. Dúbrava, CSc., prorektor UK,
efektivitu výstupov UK, t.j. kvalitu vzdelávacej a výskumnej činnosti
UK v porovnaní s inými slovenskými vysokými školami. Na číslach
a grafoch dokumentoval kľúčovú pozíciu UK v slovenskom vysokom
školstve nielen čo do počtu študentov, doktorandov, interných profesorov či zahraničných študentov, ale aj pri čerpaní zahraničných
a domácich grantov na vedeckovýskumnú činnosť, resp. pri uplatnení
absolventov UK na trhu práce.
Diskusia s novinármi však obsiahla i ďalšie témy. Nechýbali komentáre novinárov k dôvodom úspešnosti absolventov UK na trhu práce,
otázky na kvalitu výučby cudzích jazykov, na výšku daní UK z nehnuteľností, či na vek profesorov, kde rektor UK mal možnosť informovať
o opatreniach, ktoré v tomto smere univerzita prijala. Taktiež uspokojil
ich otázky ohľadne znižovania nákladov UK, čo doložil príkladmi z oblasti racionalizácie ľudských zdrojov a plného využívania ubytovacích
kapacít.
Ako rektor UK konštatoval, táto tlačová konferencia bola prvým krokom v systémovom prístupe UK v oblasti práce s verejnosťou. Nasledujúce stretnutie s novinármi bude venované vzťahu stredoškolského
a vysokoškolského vzdelávania.
Niektoré bližšie informácie prinášame tiež na str. 4.
(jh)

práce v kapitole MŠ SR, určených pre vysoké
školy. Podľa výkonu by UK mala objektívne nárok
na takmer 20 % kapitálových výdavkov ročne, t.j.
na takmer 150 mil. Sk. Deficit prídelu kapitálových dotácií z minulých rokov sa, prirodzene, podpísal aj na stave výučbových priestorov UK.
Okrem toho, že sme už v júni minulého roka
štrukturovali do návrhu rozpočtu kapitálových výdavkov na r. 2005 – 2007 nevyhnutné stavebné
práce na objektoch UK, opätovne rektor UK vo
februári t.r. oslovil priamo ministra školstva, aby
ho oboznámili s uvedenými argumentmi a požiadal o financovanie rekonštrukcií tých výučbových objektov UK, ktorých stavebno-technický
stav je kvalifikovaný ako zvlášť havarijný a zrejmé
riešenie už neznesie odklad. K dnešnému dňu sa
to týka najmä rekonštrukcií výučbových priestorov na Prírodovedeckej fakulte UK, zateplenia jej
objektov a adaptácie vonkajších fasád po dlhodobej deštrukcii a narušení konštrukcií, vrátane
rekonštrukcie rozvodov inžinierskych sietí. Ide
teda o generálnu rekonštrukciu a modernizáciu
objektov podľa potrieb užívateľa. Predpokladaný
rozpočtový náklad na stavebnú rekonštrukciu iba
jedného objektu PriF UK bol kvalifikovaným odhadom určený na 80 mil. Sk.
Ďalej ide o objekt Pedagogickej fakulty UK na
Znievskej ul. č. 26, kde je potrebná jeho komplexná rekonštrukcia, pretože sú staticky narušené
priečky, poškodená strecha, rekonštruovať sa musia rozvody elektriky, kanalizácie, rozvody dátovej
siete, apod. Predpokladaný rozpočtovaný náklad
na uvedenú stavebnú rekonštrukciu objektu PdF
UK je 39 mil. Sk.
Či ministerstvo školstva zohľadní naše argumenty a poskytne potrebné finančné prostriedky i na
rekonštrukciu ďalších výučbových priestorov, ukážu nasledujúce dni.

Odkiaľ fúka vietor?
Istotne divákovi STV 1 neunikla v poradí druhá negatívna správa o Univerzite Komenského od pána redaktora Malocha o kúpe osobného automobilu AUDI pre potreby Rektorátu UK.
Univerzita Komenského odpovedala na otázky pána redaktora Malocha
písomne. Po skúsenosti, ktorú mala UK v súvislosti so zostrihaním vystúpenia MUDr. Petra Osuského, CSc., prorektora UK, v prípade údajného
predaja pozemkov v Stupave, rektor UK doc. PhDr. František Gahér, CSc.,
odmietol redaktorovi STV Malochovi vystúpenie pred kamerou. Pán redaktor Maloch aj v tomto spravodajskom príspevku skreslene a neúplne
informoval verejnosť o kúpe predmetného automobilu. Nepovedal celú
pravdu. Pravda je taká, že RUK zakúpil automobil AUDI za týchto okolností
a z týchto dôvodov:
− nové auto nahrádza auto 10 rokov staré, ktorého prevádzka a údržba bola
vysoko nákladná a neefektívna,
− nákup sa uskutočnil v rámci nevyhnutnej obnovy vozového parku UK,
ktorý je značne opotrebovaný a už odpísaný,
− kúpa sa realizovala v čase, kedy bol už známy kladný hospodársky výsledok za rok 2004,
− nákup sa uskutočnil z nedotačných prostriedkov, t.j. z výnosov z podnikateľskej činnosti UK,
− kúpa sa realizovala zákonným spôsobom v rámci podlimitnej metódy
verejného obstarávania, a to rokovacím konaním bez zverejnenia. To
umožnilo uskutočniť nákup auta v akcii a ušetriť tak 160 000 Sk,
− UK je najstaršou a najväčšou univerzitou na Slovensku. Ako jedna z najlepšie hodnotených univerzít na Slovensku má také celospoločenské postavenie, ktoré jej dáva právo na to, aby mala jedno kvalitné, solídne auto.
Pousmiať sa musíme nad tým, ako pán redaktor Maloch v závere svojho
príspevku upozorňuje, že Najvyšší kontrolný úrad si pravdepodobne celý
proces kúpy automobilu preverí. Veľmi radi privítame NKÚ, najmä podpredsedníčku NKÚ, bývalú kvestorku UK, aby nám vysvetlila a odpovedala na
celú plejádu naliehavých otázok. Prečo si odkúpila ako kvestorka časť
ubytovne UK aj s pomernou časťou pozemku bez súhlasu MF SR, a to po
rekonštrukcii, ktorú financovala UK? Prečo nehnuteľnosti v hodnote cca
270 mil. Sk nie sú zapísané na listoch vlastníctva UK, hoci ešte v roku
1999 kontrola NKÚ túto skutočnosť vedeniu UK vytkla? Takýchto otázok
na stranu predchádzajúceho vedenia sa natíska viac. To všetko musíme
riešiť, naprávať. Zdá sa, že čím viac sa nám bude dariť, tým viac budú zvláštne vetry duť.
Záverom chceme informovať akademickú obec, že rektor UK je pripravený odpovedať na otázky týkajúce sa chodu UK prostredníctvom AS UK,
kde je možné zasielať otázky, názory a postrehy.
JUDr. Mária Duračinská, CSc., prorektorka UK
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Predstavujeme nového dekana
Farmaceutickej fakulty UK
Keďže doterajší dekan FaF UK doc. RNDr. J. Seginko, PhD., sa zo zdravotných dôvodov vzdal funkcie,
uskutočnil Akademický senát FaF UK dňa 15. februára
2005 voľby kandidáta na dekana fakulty. V tajnom
hlasovaní bol zvolený prof. RNDr. Dušan Mlynarčík,
DrSc., nedávny prorektor UK. Vymenovací dekrét odovzdal rektor UK novému dekanovi dňa 18. februára 2005.

Prof. RNDr. Dušan Mlynarčík, DrSc.
Pracovisko:
Farmaceutická fakulta UK, Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv
Dátum a miesto narodenia:
7. 6. 1941 v Bardejove
Vzdelanie a kvalifikácia:
− Jedenásťročná stredná škola v Bardejove, maturita
1958
− Farmaceutická fakulta UK v Bratislave 1963
− 1967 RNDr. (FAFUK), 1974 CSc. (SAV), 1985 docent
(PriF UK), 1993 DrSc. (STU), 1996 profesor (FaF UK)
Významné pracoviská, kde doposiaľ pôsobil:
− Farmaceutická fakulta UK od r. 1964, v r. 1980 – 1999
zástupca vedúceho katedry a vedúci Odd. mikrobiológie, imunológie a hygieny, od r. 2003 vedúci katedry
− v r. 1988 – 1990 a 1995 – 1999 prodekan FaF UK
− v r. 1999 – 2005 prorektor UK pre vedeckovýskumnú
činnosť
Študijné pobyty v zahraničí:
− 1976 Akademia Medyczna, Poznaň (Poľsko) – 1 mesiac
− 1978 Robert Koch Institut Wernigerode (Nemecko)
– 1 mesiac
− 1980 Nottingham University (Veľká Británia) – 5 mesiacov
Pedagogická práca:
Prednášky, cvičenia, vedenie ŠVOČ, diplomové práce, rigorózne práce, vedenie doktorandov
Počet ašpirantov a doktorandov, ktorých vyškolil: 6
Extenzívne ukazovatele vedeckej produktivity:
a) celkový počet monografií – 2 kapitoly
b) celkový počet vedeckých prác 102, z nich v zahraničných časopisoch 41
c) celkový počet citácií 265, z nich SCI 201
d) celkový počet patentov 20, z nich realizovaných 3
e) autorstvo resp. spoluautorstvo 7 skrípt
Najvýznamnejšie výsledky:
− Analýza chemotypov somatických antigénov baktérií Citrobacter freundii
− Objasnenie mechanizmu účinku amfifilných antimikróbnych zlúčenín na bakteriálnu bunku
− Realizované 3 patenty na nové dezinfekčné prípravky Dusept, Dezol a Multisept
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach:
− Československá spoločnosť mikrobiologická
− Slovenská imunologická spoločnosť
− Slovenská lekárska spoločnosť
− Slovenská farmaceutická spoločnosť
− Slovenská mykologická spoločnosť
− Členstvo v radách, komisiách ap.:
− Rada vlády pre vedu a techniku
− Rada pre vedu a techniku pri RVŠ
− Vedecká rada Univerzity Komenského
− Vedecká rada Farmaceutickej fakulty UK
− Vedecká rada Neuroimunologického ústavu SAV
− Vedecká rada Ústavu molekulárnej biológie SAV
Komisie VEGA, APVT
− 2 komisie pre obhajoby DrSc.
− 2 spoločné odborové komisie (PhD.)
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Čo o nás hovoria čísla?
UK má ambíciu robiť aj svoje vlastné hodnotenie. Je to v súlade so svetovým trendom, ktorý zrkadlí,
že takéto hodnotenie, ak je vykonané poctivo, je aspoň rovnako výpovedné a zároveň lacnejšie ako
hodnotenie externými subjektami. Jeho súčasťou je aj nastavenie si zrkadla, v ktorom je vidieť, aké
výsledky dosahuje škola v porovnaní s inými účastníkmi porovnateľného trhu vysokoškolského vzdelávania.
V prípade UK sme sa aj tomto roku zaujímali o základné stavebné kamene pôsobenia UK v kontexte
ostatných (verejných) vysokých škôl SR: o študentov (ich štruktúra, im poskytovaný „sociálny servis“ – internáty, jedálne, ...), absolventov (ich štruktúra, počet, ... ), učiteľov (ich kvalifikácia, počet
pripadajúci na jedného študenta, ...) a finančné zabezpečenie. Predovšetkým nám však išlo o to, aké
výsledky dosahujeme pri plnení základných úloh UK – vo výučbe (merané schopnosťou absolventov
zamestnať sa) a vo vede (merané úspešnosťou v súťaži myšlienok a realizácií o získanie finančného
krytia výskumu z grantových agentúr).
V nasledujúcom texte uvedieme niektoré dáta, ktoré sme v grafickej podobe prezentovali aj novinárom na tlačovej konferencii rektora UK 17. 2. 2005. Všetky primárne údaje, ktoré sme použili,
pochádzali z najčerstvejších verejne dostupných zdrojov: Separát štatistickej ročenky školstva SR
2003, časť VŠ (Ústav informácií a prognóz školstva MŠ SR) a oficiálnych web stránok MŠ SR a Ústredia
práce, sociálnych vecí a rodiny.
Na UK študovalo najviac (17 %) vysokoškolákov SR. Z pohľadu veľkosti školy meranej počtom študentov nasledovali školy, kde študovalo 10 a 9 % študentov.
Na UK študovalo najviac (33 %) vysokoškolských poslucháčov zo zahraničia, ktorí študovali v SR.
V poradí nasledujúca slovenská vysoká škola poskytovala vzdelanie 9 % zahraničných študentov
pôsobiacich v SR.
Na UK študovalo najviac (27 %) študentov doktorandského štúdia SR. Nasledovala škola, ktorá najvyšší stupeň vysokoškolského vzdelávania poskytovala 15 % študentov doktorandského štúdia v SR.
Na UK pôsobilo najviac (23 %) interných profesorov SR. Na druhej vysokej škole v SR s najväčším
počtom interných profesorov ich pôsobilo 15 %.
Zamestnanci UK boli schopní získať prostriedky v hodnote 23 % domácich grantov a 32 % zahraničných výskumných grantov – pozri graf č. 1.
UK mala voči priemeru vysokých škôl SR: menej študentov pripadajúcich na jedného učiteľa (7,5 vs.
9,3), menej študentov pripadajúcich na jedného interného profesora a docenta (35,6 vs. 45,4), vyšší
podiel PhD. Študentov na celkovom počte študentov školy (9,6 vs. 6,1 %) a viac lôžok na internátoch (58 vs. 45) a stoličiek v jedálňach (16 vs. 13) pripadajúcich na 100 študentov denného štúdia.
UK pripravila svojich absolventov tak, že ich 12 – 15-mesačná nezamestnanosť (vzhľadom na ročný
počet absolventov) bola ťažko odlíšiteľná od nuly (0,11 %; priemer vysokých škôl SR = 0,54 %) –
pozri graf č. 2.
Všetko, čo sa skrýva napr. za vyššie uvedeným UK, dosiahla s nákladmi, ktoré predstavovali 21 %
„januárovej“ štátnej dotácie SR na vysokoškolské štúdium.
Čísla sú teda (zrejme) jasné a pestré. Otázkou ostáva, čo znamenajú a ako ich zmeniť želaným
smerom.
Syntéza akýchkoľvek podobných dát je extrémne citlivá na použitú metodiku. Existuje totiž množstvo
parametrov, ktoré sa dajú sledovať, ešte väčší výber je pri ich derivátoch (typicky indexy rôzneho druhu). Rôzne zdanlivo syntetizujúce metodiky na posudzovanie efektivity vysokých škôl používajú rôzne
zostavený súbor parametrov, pričom im priraďujú rôznu váhu. To sa nevyhnutne premieta do rôznych výsledkov a poradia v rebríčkoch. Ešte zložitejšia je situácia pri interpretácii zisteného stavu. Na
ilustráciu faktorov, ktoré možno zohľadňovať pri interpretácii, uvediem len rôznorodosť štruktúry študijných odborov/programov podľa ich finančnej náročnosti na jednotlivých vysokých školách: Ak škola
realizuje aj „komerčne nezaujímavé“ úlohy, lebo ich vníma ako úlohy „celospoločenského významu“ (typicky „malé odbory“,
„experimentálne odbory“, ...),
Zahraničné výskumné granty VŠ SR 2003 + 2004 (%)
jej efektivita videná cez prizmu nákladov na študenta
UK
musí byť zákonite nižšia, ako
v prípade škôl, ktoré sa správajú striktne „ekonomicky“.
Tento faktor čiastočne limituje napr. porovnávanie nie celých škôl, ale rovnako orientovaných fakúlt.
Som presvedčený, že pre
samotnú školu, ani pre jej
klientov (študentov) a financovateľov (u nás stále dominujúco daňoví poplatníci) nie
je rozhodujúce, aké paraGraf 1
metre škola používa. Som
presvedčený, že rozhodujúNezamestnanosť 12 – 15 mes. (%)
ce je, aby ich škola chcela
vidieť, aby aj nimi dostatočUK
ne spoľahlivo popisovala
efektivitu svojich procesov
a najmä výstupov v hlavných
oblastiach pôsobenia (vzdelávanie a veda) a aby sa neobmedzila len na časť konpriemer VŠ SR
štatačnú, ale aby zo získaných dát bola pripravená
vyvodzovať závery, ktoré by
smerovali k posilňovaniu aj
takto identifikovaných silných
stránok a odstraňovaniu slabších miest.
M. Dúbrava,
prorektor UK
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Zamyslenie sa nad návštevou prvej dámy USA v knižnici
Hlavné mesto Slovenskej republiky privítalo
koncom februára 2004 mimoriadne vzácnu návštevu – prezidentov dvoch svetových veľmocí
Georga Busha a Vladimíra Putina s manželkami.
Slovenská odborná kultúrna verejnosť, najmä knihovnícka obec, si túto udalosť určite zapamätá,
keďže sa často nestáva, aby knižnicu navštívila
manželka prezidenta. Prvá dáma USA, pani Laura
Bushová, je knihovníčka a hrdo sa k svojej profesii hlási. Jej manžela, prezidenta Busha, preto
vôbec neprekvapilo, že svoju oficiálnu návštevu
začala práve v Univerzitnej knižnici v Bratislave.
Cieľom návštevy prvej dámy v knižnici bolo otvorenie Informačného centra – Info USA v Bratislave.
Laura Bushová sa prítomným prihovorila a pri
tom si aj zaspomínala. Pre nás, knihovníkov, bolo
veľmi príjemné vypočuť si, ako rada chodila do
knižnice v rodnom Midlande v Texase, doslova
uviedla, že jej vôňa kníh pripomína detstvo. Pani
Laura zdôraznila i význam vzdelania, podľa nej má
výmena informácií významnú úlohu pri budovaní
slobodnej a demokratickej spoločnosti. Darovaný
knižničný fond, ktorý je v Info USA, spája generácie
Slovákov a Američanov. Informačné centrum obsahuje takmer 3 000 kníh o americkej histórii, politike, ekonomike, literárne diela amerických autorov, časopisy, rôzne databázy, výpočtovú techniku.
Aj u nás na Slovensku sa deklaruje podpora
vedy, vzdelávania. Domnievame sa, že práve knižnice by mohli byť medzi prvými inštitúciami, ktoré
by potvrdili, že sa to s podporou vedy a vzdelávania na Slovensku myslí naozaj vážne. Veď k vzdelávaniu a vedeckovýskumnej práci je nevyhnutne
potrebná najnovšia domáca a zahraničná literatúra, odborné a vedecké knihy, periodiká, databázy,
elektronické dokumenty, internet. Knižnice to veľmi dobre vedia a rady by poskytovali kvalitné
služby. Ale nedostatok finančných prostriedkov
im zväčša neumožňuje systematické dopĺňanie
knižničného fondu, či zlepšovanie technického
vybavenia. Výstavba nových knižníc, či aspoň ich
rekonštrukcia, je na Slovensku úplne výnimočným
javom. O to viac nás teší, že sa už končí rozsiahla rekonštrukcia Univerzitnej knižnice v Bratislave.
V nádherne upravených a zrenovovaných histo-

rických priestoroch čoskoro svojich čitateľov privíta supermoderná knižnica 21. storočia.
Vďaka prvej dáme USA – pani Laure Bushovej –
sa v Univerzitnej knižnici stretli predstavitelia slovenskej kultúrnej verejnosti. Potešujúca je skutočnosť, že tam neboli len knihovníci, ale aj historici,
múzejníci, pamiatkári, archeológovia, pedagogickí
a vedeckovýskumní pracovníci viacerých univerzít.
Významné je aj to, že si cestu do knižnice našli
i predstavitelia politického života, poslanci Národnej rady SR, minister kultúry SR, primátor hlavného mesta SR, starosta Starého mesta, mnoho
novinárov a televízne štáby. Uvedomujeme si, že
do knižnice prišli len kvôli prvej dáme USA a ďakujeme jej za to.
Napriek prísnym bezpečnostným opatreniam,
mali viacerí poslucháči Katedry knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty našej univerzity,
možnosť zúčastniť sa priamo pri prestrihnutí slávnostnej pásky a porozprávať sa s p. Bushovou.
Univerzitná knižnica v Bratislave bude po otvorení najmodernejšou knižnicou na Slovensku. Právom bude pútať na seba pozornosť, všelikto sa
ňou bude pýšiť. Nepochybujeme, že do knižnice –

častejšie ako doteraz – zavítajú rôzne oficiálne
i menej oficiálne návštevy... Azda si pri tom niekto
kompetentný konečne uvedomí, že podpora vedy
a vzdelávania je naozaj dôležitá a dobre vybavené knižnice, knižnice na úrovni 21. storočia, sú
nevyhnutnosť!?
My ostatní sa budeme snažiť „univerzitku“ dobehnúť. Nebude to jednoduché, čaká nás beh na
dlhé trate, ale už sa rozbiehame. Na dokumentovanie tejto skutočnosti uvedieme aspoň dva fakty.
Minulý rok získala Akademická knižnica Univerzity
Komenského v rámci rozvojových projektov Ministerstva školstva SR zaujímavú finančnú čiastku, určenú na technické vybavenie fakultných
knižníc. V týchto dňoch sa do knižníc dostávajú
počítače a ďalšie technické zariadenia potrebné
na zefektívnenie výpožičného procesu. Od nového roku 2005 má akademická obec univerzity
prístup do 20 000 plnotextových elektronických
kníh. Databáza „ebrary Academic Complete“ významne obohatila množinu dostupných elektronických informačných zdrojov – pozri na web stránku
Virtuálnej knižnice http://vili.uniba.sk.
PhDr. Daniela Gondová

Predstavujeme nové knihy

Hulín I. et al.: ÚVOD DO VEDECKÉHO BÁDANIA – 2. diel. DIALÓGY, ÚVAHY A ZAMYSLENIA
Slovak Academic Press, Bratislava 2005, 531 s.
Traja nositelia Nobelovej ceny za fyziológiu alebo medicínu na Slovensku
Myslím si, že toto by bol najpriliehavejší názov knihy, o ktorej teraz píšem.
Je nepopierateľnou skutočnosťou, že profesor Hulín „priniesol“ troch nositeľov Nobelovej ceny na Slovensko. Pýtate sa, ako je to možné? Takto: Niečo
pred vyše rokom vyšla kniha „Úvod do vedeckého bádania“ – 1. diel. Mali
sme možnosť zoznámiť sa s jej obsahom, ktorý doteraz oslovuje vysokoškolských učiteľov, študentov, intelektuálov a vzdelancov. Túto knihu spolu
s listom zaslal aj vybraným nositeľom Nobelovej ceny. Odpovedali F. Murad,
P. M. Nurse a S. B. Prusiner. A ich životopisy, nobelovské prednášky a odpovede sú práve súčasťou knihy, o ktorej dnes píšem. Nie sú ilustráciou
knihy, ale veľmi precíznou informáciou o tom, za čo sa Nobelova cena udeľuje. Preštudovanie týchto častí knihy musí priviesť každého seriózneho
človeka k pokore, ku skromnosti a ku kritickému nazeraniu nielen na našu
súčasnosť, ale aj na naše „úspechy vo vede“ a na to, „čo vo vede robíme“.
Neodvažujem sa písať hodnotiace vety ani komentáre, ale usilujem sa pochopiť zámer profesora Hulína. Myslím si, že je veľmi hlboký a veľmi premyslený. Naviac, traja výnimoční nositelia Nobelovej ceny, z ktorých jeden
je prezidentom Rockefellerovej univerzity, vedia, že o ich výsledky práce je
záujem aj na Univerzite Komenského v Bratislave. Nebudem pridávať ďalšie
vety, hoci by som veľmi chcel, pre obavy, aby som nepokazil tento obraz,
ktorý obdivujem.
Kniha má podnadpis – Dialógy, úvahy a zamyslenia. Áno – je „nabitá“
dialógmi, úvahami a zamysleniami. Tieto tvoria akoby samostatné kapitoly.
Jedna má názov – Kam kráča veda a kam kráča ľudstvo. Pol roka pred
vydaním knihy bola táto kapitola v dvoch častiach uverejnená v „Revue
Českej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyňu“, v čísle 2 a 3, rok 2004. Revue
vychádza v náklade 38 000 kusov – pre každého lekára v Českej republike.
Poznám aj ohlasy na tú časť, ktorá má aj vysvetľujúci podnadpis – Názory,
úvahy a stanoviská internistu Ivana Ďuriša, psychiatra Ivana Žuchu, filozofa a básnika Milana Rúfusa a patofyziológa Ivana Hulína. Nie je bez zaují-

mavosti poznámka redakcie „Revue“, ktorú doslovne odcitujem: „Vzhledem
k hloubce myšlenek a jejich krásnému vyjádření ponecháváme v originální
verzi a jazyce – pozn. red.“
Chcel by som napísať o knihe viac. Píšem však iba útržkovité informácie
o častiach z jej obsahu. Dialógy považujem za podnety pre úvahy, pre múdre
uvažovanie. Ako profesor Hulín hovorí – dialóg je veľmi cenný a zaujímavý
práve pre paralelnosť názorov na jav alebo na nejakú vec. Pod paralelnosťou si nepredstavuje súhlasnosť názorov, ale aj ich rozdielnosť, ktorú
spája podstata dialógu, vec alebo jav. Dialóg „nie je hra“ na víťaza a porazeného. Myslím si, že celá kniha je výzvou pre zamyslenie alebo pre permanentné uvažovanie. Sú to zamyslenia s intelektuálnou „príchuťou“, ktoré
„hovoria“ aj o možnostiach z možného. Z môjho pohľadu je to kompendium
pre hľadanie a komparáciu vlastného názoru na realitu nášho žitia pri súčasných možnostiach.
Táto kniha nie je návodom, hoci návody sú teraz v móde. Je skôr spoločníkom pre dlhé a hĺbavé zamyslenia o všetkom, najmä však o tom, aby
sme svoj profesionálny život žili k užitočnosti a k vlastnej spokojnosti. Takýchto kníh je teraz poskromne. Nenazrieť do nej a nepokúsiť sa, čo aj skryto o niečom meditovať, nie je víťazstvom. To, čo ma oslovilo najviac, nechcem ani odobrovať, ani vyzdvihovať. A takto, prosím, aby ste chápali moje
slová, ktoré chcú byť informáciou a nie odporúčaním. Týchto niekoľko viet
nie je recenziou knihy, ale informáciou pre tých, ktorí majú záujem sami ju
posúdiť, sami sa oboznámiť so zaujímavými pohľadmi. Možno čitateľa potešia a zaujmú aj niektoré názory na problémy okolo vedy a vedeckého
bádania, alebo názory na súčasnosť vo vnútri intelektuálnej sféry.
Kniha je dosť filozofická, a preto asi nie je vhodná na čítanie z dlhej chvíle.
Svedčí o tom aj kolektív prispievateľov. Mnohí, alebo skoro všetci osvedčili
už v minulosti svoje právo vyjadriť sa, zaujať stanovisko, povedať. Rešpektujem to a teším sa, že toto právo aj využili.
Prof. MUDr. Michal Valent, DrSc., emeritný profesor LF UK
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VEDA A VÝSKUM NA UNIVERZITE KOMENSKÉHO
Jedno z najzáhadnejších miest inkskej kultúry
sa ukrýva v srdci Ánd nad riekou Urubamba, asi
150 km od bývalého hlavného mesta tejto ríše
Cuzca. Miesto magickej sily zahalené rúškom
tajomnosti po stáročia zahaľoval pred okolitým
svetom nepriepustný prales. „Ôsmy div sveta – kamenný ostrov plávajúci na zeleni tropického pralesa – orlie hniezdo“ a iné prívlastky zdobia staré
inkské mesto Machu Picchu, stratené a znovu
nájdené, opradené mýtmi a legendami. Vedci sú
schopní dnes presne povedať, kedy bolo mesto
postavené, nevedia však zodpovedať otázku, prečo si Inkovia vybrali práve toto odľahlé miesto vo
výške 2 500 m n. m., čo bol dôvod ich predčasného odchodu a kam sa nakoniec uchýlili.
Machu Picchu, zaradené od roku 1983 na listinu Svetového kultúrneho dedičstva, predstavuje
v súčasnosti jednu z najzachovalejších pamiatok
inkskej kultúry s rozlohou temer 18 km2. Pôsobivý
obraz vytvárajú fantastické ruiny lemované kamennými terasami a pospájané vyše tritisíc schodmi.
Skalné mesto, týčiace sa 500 m nad posvätným
údolím rieky Urubamby, zostalo z doposiaľ neznámych dôvodov uchránené pred ničiacim úderom
španielskych dobyvateľov, ktorí toto miesto pravdepodobne nikdy neobjavili, keďže sa o ňom v ich
kronikách nezachovala žiadna zmienka.
Toto všetko nasvedčuje tomu, že Machu Picchu
je objektom bádateľského záujmu archeológov
alebo historikov. V súčasnosti sa k nim však pridružili i výskumníci úplne iného zamerania – Machu
Picchu sa stalo výskumnou lokalitou inžinierskych geológov z Prírodovedeckej fakulty Univerziy Komenského. Ako k tomu došlo? Odpoveď je vcelku jednoduchá. Nie je to tak dávno,
čo New Scientist v marci 2001 uverejnil interview
s profesorom Sassom z Ústavu ochrany pred prírodnými hazardmi Kjótskej Univerzity v Japonsku,
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VÝSKUM
na Machu Picchu
v ktorom tento významný vedec, ktorý celý svoj
život venoval výskumu zosuvov, vyjadril názor,
že svetoznámej pamiatke Machu Picchu hrozí
v dôsledku možného vzniku zosuvu (bez bližšieho
časového ohraničenia) bezprostredné nebezpečenstvo úplného zániku. Táto správa rýchlo obletela svet a nezostala dlho bez odozvy. Nielen
Peruánci, pre ktorých Machu Picchu predstavuje
významné posvätné miesto a zároveň zdroj obrovského finančného prínosu do štátnej pokladnice
(zhruba 20 000 návštevníkov za rok), ale aj vedecký svet začal spontánne reagovať na slová
vyrieknuté prof. Sassom. Tie vlastne rozpútali vojnu na dvoch frontoch: diplomatickú, v rámci ktorej
sa Peruánci snažili negovať vyhlásenia japonských
vedcov, aby nevystrašili potenciálnych návštevníkov, a samozrejme aj vedeckú, keď na tieto závažné vyhlásenia reagovalo množstvo geológov
z celého sveta.
Čo viedlo japonských vedcov k takejto katastrofickej vízii a pomerne jednoznačne formulovanému záveru o Machu Picchu ako o mieste, ktoré

je nestabilné a hrozí mu zánik? Žeby sa starí inkskí bohovia opäť ozvali? Japonci sa sčasti opierali o výskumy, ktoré v roku 1997 v tejto oblasti
realizovali dvaja geológovia z Polytechniky v Lausanne (Švajčiarsko), B. Bonnard a R. Carreño
(peruánsky geológ pôsobiaci v tom období v Lausanne), ktorí ako prví vyjadrili názor, že z posvätnej hory Machu Picchu by sa mohlo zrútiť až
6 miliónov m3 skalných hmôt. Nakoniec zosuvy
a obrovské zrútenia skalných hmôt nie sú na
území Peru, ani konkrétne v oblasti Machu Picchu,
ničím výnimočným. Tí starší majú istotne v pamäti rok 1970, keď pod severným vrcholom Huascaránu zahynula výprava československých horolezcov. Stačí spomenúť obrovský zosuv z roku
1998, ktorého kubatúra dosiahla 28 mil. m3 a ktorý
sa v blízkosti vodného diela Machu Picchu (zhruba vo vzdialenosti 6 km od archeologickej lokality)
zrútil z výšky temer 6 000 m obrovskou rýchlosťou do údolia Urubamby, čiastočne pritom zničil
vodnú elektráreň a následne zostalo zhruba 1 mil.
ľudí bez elektrického prúdu. V živej pamäti majú
obyvatelia Aguas Calientes (alebo Pueblo Machu
Picchu, východiskové turistické miesto vzdialené
asi 2 km od areálu Machu Picchu) a možno aj
čitatelia tohto príspevku, obrovský zemný prúd,
ktorý v apríli minulého roku pochoval 10 ľudí, poškodil železničnú trať, čím prerušil jediné spojenie Machu Picchu so svetom, a asi 1 500 „uväznených“ turistov muselo byť evakuovaných do Cuzca.
V posledných rokoch vznikli viaceré zosuvy aj
v tesnej blízkosti samotnej inkskej citadely Machu
Picchu, našťastie bez väčších škôd. Niekoľkokrát
bola zosuvmi porušená jediná príjazdová cesta
na túto pamiatku, ba na novom hoteli, ktorý je
postavený v tesnej blízkosti vstupu do pamiatkového areálu, sa objavili v stenách čerstvé praskliny, ktoré temer vždy indikujú nestabilitu podložia.

VEDA A VÝSKUM NA UNIVERZITE KOMENSKÉHO
Dva fenomény, praskliny a deformácie obvodových múrov, sa prejavili aj na viacerých historických objektoch posvätného areálu. Najviac je
porušený tzv. hlavný chrám na Posvätnom námestí
pri úpätí pahorku Intiwatana, niektorí archeológovia sa dokonca domnievajú, že z tohto dôvodu ho
Inkovia ani nedostavali. Podobne, chrám Troch
okien, situovaný na rovnakom mieste, javí značné
známky deštrukcie spôsobené deformáciou podložia. A práve tieto poznatky o geodynamickej
nestabilite širšieho okolia Machu Picchu (naviac
umocnenej zvýšenou seizmicitou územia) podnietili japonských vedcov, aby priamo v areáli pamiatky nainštalovali meracie zariadenia indikujúce
pohyby hornín v podloží. Prvé výsledky získané
na rozhraní rokov 2000 – 2001 boli šokujúce. Za
jeden mesiac bol zaznamenaný pohyb o viac ako
1 mm, čo by znamenalo, že presne stredom centrálneho námestia Main Plaza (tu sú umiestnené
meracie zariadenia), oddeľujúceho chrámový a palácový komplex od obytného a poľnohospodárskeho, prechádza rozsiahla zóna, pozdĺž ktorej sa
horský chrbát rozstupuje a zosúva. Samozrejme,
nečakane veľké pohyby zaznamenané za veľmi
krátke obdobie by boli dostatočným znamením,
že inkský pamiatkový komplex sa skutočne uberá cestou svojho zániku.
Zhodou okolností bol autor tohto príspevku v období vyhodnotenia prvých výsledkov monitorovania Machu Picchu priamo v „jame levovej“, na
pracovisku Oddelenia zosuvov už spomínaného
Ústavu ochrany pred prírodnými hazardmi Kjótskej
univerzity, a tak mal údaje o pohyboch v areáli Machu Picchu bezprostredne k dispozícii. A tie dávali
podnet na zamyslenie. Ak by sme totiž spätne
prerátali rýchlosť pohybu podložných hornín, ktorú

zaznamenali japonské prístroje, od čias, keď posledný Ink opustil Machu Picchu (približne v rokoch 1530 – 1533, čo je asi 60 – 70 rokov po jeho
založení inkským panovníkom Pachacutim), dostali by sme posun v rozpätí 50 až 60 cm a inkský
areál by sa už istotne stal obeťou svahového
pohybu. V tomto kontexte sa zrodila myšlienka zapojiť aj slovenských geológov z Prírodovedeckej
fakulty UK do projektu zameraného na objasnenie
tohto vedecky nesmierne zaujímavého a medzinárodne sledovaného (inžiniersko) geologického
problému. Ten napokon vyburcoval geologickú
obec až do takej miery, že na túto neľahkú otázku
sa podujali dať odpoveď nezávisle na sebe pracujúce, avšak v rámci ICL (Medzinárodné konzorcium o zosuvoch) kooperujúce kolektívy vedcov,
ktoré majú praktické skúsenosti s ochranou historických objektov pred zosuvmi. V tieni Machu
Picchu sa teda sformoval multinárodný tím pozostávajúci okrem Japoncov aj z Talianov, Kanaďanov, Angličanov, Peruáncov, Čechov a Slovákov, tím, ktorý až do roku 2002 spolupracoval
v rámci medzinárodného programu UNESCO-IUGS
(IGCP-425, Cultural and Natural Heritage at Landslide Risk, vedúci projektu prof. Sassa).
Naším spoločným cieľom je zistiť, aké sú vlastne
podmienky stability na tejto lokalite a aké sú možnosti vzniku nežiadúceho geologického javu, teda
zosuvu, resp. zosuvov, ktoré by mohli negatívne
ovplyvniť, ohroziť, resp. zničiť inkský areál. Inými
slovami, úlohou zainteresovaných vedcov je potvrdiť alebo vyvrátiť vyjadrenia japonských vedcov.
A to všetkými dostupnými prostriedkami – tak
aplikáciou tradičných metód terénneho výskumu
spojeného s detailným mapovaním, ktoré je v extrémnych peruánskych podmienkach neľahkou

úlohou, až po využitie najmodernejších meracích
a monitorovacích zariadení, ktorými v súčasnosti
disponujú moderné geovedné disciplíny.
A čo je úlohou inžinierskych geológov z PriF UK?
Vychádzajúc z tradičnej česko-slovenskej školy
inžinierskej geológie, tvoríme aj v Peru, pri výskume na Machu Picchu, spolu s vedcami z ČR
a z Anglicka (anglickí geológovia sa orientujú na
procesy zvetrávania) jeden pracovný kolektív. Medzi naše priority patrí zostavenie inžiniersko-geologickej mapy s podrobným zmapovaním všetkých
geodynamických procesov so zameraním na svahové pohyby, ďalej vypracovanie detailnej analýzy
stavebno-technického stavu objektov archeologickej lokality a stanovenie príčiny ich porušenia.
Spoločným výstupom všetkých zúčastnených by
malo byť vypracovanie rizikovej analýzy pre túto
svetoznámu pamiatku, príp. návrh technických sanačných opatrení.
Treba podotknúť, že všetky zúčastnené štáty sú
finančne dotované výhradne z domácich zdrojov,
aj preto naša vďaka patrí MŠ SR, kde zodpovední pracovníci našli pochopenie pre našu prácu
v zahraničí a posúdili ju ako významný akt pomoci
SR rozvojovej krajine pri záchrane svetového
kultúrneho dedičstva. Súčasne sa Univerzita Komenského a jej Prírodovedecká fakulta dostali
do povedomia medzinárodných organizácií, ktoré
sa venujú záchrane svetového kultúrneho dedičstva (UNESCO, ICOMOS) a upevnili si miesto vo
svetovej geologickej komunite, ktorá sa zaoberá
vplyvom geologických hazardov na kultúrne pamiatky. V tejto sfére výskumu sú pracovníci Katedry inžinierskej geológie PriF UK aktívni aj doma,
o tom však niekedy nabudúce.
Doc. RNDr. Ján Vlčko, PhD.

Neznáma tvár bryndze
Krajiny, ktorých obyvatelia konzumujú výrobky
obsahujúce baktérie mliečneho kvasenia, sú známe ako krajiny s vysokým počtom dlhovekých občanov (napr. Gruzínsko). Oddávna preto priťahujú
pozornosť vedcov, ktorí sa snažia vysvetliť príčinu
tohto javu. Početné štúdie ukázali, že spoločnou
črtou týchto oblastí je vyšší konzum potravín obsahujúcich baktérie mliečneho kvasenia (jogurty
a im podobné výrobky). Tento poznatok obrátil
pozornosť bádateľov na baktérie mliečneho kvasenia. Množia sa dôkazy o tom, že mliečne baktérie
majú pozitívne účinky na vitalitu a zdravie človeka
viacerými mechanizmami; medzi ne patrí aj znižovanie hladiny sérového cholesterolu a pokles
tlaku krvi. Je dokázané, že mliečne baktérie dokážu degradovať cholesterol z potravy a napomáhajú precipitácii cholesterolu s dekonjugovanými
žlčovými kyselinami. Výsledkom týchto pochodov
je pokles hladiny cholesterolu v sére. Mliečne bielkoviny sa degradujú porteolytickými enzýmami
na peptidy, z ktorých niektoré znižujú tlak krvi
(napr. tripeptidy izoleucyl-prolyl-prolín a valyl-prolyl-prolín).
U nás na túto skutočnosť upozornil prof. RNDr.
Libor Ebringer, DrSc., z Prírodovedeckej fakulty
UK, ktorý upriamil pozornosť najmä na Enterococcus faecium. V klinických štúdiách bolo dokázané, že Enterococcus faecium znižuje nielen
hladinu LDL-cholesterolu v sére, ale aj hladinu
markerov karcinogenity stolice a zvyšuje hladinu
imunoglobulínu G (Z. Mikeš, L. Ebringer, M. Ferenčík). Tento nález sa zistil aj po aplikácii Enterococcus faecium v oblátkach (Ferenčík a kol.,
1999).
Tieto predchádzajúce nálezy boli teoretickým
podkladom pre sledovanie účinku pravidelného
konzumu bryndze na lipidový profil pokusných
osôb. Jeden gram čerstvej bryndze obsahuje až
1 miliardu živých baktérií, z ktorých 20 % tvorí
práve Enterococcus faecium. Na druhej strane
treba zohľadniť, že bryndza obsahuje pomerne

veľa tuku (cca 49 %). Očakávali sme preto odpoveď na otázku, či aktivita probiotických baktérií dokáže prekonať vysoký obsah tuku a zlepšiť lipidový
profil pokusných osôb. Pokus sme organizovali formou pilotnej štúdie, ktorej sa zúčastnilo 29 dobrovoľníkov, včítane realizátorov experimentu. Pokusné osoby konzumovali počas 8 týždňov denne
100 gramov bryndze vyrobenej z nepasterizovaného ovčieho mlieka. Súbor zahrňoval 16 osôb
so zvýšenou hladinou a 13 jedincov s normálnymi
hodnotami celkového cholesterolu. Hodnotenie
výsledkov ukázalo štatisticky významný pokles
hladiny celkového cholesterolu, LDL-cholesterolu
ale aj glykémie, sérového kreatininu a systolického aj diastolického krvného tlaku po 8 týždňoch
pokusu. Hladina triacylglycerolov vykazovala iba
tendenciu k poklesu; zmeny neboli štatisticky významné. Hladina C-reaktívneho proteínu po 8 týždňoch javila signifikantný pokles.
O sérovom cholesterole je známe, že patrí medzi trojicu hlavných rizikových faktorov aterogenézy (zvýšená hladina sérového cholesterolu,
vysoký krvný tlak a fajčenie). Ateroskleróza má
vážne medicínske následky – patrí medzi ne o.i.
infarkt srdca, cievne mozgové príhody vážne poruchy zraku, ochorenia ciev dolných končatín, nedostatočnosť obličiek a i., preto je vítaná každá
možnosť zníženia hladiny sérového cholesterolu.
Incidencia hypertenzie v slovenskej populácii je
vysoká a zvyšuje sa s pribúdajúcim vekom. Ak
by sa hypotenzný účinok bryndze potvrdil aj v randomizovanej štúdii, rozšírila by sa možnosti nefarmakologickej prevencie a liečby hypertenzie.

Hladina C-reaktívneho proteínu sa považuje za
marker zápalu a v ostatnej dobe za rizikový faktor
aterogenézy. Preto pokles hladiny CRP považujeme za zaujímavý nález, ktorý by spolu s ostatnými výsledkami mohol signalizovať antiaterogézny
účinok bryndze. Samozrejme, ostáva otvorených
niekoľko otáznikov. Prezentovaná práca bola plánovaná ako pilotná štúdia, bez placebovej, resp.
kontrolnej skupiny. Osobitnú pozornosť si zasluhujú zmeny hladiny kreatinínu a glykémie. V prezentovanej práci sme použili čerstvú „májovú“
bryndzu, o ktorej je známe, že obsahuje menej
soli. Bude potrebné zopakovať pokus v dvojitej
slepej štúdii a porovnať tradičnú bryndzu s bryndzou termizovanou, resp. pasterizovanou pri sledovaní širšej palety ukazovateľov. Zaujímavé by
bolo sledovať účinok bryndze „zimnej“, ktorá obsahuje viac soli a určitú prímes kravského mlieka.
Takáto zostava si vyžaduje aj silné finančné zázemie, jeho zaistenie je často ťažšia úloha, ako
samotná realizácia pokusu.
Za autorov štúdie
prof. MUDr. Zoltán Mikeš, DrSc.
Riešitelia projektu:
Prof. MUDr. Zoltán Mikeš, DrSc. – Klinika geriatrie
LF UK
Prof. RNDr. Libor Ebringer, DrSc. – Ústav bunkovej biológie PriF UK
Doc. MUDr. Milan Boča, CSc. – I. interná klinika
LF UK
Prof. Ing. Ľudovít Bergendi, DrSc., – Ústav lekárskej chémie biochémie a klinickej biochémie
LF UK
Doc. Ing. Eva Jahnová, CSc. – Slovenská zdravotnícka univerzita
P.S.: Riešitelia prosia prípadných záujemcov
o účasť v štúdii, aby sa hlásili telefonicky na t. č.
5954 5232, resp. e-mailom na adresu:
zoltan.mikes@fmed.uniba.sk
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Otázniky nad zdravotným poistením
sa týkajú aj publikačnej činnosti pedagogických pracovníkov
Dňa 1. januára 2005 nadobudol účinnosť nový zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve,
ktorý ešte pred nadobudnutím svojej účinnosti už bol opätovne novelizovaný zákonom č. 718/2004 Z.z. Ide o jeden z tzv. proreformných zákonov
zdravotnej reformy. Aj napriek uvedenej novelizácii je potrebné zdôrazniť, že zákonodarca sa vôbec nevysporiadal (resp. nedokonale) s niektorými podstatnými okruhmi problémov. A jedným z nich je aj samotné vymedzenie subjektov, ktoré sa považujú za samostatne zárobkovo činné osoby (ďalej
len „SZČO“).
Od 1. januára 2005 podľa § 11 ods. 4 písm. g) cit. zákona sa za SZČO
považujú aj „osoby, ktoré vykonávajú umeleckú činnosť alebo inú tvorivú
činnosť, ktorej výsledok je chránený podľa osobitného predpisu, a to podľa
zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom“ (autorský zákon). V zmysle uvedeného znenia cit. zákona
zákonodarca vôbec nerozlišuje, či ide o „sústavný“ výkon umeleckej
alebo inej tvorivej činnosti na základe vyhlásenia, t.j. že uvedený subjekt sa živí iba touto činnosťou (ide o jeho hlavný zdroj obživy), a nezohľadňuje ani skutočnosť, či sú uvedené osoby už SZČO z dôvodu
výkonu inej samostatnej zárobkovej činnosti (napr. z dôvodu prevádzkovania živnosti, atď.), alebo nie, resp. či sú verejne zdravotne poistené
už z iného dôvodu, t.j. napr. ako zamestnanci – osoby v pracovnom
pomere, resp. v služobnom pomere, atď. – t.j. ako subjekty podľa § 11
ods. 3 cit. zákona.
A práve v tom spočíva vzniknutý problém.
Takéto znenie má zmysel iba pre osoby, ktoré vykonávajú „iba“ túto umeleckú činnosť alebo inú tvorivú činnosť, ktorej výsledok je chránený podľa
zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) – t.j. tzv. umelcov na „voľnej nohe“, ktorí
nemajú iný pracovnoprávny vzťah, ani postavenie SZČO napr. na základe
živnostenského oprávnenia.
Nedáva však zmysel pre subjekty, ktoré túto činnosť vykonávajú iba
príležitostne popri svojom pracovnom pomere, napr. pedagogickí pracovníci vysokých škôl (najmä asistenti a odborní asistenti, pre ktorých
je publikačná činnosť bezpodmienečnou súčasťou kvalifikačného rastu), pracovníci Slovenskej akadémie vied, ba dokonca zamestnanci
ústredných orgánov štátnej správy (napr. ministerstiev, ktorí v záujme
informovania verejnosti publikujú výklady k základným právnym predpisom), atď.
Ide jednoznačne o „nedokonalé“ legislatívne vyjadrenie. Prečo ?
Zákonodarca zrejme zabudol (alebo nevedel?), že pracovnoprávne vzťahy
vznikajú na základe pracovnej zmluvy, dohody o vykonaní práce alebo
dohody o brigádnickej práci študentov (§ 1 ods. 3 Zákonníka práce – ďalej
len „ZP“). Avšak dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, t.j. dohodou o vykonaní práce podľa § 226 ZP, ani dohodou o brigádnickej práci študentov podľa § 227 až 228 ZP, nemožno uzatvárať na
činnosti, ktoré sú predmetom ochrany podľa autorského zákona (§ 223
odst. 3 ZP).
Na základe uvedeného sa za SZČO od 1. 1. 2005 považujú všetky osoby,
ktoré vykonávajú umeleckú alebo inú tvorivú činnosť podľa autorského
zákona a nemajú uzatvorenú pracovnú zmluvu (ktoré vydavateľstvo bude
s autormi uzatvárať pracovné zmluvy, keď nejde o zamestnancov vydavateľstiev?) a bez zreteľa na skutočnosť, či túto činnosť vykonávajú sústavne
alebo iba príležitostne a či vykonávajú alebo nevykonávajú iné činnosti uvedené v § 11 ods. 3 alebo 4, t.j. či sú už verejne zdravotne poistené ako SZČO
alebo ako zamestnanci v pracovnom pomere na základe pracovnej zmluvy.
Môžem iba veriť, že zákonodarca si zrejme vôbec neuvedomil (alebo sa
mýlim a bol to zámer?), aké reštrikčné opatrenie uzákonil najmä vo vzťahu
k vysokoškolským pedagógom jednotlivých univerzít (a to v čase, keď vysoké školy bojujú o kvalitných pedagógov, resp. aj pán minister školstva
sľubuje absolventom, ktorí zostanú učiť, vyššie nástupné platy), ako aj vo
vzťahu k pracovníkom akadémie, vedeckých ústavov, atď., kde súčasťou
pedagogického, resp. vedeckého procesu je aj bezpodmienečná publikačná, tvorivá a vedecká činnosť práve podľa autorského zákona. Jej výsledok
sa dostaví mnohokrát po viacročnom období alebo po mimoriadne náročnom úsilí o dosiahnutie akademického titulu, nevyhnutného pre odborný
a kvalifikačný rast a posudzovanie Akreditačnou komisiou SR a potrebného
na ďalšie predĺženie pracovnej zmluvy. S týmito zamestnancami sa môžu
uzatvárať pracovné zmluvy maximálne iba na tri roky, t.j. na dobu určitú.
V prípade, ak nespĺňajú uvedené kritériá (nemajú dostatočnú publikačnú,
vedeckú, tvorivú činnosť, atď.), pracovný pomer sa s nimi opätovne uzavrieť
nemôže. O mzdovom ohodnotení akademickej a vedeckej obce netreba
snáď hovoriť. Alebo áno?
Taktiež treba zdôrazniť, že tieto subjekty, teda pedagogickí pracovníci,
pracovníci SAV, vedeckí pracovníci i umelci (hudobní, literárni, výtvarní,
atď.), bez toho, aby chceli podnikať, stali sa „bez svojej slobodnej vôle“
samostatne zárobkovo činnými osobami. Nejde náhodou o obmedzenie
slobody a rozpor s čl. 35 ods. 1 Ústavy SR, podľa ktorého „každý má právo
na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň, ako aj právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť“?
Podľa § 13 odst. 7 cit. zákona vymeriavacím základom poistenca, u ktorého dochádza v rozhodujúcom období (t.j. v roku 2005) postupne alebo
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súčasne k súbehu platiteľov poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) a b) cit.
zákona (t.j. ako zamestnanec a súčasne aj SZČO), je úhrn vymeriavacích
základov z týchto činností. Aj keď podľa § 16 ods. 2 cit. zákona zákonodarca nevymedzuje tieto subjekty ako povinných platiteľov preddavkov na
poistné na zdravotné poistenie, rozporuplne v § 16 ods. 4,5 a 6. cit. Zákona
uvádza, že ak SZČO nevykonávala samostatnú zárobkovú činnosť v období uvedenom v § 16 ods. 2 písm. b), t.j. v roku 2003, alebo jej základ dane
v uvedenom období nie je známy, výšku preddavkov si táto osoba určí
sama. V tejto súvislosti treba uviesť, že uvedené ustanovenie sa v žiadnom
prípade nemôže vzťahovať na uvedené subjekty, pretože by išlo jednoznačne o retroaktivitu, ktorá je v právnom štáte neprípustná. Za SZČO sa
tieto subjekty vymedzujú predsa až od 1. 1. 2005 (niektoré výklady však
tvrdia opak). V § 16 ods. 5 cit. zákona sa zase uvádza, že ak „zamestnanec
je súčasne SZČO, preddavok na poistné podľa § 16 ods. 2 písm. b) cit.
zákona vypočítava a odvádza sám“ a podľa odseku 7 cit. zákona je ustanovené, že „výška preddavku na poistné SZČO, ktorá je súčasne zamestnancom, je najviac 14 % z trojnásobku priemernej mesačnej mzdy, resp. ak
je SZČO so zdravotným postihnutím, najviac 7 % z trojnásobku priemernej
mesačnej mzdy, t.j. 43 095 Sk mesačne“.
Z uvedeného vyplýva, že ak napr. vysokoškolskí pedagógovia majú
z publikačnej činnosti aj nižšie príjmy ako je výška minimálnej mzdy, napr.
iba 1 500 Sk mesačne, (t.j. napr. za celý rok 2005 cca 18 000 Sk), musia
podľa platného a účinného zákona SZČO platiť poistné na zdravotné poistenie najmenej zo sumy minimálnej mzdy, čo predstavuje najmenej 910 Sk
mesačne. Vždy im teda vznikne pri ročnom zúčtovaní nedoplatok (v prípade, ak preddavky nebudú platiť, pretože § 16 ods. 2 cit. zákona im povinnosť taxatívne neukladá), ktorý v roku 2006 budú povinní doplatiť, pretože
plat žiadneho vysokoškolského pedagóga (najmä asistenta i odborného
asistenta) nie je vyšší ako 43 095 Sk – t.j. trojnásobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR, ba práve naopak, častokrát je nižší ako priemerná mzda v hospodárstve, t.j. menej ako 14 365 Sk mesačne.
Ustanovenie § 11 ods. 4 písm. f) zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom
poistení by podľa môjho názoru malo znieť takto: „SZČO na účely tohto
zákona je fyzická osoba, ktorá vykonáva umeleckú alebo inú tvorivú činnosť, ktorej výsledok je chránený podľa autorského zákona, mimo pracovnoprávnych a obdobných vzťahov, ak túto činnosť podľa svojho vyhlásenia vykonáva sústavne a ak súčasne vykonáva iné činnosti ako SZČO
alebo zamestnanec a jej mesačný príjem z tejto činnosti je vyšší ako minimálna mzda“.
A čo dodať na záver?
Nepodceňujme žiadnu prácu, pretože každá odborne a kvalitne vykonaná práca je pre spoločnosť dôležitá a mala by byť spravodlivo ocenená.
Je však viac ako zarážajúce, že v 3. tisícročí slovenský „liberálny“ zákonodarca legálne a oficiálne devalvuje tvorivú, umeleckú a vedeckú činnosť
na činnosť rutinnú vykonávanú za účelom dosahovania zisku. Pri tvorbe
zákonov by sa nemalo zabúdať, že duševná literárna, vedecká a umelecká
činnosť nikdy neprináša zisky v takom krátkom časovom horizonte a v takom komerčnom rozsahu, ako napr. činnosť výrobná, obchodná či sprostredkovateľská. Uvedeným ustanovením § 16 ods. 4 písm. g) cit. zákona
nastáva na Slovensku v 21. storočí jednoznačne likvidácia kapitálu, a to
toho najdôležitejšieho, ľudského.
Poznamenávam, že tieto subjekty duševnú literárnu, vedeckú, umeleckú
a inú tvorivú činnosť ani nikdy nerobili a nerobia za účelom dosahovania
zisku, pretože jednoznačne vyznávajú iné „pravé a vyššie hodnoty života“,
ktoré nemožno kúpiť za žiadne peniaze sveta, avšak ich mnohé výskumy
či diela majú čo povedať a oslovia aj budúce generácie ľudstva.
Je smutné, že s takto navrhnutými predpismi vyjadrujú súhlas členovia
Legislatívnej rady vlády SR, ako aj zástupcovia jednotlivých ústredných orgánov štátnej správy i zástupcovia zamestnávateľov a najmä zamestnancov.
Domnievam sa, že sa premárnil čas, kedy mohli zasadnúť odborníci z celej
sociálnej oblasti – zdravotníctva, vzdelávania, kultúry atď. a uvedené právne
normy sa mohli zjednodušiť a predovšetkým pojmovo zjednotiť. Nesporne
by to uľahčilo aj činnosť mzdovým účtovníčkam, personalistom veľkých
závodov, ale najmä malým a stredným podnikateľom a dosiahli by sa určite aj lepšie výsledky pri výbere a vymáhaní poistného.
Nezabúda sa, že iba spoločnosť, ktorá investuje do zdravia, vzdelania,
kultúry – do celej sociálnej oblasti, ktorá spravodlivo prerozdeľuje a reálne
podporuje ľudský tvorivý potenciál, má reálnu šancu zabezpečiť dôstojnú
a kvalitnú životnú úroveň všetkých svojich občanov?
JUDr. Zuzana Macková, PhD.,
Katedra pracovného práva a sociálneho zabezpečenia PraF UK

Nový študijný program na Ústave verejnej politiky FSEV UK
Ústav verejnej politiky (ÚVP) vznikol na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v roku 2003 ako prvé vedecko-pedagogické pracovisko na Slovensku,
ktoré ponúka univerzitné vzdelanie vo verejnej politike. Oslovili sme preto doc. PhDr. Ľudmilu Malíkovú, PhD., ktorá je garantkou dnes už akreditovaného
dvojročného magisterského študijného programu Verejná politika, aby nám ho bližšie predstavila.
►Pani docentka, podieľali ste sa na príprave
tohto študijného programu, môžete nám povedať, aké sú jeho hlavné zámery?
– Som presvedčená, že otvorenie verejnej politiky ako samostatného vzdelávacieho programu
univerzitného typu na UK jednoznačne napomôže porovnateľnosti štruktúry našich študijných
programov v oblasti sociálnych vied so zahraničnými. V západných krajinách EÚ patrí verejná
politika (public policy) k interdisciplinárnym odborom univerzitného typu a nie je možné ju zastúpiť
alebo redukovať príbuznými odbormi, ako je politológia, sociológia, verejné právo, medzinárodné
vzťahy, verejná ekonómia a verejná správa. V tomto ohľade máme deficit už aj v stredoeurópskom
priestore. V Českej republike funguje v rámci Fakulty sociálních věd UK (FSV UK) odbor „verejná
a sociálna politika“ už 10 rokov. Študijný program
verejnej politiky sa konštituoval aj na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti. Ústav verejnej politiky
FSEV UK nadviazal spoluprácu s obidvomi inštitúciami pri príprave a kreovaní učebných programov
a plánuje rozvoj tejto spolupráce aj v oblasti samotnej výučby.
Pevne verím, že otvorením tohto programu na
UK začneme pripravovať vlastných odborníkov
v oblasti verejnej politiky, čo okrem iného prispeje
aj k zlepšeniu súčasného nerovného postavenia
hlasu akademickej obce voči politickým stranám
a elektronickým médiám pri formovaní názorov
občanov na spravovanie vecí verejných.
►Ako sa pripravoval tento program?
– Program verejnej politiky vznikal na FSEV UK
v dosť neštandardných podmienkach, keď skupina odhodlaných a pre vec nadšených dobrovoľníkov z rôznych vedných disciplín a z rôznych
inštitúcií vytvorila pracovnú skupinu na jeho realizáciu. Na začiatku stáli dva úspešné medzinárodné projekty. Prvý projekt pod názvom: „Public
Policy and Administration: Curricula Development
Program“ realizovala pracovná skupina v rámci
grantovej súťaže vypísanej medzinárodnými asociáciami NISPAcee/NASPAA. Jeho silnou stránkou
bola priama spolupráca pri príprave kurzov so
zahraničnými univerzitami – University in Pittsburgh
(prof. G. Peters) a University of Delaware (prof.
A. Loessner). V Českej republike bola naším partnerom Fakulta sociálních věd UK v Prahe (prof.
M. Potůček) a Economic University v Budapešti
(prof. Laszlo Wass).
Paralelne sa začal realizovať aj druhý úspešný
projekt s názvom: „Policy Making Process in
Slovakia“ v partnerstve s Erasmovou univerzitou
v Rotterdame, inštitútom ROI, spoločnosťou AO
v Holandsku, ako aj so SGI na Slovensku. Silnou
stránkou tohto projektu, ktorý sponzoruje holandské ministerstvo zahraničných vecí (MATRA Programme) a koordinuje Dr. Fritz van den Berg, je
jeho zameranie na budovanie kapacít Ústavu VP
FSEV UK, konzultačná pomoc pri profilovaní jednotlivých kurzov a pilotný program. V rámci projektu sa v minulom roku uskutočnilo niekoľko
seminárov s účasťou profesorov verejnej politiky
z USA, Kanady, Holandska, Nemecka, Maďarska
a Českej republiky s cieľom posúdiť doposiaľ pripravenú koncepciu magisterského programu.
Rovnako aj naša pracovná skupina sa stretávala
so zahraničnými expertmi pri príprave jednotlivých
kurzov, ktoré bude Ústav verejnej politiky realizovať v magisterskom type štúdia od školského
roku 2005/2006. Momentálne sa pilotný program
realizuje formou výberových kurzov, ktoré si môžu
študenti UK zapísať a zaradiť do svojho štúdia.
►Verejná politika ako dvojročné akreditované magisterské štúdium bolo vlani v júni
schválené akreditačnou komisiou. Aké predmety ponúka študentom?
– Program zosúlaďuje tri východiskové vedomostné piliere: politológiu (politickú sociológiu),
právo a ekonómiu. Tieto sú podopierané spoloč-

nou teóriou a metodológiou policy analysis, doplnenou o kvantitatívnu a kvalitatívnu analýzu
a prípadové štúdie z rôznych oblastí verejného
sektora. Tento model sme zvolili po dôkladnom
preskúmaní študijných programov v zahraničí, ako
aj po konzultáciách so špičkovými odborníkmi na
verejnú politiku.
Súčasťou výuky budú tak predmety zamerané
na rôzne teórie verejnej politiky, ako aj na analytické metódy práce s agendou vládnych organizácií, na riešenie samostatných výskumných úloh
a analýzu stavu, výsledkov a dopadov implementácie politík na cieľové skupiny spoločnosti. Program počíta s predmetmi sektorových a prierezových politík, na ktorých sa budú podieľať odborníci
z praxe.
Obsah študijného programu sa podriaďuje cieľu pripraviť odborníkov s koncepčnými a analytickými schopnosťami pracovať na analýzach
sektorových a prierezových politík, prezentovať
a presadzovať nové poznatky a názory v súlade
s európskymi štandardami. Jednotlivé predmety
sú zamerané na rozvoj praktických schopností
študentov (počítačová zručnosť, práca so zdrojmi,
investigatívna práca, riešenie problémových úloh,
ústna a písomná prezentácia študentov, argumentácia, samostatná príprava projektov). Študenti sa budú pripravovať pre samostatnú komunikáciu s odborníkmi na medzinárodných fórach pri
presadzovaní európskych politík.
►Môžete konkretizovať podmienky prijatia na
štúdium?
– Predpokladom prijatia na magisterské štúdium
v odbore verejná politika je ukončenie minimálne
bakalárskeho štúdia v príbuzných odboroch – politológia, sociológia, ekonómia, právo, verejná správa, sociálna práca, manažment a pod. Nevyžaduje sa špeciálne vzdelanie konkrétneho typu, od
uchádzača sa však dôsledne vyžadujú analytické
schopnosti, logické myslenie a všeobecný rozhľad
v spoločenskovednej oblasti. Prijatie na toto štúdium predpokladá znalosť anglického jazyka, prípadne ďalších najmä európskych jazykov, nakoľko
je postavené na najnovších zahraničných poznatkoch a predpokladá zaradenie študentov do medzinárodných vedeckovýskumných aktivít. Program
počíta nielen s prípravou mladých absolventov, ale
aj s možnosťou rekvalifikácie zamestnancov vo
verejnom sektore, je teda otvorený aj pre formu
externého vzdelávania pri dodržaní študijného plánu. Program vychádza z kritérií Európskej asociácie pre akreditáciu programov v oblasti verejnej
politiky a správy (EAPAA).
►Máme pre výučbu dostatok odborníkov?
– Po vzniku ústavu sa začalo s mobilizáciou intelektuálnych kapacít nielen z radov pedagógov
UK, ale aj zo SAV a z iných pracovísk, ktorí sa
venujú problémom tvorby a implementácie politík
z rôznych aspektov. Personálne obsadenie učiteľov bude určite zodpovedať multidisciplinárnej
povahe predmetu štúdia. Väčšina pracovníkov,
ktorí sa doposiaľ podieľali na príprave jednotlivých kurzov a profilácii programu, má akademické vzdelanie minimálne na úrovni PhD. v oblasti
politológie, ekonómie, práva a sociológie. Viacerí
majú za sebou pedagogické skúsenosti z predmetov súvisiacich s verejnou politikou a prakticky
všetci študovali alebo realizovali výskumné programy v zahraničí.
Treba zdôrazniť, že verejnú politiku nebudujeme na zelenej lúke. Na FiF UK sa vyučuje tento
predmet na katedre politológie od roku 1994 –
1995. Postupne sa jeho výuka stále rozširovala
a dokonca sa uvažovalo o možnosti vytvorenia
bakalárskeho programu verejnej politiky na tejto
katedre. Vypracovalo sa niekoľko učebných textov, preložili sa prednášky zahraničných lektorov,
nadviazali sa trvalé kontakty s renomovanými
zahraničnými pracoviskami v rámci výskumných
aktivít. Doteraz týmto kurzom prešlo niekoľko de-

siatok poslucháčov politológie, ktorí dnes úspešne pôsobia na významných riadiacich miestach
vládnej štruktúry. Funguje aj doktorandská príprava vo verejnej politike a sociálnej politike v rámci
vedného odboru teória politiky, v ktorom študuje
dnes vyše 15 doktorandov i zo zahraničia. Tieto
skúsenosti s výučbou verejnej politiky potvrdzujú
potrebu a opodstatnenosť prípravy a zavedenia
interdisciplinárneho štúdia verejnej politiky ako
samostatného odboru.
Ústav verejnej politiky patrí k najmladším ústavom na FSEV a potrebuje systemizované miesta
pre stabilizáciu a rozvoj odborných kapacít. Napriek svojej personálnej nevybudovanosti začala
naša pracovná skupina s ponukou niektorých
predmetov verejnej politiky pre bakalárske štúdium v školskom roku 2003/2004 a spojila svoje
odborné kapacity aj v oblasti rozvoja vedeckovýskumnej činnosti. Prevažne mladý kolektív má
skúsenosti z mnohých konzultačných funkcií
v oblasti verejnej politiky, napríklad pre Európsku
komisiu, Svetovú banku, Organizáciu pre hospodársky rozvoj a spoluprácu (OECD), Rozvojový
program OSN (UNDP), USAID, NDI, OSI, a to nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách strednej
a východnej Európy a v Ázii. Úzko spolupracujeme
aj s Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť,
Transparency International, Inštitútom pre verejnú správu, Slovenským združením pre politické
vedy, Slovenskou akadémiou vied a Nadáciou
otvorenej spoločnosti, ktoré realizujú rôzne projekty v oblasti analýz správy vecí verejných na Slovensku, tvorby verejnej politiky, riadenia verejných
financií a fungovania štruktúr centrálnej vlády. Ich
publikácie a materiály sa používajú ako študijný
materiál.
►Aké sú možnosti uplatnenia absolventov?
– Súčasťou odbornej prípravy je naučiť študentov
zvládnuť evalváciu rôznych politík implementovaných vo verejnom sektore. Uplatnia sa v ústredných a lokálnych úradoch štátnej správy a samosprávy. Dobré uplatnenie nájdu prakticky vo
všetkých inštitúciách, ktoré vyžadujú znalosť problémov verejnej politiky, ako aj schopnosť formulovať alternatívne politické koncepcie pre vládne
inštitúcie, a to najmä vo výskumných organizáciách, v médiách, v zastupiteľských úradoch pôsobiacich na Slovensku, v medzinárodných organizáciách, záujmových združeniach a organizáciách.
Zjednodušene povedané, absolventi sa môžu
uplatniť na všetkých pracoviskách, ktoré vyžadujú
koncepčné a analytické zručnosti v oblasti tvorby
a implementácie verejných programov. Môžu pracovať na analýzach sektorových a prierezových
politík.
►Počítate aj s vedeckovýskumnou činnosťou?
– Ústav je už teraz členom prestížnych medzinárodných odborných sietí ako NISPAcee (Sieť
ústavov a škôl verejnej správy v strednej a východnej Európe) a TNPA (Tematická sieť pre
verejnú správu v rámci programu Erasmus). Tvorcovia študijného programu sú zapojení do rôznych medzinárodných i národných výskumných
projektov, ktorých čiastkové výsledky každoročne
prezentujú na medzinárodných konferenciách
a v spoločných publikáciách. Časť spolupracovníkov je zapojená do 5. rámcového programu EK
Innovation in Public Sector evidovaným na RUK
pod akronymom PUBLIN. Ako národná koordinátorka tohto programu môžem povedať, že sa nám
darí úspešne realizovať výskum v oblasti inovácií
sociálnych služieb na Slovensku. Momentálne pripravujeme návrh na 6. rámcový program. Uvažujeme aj o ďalších spoločných projektoch po dokončení projektu MATRA.
Pani docentka, ďakujem Vám za rozhovor
a prajem Vám osobne i verejnej politike veľa
úspechov v rozvoji.
Rozhovor pripravila Jana Mielcarková
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Už dlhší čas je Univerzita Komenského a jej Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta predmetom záujmu médií
v súvislosti s voľbou, vymenovaním a odvolávaním nového dekana fakulty prof. ThDr. Ing. Jozefa Kutarňu, PhD. Keďže bohoslovecká
fakulta i v univerzitnom zväzku je zaviazaná rešpektovať aj kanonické predpisy, zdá sa, že došlo k stretu cirkevného a svetského práva.

Právny stret univerzity s cirkvou
V čom je jadro problému
V marci 2004 Akademický senát RKCMBF UK zvolil v tajných voľbách za kandidáta na dekana fakulty prof. J. Kutarňu. O dva dni neskôr veľký kancelár fakulty Mons. Ján Sokol oznámil predsedovi AS
fakulty, že vetuje voľbu a nariaďuje uskutočniť nové voľby kandidáta
na dekana fakulty. Svoje stanovisko odôvodnil, že tak koná pre dobro
vzťahov medzi predstavenými Kňazského seminára a fakultou.
Hneď v úvode sa natíska otázka, či mal veľký kancelár fakulty právo
na takýto krok. Štatút RKCMBF UK v § 6, ods. 2, písm. c) hovorí, že
veľkému kancelárovi fakulty patrí právo a povinnosť použiť právo
veta proti rozhodnutiu orgánov akademickej samosprávy, ak sú tieto
rozhodnutia v rozpore s katolíckou náukou, cirkevným cítením a disciplínou, a ak by sa verne neplnili ustanovenia a predpisy Svätej stolice. Štatút teda nedáva veľkému kancelárovi fakulty právo veta vo
veci voľby kandidáta na dekana fakulty a ani právo nariadiť jeho nové
voľby. Zároveň treba dodať, že ani predpisy Svätej stolice Sapientia
christiana o štúdiu na cirkevných univerzitách a fakultách v žiadnom
svojom článku nedelegujú na cirkevných hodnostárov právo veta v prípade voľby dekana.

Ako sa situácia vyvíjala ďalej?
Po preskúmaní legislatívnych súvislostí AS UK schválil dňa 30. júna
2004 Štatút RKCMBF UK s výnimkou ustanovení, ktoré boli v rozpore
s kanonickými predpismi alebo vysokoškolským zákonom, a požiadal
AS fakulty o zosúladenie týchto predpisov.
Podľa Štatútu RKCMBF UK, ako aj podľa predpisov Sapientia christiana, mal veľký kancelár právo a povinnosť predložiť návrh na kandidáta za dekana na vyjadrenie Kongregácii pre katolícku výchovu
v Ríme. Keďže aj napriek urgenciám rektora UK veľký kancelár nepostúpil kongregácii návrh na schválenie, vymenoval rektor UK dňa 1. júla 2004 prof. J. Kutarňu do funkcie dekana fakulty. Nasledovali listy
rektora UK prefektovi Kongregácie pre katolícku výchovu kardinálovi
Grocholewskému do Vatikánu, ako aj veľkému kancelárovi fakulty
Mons. J. Sokolovi, v ktorých podrobne vysvetlil právnu podstatu svojich krokov a stanovisko univerzity tak z hľadiska kanonického práva,
ako aj zákona o vysokých školách. Napokon na nátlak cirkvi prof.
J. Kutarňa požiadal dňa 16. decembra 2004 rektora UK o uvoľnenie
z funkcie dekana. Jeho demisiu však rektor UK neprijal.
Na žiadosť veľkého kancelára AS fakulty dňa 1. februára 2005 navrhol odvolanie prof. J. Kutarňu z funkcie dekana a zároveň vyhlásil
termín konania nových volieb kandidáta na funkciu dekana. Rektor
UK návrh na odvolanie dekana neakceptoval, pretože sa neuskutočnilo v súlade so štatútom fakulty. Napriek uzneseniu AS UK z júna
minulého roka senát fakulty doposiaľ štatút neupravil a ustanovenia
o voľbe kandidáta na dekana a o spôsobe odvolávania dekana dodatočne, v deň odvolávania dekana, zahrnul do programu AS fakulty.

Komplikácie pokračovali
Situáciu ešte viac skomplikoval Akademický senát RKCMBF UK,
ktorý na svojom nasledujúcom zasadnutí dňa 22. februára 2005
prijal a publikoval uznesenie, oslovujúce priamo rektora UK: „Akademický senát RKCMBF UK s poľutovaním vzal na vedomie, že rektor
UK doc. PhDr. František Gahér, PhD., neakceptoval návrh na odvolanie
dekana Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK
prof. ThDr. Ing. Jozefa Kutarňu, PhD., z dôvodu údajného rozporu so
zákonom. Štatút fakulty v §12 ods. 4 stanovuje, že „Zasadania akademického senátu a pôsobnosť predsedníctva akademického senátu sa
riadia rokovacím poriadkom, ktorý schvaľuje akademický senát.“ Týmto
predpisom sa teda riadi aj proces schvaľovania návrhu na odvolanie
dekana fakulty. Dovoľujeme si podotknúť, že obdobným spôsobom
majú tento proces stanovené aj iné fakulty na Slovensku. Akademický
senát RKCMBF UK z tohto dôvodu žiada rektora UK, aby:
− buď akceptoval návrh na odvolanie dekana Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK prof. ThDr. Ing. Jozefa Kutarňu, PhD.,
− alebo zrušil svoje rozhodnutie zo dňa 1. 7. 2004, ktorým vymenoval
prof. ThDr. Ing. Jozefa Kutarňu, PhD., do funkcie dekana fakulty a vysvetlil Akademickému senátu RKCMBF UK, prečo už vtedy z tohto
istého dôvodu platnosť voľby prof. ThDr. Ing. Jozefa Kutarňu, PhD.,
za kandidáta na funkciu dekana fakulty. Ak totiž bolo hlasovanie o návrhu na odvolanie dekana fakulty v rozpore so zákonom č. 131/2002
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Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a z tohto dôvodu neplatné, potom to
isté platí aj o voľbe kandidáta na dekana fakulty a teda aj o jeho menovaní, a preto žiadame zrušenie tohto menovania. Potom ale treba
rovnako preskúmať, či môže byť platné spomenuté menovanie dekana zo dňa 1. 7. 2004, ktoré sa uskutočnilo na základe právne spochybniteľnej zmeny Štatútu RKCMBF UK, nakoľko príslušné uznesenie
AS UK zo dňa 30. 6. 2004 sa uskutočnilo bez dodržania náležitostí,
ktoré požadujú § 9 ods. 1. písm. b., § 27 ods. 1. písm. a. a § 34 ods. 1.
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Skutočnosť, že
voľba kandidáta na dekana fakulty bola vedením akceptovaná, považujeme za precedens, na základe ktorého je spôsob voľby kandidáta na dekana a spôsob prijatia návrhu na jeho odvolanie v našich
vnútorných predpisoch stanovený akceptovateľne. Ak teda bola voľba
kandidáta na dekana a jeho následné menovanie v poriadku, potom
je v poriadku aj hlasovanie o návrhu na jeho odvolanie a žiadame,
aby bolo akceptované.

Na túto výzvu senátorov rektor UK dňa 28. februára 2005
reagoval nasledujúcim stanoviskom:
„Dňa 30. júna 2004 Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schválil znenie Štatútu RKCMBF UK s výnimkou ustanovení, ktoré boli v rozpore so zákonom o vysokých školách. Išlo o ustanovenia,
ktoré priznávali veľkému kancelárovi právo vymenovať a odvolávať dekana a podľa výkladu Mons. Jána Sokola, veľkého kancelára, aj vetovať
voľbu dekana. Takéto práva nepriznáva veľkému kancelárovi ani kanonické právo.
Od 30. júna 2004 mala fakulta možnosť upraviť znenie svojho štatútu v súlade so zákonom o vysokých školách, ako aj s kanonickými
predpismi. Za osem mesiacov Akademický senát RKCMBF UK neurobil
žiadne kroky, ktoré by smerovali k zmene štatútu. Namiesto toho, aby
sa rozvíjala súdržnosť medzi všetkými členmi obce, ako sa uvádza
v čl. 8 ods. 2 „Predpisov na zachovanie apoštolskej konštitúcie“, Mons.
Ján Sokol, veľký kancelár, a predseda akademického senátu fakulty
Mgr. Gašpar Fronc bojkotovali dekana prof. ThDr. Ing. Jozefa Kutarňu,
PhD. V deň odvolania dekana Akademický senát RKCMBF UK účelovo prijal Rokovací poriadok akademického senátu fakulty, čím obišiel
zákon o vysokých školách, ktorý vyžaduje, aby spôsob prijatia návrhu
na odvolanie dekana upravoval štatút fakulty.
Uznesenie Akademického senátu Univerzity Komenského z 30. júna
2004 neodporuje medzinárodnej zmluve SR so Svätou stolicou. Vychádza zo zásady všeobecne uznávanej v právnej teórii Lex specialis derogat generali. Prakticky to znamená, že Akademický senát UK ústretovo
uznáva, že kanonické predpisy majú prednosť pred zákonom o vysokých školách. Keďže kanonické predpisy neupravujú voľbu a odvolanie
dekana, Štatút RKCMBF UK sa musí riadiť zákonom o vysokých školách.
Dňa 22. februára 2005 sa v Nitre uskutočnil Akademický senát
RKCMBF UK, ktorý nastolil ničím nepodloženú požiadavku, aby rektor
UK zrušil vymenovanie dekana, lebo údajne voľba dekana bola v rozpore so zákonom. Chce Akademický senát RKCMBF UK takýmto prístupom spochybňovať legitímnosť všetkého, čo sa doteraz dialo na
pôde fakulty? Veď ani Štatút RKCMBF UK platný od roku 1997 do roku
2003 neobsahoval ustanovenia o spôsobe voľby kandidáta na dekana. Takéto ustanovenia mal mať v súlade s ustanoveniami Štatútu UK,
ktoré sa vzťahovali na voľbu kandidáta na funkciu rektora (čl. 17 ods. 2
Štatútu UK z roku 1997 a § 29 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých
školách v znení neskorších predpisov). Má akademický senát fakulty záujem konštruktívne riešiť situáciu a zosúladiť štatút so zákonom
o vysokých školách a s kanonickými predpismi? Komu slúžia tieto obštrukcie?
Prijatie nového Štatútu RKCMBF UK, ktorý bude v súlade so zákonom o vysokých školách a s kanonickými predpismi, je nevyhnutnou
podmienkou riadneho fungovania fakulty a nastolenia legitimného stavu
na fakulte.“
Vzniknutou situáciou sa dňa 28. februára 2005 zaoberalo aj Kolégium rektora UK, podporilo stanovisko rektora UK ako aj všetky kroky,
ktoré podnikol v záujme riešenia situácie na RKCMBF UK (viď str. 2).
Koncom februára teda nebol ešte problém vyriešený. Dôjde
k dohode?
(jh)

Rok 2004 –
Európsky rok vzdelávania prostredníctvom športu
Šport so svojím celospoločenským významom by sa jednoznačne mal stať každodennou súčasťou života miliónov občanov Európskej únie. Aj
napriek faktu, že pravidelne pestuje šport alebo participuje na nejakej forme fyzického cvičenia jeden z troch Európanov, treba urobiť viac, aby
sa šport stal integrálnou súčasťou ľudského vzdelávania a života vôbec.
Tento cieľ motivoval Európsky parlament
a Radu Európy, aby rok 2004 bol vyhlásený
za Európsky rok vzdelávania prostredníctvom športu – EYES 2004.
V rámci EYES 2004 každá z krajín EÚ (vrátane Slovenska) zriadila Národné koordinačné
centrum, ktorého úlohou bolo koordinovať aktivity EYES 2004 v danej krajine. Ciele EYES
2004 sa realizovali jednak formou spoločných
projektov v rámci EÚ, na ktorých museli participovať partneri z najmenej ôsmich zúčastnených krajín, alebo projektmi na miestnej, regionálnej, národnej alebo medzinárodnej úrovni.
Celkove bolo predložených približne 800 projektov, avšak iba 12 vybraných bolo podporených i finančne. Jedným z nich bol aj projekt
EISE (Excellence In Sport and Education) vypracovaný Fondazione Unione Sportiva Petrarca (Športovou nadáciou Petrarca) sídliacou
v talianskej Padove, do riešenia ktorého bolo
zapojené aj Slovensko.
Projekt vznikol na podporu a koordináciu
organizačného systému, ktorý by umožnil najlepším športovcom skombinovať ich fyzické
a prípravné športové aktivity s akademickým
vzdelávaním, ktorý by zohľadnil aj ich ekonomickú podporu, pomoc s dopravou, poskytovanie poradenskej a konzultačnej služby
a celoživotného vzdelávania. Teda zladil by po
materiálnej a ideovej stránke ich profesijné
vzdelanie s vrcholovou súťažnou športovou
činnosťou a našiel tretiu cestu – medzi amaterizmom a profesionalizmom.
Projekt EISE bol realizovaný v piatich etapách, ktoré zahrňovali vypracovanie protokolu
a definovanie obsahu metódy, skontaktovanie sa s jednotlivými európskymi partnermi
a predstavenie protokolu, zavedenie protokolu
v každej krajine, organizáciu stáží pre dvoch
športovcov – študentov z každej partnerskej
krajiny a záverečné nadnárodné stretnutie zamerané na podrobnú analýzu projektu a na
diskusiu. Projekt oslovil športové organizácie,
vedecké a akademické spoločenstvo, čím sa
usiloval vytvoriť medzi nimi ideálnu a fungujúcu spoluprácu v duchu myšlienky, že aká-

koľvek športová aktivita bude považovaná za
dokonalú len vtedy, keď obsiahne aj všestranné vzdelanie.
Spoločníkmi talianskej časti projektu boli
okrem Fondazione Unione Sportiva Petrarca
aj Veneto Región, Nadácia Lanza v Padove,
Fakulta vzdelávacích vied Univerzity v Padove
a RAI (Radio Televisione Italiana). Ich európski
partneri z Francúzska (Poitiers), Grécka (Alimos), Litvy (Riga), Lotyšska (Vilnius), Malty (Griza), Slovenska (Bratislava), Španielska (Madrid,
Pamplona) a Švédska (Uppsala) mali za úlohu
pomáhať pri zavádzaní a realizovaní overenej
metódy integrovaného fyzického, intelektuálneho a profesijného vzdelávania, ktorú uplatňuje Fondazione Unione Sportiva Petrarca.
Poslaním športových asociácií bolo šíriť osvetu
o význame projektu. Úlohou každého partnera
bolo tiež zhodnotiť priebeh projektu vo svojich
krajinách.
V prípravnej etape skupina piatich odborníkov navštívila jednotlivé partnerské mestá, kde
sa stretla so zástupcami športových zväzov,
akademických inštitúcií a iných orgánov, aby
sformulovali špecifický protokol a vytvorili vzdelávací program pre športových manažérov a vychovávateľov.
Záverečné nadnárodné stretnutie, na ktorom si partneri vymenili skúsenosti z realizácie projektu, sa uskutočnilo v dňoch 7. –
12. decembra 2004 v Padove. Slovenskú republiku na kongrese zastupovali Mgr. František
Seman, PhD., prodekan FTVŠ UK, Ing. Wojto
Molnár, generálny sekretár SZC, a študenti
z FTVŠ UK Miroslav Struhár a Mgr. Kristína
Grmanová. Na záver kongresu bol prijatý
protokol, ktorý podpísali všetci spoločníci
talianskej aj európskej časti projektu.
Ciele EISE protokolu:
− prekročiť hranice jednodimenzionálnej úrovne (škola – šport) a poskytnúť mladým športovcom a zároveň študentom všestranné
vzdelanie,
− vážiť si osobnosť mladých ľudí a pomôcť im
pri tvorbe dlhodobých rozvrhov,

− rozvíjať vo vzdelávacom procese vzťahy medzi vzdelaním a športovými hodnotami,
− poskytovať mladým športovcom – študentom podporu a poradenstvo.
Do realizácie protokolu by sa mali zapojiť:
1. športové asociácie a žiadať o:
− zladenie vzdelávacích potrieb študentov so
športovými aktivitami,
− zriadenie miesta pre športových inštruktorov, ktorí budú usmerňovať športovca – študenta v súlade s požiadavkami školy,
− uprednostnenie ekonomickej podpory projektu pred podporou športových výkonov
jednotlivca.
2. akademické inštitúcie, aby:
− brali do úvahy dvojaké ciele športovcov – študentov a žiadali športových a počítačových
inštruktorov o ich usmerňovanie a podporu,
− sa spolu s partnermi zaviazali hľadať športových inštruktorov (mladých absolventov),
ktorí sa budú venovať športovcom – študentom aj počas prázdnin,
− vytvorili systém, ktorý nebude zvýhodňovať
iba niekoľko, ale všetkých športovcov – študentov.
3. inštitucionálne komunity, aby sa zaviazali:
− nájsť adekvátne prostriedky a pomôcky na
integráciu projektu,
− propagovať kultúru ktorá je v súlade s hore
uvedenými cieľmi,
− vytvoriť podnety pre školy a športové asociácie,
− systematicky a konštruktívne zavádzať do
praxe tieto športové a vzdelávacie skúsenosti.
V súlade s celospoločenským významom tejto akcie je dôležité, aby posolstvo tohto projektu neskončilo spolu s rokom 2004. Tvorcovia
projektu veria, že sa podobné aktivity dostanú viac do popredia záujmu celej spoločnosti
a nájdu trvalé miesto v budúcej štruktúre vzdelávacieho systému Európskej únie.
Mgr. Kristína Grmanová,
Miroslav Struhár, FTVŠ UK

Z rokovania Akademického senátu UK
Akademický senát UK sa zišiel dňa 9. februára 2005 a rokoval
pod vedením jeho predsedu doc. RNDr. K. Mičietu, CSc.
K prvým bodom programu patrila informácia o zavedení Finančného informačného systému na UK, čo senát jednoznačne podporil.
Ďalej rektor UK doc. F. Gahér predniesol úvodné slovo k Metodike
prípravy rozpočtu UK na rok 2005 a k Metodike rozpisu dotácií prostriedkov štátneho rozpočtu na fakulty a ostatné súčasti UK na rok
2005. Dokumenty boli už prerokované v Predsedníctve AS UK a Kolégiu rektora UK, oba orgány odporučili dokument schváliť s pripomienkami.
Osobitne rektor UK poukázal na čl. 15, ods. 2. 2. 1.2. Dotácie na
tovary a služby, kde v zmysle rokovania Kolégia rektora UK boli možné dve alternatívy riešenia:
1. Výška dotácie na tovary a služby na prevádzku sa určí podielom na skutočných prevádzkových výdavkoch fakúlt v merných jednotkách (priemer za posledné tri roky) a na pedagogickom výkone
v pomere 90 % : 10 %.

2. Výška dotácie na tovary a služby na prevádzku sa určí podielom
fakúlt na pedagogickom výkone školy.
Rektor UK však navrhol a zdôvodnil tretiu alternatívu, a to rozdelenie tejto časti dotácie v pomere 50 % podľa prvej alternatívy a 50 %
podľa druhej alternatívy. Senát hlasovaním podporil tretiu alternatívu, navrhnutú rektorom UK. Obidve metodiky AS UK schválil.
Rektor UK predniesol dva návrhy na členov do Správnej rady UK –
Ing. Ivana Šramka, guvernéra Národnej banky Slovenska, a.s., a Ing.
Róberta Šimončiča, riaditeľa Microsoft Slovakia, s.r.o. Ich nomináciu
senát v tajných voľbách potvrdil. Zároveň zaviazal Predsedníctvo
AS UK, aby senát priebežne informovalo o výsledkoch zasadnutí
Správnej rady UK. AS UK taktiež vzal na vedomie, že študentská
časť AO UK v tajných voľbách zvolila za člena Správnej rady UK Mareka Ballona.
Ďalej AS UK okrem iného schválil aj Študijný poriadok Filozofickej fakulty UK.
(jh)
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V posledný januárový týždeň sa v dňoch 27. 1. – 2. 2. 2005 konalo na pôde Katedry liečebnej pedagogiky PdF UK medzinárodné stretnutie
v rámci mobilitného programu Leonardo da Vinci: Etické základy a kvalifikácie profesie Liečebný pedagóg v Európe. Zúčastnili sa ho odborníci
z Českej republiky, Poľska a Nemecka.

Zahraničná návšteva na Katedre liečebnej pedagogiky
Projekt inicioval a koordinoval Zväz liečebných
pedagógov v Nemecku. Jeho cieľom bolo otvoriť
priestor pre komunikáciu o profesijných úlohách
a možnostiach liečebných pedagógov v rámci
zjednocujúcej sa Európy a získavať informácie
o odborných otázkach liečebnej a špeciálnej pedagogiky najmä z hľadiska odbornej prípravy, terminológie a možností ďalšej spolupráce. Impulzom
bola vízia o nevyhnutnosti zdôrazňovať spoločnú
zodpovednosť za primeranú starostlivosť o ľudí
s postihnutiami a vytvárať priestor pre sebaurčenie znevýhodnených jednotlivcov. Projekt sa začal
v Roku ľudí s postihnutím, ktorý sa niesol pod
mottom: „nechať zúčastniť sa, presadzovať rovnosť
postavenia, umožniť sebaurčenie“.

Po stretnutiach v Berlíne, v Prahe a v Štetíne
bolo bratislavské stretnutie záverečné. Po privítaní pracovníkmi katedry a prehliadke jej priestorov
navštívili hostia Základnú školu pre nepočujúcich
na Hrdličkovej ul. a popoludní Oddelenie špeciálnej výchovy a vzdelávania na MŠ SR. Prebiehajúce diskusie boli živé, otvorené a zúčastnení ich
ocenili ako veľmi podnetné. Neskoro popoludní sa
konalo ešte stretnutie na pôde katedry, ktorého
sa zúčastnili i obaja tu hosťujúci profesori – prof.
Dr. F. Klein a prof. Dr. M. Buchka, ako aj prof. Dr.
V. Lechta z Katedry logopédie. Odzneli skúseností
z projektu, reflexie hosťujúcich profesorov, hovorilo sa o problémoch aktuálneho odborného života
a o nových možnostiach spolupráce.

Ďalší deň bol vyplnený prácou na viacjazyčnom
odbornom slovníku. V nedeľu sme navštívili sociálne zariadenie Betánia v Senci a popoludnie bolo
venované Bratislave a kultúre. Komorný orchester
Mesta Bratislavy Istropolitana a priestory Zrkadlovej siene dali večeru slávnostný rámec.
V pondelok prekvapil hostí svojou dobrou úrovňou odbornej starostlivosti Dom seniorov Archa na
Rozvodnej ul. Aj tu, v oblasti starostlivosti o klientov
s Alzheimerovou demenciou, sa práca liečebného pedagóga stala prínosom a preukázala jedinečnosť ponuky liečebno-pedagogickej pomoci.
Zvyšok spoločného času bol vyplnený intenzívnou prácou na úlohách vyplývajúcich z projektu.
Účastníci odišli s pocitom zmysluplne stráveného
času a s predsavzatím, že sa do Bratislavy určite
musia niekedy vrátiť. Momentálne pripravujeme
spoločnú publikáciu a očakávame, že vďaka nej,
ako aj záverečnej konferencii, sa opäť o niečo viac
otvorí v našom odbore a v európskom regióne komunikačný priestor.
Liečebnú pedagogiku ako súčasť pedagogiky
ešte i dnes viacerí pedagógovia vnímajú cudzo.
Nám, liečebným pedagógom, ktorí viac než tri desaťročia rozvíjame tento odbor, dobre padli slová
uznania a ponuky spolupráce. Z nášho pohľadu
je preto pozitívnym výsledkom i zistenie kolegov
z Poľska a z Čiech, ktorí po dvoch rokoch spolupráce v projekte pripustili, že liečebná pedagogika
je potrebná. „Dva roky mi trvalo, kým som to pochopil a pripustil, že toto v Čechách nemáme a veľmi
potrebujeme,“ povedal jeden z kolegov. V súčasnosti v Štetíne už podľa nášho modelu študijného
programu v odbore Liečebná pedagogika pripravujú nový študijný odbor.
Marta Horňáková,
Katedra liečebnej pedagogiky PdF UK

Predstavujeme nové knihy

Encyklopédia medicíny
Koncom roka 2004 sa naplnil jedinečný edičný zámer Vydavateľstva
Asklepios vydaním posledného 16. zväzku Encyklopédie medicíny. Vznikla
prvá veľká univerzálna encyklopédia medicíny, ktorá je súčasne výkladovým a terminologickým vedeckým slovníkom medicíny. Encyklopédia
medicíny má v každej informačnej spoločnosti mimoriadny význam. Poskytuje koncíznu informáciu zo všetkých disciplín medicíny a orientáciu
v neprehľadnom množstve poznatkov, ktoré sú inak jednotlivcom už sotva
zvládnuteľné. Je príspevkom ku grafickým základom slovenskej medicíny.
Vychádza z bio-psycho-sociálneho modelu choroby a orientuje sa nielen
na klasické medicínske odbory, ale aj na iné vedné odbory, ktoré podmieňujú biologické, psychické a sociálne zdravie človeka. Teda na fundamentálne vedy, ktoré tvoria vedecké základy medicíny, metateoretické disciplíny
(ako sú biomatematika, biometria, teória pravdepodobnosti, biomedicínska
štatistika, informatika), prírodovedné a technické disciplíny, ktoré ako podporné systémy determinujú úroveň medicíny a jej ďalší rozvoj, ale aj spoločenské vedy (ako sú psychológia, sociológia, filozofia, najmä etika a i.).
Encyklopédia vznikala akoby v „tichosti“, bez veľkých slov. Najmä vďaka
neuveriteľnému nadšeniu hlavného zostavovateľa a autora doc. MUDr. Oskára Kadleca, CSc., sa podarilo postupne vydať kompletné dielo. Encyklopédiu
medicíny tvorí 16 kníh veľkého formátu, každá má približne 500 strán. Spolu
vyše 8 000 tlačených strán (viac ako 60 000 rukopisných strán) súčasného
objemu poznatkov medicíny, od štruktúry orgánov, buniek, genetiky až po
najmodernejšiu liečbu na princípoch molekulovej medicíny. Okruhy sú spracované vo viac ako 80 000 samostatných heslách. Pri výbere a spracúvaní
hesiel sa kládol dôraz najmä na to, aby obsahovali základné fakty. Pri niektorých heslách sa však uplatnilo aj hľadisko novosti a významnosti. Väčší
priestor sa v encyklopédii venuje napr. chemizácii životného a pracovného
prostredia, xenobiotikám, najmä farmakám. Encyklopédia medicíny sa tak
snaží v ére hroziacej dezintegrácie medicíny prispieť k integrácii vied o človeku.
Napísať stanovisko k tomuto dielu, ktoré udivuje v prvom rade svojím
obsahom, nie je možné ani na desiatkach strán. Myslím si, že aj rozsahom
je to dielo, ktoré je ozdobou v prvom rade samotného zostavovateľa doc.
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MUDr. O. Kadleca, CSc., a aj odborného redaktora prof. MUDr. L. Tureckého, CSc., ale je aj ozdobou Slovenska. Prácu na encyklopédii riadila redakčná rada, ktorá pozostávala z popredných predstaviteľov slovenskej
medicíny. Na jej príprave sa zúčastnili prispievatelia a lektori z rozmanitých
vedných odborov. V období vzniku samostatnej Slovenskej republiky, keď
k nám prichádzali experti zo západných krajín, som mal možnosť vidieť
reakcie špecialistov z Maastrichtu, ktorí síce vtedy mali v rukách len prvých
5 dielov Encyklopédie medicíny, ale boli nielen nadšení, ale aj prekvapení,
a nešetrili slovami chvály.
Encyklopédia medicíny je dielo určené pre odborníkov. Nepoužíva jednoduché laické vyjadrenia ani vysvetlenia. Preto by nemala chýbať ani jednému
lekárovi. Mala by to byť rukoväť každého pracovníka v oblasti biologickolekárskych vied, ale aj pracovníkov v oblasti prírodných vied všetkých zameraní. Je to dielo, ktoré dovoľuje každému, kto má záujem urobiť si komparáciu toho, čo ovláda a čo si musí doplniť. Je nad ľudské sily udržať všetky
poznatky v pohotovostnej polohe tak, aby sme vždy mohli po nich „siahnuť“.
Na tento účel môže slúžiť Encyklopédia medicíny, ktorá je zdrojom kompletizácie našich poznatkov.
Pre vzdelancov neprírodovedných oblastí je Encyklopédia medicíny zdrojom kvalifikovaných informácií. Ide o usporiadané informácie, ktoré presahujú akékoľvek očakávania. V prípade Encyklopédie medicíny ide o dielo,
ktoré presahuje obsahom a rozsahom aj svetové encyklopédie z tejto oblasti. Moje stanovisko nie je preto hodnotiace, ale vyjadrením obdivu a uznania,
že sa tento rozsiahly a ucelený projekt podaril.
V súčasnej informačnej spoločnosti však začína byť dominantným zdrojom informácií internet. Vzhľadom na túto skutočnosť sa pripravuje digitálna
forma encyklopédie s priebežnou aktualizáciou hesiel cez internet.
Encyklopédia je dielo, ktoré nemôže chýbať ani jednému lekárovi, ale určite po nej siahnu aj odborníci z iných vedných odborov. Poslúži každému
vzdelancovi, ktorý má záujem získať prvú informáciu o niektorom probléme týkajúcom sa človeka. Takéto dielo nemôže chýbať v nijakej odbornej knižnici.
Osobitný význam má Encyklopédia medicíny ako súčasť informačnej výchovy.
Doc. MUDr. Marián Bernadič, CSc., 1. prodekan LF UK

Predstavujeme nové knihy

Viete o čom sa rozpráva profesor patofyziológie s profesorom psychiatrie?
Hulín I., Žucha I.: ROZHOVORY. Faber, Bratislava 2005, 195 s.
Profesori Lekárskej fakulty UK, Ivan Hulín a Ivan Žucha, napísali útlu
knižku, ktorá neprekvapuje čitateľa rozsahom, ale svojím obsahom. Knižka
vznikla, podľa toho ako to autori v doslove a v dodatku k doslovu vysvetľujú,
ako písané dialógy. Práve preto ide o rozhovory a nie o voľné rozprávanie.
Autori si takto vytvorili väčšiu voľnosť pre odpovede alebo zaujatie stanoviska. Otázky kladie profesor Hulín a odpovedá profesor Žucha. Z textu však
nie je celkom jasné, kto kladie otázky a kto odpovedá. Otázky profesora
Hulína sú často stanoviskami k nejakému problému a nemajú povahu otázky. Profesor Žucha na niektoré „vstupy“ reaguje a niektoré ponecháva nedopovedané. Táto skutočnosť nepôsobí nesúrodo, naopak, ponecháva priestor
pre čitateľa domýšľať nastolené problémy.
Začítať sa do tejto knihy neznamená nájsť nejaké ozvláštnené situácie
alebo prekvapujúce obsahy. Rozhovory sa týkajú niekedy neuveriteľne všedných situácií. Inokedy sú náročným rozborom takých skutočností, pre ktoré
je asi potrebná nejaká „príprava“. Čítanie „Rozhovorov“ je veľmi zaujímavé
pre pohľady, ktoré nútia čitateľa konfrontovať vlastné názory a predstavy
s názormi autorov.
Útla knižka – Rozhovory – dvoch rovesníkov, pútnikov životom, učiteľov
LF UK, je o sebe, o ľuďoch, o veciach, o vzťahoch a o mnohom inom. Budujú na Kafkovej rozličnosti pohľadov: Pohľad malého chlapca, ktorý musí
natiahnuť krk, aby ako tak videl jablko na doske stola a pohľad domáceho
pána, ktorý jablko vezme a jednoducho ho podá spoločníkovi pri stole.
Autori nechcú podaromnici míňať nielen svoj, ale ani náš čas.
Knihu som dostal do rúk so slovami: „To ľahko za noc prečítaš.“ Nuž čítam.
Už prvú noc vidím, že to budú dni a noci! O čom môžu hovoriť kolegovia
a rovesníci, pochádzajúci z tak rozdielneho prostredia, ktoré umožňuje Kafkovu „rozličnosť pohľadov“? Hovoria vskutku medzi sebou o sebe, či hovoria o nás? O našom detstve? O nás kolegoch? O nás spolužiakoch?
O nás občanoch tohto štátu? Nenastavujú aj nám zrkadlo pri neraz krutom
obnažení vlastných pocitov, myšlienkových pochodov a vnútorných neistôt?
V protiklade k záplave chudoby ducha, samoľúbosti a bezbrehej duševnej
prázdnoty, v protiklade k samookiadzaniu, aj k budovaniu vlastných pamätníkov (často „budovateľom“ vlastnoručne deformovaných či falšovaných),
naznačujú, že tiež človek netrénovaný vo filozofii, vo fyzike a matematike,
v medicíne a v teológii si môže cibriť vlastného ducha, teda hodnotu dnes
skôr zaznávanú ako ctenú.
O čom debatuje „teoretik“, profesor patologickej fyziológie, a klinik, profesor psychiatrie? Nuž o prostých veciach! O rozumnosti a nerozumnosti,
o minulosti a prítomnosti, taktiež o myšlienkovom experimente, o vedomí
a motivácii, o osude a osudovosti, o bilancovaní, o udalostiach v jednom
týždni, o našich danostiach chápať vzťahy, o Dostojevskom, o paradoxoch
a o mnohom inom. Nie je možné v celej šírke opísať všetky témy, ktorými
sa „Rozhovory“ zaoberajú. Uvediem aspoň také, ktoré ma zaujali osobitne:
jubileá, žiaci a ich učitelia, prednostovia ústavov alebo kliník a ich následníci, voľby, sloboda, vedecká pospolitosť a jej príslušníci, „vek zneužitia“,
interpretácia vlastnej skúsenosti.

Ak pochytím knihu opäť v bezsennej noci do ruky v snahe nájsť riešenie
vnútornej neistoty vyplývajúcej z veku (aj tým sa „Rozhovory“ zaoberajú),
obávam sa, že zistím iné priority. Čitateľ nemusí s témou rozhovorov, aj
s ich riešením súhlasiť. Debatéri v „Rozhovoroch“ akoby sa držali Kafkovho –
„jestvuje cieľ, ale nie cesta, to, čo nazývame cestou, je váhanie“. Čitateľ môže
v knihe natrafiť na seba. Nie je to však o ňom, je to o nás všetkých, je len
vecou nášho vedomia do akej miery si to pripustíme.
Knižku nie je potrebné čítať súvislo alebo naraz, od začiatku do konca.
Do knižky sa možno „začítať“ a potom ju odložiť. To sa podarí každému, kto
to skúsi. Ťažšie je však myšlienkovo sa odpútať od obsahu knižky, od toho,
o čom sa v nej hovorí. Myslím si, že je to knižka pre uvažujúcich ľudí. Najmä
pre tých, ktorí sú unavení lavínou správ a informácií najrôznejšieho druhu.
Toto je knižka o inom.
Pre študentov môže byť táto knižka veľmi cenná aj preto, že umožňuje
nahliadnuť do duše vysokoškolských profesorov, ktorí nehovoria „spoza katedry“. Vyslovujú vlastné názory na skutočnosti, ktoré sú súčasťou nášho
života, myslím života každého človeka.
Nech by som sa akokoľvek usiloval knižku priblížiť, nepodarí sa mi to.
Každý čitateľ bude jej obsah vnímať z pozície vlastného života, vlastných
skúseností, z pozície vlastnej hierarchie životných hodnôt. Môžem iba odporúčať nie povrchné prečítanie, ale prečítanie a premyslenie prečítaného.
Pri takomto prístupe je knižka mimoriadne nadrozmerným prostriedkom
pre obohatenie vlastných názorov. Ak čitateľ nesúhlasí, utvrdzuje si vlastný,
iný názor. Myslím si, že o to autorom išlo. Keby som písal vlastné detailné
stanoviská k obsahu knižky, priniesol by som asi iný pohľad, môj pohľad. To
nechcem. Myslím si, že čitateľ by mal čítať knižku s odporúčaním, ale bez
návodu a bez dovysvetľovaní inými, ktorí už knižku prečítali. Toto je moje stanovisko.
Možno zatúžite po prečítaní knižky tak ako ja, kúpiť a darovať ďalšiu svojmu blízkemu. Ja som tak urobil. Odvtedy sa spolu rozprávame o skutočnostiach, ktoré sú iné ako lavína bezduchých fráz, pred ktorými si niekedy
nedokážeme a inokedy ani nemôžeme zapchať uši. Nechcem nikoho ovplyvniť mojím názorom. Ak si knižku prečítate, určite pochopíte, že ju iba odporúčam a nekomentujem jej vzácny obsah.
Autorom s hlbokou úctou ďakujem za to, že sa podujali v diele „zverejniť“
vlastné názory a stanoviská, o ktorých nepochybujem, že sú úprimné. Tým,
ktorí by chceli „prinášať“ krivooké poznámky – ako to teraz býva – si dovoľujem odporúčať, aby napísali inú knižku, v ktorej by boli ich názory, nie
poznámky. Možno by tak mohla vzniknúť veľmi pekná edícia.
A čo je na knihe negatívne? Negatívne je to, že neobsahuje tie rozhovory autorov a ďalších osobností, ktoré tvoria obsah knižky – Hulín I. et al.:
Úvod do vedeckého bádania – 2. diel, ktorá vyšla v rovnakom čase ako
„Rozhovory“.
Prof. MUDr. Ján Jakubovský, DrSc.,
patológ

„Want some chocolate?“
Víťazná fotografia
Radoslava Kuchára
(6. roč. JLF UK)
v súťaži FOTO MEDIK 2004,
v kategórii „Ľudia“.
(viac na str. 14)
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FOTO MEDIK 2004
V tomto akad. roku sa na Jesseniovej lekárskej fakulte UK
v Martine (JLF UK) uskutočnil v poradí už 4. ročník študentskej
fotografickej súťaže FOTO MEDIK. Táto súťaž vznikla v roku 2000
pod patronátom Ústavu epidemiológie JLF UK s cieľom poskytnúť
študentom našej fakulty možnosť prezentovať prostredníctvom vystavených fotografií svoje zážitky a skúsenosti z ciest po Slovensku i zahraničí a cez hľadáčik objektívu sprostredkovať ostatným svoj pohľad
na veci bežné i exotické.
1. ročník, v ktorom sa súťažilo v jednej spoločnej kategórii, sa stretol so značným záujmom, čo dokumentovalo takmer 200 prihlásených
fotografií, ako aj priaznivé ohlasy z radov študentov, pedagógov i zamestnancov Študentského domova JLF UK, v ktorého priestoroch boli
(a dodnes bývajú) fotografie vystavené. V ďalších rokoch bola súťaž
rozčlenená do dvoch kategórií – „Krajina“ a „Ľudia“ a v každej z nich
boli oceňované prvé 3 miesta. Takisto sa zaviedla zvláštna cena pre
najlepší názov či komentár k fotografii.
Aktuálneho ročníka FOTO MEDIK sa zúčastnilo spolu 116 fotografií – 68 v kategórii „Krajina“ a 48 v kategórií „Ľudia“. Fotografie boli
vystavené v priestoroch Študentského domova od polovice novembra
2004. Na ich (anonymnom) hodnotení sa podieľala porota zložená
zo zástupcov pedagogického zboru, zamestnancov fakulty a Študentského domova, študentov a externých porotcov. Ceny do súťaže venovali ako sponzorské dary viaceré firmy sídliace v turčianskom regióne i mimo neho.
V kategórii „Krajina“ sa na 1. mieste umiestnila snímka Jarmily
Kecerovej (4. roč.) „Ostrá jemnosť“, na 2. mieste skončil Miroslav
Haško (4. roč.) s fotografiou „Fešák“ a na 3. mieste Michal Hudec
(6. roč.) s fotkou „Schody do neba“.
V kategórii „Ľudia“ suverénne zvíťazila fotografia Radoslava Kuchára (6. roč.) „Want some chocolate?“. Na 2. priečke sa umiestnil
Michal Hudec (6. roč.) so snímkou „Dumanie“ a na 3. mieste so
zhodným počtom bodov skončili Lukáš Král (5. roč.) s fotkou „Ľudožrút z kmeňa Dajakov“ a Jarmila Kecerová (4. roč.) so snímkou
„Ja, moje druhé Ja a zrkadlo“.
Víťazom blahoželáme!
Miloš Mráz

Ostrá jemnosť“ – víťazná fotografia Jarmily Kecerovej (4. roč. JLF UK)
v kategórii „Krajina“
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Ako sme ušetrili
V našom úrade pracuje asi 100 ľudí. Riaditeľ je človek uvážlivý a premýšľavý, stále hľadajúci možnosti zlepšiť naše výkony
a, samozrejme, ušetriť náklady.
Začiatkom decembra prišiel účet za energie a ukázalo sa, že
neuveriteľne veľa prekúrime. Keďže návratnosť riešení ako: zatepliť budovu či vymeniť okná z piatej dekády posledného storočia minulého tisícročia, ktoré fungujú ako perfektný výmenník
tepla, sa ukázala v nedohľadne, riaditeľ rozhodol, že ušetríme
na priamych nákladoch za kúrenie. Rozhodol, že cez víkendy
sa bude len temperovať a cez sviatky sa kúrenie vypne úplne,
budova sa zavrie, zamestnanci si vyberú povinnú dovolenku.
Kurič si jeho rozhodnutia vzal k srdcu. V pondelok ráno sa
v práci dalo len ťažko sedieť bez deky, či kabáta. A to už bola
deka v okne, aby nefučalo dnu. A tak naši kreatívni zamestnanci
začali z domu znášať rôzne ohrievače, konvektory, viromatiky,
špirály a teplomety. Tepelná pohoda na pracovisku sa zlepšila,
náklady na kúrenie nestúpali – všetci boli spokojní.
Tesne pred Vianocami si mnohí vybrali dovolenku, aby ešte
dobehli zameškané nákupy darčekov a upratovanie. Tí, čo ostali
pracovať do posledného dňa pred sviatkami už cítili, ako sa
pomaly kúrenie vypína, a o to viac si prikurovali telesami, z ktorých mnohé špirály majú príkon až 2 kW.
Tesne po Vianociach prišlo ráno do práce len asi 30 zamestnancov, ktorí museli posledné dni roka využiť na rôzne uzávierky a vyúčtovania. Keď zistili, aká je v práci zima, pustili svoje
žravé ohrievače a odskočili si ešte na dve – tri hodinky niečo
vybaviť, prípadne vypiť kávu a niečo zjesť v príjemnejšom prostredí. Tesne pred obedom už dosiahla teplota v kanceláriách
16 stupňov, niekde až 17 a dalo sa pracovať.
Takto to bežalo celý týždeň medzi sviatkami, len každé ráno
bolo v úrade chladnejšie a chladnejšie. Na Silvestra už bol problém vydržať v kancelárii, pretože sa vonku ochladilo a v budove
bolo len 12 stupňov, steny sálali chlad a ani teplomety už nestíhali miestnosti, ktoré sa v noci chladili, vykúriť.
Prví traja zamestnanci ochoreli a dvaja z nich dostali aj antibiotiká, takže ich Silvester a Nový rok za veľa nestáli, nehovoriac
o tom, že „ako na Nový rok, tak po celý rok“.
Tretieho januára prišli do úradu takmer všetci zamestnanci,
a hoci boli šokovaní zimou v miestnostiach, zaželali si šťastný
nový rok a začali pracovať. Napriek tomu, že kurič začal ráno
kúriť už o šiestej (veď načo skôr, ak šetríme), asi po 20 minútach
sa tí, čo nemali ohrievače, vzdali a šli si nejaké kúpiť, alebo
pohľadať ich domov do pivnice či garáže.
Štvrtého januára, už vďaka ohrievačom takmer vo všetkých
miestnostiach, bolo v práci príjemnejšie, i keď steny našej budovy vyžarovali nepríjemný chlad. Ďalší piati kolegovia ochoreli
a ostali doma na PN. Piateho januára kurič opäť prestal kúriť
v očakávaní sviatku Troch kráľov. To už sme vytvorili petičný výbor, ktorý si u sekretárky za malú bomboniéru vybavil audienciu
u riaditeľa. Na naše naliehanie sľúbil, že skúsi kuričovi dohovoriť.
(Tu by si nezainteresovaný myslel, že kurič má u nás, hneď po
vrátnikovi, najdôležitejšie slovo.)
Po všetkých sviatkoch, asi v polovičke januára, sa konečne
dalo presedieť v kancelárii celý deň len v deke a s ohrievačom
na stupni 1.
Koncom marca okrem zistenia, že u nás narástla chorobnosť,
prišlo aj vyúčtovanie energií. Nad položkou za kúrenie riaditeľ
len pokýval hlavou, i keď očakával vyššiu úsporu (vykúriť našu
starú budovu z desiatich stupňov na dvadsať niečo stojí), ale
bol šokovaný neočakávaným zvýšením sumy za elektrinu, ktorá
nebola len percentom zvýšenia jednotkovej ceny. Navyše, celková sume za energie neklesla, ale narástla!
Rozzúrený riaditeľ okamžite vydal zákaz používať rýchlovarné
kanvice a všetky ohrievače. Keďže bol marec, veľmi nás to netrápilo, veď kontroly do novembra ustanú a kolotoč šetrenia sa
opäť roztočí. Trápili sa len tí, ktorí sa nevedeli po celú zimu dostať zo zdravotných problémov z prechladnutia na pracovisku. To
majú preto, že sa neotužujú, a takí nemajú u nás čo pracovať.
Tomu hovoríme prirodzený výber, či nie?
PS: Všetky udalosti aj osoby v príbehu sú vymyslené. Akákoľvek podobnosť so skutočnosťou je úplne náhodná.
(zk)

K životnému jubileu doc. Dušana Jursíka
Vlani oslávil svoje 75. životné jubileum dlhoročný úspešný telovýchovný pedagóg a športový tréner doc. PhDr. Dušan Jursík, CSc.
Docent Dušan Jursík sa narodil 5. 10. 1929
v Piešťanoch. V roku 1948 maturoval na Obchodnej akadémii v Banskej Bystrici, kde bol
s rodinou evakuovaný cez druhú svetovú vojnu. V tomto období vstúpil aj do sveta športu,
stal sa členom Sokola a začal sa venovať plávaniu. Telesnú výchovu si zvolil aj za predmet
svojho vysokoškolského štúdia, ktoré absolvoval na VŠ Pedagogickej v Bratislave v roku
1956. Neskôr vzdelanie doplnil diaľkovým štúdiom geografie, ktoré zavŕšil v roku 1962. Ako
pedagóg začal pôsobiť v roku 1956, niekoľko rokov vyučoval telesnú výchovu a zemepis
na strednej škole v Bratislave. V roku 1961 sa
stal vysokoškolským pedagógom a bol ním
39 rokov, t.j. do roku 2000, kedy odišiel do dôchodku.
Po dvoch rokoch na Katedre telesnej výchovy LF UK bola jeho pedagogická činnosť spätá predovšetkým s históriou súčasnej FTVŠ
UK. Pôsobil na Katedre turistiky, lyžovania
a plávania a na Katedre plávania a plaveckých športov, na ktorých zastával i funkciu vedúceho katedry. Doménou jeho vysokoškolskej
pedagogickej práce bola výučba plávania a zároveň participácia na kurzoch turistiky a lyžovania na FTVŠ UK, ako i výučba šermu na
VŠMU UK v Bratislave. Na FTVŠ UK bol členom vedeckej rady a členom kolégia dekana,
po roku 1989 inicioval tradíciu konania vedeckých konferencií vysokoškolských pedagógov
a odborníkov na Slovensku v oblasti plávania
a plaveckých športov. V roku 1973 obhájil rigoróznu prácu na tému „Reliabilita testov plaveckej výkonnosti 11 – 15 ročných žiakov“ a bol
mu udelený titul PhDr. V kandidátskej dizetačnej práci sa zaoberal problematikou „Metodiky
testovania plaveckej výkonnosti 11 – 15 ročnej
mládeže“ (1973). Titul docent získal na základe

habilitačnej práce na tému „Teoretické a didaktické problémy vyučovania v základnom
plávaní“ (1977). Predmetom tejto práce bola
výučba plávania, nové spôsoby, nové metódy
a didaktické postupy zamerané na to, aby sa
deti rôznych vekových kategórií naučili čo najrýchlejšie plávať v rôznych štýloch. Didaktika
plávania, ktorú v tejto práci navrhol, bola prijatá pre v tom čase povinnú výučbu plávania
detí na základných školách. V jeho vedeckovýskumnej práci dominuje problematika teórie
a didaktiky plávania, ktorej výsledkom je autorstvo alebo spoluautorstvo množstva prác,
venovaných rôznym oblastiam plávania – od
základného plávania až po plavecký tréning
a plavecké preteky a ich organizáciu. Vypracoval učebné osnovy a učebné texty plávania
pre gymnáziá, participoval na tvorbe metodickej príručky pre vyučovanie telesnej výchovy
na stredných školách, podieľal sa na tvorbe vysokoškolských učebných textov a učebníc. Pri
tejto príležitosti spomenieme len jeho neveľkú monografickú prácu „Plávaním ku zdraviu
a kondícii“ (Bratislava 1986), ktorá je však napriek tomu syntetickým vyjadrením jeho vzťahu
k tejto oblasti športu a akcentovaním jej významu pre život človeka. Nemožno však obísť i to,
že je autorom nielen hesla „plávanie“ v Malej
encyklopédii telesnej výchovy a športu (Bratislava 1980), ale aj hesla „moderný päťboj“,
pretože tento dotvára obraz o jeho osobnosti.
Doc. D. Jursík patrí medzi tých, ktorí vo svojej práci čerpajú inšpirácie, motivácie a skúsenosti z vlastnej praxe, z osobnej angažovanosti
v športe. Sám je totiž telom i duchom športovcom, šport je integrálnou súčasťou jeho
života a stal sa i jeho životnou filozofiou. V roku 1949 sa stal majstrom ČSR tzv. Zborovského závodu brannej zdatnosti. Počas štúdia na

Vyhodnotenie Pohára dekana LF UK
za rok 2004
V telocvični Lekárskej fakulty UK v Mlynskej doline sa 3. februára 2005 ukončila športovými súťažami „zimná“ časť Pohára dekana LF UK. Pohár dekana je už tradičná športová
súťaž zamestnancov LF UK všetkých vekových kategórií, odborných zariadení v teoretických
i klinických disciplínach. Súťažia jednotlivci, dvojice i celé kolektívy pracovísk. Súťaže pripravujú
a organizačne zabezpečujú pracovníci Ústavu telesnej výchovy a športu LF UK na čele s prednostom Mgr. Eduardom Brunovským. Aj tohtoročných súťaží sa aktívne zúčastnilo viac ako
100 súťažiacich z 21 ústavov a kliník fakulty. Súťaže slávnostne otvoril v zastúpení dekana LF
UK prvý prodekan Marián Bernadič, ktorý ako dlhoročný účastník Pohára dekana vysoko ocenil
jeho význam pre život fakulty, pre rozvoj priateľských vzťahov a samozrejme aj telesnú a duševnú výkonnosť jeho aktívnych účastníkov. Pripomenul aj odkaz jedného zo zakladateľov Pohára
dekana doc. Miloša Tichého.
Z výsledkov športového dňa uvádzame aspoň víťazov – v stolnom tenise zvíťazili I. Žitňanová
a I. Vacula, v tenise Z. Chovanová a C. Biró. V kolektívnych športoch sa tentokrát nedarilo celkovému víťazovi Pohára dekana za rok 2004 kolektívu Ústavu lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie. Vo futbale zvíťazilo družstvo Detskej fakultnej nemocnice a vo volejbale I. očná
klinika. Nielen víťaznému kolektívu súťaže, ale všetkým účastníkom a najmä organizátorom
súťaží patrí uznanie a poďakovanie za vytvorenie skvelej atmosféry súťaží, výbornú organizáciu
a priateľské prijatie každého účastníka.
M. Bernadič

vysokej škole sa začal systematicky venovať
modernému päťboju, na majstrovstvách Slovenska získal v roku 1956 prvé miesto, a v nasledujúcich rokoch niekoľkokrát 3. miesto.
V období, kedy sa sídlom moderného päťboja
stala Bratislava (v rokoch 1958 – 1961), získal
v súťaži družstiev zlatú medailu, v roku 1961,
podobne ako v roku 1957, opäť 3. miesto.
Zapísal sa medzi najúspešnejších československých reprezentantov moderného päťboja
a ešte vo veku 56 rokov dosiahol víťazné prvenstvo na medzinárodnej súťaži veteránov v Bratislave, na ktorej štartovali i naši olympionici.
V tomto veku ukončil svoje aktívne športovanie a začal sa venovať trénerskej činnosti.
Pôsobil v oddieli SŠM, kde viedol tréningy
plávania, streľby a šermu juniorov. Päť rokov
bol trénerom moderného päťboja v Stredisku
vrcholového športu pri FTVŠ UK, kde trénoval
plávanie, streľbu a šerm juniorov i seniorov.
Približne 12 rokov bol trénerom šermu a dodnes je trénerom jazdy na koni juniorov v Slávii
STU. V modernom päťboji vychoval rad reprezentantov ČSSR tak v kategórii juniorov ako
i seniorov, účastníkov majstrovstiev sveta
a olympijských hier (D. Poláčka, D. Vyskočila),
trénerov, z ktorých mnohí pripravili svojich
zverencov na účasť na OH. Bol 20 rokov predsedom Slovenského zväzu moderného päťboja, 20 rokov podpredsedom ČS zväzu moderného päťboja, predsedom trénerskej rady
ČSZ moderného päťboja, ktorá rozhodovala
o tréningu a nominácii. Výsledkami svojej práce, svojimi aktivitami a úspechmi, ktoré v nich
dosiahol, sa zapísal do dejín našej telesnej
výchovy, telesnej kultúry a športu, za čo si
zasluhuje vyjadrenie obdivu a poďakovanie.
Mgr. A. Šmidkeová, CSc., FTVŠ UK

Ozvena

Tu je expandovateľné miesto
na vaše reakcie

M. Dúbrava, prorektor UK
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Študentským perom

Demokracia v Ukrajine
Úvodník
Nedávno som sa pri nakupovaní v jednom košickom kníhkupectve stal svedkom
nádhernej scény. Pán okolo tridsiatky si kupoval komiksovú trilógiu Enkiho Bilala
Jarmark nesmrtelných, Volavka a Chladný
rovník a predavačka pri pokladni sa ho opýtala: „Toto naozaj čítate?“ On sa len usmial
a aby ju celkom odrovnal, odpovedal: „Ja
to dokonca prednášam na univerzite.“
Zvykli sme si na to, že ak sa povie kniha, myslí sa tým poväčšine próza, niektorí
jedinci sa zamyslia nad poéziou a naozaj
iba tí „vyšinutí“ si spomenú na komiks. Ono
sa to aj tak hovorí – ak budeš čítať komiks,
bude z teba analfabet.
Myslím, že v marci – mesiaci knihy – je
ten správny čas, aby sme si pripomenuli
aj tento žáner literatúry. Brak, gýč, poprípade produkt zahnívajúceho kapitalizmu,
takto sme zvykli komiks označovať. Možno
ten kapitalizmus už medzičasom vypadol,
ale na našom postsocialistickom prístupe
k tomuto druhu literatúry sa absolútne nič
nezmenilo. Akoby niekde v nás bolo zakódované, že „toto“ za umenie nemôžeme
považovať. Ale aby sme k socializmu neboli nespravodliví, tento režim síce komiksy
(alebo, ako sme ich vtedy nazývali, kreslené seriály) nemal veľmi v láske, no je paradoxom, že v tomto období vychádzalo na
Slovensku oveľa viac komiksov než v súčasnosti. Hlavne v osemdesiatych rokoch
sa na slovenskej komiksovej scéne objavilo veľa nadaných a nádejných tvorcov.
Obdobie druhej polovice deväťdesiatych
rokov sa však ku komiksu zachovalo macošsky a nechalo zaniknúť na Slovensku sa
práve rodiaci a snáď časom aj prosperujúci umelecký druh.
Úplne inak je tomu v susednej Českej
republike. Po krátkej kríze sa vydavatelia
komiksu spamätali a opäť začali produkovať komiksové zošity, magazíny a albumy
s novou a väčšou intenzitou. Dokonca, za
čo by sme sa ako Slováci mali hanbiť,
Česi vydali aj súborné dielo jedného z najznámejších slovenských komiksových tvorcov Jozefa Scheka (niektorí ho možno poznajú zo stránok časopisu Elektrón, alebo
ako tvorcu nesmrteľného Jožinka z Roháča.)
Samozrejme, aj českí editori musia brať
ohľad na trh a záujem čitateľov, a tak popri
skutočne dobrých dielach vydávajú i „ľúbivé“ komiksy. Kvalitná tvorba si však postupne sama vychováva skúseného a náročného recipienta, ktorý už určite nebude
všetky komiksy hádzať do jedného vreca
s nálepkou BRAK a GÝČ.
Koniec koncov tolerancia k „poklesnutým“
žánrom nás učí aj tolerancii k ostatným
ľuďom.
(Za spoluprácu ďakujem spisovateľovi
a pedagógovi Petrovi Karpinskému, ktorý
na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove prednáša teóriu komiksov.)
Radoslav Tomáš

Vycestovať v dnešnej dobe do krajín Európskej únie nie je veľký problém. Na Východ ale cestujú
zväčša ľudia, ktorých láka „exotika“. S naším východným susedom Ukrajinou máme vízový styk. Keď sa
ale dostanete do projektu pozorovateľov ukrajinských prezidentských volieb, získate hromadné vízum
a vďaka užhorodskému konzulovi smiete prekročiť hranice. Medzi pozorovateľov sa dostali aj Jana Kobzová a Pavol Szalai, mladí študenti III. ročníka politológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave. Zúčastnili sa obidvoch kôl prezidentských volieb a po celý čas ich sprevádzal pocit, že sa
vrátili akoby dvadsať rokov späť, do krajiny s autoritárskym režimom.
 Ako ste sa dostali do projektu pozorovateľov ukrajinských volieb?
Paľo: Už druhý rok spolupracujeme s Občianskym okom, iniciatívou, ktorá vznikla na pozorovanie parlamentných volieb na Slovensku v roku
1998. Spolu s viacerými mladými ľuďmi sme sa
u nás zúčastnili pozorovania prezidentských volieb
a referenda. Vlani koncom septembra nás oslovili ako študentov, ktorí už majú skúsenosť s monitoringom. Celkovo zo Slovenska cestovalo vyše
sto ľudí. Boli sme po Američanoch druhou najväčšou štátnou misiou.
 Ako vyzerá deň pozorovateľa prezidentských volieb?
Jana: Na Ukrajine sme boli počas obidvoch
kôl. Jedno pozorovanie trvalo štyri dni. Druhý
deň po ubytovaní sme ráno absolvovali školenie,
na ktorom sme sa zoznámili s ukrajinským volebným zákonom, ústavou a ich vývojom po roku
1989. V deň volieb sme dorazili do prvej miestnosti ešte pred jej otvorením. Každý tím mal šoféra a prekladateľa a dostal pridelenú oblasť
v rámci Zakarpatska. Za deň sme navštívili desať
miestností, na jednu nám pripadla asi polhodina.
Večer sme dávali pozor na spočítavanie hlasov.
 Myslíte si, že voľby medzi súčasným premiérom Janukovyčom a opozičným lídrom Juščenkom boli korektné?
Paľo: Keby som nemal iný zdroj informácií, povedal by som áno. Oficiálne ale väčšina pozorovateľských organizácií, vrátane OECD, označila
voľby za zmanipulované.
Jana: Ľudia boli nervózni, pretože zažívali základy demokratizácie. Zatvárali sa reštaurácie, ktoré
vlastnili prívrženci opozície. Báli sa, že keď nie oni,
tak ich zatvorí z hygienických dôvodov polícia.
 Stretli ste sa s nejakým incidentom?
Jana: V jednej miestnosti mal muž povolené nahrávať sčítavanie na videokameru, no napriek to-

mu sa na neho osopil policajt. Muž nám tvrdil, že
keby sme tam neboli, určite by ho zmlátili.
 Ako na vás zapôsobila Ukrajina?
Paľo: Prvý dotyk s východnou mentalitou sme
pocítili na hraniciach. Desiatky „žigulíkov“ sa tlačili pri rampe, kto bude mať prednosť. Nestáli
v kolónach, ako sme zvyknutí. V krajine cítiť priepastné rozdiely. Ženy v luxusných lodičkách sa
prechádzajú po tej istej ceste, kde sa ženie dobytok. Do osemdesiattisícového mesta nevedú
asfaltové cesty. Pekné sú len súkromné veci, o štátne sa nikto nestará.
Jana: Nám dnes napríklad smernice EÚ zabezpečujú, že mliečne výrobky sa v obchodoch skladujú v chladničkách. Na Ukrajine ti ich nezávadnosť nič nezaručuje.
 Ako žijú ľudia na Ukrajine?
Paľo: Ako vo všetkých chudobných krajinách
ľudia sú pohostinnejší. Vôbec nerozmýšľajú komerčne. V zime sa nikto ani nepokúša zohnať
tropické ovocie či jahody, v novembri sme v kvetinárstvach videli len chryzantémy. Je to tak, ako
keď počúvame spomienky našich rodičov.
Jana: So splachovacími záchodmi sa mimo
hotela nestretneš ani na vysokých školách. Ľudia
na vidieku sú často bez práce, akú-takú istotu
majú tí, ktorí pracujú vo verejnej správe. Hoci by
chceli demokratickú zmenu, nedokážu si predstaviť, čo nastane, keď prídu o miesta, na ktorých
pracovali dvadsať rokov.
Druhé kolo volieb bolo podľa pozorovateľov sfalšované. Priaznivci Juščenka začali protestovať,
založili stanové mestečko. Vypukla oranžová revolúcia, jedna z najpokojnejších za posledných sto
rokov, ktorá na Ukrajine vyústila do nového kola
prezidentských volieb. Dnes do prezidenta Juščenka celosvetová prodemokratická verejnosť vkladá
veľké nádeje. Naplní ich?
Marcela Glevická

Marcový kalendár
8. marec
Medzinárodný deň žien má silnú tradíciu nielen
u nás, ale aj vo svete. Socializmus prispel svojou
troškou a pri spomienke na toto obdobie si
mnohé ženy s úsmevom spomenú na obligátne
darovanie klinčekov či poriadanie posedení a osláv.
Podľa pozorovateľov tento sviatok u nás, na rozdiel od Ruska, kde ho občania stále milujú a prežívajú, posledné roky upadá. Len poniektorí muži
ešte stále galantne obdarúvajú svoje polovičky
kvetinkou (takmer výlučne iným druhom ako je
spomínaný klinček.) Za istým úpadkom možno
hľadať averziu ku všetkému, čo dýcha našou socialistickou minulosťou. Pravdepodobne nám ešte
potrvá, kým zistíme, že samotný sviatok za nič nemôže. Že prešiel zaujímavým vývojom a jeho korene nesiahajú len do Ruska, akoby sa zdalo. Svoj
podiel majú na ňom dokonca aj americké robotníčky! Ženy a dievčatá s kvetinami v rukách vídať
častejšie 14. februára, na sviatok Valentína, ako
v samotný sviatok žien. Zdá sa, že nežné pohlavie je, a aj bude obdarúvané kvetmi stále. Menia
sa len príležitosti. História sa ale občas rada opakuje. Možno aj skratka MDŽ čoskoro nadobudne
stratený lesk a sviatok zažije svoj veľký comeback.
Veľká noc
Opäť sa hlásia veľkonočné sviatky – obdobie,
keď patriotizmom poniektorých slovenských žien
a dievčat otriasa náhla túžba, alebo povzdych:
„Byť tak Francúzkou!“ Zrejme preto, že francúzska
tradícia Veľkej noci spočíva v príjemnom, neškodnom a najmä bezbolestnom hľadaní čokoládových vajíčok a zajačikov, čo je v ostrom protiklade
k našej, voči ženám necitlivej naháňačke s kor-

báčmi. Pri porovnaní máme teda my, slovenské
devy, svoje celoročné zdravie, sviežosť a krásu
skutočne tvrdo zaslúžené.
25. marec
Boj za ľudské práva je pojem široký. Na Slovensku sa nám ale akosi automaticky spája najmä
s rómskou problematikou. Jej urýchlené riešenie
nám predstavitelia EÚ nezabudnú pripomenúť
pri každej vhodnej príležitosti. Podľa Slovenského národného strediska pre ľudské práva sa
u nás jav diskriminácie objavuje najmä v oblastiach trhu práce, služieb a vzdelávania. Čuduj
sa svete, v každej z nich sú najohrozovanejšou
skupinou občania rómskej národnosti. Známy je
prípad Róma, ktorého v istej košickej reštaurácii
odmietla čašníčka obslúžiť a obhajovala sa tým,
že jej to šéf zakázal. I keď tento prípad uznal súd
za podnecovanie k rasovej neznášanlivosti, naši
českí susedia sú už o krôčik ďalej. Za diskrimináciu pri pracovnom pohovore vysúdila len nedávno
mladá česká Rómka odškodné a nejde pritom
o ojedinelý prípad. U nás zatiaľ očakávame prijatie
nového Trestného zákona, ktorý by mal uviesť
do praxe prísnejšie tresty pre tých, ktorí akýmkoľvek spôsobom obmedzujú práva jednotlivca.
Pri spomenutí tejto témy sa najčastejšie ozývajú
rómski predstavitelia. K diskriminácii a porušovaniu práv u nás dochádza ale častejšie, ako by
sa možno zdalo, a to v rôznych oblastiach a zďaleka nie len voči Rómom. Dôkazom toho je vyťaženosť nášho ombudsmana a stále časté podnety
na Európsky súd pre ľudské práva. Takže 25. marec nám určite stojí aspoň za zamyslenie.
Jana Kubicová
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