Aké sú naozajstné Vianoce?
Ako dieťa som mal Vianoce veľmi rád. Pamätám sa, že som od kohosi dostal malý, umelý
stromček, ktorý mohol vtedy stáť pár korún,
a podľa toho aj vyzeral. Každý rok už koncom
októbra som otravoval mamu, aby mi ho vytiahla zo skrine, na ktorú som nedočiahol, a potom
som ho opatroval na stole až do februára. Niekoľko dlhých mesiacov som mal radosť vďaka
tým pár vianočným dňom. Najprv som sa tešil
na ich príchod, na Štedrý deň radosť vrcholila
a doznievala počas niekoľkých nasledujúcich
týždňov.
Každé dieťa prežíva Vianoce asi rovnako. Intenzita zážitkov je určite umocnená darčekmi,
ktoré nájde pod stromčekom, ale tie sviatky
majú sami osebe čosi veľkolepé, čarovné až
mystické, hoci je to len o narodení jedného malého dieťaťa. Možno preto ich vie akosi intenzívnejšie prežiť práve dieťa.
Aj ľudia, ktorí inak zastávajú významné funkcie, sa počas týchto dní nehanbia stať deťmi.
A to je na Vianociach úžasné. Počas nich od-

kladáme masky, ktoré, aspoň si to myslíme,
nás robia dôležitými a zabezpečujú nám rešpekt medzi kolegami. Je milé vidieť, ako sa
mladý úspešný šéf renomovanej firmy, oblečený v perfektnom obleku, hrá pod stromčekom s autíčkami, ktoré jeho malý syn práve
dostal od Ježiška. Pozorujúc jeho zanietenú
tvár, človek si nevdojak položí otázku, kto
vlastne tie autíčka dostal pod stromček?
V útulku pre bezdomovcov, kde sa všetci
z okolia zídu na polnočnú omšu, je tej radosti
tiež o čosi viac než inokedy. V opustených
a opovrhnutých ľuďoch, na ktorých si počas
sviatkov spomenie aj daktorý politik, hoci
počas zvyšku roka ani netuší, že existujú, sa
ozvú spomienky na detstvo, na blízkych, ktorých už roky nevideli, na štedré večere prežívané v kruhu rodiny. Lámanie oplátok, ktoré má
pripomínať štedrosť, zdieľanie a jednotu v láske, vyvolá v nich nostalgiu a neraz i dojatie
v tvári, ktorá inokedy vyzerá ako z kameňa.
Oni majú k tomu dieťaťu v jasliach akosi bližšie.

Daj, Boh, šťastia tejto zemi
Daj, Boh, šťastia tejto zemi, všetkým ľudom v nej.
Nech im slnko jasne svieti každý boží deň.
Nech ich sused v láske má, nech im priazeň, pokoj dá.
Daj, Boh, šťastia tejto zemi, všetkým ľudom v nej.
Daj, Boh, šťastia celej zemi, všetkým národom.
Nech im svetlo hviezdy lásky ožiaruje dom.
Hladným chleba dobrého, chorým zdravia pevného.
Daj, Boh, šťastia celej zemi, všetkým národom.
Dopraj, Bože, svojmu dielu večné trvanie.
Nech sa samo nezahubí, všetci prosíme.
Rybám čistej vody daj, vtáctvo a zver zachovaj.
Dopraj, Bože, svojmu dielu večné trvanie.
(Koleda z Chrenovca, okr. Prievidza, 19. stor.)
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Nepohoda, chudoba a zima sú pre nich každodenným údelom. A čo keby sa to dieťa bolo
narodilo v bohatej rodine alebo na kráľovskom
dvore? Asi by sme chudobným a opusteným
ťažko vysvetľovali, že prišlo práve kvôli nim.
Aby im ukázalo, že mu záleží na každom jednom z nich a nikto nie je vylúčený z jeho lásky.
A čo horšie, my všetci by sme si zabudli sňať
masky tvrdej dospelosti aj počas Vianoc.
Na Vianoce, viac ako inokedy a úplne prirodzene objavujeme, že spolupatričnosť a štedrosť sú nám vlastné a sú zakorenené hlboko
v našom vnútri. Za normálnych okolností neradi investujeme tam, kde nepočítame s istým
ziskom. Na Vianoce však môžeme byť všetci
tak trochu deťmi, ktoré vo svojej jednoduchosti
nevedia kalkulovať, ktoré sa dajú oklamať, pretože investujú lásku, čas a štedrosť aj tam, kde
návratnosť bude zdanlivo minimálna alebo žiadna. Ale Vianoce to budú naozajstné.
Vladimír Thurzo,
RKCMBF UK

Editorial
Darček odkladanie tvrdých masiek (dospelosti?). Bohužiaľ na to zrejme väčšinovo
potrebujeme Vianoce.
Darček Slovenskej rektorskej konferencie
sa volá „Etický kódex zamestnancov vysokých
škôl“. Vyzdvihuje hodnoty. Univerzálnejšie,
ale, eufemicky povedané, aj špecifickejšie.
Napr. „atmosféru vysokej pracovnej a spoločenskej morálky na pracovisku“, „mimopracovné aktivity realizujeme až po odpracovaní
pracovnej doby“ alebo sponzorov (zrejme
preto, aby ostala zachovaná ich hodnota). Čo
si o tomto kódexe myslíme? Stane sa jeho
plnenie prirodzenou súčasťou nášho správania tak, ako to očakávajú tvorcovia? Pomôže
reálne zlepšiť stav? Skúsim ešte provokatívnejšie: nebola by ochota konať v rámci existujúceho etického a právneho stavu efektívnejšia, ako ďalšia proklamácia?
Darček štátnický. Na pôde UK odzneli slová
prezidenta republiky: „Musíme s istou mierou
sebakritiky priznať, že koncepcia vedomostnej
spoločnosti v SR, v zmysle všeobecne prijatej stratégie, žiaľ, neexistuje.“ bolo by ju
treba vypracovať ako komplexnú rozvojovú
stratégiu našej krajiny. Ak si myslíte, že bol
priveľmi kritický, tak sa aspoň letmo pozrite,
aké slová musí dnešným maturantom vysvetľovať nový slovník. Nožnice všeobecnej
vzdelanosti národa a svetových nárokov na
vysokoškolských absolventov sa zrejme nebezpečne otvárajú. Aj keď sa môžeme potešiť,
že svetielka povzbudenia stále žiaria (všimli
ste si v dnešnom čísle napríklad to, že „cesta
ad fontes – k prameňom je nevyhnutná“ napísala študentka?). Aký darček dostane vzdelávanie v tejto krajine na Vianoce?
Darček kontrastu – príkazov a ideálov. Prezident Gašparovič u nás povedal aj to, že
by sme nemali „podliehať viere, že pomocou
najrôznejších regulácií, obmedzení, či selektívnych zvýhodnení dosiahneme dopredu určený cieľ“. Pri laudáciách fakultných výročí
magnificiencia zdôraznila, že študentov musíme vychovávať v duchu spravodlivosti a dobra. Nielen na aktuálne oslavujúcich fakultách.

104. čestný doktorát v histórii Univerzity Komenského
patrí prof. Renate Huchovej
Novým, 104. čestným doktorom Univerzity Komenského sa stala prof. Dr. Med. Renate Huch,
profesorka Univerzity v Zűrichu, jedna z najvýznamnejších osobností svetovej perinatálnej medicíny. Tento čestný titul jej bol udelený na Slávnostnom zasadaní vedeckých rád univerzity dňa
15. novembra 2006 v Aule UK. Návrh na udelenie čestného doktorátu prof. R. Huchovej predložila
Vedecká rada JLF UK a schválila Vedecká rada UK dňa 19. júna 2006.
Prof. Renate Huchová sa narodila v roku 1938 v Lötzene,
vo východnom Prusku. Štúdium medicíny ukončila na Lekárskej fakulte Univerzity v Göttingene v roku 1968. V roku
1975 sa habilitovala a od roku 1978 pracovala ako profesorka
na Univerzite v Marburgu. V roku 1990 získala titul titulárny
profesor Univerzity v Zürichu a v roku 1994 extraordinariát
na zürišskej univerzite. V roku 1983 bola zvolená za prezidentku nemeckej spoločnosti pre perinatálnu medicínu, ktorej je dodnes členkou prezídia. Je zakladateľkou švajčiarskej
akadémie fetálno-maternálnej medicíny a čestnou členkou
prezídia. V rokoch 1993 – 1999 bola prezidentkou Svetovej
asociácie perinatálnej medicíny a v roku 1994 bola zvolená
za prezidentku národnej komisie Nemecka pre dojčenie.
Je čestnou členkou väčšiny vedeckých a odborných národných spoločností pre pediatriu, perinatológiu a pôrodníctvo
v Európe a svetových spoločností ako napr. Swiscord, Anémia
Working Group, Gesunde Milchzähne, Schweiz. Stifung zur
Förderung des Stillens.
Za prínos pre rozvoj svetovej perinatológie jej bola vo Švajčiarsku udelená Fanconyho cena, je nositeľkou Ceny Americkej pediatrickej spoločnosti, ceny Maternité Prize – najvyššieho ocenenia európskej
perinatologickej spoločnosti, ceny Maternité Preis nemeckej spoločnosti pre perinatálnu medicínu
apod. Bol jej udelený čestný doktorát Univerzity v Upsale, Humboldtovej univerzity v Berlíne a Univerzity
v Tokiu.
Prof. Huchová je autorkou, resp. spoluautorkou 786 pôvodných vedeckých prác, publikovaných
v najprestížnejších svetových časopisoch. Ako autorka resp. spoluautorka publikovala 27 monografií
a na jej vedecké práce svetové databázy evidujú takmer 3000 citačných ohlasov.
Prof. Huchová patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti svetovej perinatálnej medicíny. Jej hlavný
vedecký prínos v tejto oblasti spočíva vo vypracovaní metodiky a v zavedení transcutaného merania
kyslíka u rizikových a chorých novorodencov po pôrode a u plodov počas pôrodu. Týmto svojím objavom spolu so svojimi spolupracovníkmi výrazne prispela k záchrane mnohých, dovtedy neliečiteľných
stavov. Výraznou mierou tak prispela k zlepšeniu kvality perinatálnej starostlivosti na celom svete.
S prof. Huchovou veľmi úzko spolupracuje Jesseniova lekárska fakulta UK, ale aj iné pracoviská na
Slovensku. Ako riaditeľka Výskumného perinatologického ústavu v Zürichu umožnila študijné pobyty
desiatkam slovenských neonatológov a pôrodníkov, pričom tieto študijné pobyty sponzorovala z vlastných vedeckých grantov. Príkladná je spolupráca JLF UK s pracoviskom prof. Huchovej aj pri výmene
študentov a doktorandov.

Darčeky ako keby len hmotné: otvorenie
zrekonštruovaného atletického štadióna FTVŠ,
výťah na Gondovej. Darčeky iných diel: na
jednej strane ekumenický príspevok k rodovej rovnosti, na druhej superreprezentácia
maratónom.
Darček hodnôt. Tým a tých, ktorých odkaz
zdieľame, aj keď už nie sú s nami: pamätník
obetiam extrémizmu, pamätné tabule – obetiam totality i význačitému zakladateľovi, nadšencovi atletiky. Ale aj tým a tých, ktorí tvoria
teraz: odovzdávanie cien rektora UK. Kto má
pochybnosti o tom, čo je naozajstná univerzita, mal sa prísť pozrieť. Počuť mohol o naozaj
vynikajúcich jednotlivých činoch i celoživotných opusoch. Nádejí i zrelých osobností UK.
Mohol vnímať, že ich naši ľudia dosiahli v neuveriteľnej širokej palete odborností. Myslíte
si, že by sme unikátnu univerzalitu našej školy
mohli viac využívať aj mimo dní sviatočných?
Prajem nám, aby sme mali schopnosť rozoznávať dary. Prajem nám, aby sme sami
boli schopní dary tvoriť a odovzdávať. Prajem
nám naozajstné Vianoce. Prajem nám, aby
aj potom celý rok trval čas bez masiek.
M. Dúbrava, prorektor UK

Prejavy rektora UK ako aj prof. Huchovej prinesieme v budúcom čísle spravodaja.
(jh)
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70 rokov Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK oslávila dňa 7. novembra 2006 už
70. výročie svojho založenia. Je jednou z najstarších fakúlt našej alma mater – i keď pôvodne mala
byť súčasťou univerzity už pri svojom vzniku v roku 1936, k jej inkorpovaniu do zväzku univerzity
došlo až v roku 1939. Svoju existenciu začala
impozantne – slávnostné otvorenie prvého akademického roka sa uskutočnilo pred 70 rokmi takmer na deň presne – 4. 11. 1936 v Dóme svätého
Martina a do prvého semestra novozaloženej
fakulty sa zapísalo 217 bohoslovcov. Žiaľ, ďalšie
osudy fakulty brutálne poznačil komunistický režim, zo zväzku univerzity bola fakulta vyčlenená
v akad. roku 1945/1946. Súčasťou UK sa fakulta

mohla opäť stať až po zmene politického usporiadania v roku 1990.
Oslavy 70. výročia otvorila ďakovná svätá omša
v Dóme sv. Martina, ktorú celebroval veľký kancelár fakulty J. E. Mons. Ján Sokol. Program osláv
pokračoval slávnostnou akadémiou v aule fakulty, kde boli prítomní členovia vedenia UK na čele
s rektorom UK, dekani fakúlt UK, zástupcovia
bohosloveckých fakúlt a cirkví pôsobiacich v SR,
ako i ďalší vzácni hostia, ktorí prišli zablahoželať
a vzdať poctu vzácnemu jubileu fakulty. Úctu fakulte vzdal vo svojom slávnostnom prejave i rektor UK, keď ocenil fakultu ako vzdelávaciu a vedeckú inštitúciu s vysoko humánnym duchovným
i praktickým poslaním, ktorá berie na seba spolu-

zodpovednosť za vytváranie spoločenskej klímy,
a to nielen v duchu kresťanskej viery, ale aj za jej
ľudský rozmer, za rozvoj ľudskosti. „Ďakujem vám
za všetko, čo ste za tých 70 rokov v skutočne ťažkých a tragických podmienkach vykonali v prospech
slovenského národa, za silu a obetavosť, ktorá
ostala nepokorená. Ešte raz blahoželám našej
Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulte k tomuto
významnému jubileu a prajem mnoho vynikajúcich
študentov a erudovaných pedagógov, ktorí budú
ďalej šíriť dobré meno fakulty i univerzity,“ povedal
na záver svojho vystúpenia rektor UK a odovzdal
do rúk dekana fakulty ThDr. M. Šurába, PhD., Pamätnú medailu UK.
(jh)

Prezident SR
vymenoval profesorov vysokých škôl
V Sieni Ústavy na Bratislavskom hrade vymenoval dňa 2. novembra 2006 prezident SR
I. Gašparovič 41 profesorov slovenských vysokých škôl. V slávnostnom príhovore vysoko
ocenil ich prácu a odbornú úroveň ich vedomostí. Ocenil ich zásluhy aj v súvislosti s budúcou
prosperitou našej vlasti a uplatnením sa slovenských študentov v zahraničí. “Naša politika vzdelanosti by však mala smerovať k tomu, aby sa mohli uplatniť i doma a aby im naša vlasť dokázala
ponúknuť atraktívne podmienky pre výkon ich povolaní a odborný rast,“ pripomenul prezident SR.
Medzi novovymenovanými profesormi boli aj nasledujúci profesori Univerzity Komenského:
Prof. PhDr. Lívia Adamcová, CSc., na odbor: jazykoveda konkrétnych jazykových skupín, špecializácia: germanistika – PdF UK
Prof. Ing. Ľubica Bajzíková, CSc., na odbor: podnikový manažment, FM UK
Prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD., na odbor: normálna a patologická fyziológia – JLF UK
Prof. RNDr. Ivan Černušák, DrSc., na odbor: teoretická a počítačová chémia – PriF UK
Prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc., na odbor: matematika – FMFI UK
Prof. RNDr. Peter Holec, CSc., na odbor: geológia – PriF UK
Prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD., na odbor: informatika FMFI UK
Prof. RNDr. Jozef Minár, CSc., na odbor: fyzická geografia a geoekológia – PriF UK
Prof. RNDr. Daniela Reháková, CSc., na odbor: geológia – PriF UK
Prof. RNDr. Libuša Šikurová, PhD., na odbor: fyzika – FMFI UK
Prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD., na odbor: matematika – FMFI UK
Prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., na odbor: špeciálna pedagogika – PdF UK
Prof. Dr. RNDr. Pavel Veis, CSc., na odbor: fyzika – FMFI UK
Novým profesorom Univerzity Komenského srdečne blahoželáme!

(jh)

Ďalšia z cyklu celouniverzitných profesorských prednášok sa konala dňa 23. novembra
2006 v Aule UK. Jej téma znela Horizontálny
prenos génov a autorom bol prof. RNDr. Ján
Turňa, CSc., z Prírodovedeckej fakulty UK.
Poslucháčom vysvetlil, čo je to horizontálny
prenos génov, ako prebieha prenos génov
v baktériách, vo vyšších organizmoch, aj medzi jednotlivými druhmi. Prednáška sa uskutočnila v rámci Európskeho týždňa vedy.
(jh)
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85 rokov Právnickej fakulty UK
85 rokov od začatia svojej činnosti si Právnická fakulta UK pripomenula dňa 22. novembra 2006 v Aule UK na Slávnostnom zasadnutí vedeckej
rady fakulty za prítomnosti akademickej obce fakulty i univerzity. Na slávnosti sa zúčastnili aj prezident SR I. Gašparovič, predseda vlády SR
R. Fico, ako i ďalší predstavitelia rezortov a iní vzácni hostia.
Úvodné prejavy patrili dekanovi fakulty doc. JUDr. M. Vrabkovi, CSc.,
a rektorovi UK doc. PhDr. F. Gahérovi, CSc.
S prvým príhovorom vystúpil dekan PraF UK doc. M. Vrabko. Poukázal na
korene štúdia práva v Európe, na históriu vzniku prvých európskych univerzít
vrátane založenia Academie Istropolitany v Bratislave v roku 1465, ktorej
súčasťou mala byť i právnická fakulta. Spomenul krátku existenciu Alžbetínskej univerzity, ktorej najsilnejšou súčasťou bola práve právnická fakulta,
a priblížil súvislosti vzniku Univerzity Komenského v roku 1919 a začatie
činnosti jej Právnickej fakulty v r. 1921. Osobitne vyzdvihol emancipačné
snahy fakulty v prospech slovenského národa v 60-tych a 70-tych rokoch
minulého storočia, ktoré vyvrcholili vznikom česko-slovenskej federácie
a konštituovaním ústavného súdu. „Boli to práve učitelia a absolventi tejto
fakulty, ktorí stáli pri vzniku emancipačných snáh slovenského národa a boli
to práve učitelia a absolventi, ktorí stáli pri zavŕšení týchto snáh pri vzniku
Slovenskej republiky. Môžeme oprávnene konštatovať, že fakulta bola hybnou
silou pri zavŕšení emancipácie slovenského národa až do ústavnej podoby
samostatnej Slovenskej republiky,“ povedal dekan PraF UK.
Ako ďalej konštatoval, učitelia tejto fakulty stáli pri zrode aj ďalších verejných
a súkromných právnických fakúlt na Slovensku. Napriek existencii viacerých
právnických fakúlt v Slovenskej republike fakulta mala a má národný charakter s celoštátnou pôsobnosťou. Túto charakteristiku dopĺňa nový atribút –
jej európskosť. Fakulta má ambíciu učiť národné právo tak, aby sa právne
vedy ako regionálne vedy stali súčasťou európskych realít, aby napomáhali
rozvoju európskeho práva a pritom si zachovali svoje národné špecifiká.
„Napriek konkurencii v domácom i zahraničnom prostredí a veľmi zlej
finančnej situácii môžeme konštatovať, že fakulta svoje úlohy plní a zvláda
nielen výučbu, ale aj vedecký rozvoj,“ konštatoval na záver svojho vystúpenia
dekan PraF UK a doplnil, že domáce a zahraničné kontakty, výsledky práce
v jednotlivých oblastiach činnosti, umožňujú fakultu zaradiť medzi moderné
a solídne vzdelávacie ustanovizne.
K 85-ročnému jubileu zablahoželal fakulte aj doc. F. Gahér, rektor UK.
V úvode príhovoru vyzdvihol spravodlivosť, ako jednu z najdôležitejších
hodnôt z hľadiska práva a zdôraznil, že právo musí smerovať k naplneniu
tejto základnej hodnoty, aby sa zachovali a ďalej rozvíjali hodnoty demokratickej spoločnosti. „Právnická fakulta UK musí vychovávať svojich študentov
v duchu tohto odkazu starých rímskych právnikov, v duchu základných hodnôt práva – v duchu spravodlivosti a dobra. Svojím pôsobením fakulta napomáha rozvoju právneho vedomia celej spoločnosti, formovaniu názorov na
to, čo je a čo nie je spravodlivé, ktoré hodnoty alebo záujmy by mali byť právom zaisťované, ktoré potlačované. Realizácia práva sa uskutočňuje nielen
v procese tvorby práva, ale aj pri uskutočňovaní práva v každodennom živote,
t. j. pri aplikácii práva,“ uviedol rektor UK. Pripomenul ďalej, že neoddeliteľnou súčasťou realizácie práva je jeho vykonateľnosť, spočívajúca v dostatočných možnostiach vynútiteľnosti práva určitými prostriedkami stanovenými
zákonom. „Hlavné úsilie učiteľov fakulty musí smerovať k výchove právnikov,
ktorí nebudú vychytralí v zmysle obchádzania zákona, ale chytrí v zmysle
presného rešpektovania práva a dosiahnutia spravodlivosti. Aby právnici
konkrétnymi činmi, svojím správaním a konaním boli príkladom, aby v konečnom dôsledku naša spoločnosť dosiahla, že väčšina subjektov si bude plniť
svoje povinnosti dobrovoľne v súlade so zákonom,“ vyzval rektor UK. Ocenil,
že Právnická fakulta UK zohrala aktívnu úlohu pri všetkých historických
medzníkoch vývoja našej spoločnosti. Že už dlhodobo úspešne pripravuje
budúcich diplomatov na Ústave medzinárodných vzťahov a aproximácie
práva a že to boli najmä jej experti, ktorí sa zaslúžili o úspešnú aproximáciu
slovenského práva v rámci európskych integračných procesov.
Ďalej rektor UK pripomenul, že univerzita sa v tomto roku podrobila inštitucionálnemu hodnoteniu, ktoré vykonala skupina expertov Asociácie európskych univerzít. Ich hodnotiaca správa v pasáži o zabezpečení kvality vzdelávania, ako zásadnej priorite, vyzdvihla hodnotenie kvality výučby študentmi.
Spätná väzba od študentov je mimoriadne dôležitá, pretože môže hmatateľne pomôcť identifikovať a odstraňovať nedostatky v pedagogickom procese.
„Rád konštatujem, že právnická fakulta, ako jedna z mála fakúlt UK, prikladá
študentskému hodnoteniu význam, aký mu prináleží, a už niekoľko rokov za
sebou študentskú anketu nielen úspešne organizuje, ale aj využíva jej výsledky ku skvalitneniu pedagogického procesu. Za to jej patrí mimoriadne
uznanie,“ uviedol rektor UK.
Na záver príhovoru rektor UK poďakoval manažmentu fakulty, profesorskému zboru i všetkým zamestnancom, celej akademickej obci fakulty za reprezentáciu Univerzity Komenského, za všetko to, čo vykonali v prospech
školy, v prospech slovenských právnych vied. Do ďalších rokov poprial fakulte veľa úspechov na poli vedy aj vzdelávania a na znak vďaky odovzdal
fakulte Pamätnú medailu UK.
S príhovorom vystúpil aj prezident SR Ivan Gašparovič. Vyznal sa zo
svojho vzťahu k fakulte ako k svojej škole a zablahoželal jej k tomuto významnému jubileu. Zdôraznil význam kvality vzdelávania pre rozvoj, prosperitu
a konkurencie schopnosť našej krajiny a vyzdvihol, že integrácia SR do
európskych i transatlantických štruktúr ponúka aj právnickej fakulte nové
možnosti aktivít a predovšetkým medzinárodnej mobility študentov. Na
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druhej strane však zaväzuje k neustálemu skvalitňovaniu vyučovacieho
procesu, k odstraňovaniu duplicity vo výučbe s cieľom priblížiť sa k európskemu smerovaniu vysokoškolských systémov.
Ďalej sa prezident SR vyjadril k problematike úlohy a miesta právnej
vedy a práva pri budovaní a formovaní vedomostnej spoločnosti. „Musíme
s istou mierou sebakritiky priznať, že koncepcia vedomostnej spoločnosti
v Slovenskej republike, v zmysle všeobecne prijatej stratégie, žiaľ, neexistuje.
Problémy a nejasnosti s definovaním vedomostnej spoločnosti sú už od
samého začiatku. Zo strany štátnej správy aj zo strany subjektov, ktoré zabezpečujú vzdelávanie a vedecký výskum,“ konštatoval prezident SR a dodal,
že program Minerva, ako oficiálny program rozvoja znalostnej ekonomiky
na Slovensku, vyžaduje reálnu akceptáciu vedeckovýskumnými a pedagogickými inštitúciami.
Podľa názoru prezidenta SR by bolo potrebné vypracovať koncepciu vedomostnej (vzdelanostnej) spoločnosti ako komplexnej rozvojovej stratégie
spoločnosti v Slovenskej republike a do jej prípravy sa musí aktívnejšie
zapojiť aj veda o štáte a právo.
I. Gašparovič venoval tiež pozornosť významu celoživotného vzdelávania
a vyzdvihol, že vzdelanostná úroveň občanov zvyšuje aj ich sociálnu a mravnú úroveň, sociálny status i právne vedomie a právnu zodpovednosť.
„Rozvoj spoločnosti stavia pred právnu vedu a právo nové výzvy. Sú to
jednak výzvy, ktoré prináša proces integrácie a globalizácie, a vôbec všeobecný ľudský pokrok. Sme svedkami, že legislatívny proces dobieha a ex
post prináša nové právne normy reagujúce na spoločenský a vedecký
pokrok. Na to, aby to tak nebolo, musíme osobitnú pozornosť venovať aj podpore spoločenskovedného výskumu, najmä v oblasti právnych, sociálnych
a politických vied,“ konštatoval prezident SR a doplnil, že bez kvalitného
vedeckého zázemia nemôže prosperovať žiadna vysoká škola.
Prezident SR formuloval aj niekoľko myšlienok, týkajúcich sa obsahového
zamerania štúdia na fakulte. Konštatoval, že prevratné zmeny v spoločnosti vždy vyvolávajú isté zásahy do normatívnych systémov spoločnosti,
v oblasti práva sa to odohráva v procese racionalizácie zákonov i samotnej
ústavy a ich novelizáciou. Je to spravidla proces opierajúci sa o legitímnosť zákonodarcu. Problémy vznikajú skôr v otázke účinnosti, osvojenia,
aplikácie a vynútenia práva. „Právny poriadok, ako každý iný zložitý systém,
vzniká zložitým, niekedy trpkým, ale aj nákladným evolučným procesom
a učením sa z vlastných chýb. V každej slobodnej a demokratickej krajine
vzniká právny poriadok v rámci snáh politikov o uspokojovanie aj značne
protichodných záujmov. Vzniká aktivitami organizovaných nátlakových skupín. Vzniká nedokonalým poznaním mechanizmu unikátneho transformačného procesu, ktorý v tejto podobe nikdy v minulosti nebol uskutočnený,“
uviedol prezident SR a dodal, že problémom pre realitu života sú skôr rýchle
a často opakované zmeny jednotlivých právnych noriem, veľký počet prijímaných zákonov. Z nich plynie pre subjekty práva, vrátane občanov, aj
nepredstaviteľne veľký rozsah uložených povinností, neprehľadnosť, nezrozumiteľnosť a niekedy aj nekonzistentnosť. To vyvoláva nespokojnosť aj
názory, že zákony sú aj ťažko aplikovateľné.
„Určite by sme sa mali usilovať skôr o redukciu dnešného rozsahu zákonov
revíziou existujúceho stavu. Nemali by sme podliehať viere, že pomocou najrôznejších regulácií, obmedzení, či selektívnych zvýhodnení dosiahneme
dopredu určený cieľ,“ vyzval I. Gašparovič.
Na záver ešte raz poďakoval členom akademickej obce fakulty za vykonanú prácu a poprial im veľa zdravia a úspechov v pracovnom aj osobnom
živote.
Slávnostné zhromaždenie ukončil krátky hudobný program a prípitok
v Rektorskej sieni UK.
(jh)

Člen akademickej obce UK
sa stal generálnym biskupom ECAV

Slovenská rektorská konferencia
prijala etický kódex
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie prijalo na 36. riadnom
zasadnutí dňa 28. 9. 2006 v Trnave

ETICKÝ KÓDEX
ZAMESTNANCOV VYSOKÝCH ŠKÔL
My, zamestnanci vysokých škôl Slovenskej republiky v úsilí zvýšiť
dobré meno týchto vrcholných vzdelávacích, výskumných a umeleckých ustanovizní, ktoré poskytujú vysokoškolské vzdelanie v bakalárskom, inžinierskom/magisterskom, doktorskom a doktorandskom
štúdiu pre spoločenskú i hospodársku prax, sa týmto etickým kódexom
zaväzujeme, že vo svojej činnosti budeme dodržiavať nim stanovené
zásady:
1. Naša činnosť je založená na dodržiavaní a plnom rešpektovaní
princípov humanizmu, slobody a demokracie.
2. Svoje pedagogické, vedeckovýskumné, akademické a iné pracovné povinnosti, ktoré nám vyplývajú z pracovnej zmluvy, si plníme čestne
a zodpovedne a na vysokej profesionálnej úrovni.
3. Udržiavame si svoju nezávislosť a slobodu rozhodovania s ohľadom
na odborné záujmy ostatných zamestnancov, študentov, spolupracujúcich organizácií, sponzorov a pod.

Člen akademickej obce UK v Bratislave Mgr. Miloš Klátik, PhD., bol v uplynulých týždňoch zvolený za generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi a.v.
(ECAV) na Slovensku. Z vyše 21 000 voličov mu až 91,4 % vyslovilo podporu. Do
úradu bol uvedený na slávnostných službách Božích v Petržalke dňa 28. októbra
2006.
Doktor Klátik pôsobil ako farár v Petržalke a na EBF UK prednáša na Katedre systematickej teológie. Štúdium
ukončil v Bratislave, pričom absolvoval
viacero študijných pobytov v SRN a vo
Veľkej Británii. Promoval u prof. I. Kišša
na tému „Všeobecné kňažstvo pokrstených veriacich“. Doktor Klátik pestoval čulé kontakty so zahraničím, partnerskými cirkvami a inými inštitúciami duchovného a vzdelávacieho zamerania, čo v novej pozícii prináša
viacero možností pre zviditeľnenie EBF UK.
Za zmienku stojí fakt, že na úrad biskupa ZD kandidoval aj ďalší člen profesorského zboru – Mgr. Ondrej Prostredník, PhD. Aj keď nezískal dostatočný počet hlasov na to, aby bol zvolený, je zrejmé, že EBF UK sa aktívne
zapája do diania v cirkvi a využíva svoje kapacity na rozvoj čo najširších
vzťahov.
Mgr. Ľubomír Batka, PhD.
yyyyyy

4. Svojím správaním spoluvytvárame atmosféru vysokej pracovnej
a spoločenskej morálky na pracovisku a prispievame tak k formovaniu
zodpovedajúcich medziľudských vzťahov nielen s kolegami, ale aj so
študentmi našej vysokej školy.
5. Počas celého výkonu práce sa správame tak, aby naše konanie
bolo v súlade so základnou funkciou vzdelávacej a vedeckovýskumnej
inštitúcie:
využívame možnosť akademickej pôdy na slobodné a objektívne
odovzdávanie svojich vedeckých, odborných a pedagogických poznatkov a znalostí rešpektujúc právo na vzdelanie a informácie našich študentov;
vo vzťahu k študentom, verejnosti i kolegom sa správame s úctou
a dôstojnosťou rešpektujúc rovnaké práva pre všetkých bez rozdielu
rasy, národnosti, pohlavia, veku a vierovyznania;
celou svojou profesionálnou činnosťou vytvárame priestor pre rozvoj
kreatívneho prístupu študentov k štúdiu a k využitiu získaných vedomostí a zručností v praxi;
zverené duchovné, materiálne a finančné prostriedky nezneužívame
na účely vlastného obohacovania sa ani na poškodzovanie verejného záujmu a záujmu vysokých škôl;
využívame fond pracovného času tak, aby všetky aktivity, ktoré v ňom
uskutočňujeme, v plnom rozsahu korešpondovali s pracovnou náplňou a pracovnou zmluvou, ktorú sme individuálne uzatvorili so
zamestnávateľom;
všetky mimopracovné aktivity realizujeme až po odpracovaní pracovnej
doby, ktorú nám individuálne ukladajú pracovné zmluvy uzatvorené
so zamestnávateľom.
6. Vo vzťahu k domácej i zahraničnej vedeckej a pedagogickej komunite sa správame korektne, uznávame pravidlá právnej ochrany
autorského práva a duševného vlastníctva a dbáme na dobré meno
vysokých škôl, ktoré reprezentujeme.
7. O svojich mimopracovných aktivitách, ktoré môžu spôsobiť konflikt
záujmov, vopred informujeme zamestnávateľa.
8. Výsledky získané v pedagogickej, výskumnej, umeleckej, odbornej a ostatnej činnosti, ktoré vznikli na pôde vlastnej vysokej školy,
budeme chrániť pred zneužitím a neposkytneme ich tretím osobám
bez náležitej ochrany duševného, prípadne aj hmotného vlastníctva.
9. Sme si vedomí, že správaním, ktoré nie je v súlade so zásadami,
uvedenými v tomto etickom kódexe, poškodzujeme záujmy vlastnej
vysokej školy, ako aj morálnu a spoločenskú prestíž vysokoškolského
učiteľa, resp. zamestnanca vysokej školy.
10. Pravidelnou kontrolou plnenia etického kódexu pri komplexnom
hodnotení pracovného výkonu chceme docieliť, aby sa plnenie etického kódexu stalo prirodzenou súčasťou nášho správania a aby sme
takýmto spôsobom reprezentovali tieto významné inštitúcie vzdelanosti, vedy a kultúry národa.
(jh)

Na Tyršovom nábreží v Bratislave bol 17. 11. 2006 odhalený pamätník
obetiam extrémizmu. Pripomíname, že na tomto mieste bol pred rokom
neonacistami zavraždený D. Tupý, študent FiF UK. Na odhalení pamätníka
sa zúčastnili poprední predstavitelia politického života SR, akademickí funkcionári UK, rodina a priatelia Daniela. Na výstavbu pamätníka spodobňujúceho vtáka so zlomeným krídlom, prispela Univerzita Komenského sumou
100 tis. Sk.
(jh)
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Rektor UK ocenil excelentných študentov a pedagógov
Pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa študentstva ocenil doc. PhDr. F. Gahér, CSc., rektor UK, vynikajúcich študentov a pedagógov Univerzity
Komenského. Slávnostný akt sa uskutočnil dňa 16. novembra 2006 v Rektorskej sieni UK.
V slávnostnom príhovore rektor UK vyzdvihol historickú úlohu študentov
v zápase o slobodu a demokraciu v novembrových dňoch roku 1939 i v roku 1989. Konštatoval, že sa tento dátum, ako symbol študentských práv
a slobôd už tradične na Univerzite Komenského spája s udeľovaním Akademickej pochvaly rektora UK tým študentom, ktorých vynikajúce študijné a bádateľské výsledky, či umelecké a športové výkony alebo príkladný
občiansky postoj prispeli v uplynulom roku k úspešnej reprezentácii Univerzity Komenského doma i v zahraničí.
Rektor UK spomenul aj prvé výročie tragickej smrti Daniela Tupého, študenta FiF UK, ktorý bol zavraždený vlani 4. novembra na Tyršovom nábreží
v Bratislave.
„Rozhodol som sa preto, že na znak odporu Univerzity Komenského proti
násiliu a intolerancii udelím Akademickú pochvalu in memoriam aj Danielovi
Tupému. Som rád, že sú tu s nami aj jeho rodičia a preberú ocenenie,“ povedal rektor UK.
Ďalej sa rektor UK prihovoril študentom, vyjadril obdiv nad výsledkami
ich práce a poďakoval im za úspešnú reprezentáciu univerzity. Oslovil i pedagógov a vyjadril im vďačnosť za pozornosť, ktorú venujú rozvoju vedeckej
práce a talentu študentov. „To, že viacerí z vás ste boli samotnými študentmi
vyhodnotení ako skvelí pedagógovia, zasluhuje viac ako obdiv. Prijmite,
prosím, aj vy moje uznanie a vďaku za všetko, čo robíte pre študentov a pre
vedecký profil našej alma mater,“ dodal rektor UK.
Následne rektor UK odovzdal Akademickú pochvalu rektora UK za
rok 2006 týmto študentom:
In memoriam Danielovi Tupému, študentovi FiF UK
Lekárska fakulta UK:
Alica DZURENKOVÁ, 6. roč. všeobecné lekárstvo, za 2. miesto v klinickej
sekcii na fakultnej konferencii ŠVOČ,
Jana FISCHEROVÁ, 6. roč. všeobecné lekárstvo, za 1. miesto v predklinickej sekcii na fakultnej konferencii ŠVOČ,
Andrea URBÁNOVÁ, 5. roč. všeobecné lekárstvo, za 1. miesto na fakultnej
konferencii ŠVOČ. Univerzitu a fakultu úspešne reprezentovala na medzinárodnej Európskej študentskej konferencii v Berlíne, kde sa stala víťazkou
sekcie „Patológia“.
Právnická fakulta UK:
Jozef BÚDAY a Ivan KISELY, 5. roč. právo, členovia víťazného tímu, ktorý úspešne reprezentoval Univerzitu Komenského a jej Právnickú fakultu na
Cambridge moot court competition v Záhrebe.
Filozofická fakulta UK:
Božena BALUCHOVÁ, 4. roč. žurnalistika, za viacnásobnú úspešnú účasť
na študentskej vedeckej konferencii.
Ivan KRASKO, 4. roč. žurnalistika, autor úspešnej práce z oblasti ekonomickej publicistiky ocenenej aj Nadáciou Penta a ekonomickým týždenníkom Trend.
Jana DUKÁTOVÁ, 5. roč. knižničná a informačná veda, reprezentantka
Slovenskej republiky vo vodnom slalome kajakárok. V roku 2006 sa stala
majsterkou Európy, získala titul majsterky sveta v kategórii K1 a ziskom
zlatej medaily na V. akademických majstrovstvách sveta vo vodnom slalome sa stala aj akademickou majsterkou sveta.
Prírodovedecká fakulta UK:
Marianna DVORÁKOVÁ, 4. roč. učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, špecializácia environmentalistika – biológia a Andrej HRABOVSKÝ,
3. roč. environmentalistika, obaja menovaní preukázali vysoký stupeň morálky, statočnosti a občianskeho uvedomenia, keď v marci tohto roka sa
mimoriadne aktívne podieľali na záchrane života a zdravia pracovníka fakulty
RNDr. Jozefa Stankoviča, ktorý bol v areáli fakulty postihnutý infarktom myokardu.
Mgr. Slavomíra NAĎOVÁ, 2. roč. doktorandského štúdia genotoxikológia, za vysokú grantovú produktivitou v pozícii riešiteľky aj spoluriešiteľky.
Výsledky svojej vedeckej práce publikovala v časopise evidovanom v SCI
s vysokým impaktom a v karentovaných časopisoch.
Pedagogická fakulta UK:
Natália HOĽVOVÁ, 3. roč. sociálna práca, za vynikajúci výsledok v celoslovenskom kole ŠVOČ v odbore sociálna práca.
Barbora KUBICOVÁ, 4. roč. učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov,
špecializácia dejepis – občianska výchova a etická výchova, dosahuje vynikajúce študijné výsledky, pričom sa aktívne angažuje ako členka Rady
vysokých škôl.
Jozef RECSKA, 5. roč. učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov,
špecializácia dejepis – občianska výchova a etická výchova, za výsledky
v rámci ŠVOČ. Je jedným z aktívnych protagonistov spolupráce Katedry
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etickej a občianskej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Bratislave a Katedry
občianskej náuky Pedagogickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne.
Farmaceutická fakulta UK:
Petra NÉMETHOVÁ, 4. roč. farmácia, členka riešiteľského kolektívu medzinárodného projektu Pharmacological intervention of cardiac hypertrophy
induced by hypertension na Katedre farmakológie a toxikológie FaF UK.
Získala výsledky, ktoré sú originálne, vysoko hodnotené a sú prínosom
pre ďalšie vedecké smerovanie pracoviska. Na ich základe získala aj štipendium na letnú študentskú vedeckú stáž v kanadskej Ottawe.
Vladimír FARÁR, 5. roč. farmácia, aktívne sa podieľa na vedeckovýskumnej práci, vedecké výsledky prezentoval na nadnárodnej konferencii ŠVOČ
v rámci biologickej sekcie, kde sa umiestnil na 1. mieste.
Fakulta telesnej výchovy a športu UK:
Dušana ČIERNA, 2. roč. trénerstvo, za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky ako aj univerzity a fakulty v domácich i medzinárodných súťažiach v karate žien. V roku 2006 na Majstrovstvách Európy WTKA obsadila
2. miesto v súbornom cvičení družstiev a 4. miesto v súbornom cvičení jednotlivcov.
Robin PĚLUCHA, 5. roč. telesná výchova a šport, špecializácia trénerstvo,
vo fakultnom kole ŠVOK v sekcii športovej edukológie obsadil 1. miesto.
Je členom reprezentačného tímu SR vo volejbale mužov, ktorý sa kvalifikoval na Majstrovstvá Európy. Súčasne je dvojnásobným majstrom SR
a členom akademického družstva, ktoré na Svetovej letnej univerziáde
v roku 2006 získalo 8. miesto.
Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine:
Svetlana GAJDOŠÍKOVÁ, 6. roč. všeobecné lekárstvo. Popri vynikajúcich študijných výsledkoch sa aktívne zapája do práce v študentskej samospráve i v Martinskom klube medikov a participuje na rôznych charitatívnych projektoch.
Stanislav MANDINEC, 5. roč. všeobecné lekárstvo, aktívne pracuje v Martinskom klube medikov, v študentskej samospráve i v rámci Akademického
senátu JLF UK.
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK:
Michal BURGER, 2. roč. informatika, a Lukáš POLÁČEK, 3. roč. informatika, ako členovia družstva úspešne reprezentovali Univerzitu Komenského
v regionálnom kole súťaže ACM-ICPC v Budapešti.
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK:
Eduard JANÍČEK, 6. roč. katolícka teológia, za niekoľkoročné úspešné
pôsobenie vo funkcii šéfredaktora študentského časopisu Adsum a za významný spoluautorský podiel na vydaní publikácie o fakulte a Kňazskom
seminári sv. Cyrila a Metoda v Bratislave.
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK:
Peter FILO, 4. roč. evanjelická teológia, aktívne reprezentoval fakultu
i univerzitu na mládežníckom seminári v Betleheme, v štáte Izrael, zameranom na potrebu tolerancie v spolunažívaní židov, moslimov a kresťanov.
Fakulta managementu UK:
Denisa VOLEKOVÁ a Peter LUKÁČ, 5. roč. manažment, za 1. miesto
v medziuniverzitnej súťaži zastrešenej spoločnosťou Deloitte, ako aj za
1. miesto v súťaži Start Cup Udine 2006.

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK:
Daniela CHALÁNIOVÁ, 2. roč. európske štúdiá a medzinárodné vzťahy,
za úspešnú reprezentáciu našej univerzity i fakulty v rámci študentskej mobility Erasmus/Socrates na univerzite v Salzburgu. Pôsobí tiež ako úspešná
redaktorka študentského časopisu Europeana, ktorý vychádza ako príloha
časopisu Zahraničná politika.
Ďakovné listy rektora UK prevzali títo pedagógovia:
Lekárska fakulta UK:
Doc. MUDr. Marta BENEDEKOVÁ, PhD., mim. prof. – prednostka I. detskej kliniky LF UK a DFNsP a súčasne prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. Je dlhoročným pedagógom v odbore pediatria a opakovane
bola študentmi vyhodnotená ako jeden z najobľúbenejších pedagógov.
Prof. MUDr. Pavel BABÁL, CSc. – zástupca prednostu Ústavu patologickej anatómie LF UK, prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. Ochotne pomáha študentom pri riešení študijných a aj iných problémov. Vedie
riešiteľské tímy v rámci ŠVOČ a je školiteľom doktorandov. Pod jeho vedením študenti získali viaceré významné ocenenia na vedeckých konferenciách
doma i v zahraničí.
Doc. MUDr. Daniela OSTATNÍKOVÁ, PhD. – zástupca prednostu Fyziologického ústavu LF UK. Zameriava sa na výskum biologickej podstaty intelektového nadania. Vynikajúce výsledky dosahuje nielen ako organizátorka
ŠVOČ, ale aj ako školiteľka študentov. V študentskej ankete je na fakulte
zaradená medzi najobľúbenejších pedagógov.
Právnická fakulta UK:
Doc. PhDr. Tomáš VALENT, CSc. – Katedra teórie práva a sociálnych
vied. Ocenenie získava za dlhoročnú pedagogickú prácu a významný prínos pri rozvíjaní filozoficko-právneho myslenia študentov. Jeho práca je zo
strany študentov hodnotená veľmi pozitívne.
JUDr. Vojtech FÖLDES – Katedra pracovného práva a práva sociálneho
zabezpečenia. Ocenený je za vynikajúce pedagogické zručnosti, študenti
vysoko oceňujú jeho prístup k pedagogickému procesu a spôsob jeho
realizácie – v ich hodnotení zaujal 1. miesto.
Filozofická fakulta UK:
Prof. PhDr. Mária KUSÁ, CSc. – Katedra ruského jazyka a literatúry. Jej
vedecká a pedagogická činnosť je dominantne zameraná na ruskú literatúru a kultúru 20. storočia. Je riešiteľkou viacerých grantových projektov,
z ktorých edičné výstupy úspešne využíva vo svojej pedagogickej praxi.
Doc. PhDr. Oľga ORGOŇOVÁ, CSc. – Katedra slovenského jazyka. Študenti pod jej vedením pravidelne dosahujú ocenenia v rámci ŠVOČ, aktívne sa zúčastňujú letného seminára Studia Academica Slovaca a odborných
jazykových konferencií.
Doc. PhDr. Gabriela ŽIBRITOVÁ, CSc. – pôsobila na Katedre knižničnej
a informačnej vedy, v súčasnosti je externá školiteľka v rámci doktorandského štúdia. Tvorivo sa podieľala na postupnej profilácii študijného odboru,
na katedre pôsobia viacerí pedagógovia z radov jej študentov.
Prírodovedecká fakulta UK:
Prof. RNDr. Ján HUDÁK, DrSc. – vedúci Katedry fyziológie rastlín. Ako
dlhoročný pedagóg a bádateľ vyškolil 25 diplomantov a 9 doktorandov. Je
spoluautorom troch zahraničných a autorom troch domácich monografií,
viacerých učebníc, skrípt a publikácií.
Prof. RNDr. Jozef MINÁR, CSc. – Katedra fyzickej geografie. Je garantom študijného programu Fyzická geografia a geoekológia a autorom dvoch
vedeckých monografií a troch štúdií, ktoré sú považované za bazálne v jeho
odbore.
Doc. RNDr. Jozef JABLONSKÝ, CSc. – Katedra geológie a paleontológie. Počas svojej dlhoročnej pedagogickej praxe dokázal študentov zaujať
nielen vysokou odbornosťou, ale aj zrozumiteľnosťou prednášok. Viedol

exkurzie a mapovacie kurzy zo základnej geológie a bol tiež vedúcim početných študentských prác.
Pedagogická fakulta UK:
Prof. PhDr. Ondrej SLIACKY, CSc. – Katedra slovenského jazyka a literatúry. Je medzinárodne uznávaným autorom mnohých literárnych diel,
určených najmladšej vekovej kategórii, a tiež tvorcom filmových, televíznych
a rozhlasových scenárov. Svoje bohaté literárne skúsenosti využíva vo výučbe i pri vedení študentských prác.
Doc. PhDr. Viola TAMÁŠOVÁ, CSc. – vedúca Katedry pedagogiky. Charakterizuje ju hlboko ľudský prístup k členom katedry i ku študentom, ktorých cez katedru prejde ročne približne 500.
PaedDr. Jaromíra PÚČIKOVÁ, PhD. – Katedra hudobnej výchovy. Je
umelecká vedúca súboru Collegium musicum Comeniana, ktorý na verejnosti úspešne reprezentuje fakultu i univerzitu. Do umeleckých vystúpení
angažuje aj zrakovo postihnutých študentov.
Farmaceutická fakulta UK:
RNDr. Daniela UHRÍKOVÁ, CSc. – Katedra fyzikálnej chémie liečiv. Je
autorkou metodiky sledovania kondenzácie DNA katiónovými lipozómami
a štruktúry vzniknutých agregátov pomocou fluorescenčnej spektroskopie.
Ako pedagóg vedie študentské práce, z ktorých viaceré už boli ocenené.
PharmDr. Ján KLIMAS – Katedra farmakológie a toxikológie. Je považovaný za jedného z lídrov kolektívu mladých vedeckých pracovníkov.
Skúsenosti získané na zahraničných študijných pobytoch zúročuje pri riešení vedeckých grantov i v bohatej publikačnej činnosti.
Fakulta telesnej výchovy a športu UK:
Doc. PaedDr. Yvetta MACEJKOVÁ, PhD. – Katedra športov v prírode
a plávania. Jej vedeckovýskumná činnosť je zameraná na štruktúru tréningového zaťaženia v športovom plávaní a na výber talentov. Je zodpovedná
riešiteľka viacerých grantových úloh. Úspešne viedla desiatky diplomantov
a pôsobí tiež ako školiteľ viacerých dizertačných prác.
PaedDr. Viera ZAŤKOVÁ, PhD. – Katedra hier. Špecializuje sa na teóriu
a didaktiku hádzanej a na športový tréning hádzanej. Je riešiteľkou viacerých grantových úloh a svoje teoretické i praktické skúsenosti odovzdáva
študentom a zverencom ako pedagóg i tréner.
Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine:
Prof. MUDr. Ján KLIMENT, CSc. – prednosta Urologickej kliniky JLF
UK. Ocenený je najmä za dlhoročnú úspešnú pedagogickú činnosť, čo sa
odráža aj v jeho vynikajúcom hodnotení študentmi fakulty.
Doc. MUDr. Želmíra FETISOVOVÁ, PhD., mim. prof. – vedúca Ústavu
nelekárskych študijných programov JLF UK. Ako dlhoročná pedagogička sa
významným spôsobom zaslúžila o rozvoj výučby ošetrovateľstva a nelekárskych študijných odborov a programov na fakulte.
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK:
Doc. RNDr. Andrej FERKO, PhD. – Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky. Ocenenie získava za aktivity spojené s organizovaním
študentských vedeckých konferencií a za úspešné vedenie študentských
prác z oblasti počítačovej grafiky. Študenti pod jeho vedením získali v rámci
ŠVOČ vynikajúce výsledky na fakultnej, národnej i medzinárodnej úrovni.
Doc. Mgr. Štefan MATEJČÍK, DrSc. – Katedra experimentálnej fyziky.
Cieľavedome motivuje študentov k zapojeniu sa do ŠVOČ. Bol vedúcim
mnohých študentských prác zameraných na fyziku plazmy, z ktorých viaceré boli ocenené na fakultnej, celoštátnej i medzinárodnej úrovni.
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK:
Doc. ThDr. Jozef HAĽKO, PhD. – vedúci Katedry cirkevných dejín. Ocenenie získava za aktívnu pedagogickú a bohatú publikačnú činnosť v oblasti
katolíckej teológie, konkrétne cirkevných dejín.
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK:
ThDr. Sidonia HORŇANOVÁ, PhD. – Katedra Starej zmluvy. Zasluhuje
si veľkú úctu a rešpekt od študentov i kolegov za svedomitý prístup k pedagogickým povinnostiam. Pôsobí tiež ako členka prekladateľskej komisie
ekumenického prekladu Biblie.
Fakulta managementu UK:
Doc. PhDr. Magdaléna SAMUHELOVÁ, PhD. – Katedra marketingu.
Patrí medzi dlhodobo úspešných vysokoškolských učiteľov, vo vyučovacom procese uplatňuje nové metódy a techniky. Úspešne vedie práce diplomantov a pôsobí tiež ako školiteľ viacerých rigoróznych prác .
Doc. PhDr. Rozália SULÍKOVÁ, PhD. – Katedra manažmentu, v súčasnosti pôsobí aj vo funkcii prodekanky pre vedu a výskum. Zameriava sa na
organizačné správanie, personálny manažment a na kreáciu a rozvoj nových
študijných predmetov z oblasti psychológie a efektívnej komunikácie. Je
tiež úspešnou vedúcou diplomových a rigoróznych prác študentov.
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK:
Mgr. Andrej FINDOR – Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov. Je autorom viacerých odborných štúdií zaoberajúcich sa konštrukciou
národnej identity, nacionalizmu a etnicity a tiež zodpovedným redaktorom
anglického vydania karentovaného časopisu Slovak Sociological Review.
Všetkým oceneným srdečne blahoželáme!
(jh)
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Ako sme už informovali v novembrovom čísle, Akademický senát UK zvolil v tajných voľbách dňa 8. novembra 2006 doterajšieho
rektora UK doc. PhDr. F. Gahéra, CSc., za kandidáta na rektora UK na funkčné obdobie 2007 – 2011. Zvestoval to aj biely dym,
ktorý na premietacom plátne vychádzal z komína po zverejnení výsledkov.

Biely dym z komína ohlásil,
že bol zvolený kandidát na rektora UK
O post rektora UK sa uchádzali prof. MUDr. J. Danko, CSc.,
doc. PhDr. F. Gahér, CSc., a prof. MUDr. P. Traubner, PhD.
Počet členov senátu ku dňu volieb bol 66, na hlasovaní sa prezentovalo 63 členov. V zmysle Štatútu UK je v prvom a v druhom kole na zvolenie kandidáta potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných členov senátu, v treťom a v ďalších kolách postačuje súhlas nadpolovičnej
väčšiny.
Do druhého kola volieb postúpili prof. J. Danko s 26 hlasmi a doc.
F. Gahér s 31 hlasmi. Výsledky druhého kola volieb boli 27:36 hlasov
v prospech doc. F. Gahéra, k trojpätinovému limitu chýbali dva hlasy.
Predseda volebnej komisie preto vyhlásil tretie kolo volieb, kde k víťazstvu už stačil zisk nadpolovičnej väčšiny hlasov. V treťom kole bolo
odovzdaných 63 hlasov, z nich 62 hlasovacích lístkov bolo platných.
Za prof. J. Danka hlasovalo 27 senátorov, za doc. F. Gahéra 35 senátorov, nikto sa nezdržal hlasovania.
Kandidátom na rektora UK sa teda stal doterajší rektor doc. F. Gahér.
Prinášame jeho predstavenie, ktoré odznelo pred voľbou z úst doc.
RNDr. J. Boďa, CSc., dekana FMFI UK a volebný program, ktorým
presvedčil senátorov:

Predstavenie doc. PhDr. F. Gahéra, CSc.
Vážené panie senátorky, páni senátori, vážená akademická obec
Univerzity Komenského, dámy a páni.
Mám česť predstaviť vám kandidáta na rektora Univerzity Komenského, pána docenta Františka Gahéra. Narodil sa 20. januára 1957. Po
skončení vysokoškolského štúdia, odbor filozofia – fyzika v roku 1981
krátko pôsobil na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK, od roku 1983 je
učiteľom na Filozofickej fakulte UK, na jej Katedre logiky a metodológie vied, ktorú od roku 1998 vedie. Habilitoval sa v roku 2000. V rokoch
1995 – 2000 zastával funkciu podpredsedu, v rokoch 2000 – 2002 funkciu predsedu Akademického senátu UK. Od 1. februára 2003 zastáva
pozíciu rektora našej univerzity.
Riadenia Univerzity Komenského sa docent Gahér ujal v období pre
univerzitu naskrze nie ľahkom. Prideľovanie štátnej dotácie vysokým
školám, odvíjajúce sa predovšetkým od počtu študentov, zaradilo paradoxne našu univerzitu medzi slabé, neúspešné školy, zápasiace
o prežitie. Paradoxne, pretože stále sme boli a sme nielen univerzita
s najväčším počtom študentov na Slovensku, ale stále sme boli a sme
univerzita poskytujúca naozaj vysokoškolské vzdelanie, založené na
vlastnom výskume vo veľmi širokom spektre odborov, z ktorých mnohé sú na Slovensku jedinečné. Vnútorným problémom univerzity, ktorý ešte zvýrazňoval nepriazeň spôsobu prideľovania štátnej dotácie,
bola naša, vo viacerých oblastiach nízka efektivita.
Ciest zo zložitej situácie pre našu univerzitu sa ponúkalo niekoľko.
Najľahšou by bola cesta úplného prispôsobenia sa vonkajším podmienkam podľa vzoru viacerých slovenských vysokých škôl, ktoré prijímajú množstvo študentov bez toho, aby sa príliš trápili otázkou kvality ich
vzdelania. Táto cesta by bola pre rektora Gahéra aj cestou najmenšieho odporu – vonkajšieho a povedzme si úprimne, aj vnútorného.
Bola by to ale cesta, po ktorej idúc by sa naša univerzita rýchlo zaradila
medzi školy lokálneho významu a stratila by to, čo budovali generácie
našich predchodcov: status národnej univerzity, presahujúcej svojím
významom hranice Slovenska.
Rektor Gahér si vybral cestu z môjho pohľadu najťažšiu.
Smerom navonok celé svoje funkčné obdobie presadzoval zmenu
spôsobu prideľovania štátnej dotácie vysokým školám tak, aby v inovovanej metodike bola náležite zohľadnená úroveň vlastného výskumu,
ktorý je nutnou podmienkou pre to, aby vzdelanie poskytované vysokými školami bolo vysokoškolské. Zdôrazním, toto nebola cesta najmenšieho odporu. Naopak. So svojou snahou bol rektor Gahér od
začiatku či už v rektorskej konferencii, voči Ministerstvu školstva, sprostredkovane v Rade vysokých škôl, vo výraznej menšine. Napriek tomu sa mu neustálym presviedčaním, argumentáciou podarilo zmenu
dosiahnuť. Zohľadnenie úrovne vlastného výskumu dvadsiatimi percentami štátnej dotácie okamžite vyradilo našu Univerzitu zo skupiny
škôl odkázaných na garantované minimum a zaradilo ju tam, kam patrí:
medzi aj finančne najúspešnejšie vysoké školy.
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Smerom dovnútra začala v posledných rokoch, ak to tak môžem
nazvať, reforma univerzity smerom k vyššej efektivite. Hlavné snaženia tejto reformy sú snaha o racionalizáciu, snaha o zvýšenie podielu
univerzity na slovenskom vysokoškolskom výskume, snaha o zvyšovanie množstva prostriedkov získavaných na výskumné projekty. Začatie takejto reformy bolo asi ešte ťažšie, ako presadenie zmeny spôsobu prideľovania štátnej dotácie. Aj tu rektor Gahér predovšetkým
presviedčal a argumentoval uvedomujúc si, že akademické spoločenstvo je spoločenstvo rovných. Ani ako rektor neustupoval od svojho
názoru, ktorý zastával ako predseda Akademického senátu UK, že
fakulty majú mať maximálnu možnú autonómiu.
Pred tromi, štyrmi rokmi bola naša univerzita zachraňovaná garantovaným minimom a takzvaným špecifikom Univerzity Komenského.
Väčšina pracovníkov univerzity pracovala za tarifné mzdy a aj na tie
nie vždy bolo. Rozšírená bola skepsa, mnoho, predovšetkým mladých
učiteľov odchádzalo na síce horšie, ale bohatšie školy, prípadne do
zahraničia. Dnes je naša univerzita nielen stále najlepšia na Slovensku, ale patrí už aj medzi tie najbohatšie. Na takýto posun môže byť
rektor Gahér oprávnene hrdý. Vo veľkej miere za tento posun môže on.
Pohľad na docenta Gahéra a Univerzitu Komenského, ktorý som zatiaľ prezentoval, si môže poskladať každý z vás z verejne dostupných
zdrojov. Čo ale verejne dostupné nie je, je pohľad zblízka, alebo ak
chcete, môj subjektívny pohľad.
Nepodarilo sa mi rozpliesť môj pohľad na dve zložky, z ktorých pozostáva: na pohľad dekana FMFI UK a pohľad Jána Boďu. Totiž či už
sa na docenta Gahéra pozerám ako dekan mat-fyzu na rektora Univerzity Komenského, alebo ako Jano Boďa na svojho vrstovníka Fera,
vidím to isté – vidím chlapa. Pojem chlap je pre mňa označením pre
muža rovného, priameho, otvoreného. Chlap je u mňa muž, ktorý odhodlane kráča, častokrát so zaťatými zubami, pretože to niekedy bolí,
za cieľom hodným chlapa: aby sa tým, ktorí sú okolo neho a za ktorých
do značnej miery prevzal zodpovednosť, vodilo lepšie. Počas uplynulých štyroch rokov som sa nie raz dostal s rektorom Gahérom do sporu. Nie vždy bol a je záujem mat-fyzu v úplnom prekryve so záujmom
univerzity ako celku a naopak. Bez výnimky to však vždy bol spor
o vec. Vždy to bol spor rovných. A vždy bol spor s rektorom Gahérom
pre mňa potešením, či už som spor vyhral, alebo prehral. Ako logik
vie docent Gahér nielen argumentovať, ale aj vnímať a chápať argumenty protivníka. A ako rovný chlap dokáže priznať, keď sú argumenty protivníka lepšie.
Vážené panie senátorky, páni senátori, nepochybujem o kvalitách
ani jedného z kandidátov na funkciu rektora Univerzity Komenského
na nasledujúce štyri roky. Z môjho vnímania uplynulých štyroch rokov
života našej univerzity však môžem povedať – docent Gahér by bol
dobrým rektorom aj naďalej. Ďakujem za pozornosť.

Volebný program doc. PhDr. F. Gahéra, CSc.,
ktorý predniesol pri príležitosti volieb
kandidáta na rektora UK
Vážené panie senátorky, vážení páni senátori, ctení kolegovia,
milí študenti,
ponímajúc funkciu rektora ako službu univerzite, ovplyvňoval som
rozvoj našej školy konkrétnymi skutkami tak, ako o tom budem o chvíľu
podrobnejšie hovoriť. Spoločne sme pritom vytvorili mnoho nového
a na trajektórii rozvoja sme našu alma mater posunuli do dnešného
stavu. Dnes sme sa na chvíľu zastavili, aby sme uvažovali, ako a kam
ísť ďalej.
Mali ste možnosť oboznámiť sa s mojimi programovými tézami, ktoré som pripravený realizovať, ak dnes získam vašu dôveru na výkon
funkcie rektora v nasledujúcom období. Tézy obsahujú len rámcové
vymedzenie hlavných cieľov, ktoré považujem za potrebné plniť, aby
sme nepremárnili jedinečnú šancu. Vo vymedzenom čase sa pokúsim
tézy nielen rozviesť, ale najmä ukázať, že moje zámery, hoci sú možno
ambiciózne či dokonca veľmi odvážne, nie sú postavené na číro abstraktných úvahách s utilitárnym cieľom upútať dnes vašu pozornosť.

Za každým z cieľov, za každou úlohou je totiž už dnes vykonaná práca, príprava, ktorú viem dokumentovať. Podrobný odpočet ste dnes
dostali v písomnej podobe. Mne osobne dáva vykonaná práca a dosiahnutý stav pocit pevnej pôdy pod nohami pre rázne vykročenie do
budúcnosti.
Za moju základnú prioritu dlhodobo považujem získanie statusu
výskumnej univerzity. Nielen preto, lebo o presadenie tejto idey do
zákona sa zaslúžila naša akademická komunita, ale najmä preto, že
táto idea stále nie je naplnená. Výskumná univerzita musí mať dostatočnú kvantitatívnu základňu a na nej kvalitu reprezentovanú vedou,
študentmi – doktorandmi, finančným zázemím, moderným riadením,
využívaním univerzálnosti skutočnej univerzity, chápaním dobra plynúceho z tradícií, ale aj z ducha modernej Európy. Skúsme sa teraz
postupne venovať analýze týchto predpokladov a s nimi spätých konkrétnych cieľov.
Nárast počtu našich študentov od roku 2003, keď som vo funkcii
rektora začínal, je väčší ako počet všetkých študentov na všetkých
tak rýchlo pribúdajúcich súkromných VŠ na Slovensku. Aj pri našej
veľkosti sme teda stále schopní dynamického rozvoja. Vďaka zmenenej metodike prideľovania doktorandských miest, ktorú sme trpezlivo
presadzovali a nakoniec úspešne presadili, sa zvýšil v tomto roku počet nových miest doktorandov denného štúdia tak, že tvorí dve tretiny
všetkých študentov denného doktorandského štúdia roku 2002. Akreditovaných máme 298 doktorandských študijných programov. Absolventi doktorandského štúdia UK predstavujú 37 % slovenskej výkonnosti. Jedným z krokov, ktoré motivujúco pôsobia na zvýšenie počtu
našich ukončených doktorandov, je aj zavedenie odmeňovania školiteľov za úspešne ukončených doktorandov sumou 30 tisíc korún
z rozvojového fondu univerzity. Výskumné napredovanie mladých
podporujeme aj priamo finančne. Tento rok sme im v rámci Grantovej
agentúry UK rozdelili nezanedbateľných 8,6 miliónov korún, čo je nárast oproti začiatku môjho pôsobenia o viac ako 120 %. O doktorandoch som dlhšie hovoril preto, lebo ich považujem za motor dynamiky
kvalitatívneho rozvoja univerzity a garanciu toho, že UK je nielen de
facto výskumnou univerzitou, ale stane sa ňou aj de jure.
Pozrime sa však aj na ostatné oblasti, determinujúce kvalitu vzdelávania, ktorá je rovnako mojou osobnou prioritou. Možno som na
nič iné na kolégiách rektora na pánov dekanov nenaliehal tak, ako na
výpovednú realizáciu študentskej ankety o vzdelávaní. Považujem ju
totiž za mimoriadne dôležitú spätnú väzbu, ktorá môže hmatateľne
pomôcť identifikovať a odstraňovať nedostatky v našom pedagogickom procese. Na všetkých fórach som aktívne vystupoval proti snahám
v terajšej ekonomickej situácii Slovenska spoplatniť denné štúdium.
Napríklad preto, že som za tým videl hrozbu, že stratíme veľa talentoaných mladých ľudí. Veď už dnes ich je len v Čechách okolo 16 tisíc.
Spoločným úsilím sa nám zmenou metodiky financovania podarilo
získať ako jediným zo všetkých vysokých škôl na Slovensku prostriedky
na tzv. malé študijné programy, neraz unikátne v celoslovenskom význame. Práve o zachovanie takýchto malých študijných programov
sa musíme aj v budúcnosti usilovať, pretože sú nevyhnutné nielen na
reprodukciu vedy a kultúry Slovenska, ale aj pre rozvoj a určovanie
hodnotovej orientácie celej spoločnosti.
V rámci programu Európskej únie Socrates/Erasmus došlo za 4 roky k 100 %-nému nárastu študentskej mobility poslucháčov UK.

Prvým krokom k tomu, aby sme na UK pritiahli viac zahraničných študentov a učiteľov, je naplnenie mojej výzvy, aby sme poskytovali viac
študijných programov v angličtine či v inom svetovom jazyku. Jedinečné synergické možnosti, ktoré rôznorodá UK poskytuje, by som rád
pretavil aj do nových študijných programov, ktoré by poskytovali študentom vedomosti a zručnosti, ktoré sú teraz dostupné len izolovane
v rámci fakúlt. Trh práce si takisto žiada vyššiu univerzalitu.
Služby študentom napríklad v oblasti prístupu k počítačovým technológiám sme z prakticky nulovej úrovne internetizácie študentských
domovov budovali v tempe, ktoré dokonca predstihovalo záujem študentov. Dnes je na Mlynoch a Družbe vybudovaných 3500 internetových pripojení. Ubytovacie služby sa výrazne skvalitnili nebývalo rozsiahlou rekonštrukciou našich internátov, najmä na Mlynoch, ktorá
pokračuje oproti nedávnej minulosti v nevídanom tempe. V tomto období sme po starostlivej príprave začali výber dodávateľa nového informačného systému Študent II na komplexné logistické zabezpečenie
študijnej agendy s vysokým komfortom pre študentov aj učiteľov. Okrem
iných bude obsahovať aj funkcionality elektronického zápisu, elektronického vypĺňania záznamov o udelení kreditov a pod. Od 30. novembra 2006 bude v plnej prevádzke vizuálne a technologicky nová internetová prezentácia univerzity – skrátene nový web. Sme presvedčení,
že toto komunikačné okno UK so svetom výrazne prispeje k zlepšeniu
informovanosti o všetkom našom dianí nielen pre zamestnancov a študentov, ale aj pre ostatných, ktorí sa o UK zaujímajú, či už ide o uchádzačov o štúdium, ich rodičov či potenciálnych vedeckovýskumných
partnerov. Podporu dostupnosti, spektra, kvality, praktickej užitočnosti a internacionalizácie vzdelania, ktoré UK našim študentom
poskytuje, považujem aj do budúcnosti za moju osobnú prioritu.
Z predošlého obdobia môžeme byť skutočne hrdí na niekoľko výsledkov. Za jeden z kľúčových považujem to, že sa nám vytrvalou
prácou podarilo zmeniť metodiku rozdeľovania dotačných prostriedkov zo štátneho rozpočtu tak, že sa už výrazne zohľadňuje vedeckovýskumná aktivita vysokej školy. To sa veľmi priaznivo premietlo do
zvýšenia dotácie pre UK. Jasné pravidlá financovania začali byť motivačným činiteľom pre členov našej akademickej obce. Priemerný plat
zamestnanca UK v roku 2005 bol 20 tisíc a jej učiteľa 25 tisíc korún.
Napriek nepriaznivým vonkajším okolnostiam sa nám teda podarilo
za 4 roky platy zvýšiť o polovicu. Pritom sme zvrátili stratu univerzity
ako celku a dosiahli sme minimálne vyrovnanú ekonomickú bilanciu.
Viem, nebolo to bezbolestné – typickým príkladom je po dohode s dekanmi a odbormi nariadené čerpanie dovoleniek, ktoré znížilo stratu
hospodárenia UK o 26 miliónov. V prípade straty univerzita nemôže
plniť fondy a riadne hospodáriť.
Okrem celkovej ekonomiky sme ozdravili aj štruktúru príjmov, po
novom výnosov – dosiahli sme, že z 2,8 mld. korún, ktoré mohla na
svoju činnosť UK v roku 2005 použiť, pochádzala až štvrtina z nedotačných zdrojov. Vyvážené financovanie za výkonnosť v pedagogike
a vede spolu s pokračujúcou diverzifikáciou finančných zdrojov
považujem aj do budúcnosti za moju osobnú prioritu.
Ešte od čias, keď som bol predsedom AS UK, som ako jeden z mála bojoval za zachovanie právnej subjektivity fakúlt. Ako rektor som
potom plne využil možnosť v jej štatúte zakotviť de facto právnu subjektivitu fakulty či jej rozhodujúcu autonómiu. V súlade s tým je personálna politika a hospodárenie fakúlt výhradne v kompetencii dekanov.
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Dekani majú na základe plnomocenstva, ktoré som im dal, delegované
aj ďalšie významné práva. Na úrade pre verejné obstarávanie sa nám
nedávno opätovne podarilo získať písomné potvrdenie o tom, že samostatne hospodáriace súčasti univerzity môžu aj samostatne obstarávať. Pánom dekanom preto posielam nové plnomocenstvo, podľa
ktorého môžu samostatne podpisovať v rámci verejného obstarávania zmluvy do výšky 4 milióny korún. Miera svojbytnosti fakúlt, ktorú
som napriek zákonom nastolenej strate ich právnej subjektivity považoval za správnu, nie je porovnateľná so stavom na žiadnej inej slovenskej vysokej škole. Aj do budúcnosti budem zástancom maximálnej
miery samostatnosti a zodpovednosti fakúlt. Aj do budúcna sa budem
uchádzať o to, aby fakulty na základe všeobecnej výhodnosti dobrovoľne participovali na synergický efekt prinášajúcich celouniverzitných projektoch. Aj do budúcna budem podporovať špecifiká
fakúlt tak, ako som to urobil napr. pri rozsiahlej rekonštrukcii športovísk
FTVŠ UK, začatí výstavby auly JLF UK, získaní budovy PdF UK na
Račianskej ulici, odovzdaní riadiacich kompetencií kňazských seminárov do rúk Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulty UK alebo pri presadení honorovaných úväzkov od fakultnej nemocnice pre klinických
učiteľov lekárskych fakúlt.
Pre niekoho je November 1989 už len spomienkou, pre niekoho sa
ešte stále neskončil. Neskončil sa pre tých, ktorí vytrvali v boji proti
bezpráviu, proti pokusom kradnúť z verejného majetku, proti prejavom
neonacizmu a rasizmu. Ani UK a členovia jej akademickej obce neboli
ušetrení takýchto činov. Pripomeňme si vraždu Daniela Tupého a postoj UK k nej. Pripomeňme si útok na majetok univerzity v Stupave –
nátlak, ktorý záujemcovia o jednostranne výhodné odkúpenie pozemkov vyvinuli prostredníctvom médií. Svedčí o tom opakovaná žiadosť
o predaj predmetných pozemkov deň po odvysielaní príspevku firmou,
ktorej zástupca vystupoval v príspevku proti univerzite, a to napriek
jasnému písomnému rozhodnutiu vedenia UK pozemky nepredávať,
a v rozpore s akoukoľvek transparentnosťou, ktorej sa len deň predtým
cestou STV dovolával. Pritom rozdiel v cene by bol len k dnešnému
dňu približne 200 miliónov korún v neprospech univerzity. UK žalovala
STV i jej redaktora a žiada od nich primerané ospravedlnenie. Pripomeňme si, že UK podala na súd žalobu na bývalú kvestorku Ing. Zoru
Dobríkovú za nezákonný odpredaj trojizbového bytu v Bratislave, ktorý
zistila svojho času kontrola z Najvyššieho kontrolného úradu a ktorého
podpredsedníčkou paradoxne dnes ona je. Vymožiteľnosť práva na
Slovensku je však všeobecne veľmi nízka, a tak neprekvapuje, že ani
v jednom z týchto sporov nebol vynesený právoplatný rozsudok. UK
sa však nezmenila na realitnú kanceláriu sprostredkujúcu lukratívne
predaje akože nepotrebných pozemkov či budov, pretože mojim cieľom nebol krátkodobý zisk, ale dlhodobý udržateľný rozvoj univerzity. Chcem vyhlásiť a podrobný odpočet to jasne dokazuje, že majetok
univerzity sme zveľadili. Na listy vlastníctva UK sa už podarilo zapísať
131 tisíc m2, ďalších 31 tisíc m2 pozemkov bude zapísaných do konca
tohto roku. Pozemky a budovy potrebujeme na systémový rozvoj našich činností.
Rovnako tak potrebujeme na rozvoj reálnu akademickú samosprávu.
Moje písomné stanovisko k niektorým uvažovaným zmenám vo vysokoškolskom zákone bolo preto striktne zamietavé. Preto, lebo nechcem,
aby sa rozhodovacie právomoci senátov presunuli na správnu radu,
keď by napr. rektora univerzity volili namiesto senátorov podnikatelia
a politici zo správnej rady, a to ešte bez časového obmedzenia jeho
funkčného obdobia. Nechcem, aby ako orgán akademickej samosprávy zanikla Rada vysokých škôl. A tak ďalej. Aj do budúcna bude mojou osobnou prioritou chrániť a zveľaďovať nielen univerzálne hodnoty demokracie a humanizmu, akademické práva a slobody, ale
aj majetok univerzity.
Čo z vykonaného ďalej plynie pre budúcnosť?
Ak by som bol zvolený, nástojčivo by som nabádal pánov dekanov,
aby naplnili žiadosť vedenia univerzity a pripravili inováciu strategických
plánov fakúlt, z ktorých by sme spoločne kreovali nový strategický plán
univerzity. Doň by som chcel zakomponovať aj nasledovné princípy.
Univerzita je predovšetkým vzdelávacia ustanovizeň, v ktorej majú
učitelia pracovať v prospech študentov a manažéri fakúlt a univerzity
v prospech všetkých – študentov, aj učiteľov. Zodpovednosť za riadenie, za hospodárenie, za zveľaďovanie majetku, za vytváranie vhodných
podmienok na štúdium leží predovšetkým na vedeniach fakúlt, na vedení univerzity a podľa zákona práve na osobe rektora. Zodpovednosť
rektora UK je o to väčšia, že UK nie obyčajnou univerzitou či len jednou
z mnohých. UK je referenčný bod vzdelávania, výskumu a kultúry Slovenska. Pretože si uvedomujem náš diel zodpovednosti za budúcnosť
Slovenska, bude aj v budúcnosti mojou prioritou, aby sa naša
univerzita výrazným spôsobom podieľala na budovaní znalostnej
spoločnosti v hlavnom meste, regióne i na Slovensku, a to znalostnej spoločnosti založenej na hodnotách humanizmu. Už doteraz
sme urobili viditeľné kroky v toto smere, ktoré prebúdzajú spoločnosť
a orientujú ju v súlade s týmito hodnotami.
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Ak chce byť UK konkurencie schopná prinajmenej v stredoeurópskom
vysokoškolskom priestore, musí byť aj kvalitnou vedeckovýskumnou
ustanovizňou. Vývoj v tejto oblasti sa nezvyčajne zrýchľuje a tí, ktorí
chcú byť úspešní, sa integrujú a kooperujú, pretože len obrovské investície môžu zabezpečiť také prístroje, zariadenia a podmienky, ktoré
vedú k úspechu v medzinárodnej súťaži. UK musí využiť svoje postavenia národnej univerzity a ako líder iniciovať integráciu a mobilizáciu
vedeckovýskumného potenciálu bratislavských verejných vysokých
škôl, presvedčiť predstaviteľov mesta, regiónu, vlády a podnikateľskej
sféry o potrebe hmatateľnej spolupráce, o nevyhnutnosti budovania
a investovania do koncentrovaných vedeckovýskumných centier. Iniciačné rokovania už v tejto oblasti prebehli a vyhliadky na úspech sú
veľké. Ak sa podarí dosiahnuť synergický efekt tejto integrácie a využitia prostriedkov z európskych fondov a iných zdrojov, univerzita sa
môže doslova katapultovať na vyššiu obežnú dráhu a s ňou môže rozkvitnúť nielen Mlynská dolina, ktorej vízia ako slovenského silicon valley
už nie je len utópiou. Technicko-ekonomickú štúdiu rozvoja Mlynskej
doliny, ako podklad pre ďalšie rokovania s predstaviteľmi vlády, už
máme vypracovanú. Vychádzala zo zámerov Prírodovedeckej fakulty
UK a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, ktoré mi poskytli
páni dekani. Kalkulácia nákladov hovorí o 1 miliarde a 766 miliónoch
korún.
Skutočnosť, že bratislavský región bude mať z hľadiska financovania
z európskych štrukturálnych fondov výnimku a bude z nich môcť čerpať, nevznikla sama od seba. Okrem vedenia univerzity ju priamo podporili aj jej zamestnanci doslova hektickými, ale úspešnými manévrami
pri tvorbe zásobníka výskumných projektov. Za to im všetkým patrí
vďaka.
Keďže kvalitná veda nepozná hranice štátov a spôsob financovania
vedy a výskumu z európskych fondov bude preferovať veľké projekty,
musíme viac medzinárodne spolupracovať v prioritných programoch
EÚ s najuznávanejším univerzitami v susedných regiónoch. Okrem
tradične nadštandardných vzťahov s Karlovou univerzitou sme nadviazali dobré vzťahy s Masarykovou univerzitou. S vedením Masarykovej
univerzity, ktorá je v tomto smere neobyčajne dynamická, už prvé rokovania o vedecko-technickej spolupráci prebehli a ďalšie sú pripravené o dva týždne. Zároveň však musíme integrovať vlastný vedeckovýskumný potenciál. Aj v budúcnosti bude mojou prioritou, aby
sme vytvárali centrá excelentnosti a vysoko špecializované servisné
pracoviská, na ktorých by mali možnosť participovať pedagógovia
a vedeckí pracovníci zo všetkých fakúlt, aby sa využila synergia
širokého portfólia vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti pracovísk UK. Ako príklad môže slúžiť univerzitné centrum excelentnosti
biochémie a biotechnológií, ktorého vznik sme už doviedli do realizačného štádia a schválili vo Vedeckej rade UK. Prihlásili sa doň zamestnanci a pracoviská zo siedmich fakúlt, pre ďalšie je stále otvorené.
Predpokladám, že si v ňom nájdu miesto napríklad aj teologické fakulty
na parkete bioetiky, právnická fakulta na parkete legislatívnych otázok
biomedicínskeho výskumu a ochrany duševného vlastníctva a jeho
zhodnocovania. Ak učiteľ či vedec univerzity vytvorí nové poznatky,
ktorých komercializácia povedie k finančným ziskom, adekvátna časť
týchto ziskov musí pripadnúť aj samému autorovi. Zjednodušene povedané, musíme vytvoriť také zázemie a servis, vďaka ktorému budú
môcť jej vedecko-pedagogickí zamestnanci zbohatnúť na výsledkoch
svojho výskumu tak, ako je to bežné na amerických univerzitách. Na
najlepšej ceste sú rokovania na získanie značnej sumy prostriedkov
na rozbeh tohto nášho centra.
Toto je môj návrh, ako zabezpečiť harmonický rozvoj UK, jej vedeckovýskumnej infraštruktúry a rekonštrukcie jej zariadení, budov a laboratórií. Návrh dobrovoľnej integrácie, synergie a využitia viaczdrojového financovania rešpektujúci tradície overené históriou a reálie
21. storočia.
Vážené dámy, vážení páni, ctené kolegyne a kolegovia, milí študenti!
Ako kandidujúci rektor mám z jednej strany výhodu, z druhej strany
nevýhodu. Výhodu v tom, že som sa už mnohé potrebné pre výkon
funkcie rektora naučil. Nevýhodu v tom, že u mňa nebudete hodnotiť
len sľuby, pretože moje vízie budúcnosti budete posudzovať v kontexte už dosiahnutého. Nevýhoda je to preto, lebo nikdy sa nepodarí
dosiahnuť všetko, ak si kladieme vysoké ciele. Som však presvedčený,
že v prípade Univerzity Komenského, tejto jedinečnej národnej inštitúcie, si ani iné ciele klásť nemôžeme. Dnes som tu formuloval moje
myšlienky ako ten, kto štvrtý rok ako rektor slúži univerzite a ponúka
jej službu na ďalšie obdobie. Pre mňa to bola, je a v prípade zvolenia
bude služba. Služba študentom, služba univerzite, služba Slovensku.
Ak bude chcieť UK navrhnuté méty dosiahnuť, bude potrebné vynaložiť
veľa úsilia, trpezlivosti, a najmä práce všetkých členov jej akademickej
obce. Ponúkam teda nie môj program, ale program, ktorý môže byť
len náš. Je len na vás, aby ste posúdili, či môže byť tvorivou a pritom
reálnou inšpiráciou pre našu alma mater a celú jej akademickú obec.
Ďakujem vám za pozornosť.

Výmena informácií o stave a perspektívach farmaceutického školstva v Českej a v Slovenskej republiky v kontexte vývoja farmaceutických vied, ale aj
otázky spojené s akceptáciou študijných programov a mobilít študentov a učiteľov boli cieľom stretnutia vedení farmaceutických fakúlt SR a ČR, ktoré
sa uskutočnilo v dňoch 6. – 7. októbra 2006 v Rekreačnom a doškoľovaciom stredisku Zentiva, a.s., Bezovec. Podujatie pripravila Farmaceutická
fakulta UK a je pokračovaním pravidelných stretnutí, ktoré sa konajú od r. 2004.

Stretli sa manažmenty slovenských a českých farmaceutických fakúlt
Program stretnutia zahrnoval základné oblasti
činnosti fakúlt, v rámci ktorých prebiehala výmena
poznatkov a názorov a hľadali sa možnosti širšieho využívania technického a tvorivého potenciálu
zúčastnených pracovísk.
V rámci pedagogickej oblasti odzneli informácie o študijných programoch, o záujme študentov
o štúdium, o priebehu prijímacieho pokračovania,
o úspešnosti štúdia, o kreditovom systéme a o vzájomnom uznávaní absolvovaných disciplín v rámci
mobility študentov, ale aj otázky spojené s možnosťou mobility učiteľov a výmeny študijnej literatúry. Diskusia venovala pozornosť aj možnostiam
zapojenia fakúlt do koncepcie vzdelávania farmaceutických asistentov (alternatíva farmaceutického laboranta), ktoré sa pripravuje v ČR.
V oblasti vedy a jej rozvoja diskusia a prijaté
závery boli zamerané na doktorandské štúdium,
kde v súvislosti s voľnou kapacitou školiteľov
FaF UK v Hradci Králové navrhla širšie zverejňovanie možností prijímania na tretí stupeň štúdia,
diskutovali sa aj možnosti výmeny doktorandov
formou krátkodobých pobytov (minimálne 3 mesiace na základe využívania Fondu mobility). Na
programe boli aj otázky študentskej vedeckej činnosti a jej podpory, ako i možnosti vzájomného porovnávania kritérií pre habilitačné a inauguračné
konanie. Závery diskusie boli transformované do
podoby odporúčaní vedeniam jednotlivých fakúlt.

V oblasti zahraničnej spolupráce boli prediskutované závery výročnej konferencie Európskej
asociácie farmaceutických fakúlt, konanej od
7. – 11. 6. 2006 v Tartu, Estónsko. Vymenili sme
si skúsenosti o ďalšom pokračovaní euroaktivít
farmaceutických fakúlt a spoločne sme konštatovali potrebu inovácie európskej smernice o požiadavkách na farmaceutické vzdelávanie. Odzneli
aj informácie o realizácii projektov zameraných
na mobility študentov a učiteľov a dohodli sme
sa, že vedenia fakúlt budú hľadať možnosti pre
vzájomné prehĺbenie aktivít v tejto oblasti. Súčasťou
tejto agendy bola aj informácia o výučbe anglického programu štúdia farmácie. Napriek dlhoročnej
ponuke na jednotlivých fakultách sa tento program výučby nedarí rozvíjať. Výnimkou je akademický rok 2006/07, v ktorom na FaF UK v Bratislave študujú v anglickom programe dve skupiny
väčšinou gréckych študentov (40 študentov). Súčasťou diskusie na túto tému bola aj výmena
skúseností s odstraňovaním negatívnych dopadov
(zľahčovanie nárokov), ako aj so zamedzovaním
konkurencie medzi fakultami pri získavaní študentov.
V rámci voľnej diskusie vedenie fakulty v Hradci Králové upozornilo na potrebu zjednotenia postupu pri získavaní práva na postgraduálne vzdelávanie v rámci atestačného konania v rezorte
zdravotníctva. Analyzovali sa vzťahy s rezortom

zdravotníctva, v rámci ktorých fakulty nemajú dostatočnú podporu rezortných riadiacich orgánov
(MZ), ale aj im podriadených inštitúcií (Ústavu pre
ďalšie vzdelávanie v ČR a SZU v SR) a profesných
komôr (Grémium majiteľov lekární a Česká lekárnická komora). Napriek tomu vedenia fakúlt konštatovali, že charakter farmaceutického vzdelávania
a farmaceutická profesia majú výlučne zdravotnícky charakter, a preto pri realizácii systému ďalšieho vzdelávania nie je možné fakulty z celého
procesu vynechať. Naviac aj legislatíva (zákon
o VŠ) svojou dikciou dáva nielen právo, ale aj požaduje aktivity fakúlt v tejto oblasti. V súvislosti
s tým sa fakulty dohodli na vzájomnej podpore
pri presadzovaní svojho postavenia v rámci postgraduálneho vzdelávania v rezorte zdravotníctva,
včítane využitia skúsenosti na lekárskych fakultách.
Zároveň pripravia k akreditácii príslušné študijné
programy. V diskusii sme si tiež vymenili skúsenosti týkajúce sa miesta cudzích jazykov a telesnej výchovy v systéme vysokoškolského štúdia
a prideľovania kreditov pre tieto predmety.
V závere stretnutia bola venovaná pozornosť
budúcnosti farmaceutického štúdia, záujmu absolventov stredných škôl o štúdium, spôsobu
vykonávania prijímacích pohovorov a aktivitám
vedúcim k racionalizácii celého procesu. Účastníci
stretnutia konštatovali, že záujem o štúdium farmácie zatiaľ pretrváva a bude pokračovať ďalších
3 – 5 rokov. V obsahu prijímacieho konania sú niektoré odlišnosti v systéme výberu študentov (konanie len z biológie a chémie v Bratislave, kým
v ČR aj fyzika), v spôsobe šírenia informácií o prijímacom konaní (celoštátne akcie o možnostiach
štúdia – SR), o spôsobe vlastného overovania
a vyhodnocovania materiálov (zverejnenie otázok,
organizovanie kurzov pre maturantov), o využití
výpočtovej techniky a zverejňovaní výsledkov (počítačový program na generovanie testov a vyhodnocovanie výsledkov v Bratislave).
Súčasťou neformálneho programu bola aj turistická vychádzka na zrúcaninu hradu Tematín v chotári obce Hrádok, pochádzajúceho z roku 1270.
Účastníci stretnutia označili výmenu skúsenosti
medzi fakultami za významný prínos a navrhli pokračovať v tradícii. Na základe pravidelnej cirkulácie bude v roku 2007 organizátorom stretnutia
vedenie Farmaceutickej fakulty Veterinárnej a farmaceutickej univerzity v Brne.
prof. RNDr. V. Foltán, CSc.,
doc. RNDr. R. Čižmáriková, CSc.,
prodekani FaF UK

Recenzia

I. Hulín, D. Maasová, P. Slavkovský: SLOVNÍK MEDICÍNSKYCH TERMÍNOV
Bratislava, Faber 2006, 286 s. ISBN 80-89109-17-X

Keď profesor Hulín so svojím kolektívom napísal Patofyziológiu a klinickú fyziológiu pre magisterské a bakalárske štúdium a zistil, že študenti majú problémy pri jej čítaní, vyzval všetkých študentov,
aby podčiarkli slová prípadne vety, ktorým nerozumejú. Prekvapením bolo, že nerozumejú slovám
nielen čisto medicínskym, ale ani slovám, ktoré sa používajú v bežnej reči, ale pochádzajú z gréčtiny
alebo latinčiny. Nebolo im jasné, čo je autonómny, axiálny, defekt, emisie, eradikovať, oportúnny, paralelný, rezistencia, rezultát, preventívny, rigidita a podobne. To ho priviedlo k myšlienke napísať slovník.
Treba povedať, že paperbacková väzba a formát je ideálny pre nosenie vo vrecku, takže pomoc je
pri čítaní medicínskej literatúry vždy nablízku. Množstvo slov v slovníku odpovedá použitým cudzím
výrazom pochádzajúcim z gréckeho a latinského jazyka, ktoré sa v textoch patofyziológie a medicíny
vôbec vyskytujú. Slovník bude iste dobrým sprievodcom a rýchlou pomôckou pre študentov a lekárov.
Genéza tohto slovníka je však aj určitým mementom. Zrušili sme na školách tzv. mŕtve jazyky a výsledok je ten, že potrebujeme pochopiť zmysel slov, najmä v medicínskej oblasti, pomocou slovníkov.
Oveľa ťažšie sa nám učia cudzie jazyky, pretože internacionálne slová v angličtine, francúzštine i nemčine väčšinou pochádzajú z gréckeho a z latinského jazyka. Nebolo by rozumné poopraviť si názor
na vyučovanie tzv. mŕtvych jazykov na stredných školách?
Autorskému kolektívu treba poďakovať, že promptne vyplnil medzeru vo vzdelaní študentov a uľahčil
študovanie medicínskych kníh.
I. Ďuriš, LF UK
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Nový atletický štadión FTVŠ UK
nesie meno prof. A. Kuchena
Na Fakulte telesnej výchovy a športu UK bol dňa 26. októbra 2006
sviatok. V areáli fakulty na Lafranconi sa konalo slávnostné otvorenie zrekonštruovaného atletického štadióna pomenovanom po
prof. Andrejovi Kuchenovi. Za posledné dva roky vyvinulo vedenie
fakulty a univerzity mimoriadne úsilie, aby sa obnovil staručký atletický
štadión, postavený ešte koncom dvadsiatych rokov minulého storočia,
ktorý napriek viacerým rekonštrukciám už nevyhovoval moderným
požiadavkám vyučovania a športovej prípravy.

Nový štadión prestrihnutím pásky otvorili doc. F. Gahér, rektor UK,
doc. D. Kutlík, dekan FTVŠ UK, prof. T. Kampmiller a pán Šabata (za
realizátorov stavby). Na slávnosti boli ďalej prítomní zástupcovia
MŠ SR, SOV, SAZ, ako i členovia rodiny prof. Kuchena a ďalší hostia.
K prítomným sa prihovorili rektor UK, dekan FTVŠ UK a vedúci katedry
atletiky, ktorí vyzdvihli význam moderného športoviska z hľadiska skvalitnenia vyučovacieho procesu na FTVŠ UK, športovej prípravy výkonnostných a vrcholových športovcov, ako aj paralympionikov SR. Radostnú atmosféru podčiarklo aj vystúpenie folklórneho súboru Gymnik,
čestné kolo na novom štadióne absolvovali úspešní atléti – doktorandi
a študenti FTVŠ UK, účastníci supermaratónskeho behu Viedeň – Bratislava – Budapešť.
Rekonštrukčné práce na novom štadióne trvali 6 týždňov a vyžiadali
si finančné náklady 12 miliónov korún. Atletická trať a sektory sú vybavené moderným umelým povrchom na báze porplastikových polyuretánových látok.
Na podnet členov vedeckej rady fakulty prijalo vedenie FTVŠ UK
múdre rozhodnutie pomenovať zrekonštruované objekty fakulty po
významných osobnostiach, ktoré pôsobili na FTVŠ UK. Tak bol atletický štadión pomenovaný po prof. Andrejovi Kuchenovi, vysokoškolskom
pedagógovi, ktorý od r. 1946 pôsobil na Telovýchovnom ústave Filozofickej fakulty UK a pripravoval učiteľov telesnej výchovy a telovýchovných odborníkov. V roku 1960 na Inštitúte telesnej výchovy a športu
založil katedru atletiky a v rokoch 1964 –1969 bol dekanom FTVŠ UK.
V tejto funkcii sa významnou mierou pričinil o prinavrátenie objektov
na Lafranconi Univerzite Komenského, od r. 1969 v tejto lokalite sídli
FTVŠ UK.
Prof. A. Kuchen bol jednou z vedúcich osobností telovýchovných
vied v Československu. Bol autorom mnohých monografií a jeho Metodika športového tréningu z r. 1965, alebo Teória a didaktika atletiky
z osemdesiatych rokov dodnes udivujú svojou komplexnosťou a modernosťou. Bol vedúcim riešiteľských kolektívov celoštátnych výskumných úloh, ako školiteľ vychoval celý rad vedecky graduovaných odborníkov. Jeho škola sa vyznačovala dôsledným spájaním teórie a praxe,
štrukturálnym systémovým a genetickým prístupom v skúmaní športových javov a procesov. Jeho vedecké práce a projekty boli známe
nielen doma, ale aj v zahraničí. Plným právom preto nový štadión nesie jeho meno a súčasťou otvorenia bolo aj odhalenie pamätnej tabule
venovanej prof. Kuchenovi,
Atletický štadión na Lafranconi má bohatú minulosť. Pripravovali sa
tu významní reprezentanti československej a slovenskej atletiky i olympionici. Spomeňme napr. prof. Romana Moravca, Mgr. Júliusa Ivana,
Mgr. Roberta Ruffíniho a z tých mladších Mgr. Marcela Lopuchovského,
Dr. Mariána Vanderku a paralympijského víťaza Mareka Margoča.
Na záver chceme vysloviť želanie, aby sa štadión prof. A. Kuchena
stal miestom modernej výučby poslucháčov FTVŠ UK, vyhľadávaným
miestom pre žiacke atletické podujatia, tréningovým priestorom budúcich úspešných reprezentantov slovenskej atletiky, telesne postihnutých atlétov a ďalších športovcov, ako aj prostredím pre rekreačné
aktivity zamestnancov UK a obyvateľov okolitej lokality.
Doc. PhDr. Ján Koštial, PhD., Katedra atletiky FTVŠ UK
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Dvojnásobný úspech našich atlétov
na supermaratóne
Jedno z najnáročnejších bežeckých podujatí – 17. ročník supermaratónu Viedeň – Bratislava – Budapešť sa konalo v dňoch 19. – 23. októbra
2006. Po prvýkrát viedla trasa pretekov aj cez Slovensko a Bratislava sa
stala etapovým mestom. V priebehu piatich súťažných dní absolvovali jednotlivci alebo 4 – 5 členné družstvá 318,4 km. Prvá etapa Viedeň – Bratislava
merala 93,6 km, druhá etapa Bratislava – Györ 84 km, tretia etapa Györ –
Tata 60,5 km, štvrtá etapa Tata – Budakeszi 59,3 km a piata etapa Budakeszi
– Budapešť 21,1 km. Väčšina z vyše 71 km dlhej slovenskej trasy viedla
po dunajskej hrádzi, od hraničného prechodu v Bergu až po Gabčíkovo,
skadiaľ pretekári pokračovali po miestnych komunikáciách až na hraničný
prechod v Medveďove. Cieľ 1. etapy a štart 2. etapy bol na dunajskom
nábreží pod mostom Lafranconi.
Cieľom podujatia nie je iba podanie náročného športového výkonu, ale
aj vzájomné spoznávanie sa ľudí, krajín, zvykov, nadväzovanie kontaktov
a výmena skúseností.
Centrálny organizačný výbor v Budapešti sa už niekoľko rokov usiloval
zapojiť do podujatia aj slovenskú stranu. Voľba partnera padla logicky na
FTVŠ UK, ktorá disponuje výhodnou polohou, priestormi, početným a kvalitným technicko-organizačným zázemím. Keď L. Asványi, riaditeľ športových
hál MLADOSŤ a ELÁN, prevzal funkciu predsedu slovenskej časti organizačného výboru, začala viac ako 6-mesačná príprava slovenskej strany.
Za FTVŠ UK boli členmi organizačného výboru zástupcovia z katedry atletiky prof. T. Kampmiller a doc. J. Koštial a tajomníčka fakulty Ing. J. Tóthová.
O náročnosti organizácie svedčí počet 1200 účastníkov podujatia (pretekárov – bežcov, cyklistov, inline korčuliarov a organizátorov) a približne
200 sprievodných vozidiel. Bolo treba zabezpečiť propagáciu podujatia, tlačovú poradu, pasové záležitosti, program v cieli a na štarte pretekov, kanceláriu pretekov, miesta pre regeneráciu pretekárov, parkovacie priestory
a ich stráženie, ubytovanie, stravovanie, výber a označenie trasy pretekov,
14 občerstvovacích staníc, 3 odovzdávkové územia pre štafety a pod.
Ďalšou dôležitou úlohou organizačného výboru bolo zabezpečiť aj dôstojnú slovenskú športovú reprezentáciu. Aj to sa podarilo vďaka účasti 4 univerzitných družstiev – dvoch z FTVŠ UK a dvoch z UMB Banská Bystrica.
V súťaži univerzitných družstiev žien získalo družstvo FTVŠ UK v zložení
L. Danišová – K. Liptáková – P. Kadlicová – V. Točeková – D. Ziburová
1. miesto (v celkovom poradí 113. miesto) časom 31:36:55 hod. a v súťaži
mužov koedukované družstvo v zložení A. Berešová – Š. Čuvala – M. Dzurilla – K. Ondek 2. miesto (celkove 34. miesto) časom 27:08:03 hod. Spolu
na podujatí štartovalo 167 družstiev. Každý z členov družstiev absolvoval
v priebehu 5 dní vzdialenosť 90 – 100 km. Priemerná traťová rýchlosť nášho
družstva žien bola približne 5:00 min.km-1 a mužov 4:25.km-1.
Na organizácii pretekov sa podieľalo 114 študentov trénerského štúdia
so špecializáciou atletika a kondičný tréner, všetci členovia katedry atletiky,
zamestnanci fakulty a veľa ďalších spolupracovníkov. Osobitná vďaka patrí
rektorovi UK doc. F. Gahérovi za podporu pri organizácii podujatia, riaditeľom ŠD Ľ. Štúra, Družba a Lafranconi za zabezpečenie ubytovania a stravovania pre 597 účastníkov, ako aj študentom FTVŠ UK, ktorí s pochopením
uvoľnili ubytovacie priestory v ŠD Lafranconi.
Aj keď sme iba získavali skúsenosti s organizáciou takéhoto náročného
podujatia, potešili nás kladné ohlasy v tlači, vyjadrenia členov centrálneho
organizačného výboru a hlavne samotných súťažiacich. Organizáciu a podmienky na našom území hodnotili zo všetkých etapových miest a trás najvyššie. Je to pre nás zaväzujúce, a tak už potichu rozmýšľame o našom
podiele na 18. ročníku supermaratónu.
Doc. PhDr. Ján Koštial, PhD., FTVŠ UK

Žena je pre muža veľký dar
Rovnoprávnosť žien a mužov v spoločnosti je
aktuálna otázka našej doby. V kultúrnom vývoji
ľudstva došlo totiž k nesprávnemu a neetickému
androcentrizmu, k určitej nadvláde mužov nad
ženami. Ženy boli nedoceňované a zatláčané len
do privátnej sféry rodín. Boli oblasti spoločenského života, ktoré boli akoby vyhradené len mužom.
Nie je to ešte tak dávno, keď ženy museli bojovať
o svoje volebné právo.
V modernej otvorenej spoločnosti ide o garantovanie rovnosti mužov a žien v spoločnosti, teda
o rodovú rovnosť (gender), o rovnosť oboch pohlaví.
Čo na túto tému môže povedať teológia? To boli
otázky predložené na zodpovedanie na medzinárodnom ekumenickom sympóziu Žena v cirkvi,
ktoré sa konalo v rámci grantového VEGA projektu dňa 26. októbra 2006 na Evanjelickej
bohosloveckej fakulte UK. Organizátormi tohto
sympózia boli prof. ThDr. Igor Kišš a odb. as.
ThDr. Sidonia Horňanová, PhD. (na obr.) Na sympóziu odznelo 18 krátkych referátov prednesených
domácimi evanjelickými teológmi, ale aj teológmi
rímskokatolíckymi, gréckokatolíckymi, predstaviteľmi filozofických odborov, expertmi z oblasti dejín literatúry z rôznych fakúlt a univerzít od nás
i zo zahraničia (Česká republika, Nemecko).
Keďže išlo o sympózium na pôde teologickej
fakulty, cantus firmus celého sympózia bolo konštatovanie, že ženu si je treba vysoko vážiť ako
veľký Boží dar pre muža, rodinu, cirkev a spoločnosť. Žena bola stvorená podľa Biblie Bohom, aby
muž nežil v osamelosti, ale aj aby dopĺňala deficity
mužskej prirodzenosti. K ženskej povahe patria
mnohé vzácne vlastnosti, ktoré mužom chýbajú.
Žena vie svojich blízkych oveľa viac milovať ako
muž, ktorý, zdá sa, má väčšiu tendenciu k egoizmu, žena má oveľa väčšiu charizmu pre službu,
vie sa skloniť k nemocným a trpiacim, tak ako to
muž nevie. Čo by boli naše nemocnice bez žien,
ochotne slúžiacich pacientom v úlohe sestričiek?
A čo by boli naše rodiny bez obdivuhodnej lásky
manželiek k ich manželom a matiek k ich deťom?
Muž je obyčajne kormidelníkom lode rodiny, ale
žena sa stará o pasažierov na tejto lodi.
Aj sama cirkev zakúša mnoho zo ženskej spirituality, ktorá vie byť často hlbšia, oddanejšia a pre
náboženské hodnoty otvorenejšia ako spiritualita
mužov. Mnohé ženy, aj keď im boli dané predovšetkým vlastnosti strážkyň rodinného krbu, sa
vedia veľmi dobre uplatniť aj v spoločenskom
živote – v politike, v riadení spoločnosti, dokonca
v protestantských cirkvách aj v kňazskej službe
a v mnohých ďalších oblastiach, ktoré v minulosti
boli pokladané len za sféru mužov. Vďační sme
našim ženám aj za ich zmysel pre ekológiu a pre
estetiku životného prostredia. Aj v tom sa ukazuje
akýsi Intelligent Design stvorenia, že človek bol
stvorený ako muž a žena a spolu tvoria komplementárnu, vzájomne sa dopĺňajúcu dvojicu. Aj tu

ako by platili slová prvej kapitoly Biblie: „A Boh
videl všetko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré.“
Pochopiteľne, nielen žena vie byť vzácnym doplnkom deficitov mužskej prirodzenosti, ale muž
je zase doplnkom ženských deficitov, je oporou
pre svoju ženu. Preto muž potrebuje k svojmu
šťastnejšiemu životu ženu a žena potrebuje zase
muža.
Prvý okruh tém sa zaoberal pohľadom na ženu
v biblickom kontexte. Tri referáty (Bándy, Grešo,
Ábel, Horňanová) poukázali na to, že už v správe
o stvorení sveta sa hovorí, že muž a žena boli stvorení, aby boli rovní jeden druhému. Až v dôsledku
ľudského hriechu došlo k určitému degradovaniu
žien akoby až na slúžky a otrokyne mužov.
Druhý okruh referátov (Kišš, Benka, Batka) sa
zaoberal otázkou vzťahu žien a mužov, ako ich
podáva moderná teológia. Tu sa konštatovalo,
že človek bol podľa Biblie stvorený na Boží obraz,
a to v sebe zahrňuje aj rovnosť muža a ženy
a lásku v ich vzájomnom vzťahu, ako to vyplýva
z agapickej lásky, ktorá je podľa teológie medzi
osobami svätej Trojice. Vzťah lásky muža a ženy
v manželstve a v rodine má byť reflexom božskej
agapickej, to znamená nezištnej, nesebeckej a nepodmienenej lásky.
V treťom okruhu referátov sa prednášatelia zaoberali postavením žien v dejinách, a síce v antickej spoločnosti (Gažík), u apoštolských otcov
(Valčo, Žilinská univerzita, Evanjelická katedra),
u cirkevných otcov (Slodička, Gréckokatolícka
fakulta, Prešov) a teologickou koncepciou Hildegardy z Bingenu (Zaviš-Rajčanová).
Štvrtý okruh tém sa týkal Ženy v interkonfesionálnych súvislostiach. Prvý referát (Prostredník) hovoril o tzv. feministickej teológii, ktorá sa snaží
dotiahnuť rovnosť mužov a žien vo všetkých vyjadreniach teológie a je pestovaná predovšetkým
ženami. Zástupca rímskokatolíckej teológie interpretoval názory pápeža Jána Pavla II. pre valorizá-

Odhalili pamätnú tabuľu obetiam totality
Pri príležitosti otvorenia nového akademického roka bola na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK dňa 20. septembra 2006 odhalená
pamätná tabula „na pamiatku profesorov fakulty Dr. J. Beblavého,
Dr. J. Ďurkoviča, Dr. J. Janka, Dr. S. Š. Osuského, absolventov fakulty a študentov, ktorí boli v období vlády komunistickej strany v rokoch 1948 – 1989 z politických dôvodov vylúčení zo SEBF alebo
väznení.“ Ako prítomných informoval dekan EBF UK prof. ThDr. Juraj
Bándy, návrh, aby v budove fakulty bola umiestnená táto tabuľa, pochádza od evanjelického farára Jána Paulova. Tak ako autor návrhu,
ani jeden z vymenovaných profesorov nie sú už medzi živými. Posolstvom pamätnej tabule je, aby pripomínala, že máme vykonať, čo
vtedajší profesori nemohli a nesmeli, a aby pripomenula študentom,
v akých časoch sa vtedy študovalo.
Daniel Baláž, študent 4. roč. EBF UK

ciu ženy v cirkvi (Fula, Žilinská univerzita, salezián).
Evanjelická doktorka teológie Ševčíková zase
hovorila na mariologickú tému: Prečo je Panna
Mária paradigmou pre ženy a mužov v cirkvi?
Tieto referáty ukázali ekumenickú šírku celej konferencie.
Piaty okruh tém mal názov Žena v interdisciplinárnych súvislostiach. Predstaviteľka FiF UK
doc. Plašienková hovorila o fenoméne „večného
ženstva“ v myslení Teilharda de Chardin. Zástupca
rímskokatolíckej teológie z Palackého univerzity
v Olomouci p. Mikeš, pôsobiaci aj v USA, hovoril
na tému Teologické systémy vedenia bez ženy
a ich možný vplyv na globalizáciu. V tomto okruhu
sa prezentovali aj predstavitelia dejín literatúry –
pracovník Národnej knižnice v Martine doc. Kovačka podal referát na tému Malá esej o Podjavorinskej labutej piesni o Márii Magdaléne. Ide
o málo známu poému Podjavorinskej o vzťahu
medzi Ježišom a Máriou Magdalénou, kde autorka rieši ich vzťah celkom ináč, ako známa kniha
Da Vinciho kód. Tu bolo vidieť, ako staré poklady
našej slovenskej poézie majú aj svoju dnešnú
aktuálnosť. Posledný referát v tomto okruhu mala
opäť literárna historička Slavomíra Očenášová
z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na tému
K problematike manželiek evanjelických farárov
v dobe komunistického prenasledovania kňazov.
Šiesty okruh tém sa zaoberal otázkou ženy
v kontexte svetových náboženstiev. Prvý referát
sa zaoberal Možnosťami uplatnenia žien v islamskom náboženskom živote (Maňková, Žilinská univerzita, Evanjelická katedra). Druhý referát predniesla nemecká pracovníčka z lekárskej misie,
ktorá 18 rokov pracovala v Nepále, Dorothea Friederici na tému Žena v hinduizme.
Sympózium zakončila obsažná diskusia o referátoch.
I. Kišš, EBF UK

Gondova sa dočkala výťahu
Na dvore budovy Filozofickej fakulty UK sa už niekoľko mesiacov pracuje
na výstavbe výťahu. Presklená kabína s nosnosťou 630 kg a priestorom
pre ôsmich ľudí láka a vyvoláva záujem študentov. V objekte bolo potrebné
vybudovať výťah, aby sa zabezpečil presun študentov s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Dovtedy totiž museli pohybovo obmedzení
študenti schodisko štvorposchodovej budovy zdolávať s pomocou iných
osôb alebo komplikovaných zariadení. Realizácia projektu bola odsúhlasená ministerstvom školstva a vďaka jeho finančným prostriedkom a podpore Rektorátu UK bolo možné výstavbu uskutočniť.
Vzhľadom na funkciu výťahu je kabína prispôsobená rozmerom invalidného vozíka. Zábradlie, sklopná lavička, znakové tlačidlá pre nevidiacich
a slabozrakých tvoria základnú výbavu výťahu, ktorého sprístupnením sa
zjednoduší a spohodlní presun osôb v budove. Hlavná stavebná činnosť
sa začala v letných mesiacoch, aby sa využil znížený pohyb študentov
v areáli školy. Ukončenie výstavby je naplánované na november tohto roka.
Výťah by preto mohol byť sprevádzkovaný už čoskoro.
Daniela Dobáková, študentka Katedry žurnalistiky FiF UK
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Pribudnú ďalšie možnosti využitia preukazu ISIC?
Študenti Univerzity Komenského používajú každodenne svoj študentský preukaz. Týmto preukazom je bezkontaktná čipová karta MIFARE
s pamäťou veľkosti 4 kB. V súvislosti s touto témou som oslovil Ing. Miroslava Ilavského, oblastného manažéra pre Slovensko spoločnosti
EM-test-SK, s.r.o., ktorá je dodávateľom týchto preukazov a niektorých systémov pre Univerzitu Komenského v Bratislave.
Ako hodnotíte svoju doterajšiu spoluprácu s Univerzitou Komenského v Bratislave?
– Univerzita Komenského začala ako jedna z prvých na Slovensku vydávať už v roku 2003 preukazy vo forme bezkontaktnej čipovej karty.
S približne 30 000 študentmi je najväčšou univerzitou na Slovensku
a naším významným partnerom v oblasti kariet, identifikačných systémov a systémovej integrácie. Našu štvorročnú spoluprácu môžem hodnotiť ako vysoko pozitívnu.
S akými typmi preukazov sa môžeme stretnúť na našej univerzite?
– Študent denného štúdia do 26 rokov dostane kartu ISIC, pedagogickí zamestnanci ITIC, nepedagogickí zamestnanci, externí študenti
a niektoré ďalšie skupiny majú preukazy s vlastným vizuálom UK, s odlišnou farebnosťou.
Aké je uplatnenie študentských preukazov?
– Tieto karty neslúžia len ako identifikačný nástroj, ale sú multifunkčné. To znamená, že študent môže svoj preukaz využívať ako
dopravnú kartu na cestovanie, vo viacerých štátnych vedeckých knižniciach a knižniciach vysokých škôl, na uplatnenie rôznych výhod, zliav
a benefitov.
Je teda možné tieto preukazy používať aj mimo univerzity?
– Áno, umožňuje to systémová integrácia týchto preukazov v tzv.
systéme EMBASE, ktorý bol vytvorený a je spravovaný spoločnosťou
EMCARD, a.s. Táto spoločnosť celoslovensky združila emitentov kariet
a zabezpečila, že poskytovatelia služieb uznávajú preukazy vydané na
univerzitách, vysokých školách a najnovšie aj na niektorých stredných školách. Viac sa o možnosti využitia preukazov v externých aplikáciách dočítate na webovej stránke tejto spoločnosti www.emcard.sk.
A čo využitie preukazov priamo na pôde univerzity?
– Na pôde Univerzity Komenského preukaz umožňuje napríklad kontrolovaný vstup do vybraných učební, budov, vnútorných priestorov
a na parkoviská. V budúcnosti sa bude riešiť vstup s turniketmi do niektorých budov a internátov. Možné je využitie preukazov na bezhotovostné platby a objednávanie obedov v univerzitnej jedálni, platby za
kopírovanie, knižničné služby, na evidenciu dochádzky zamestnancov
a podobne. Uplatnenie je široké, závisí čisto od požiadaviek a finančných možností univerzity.
Karta teda môže fungovať aj ako elektronická peňaženka?
– Áno, ako vnútorný platobný okruh s možnosťou nabitia kreditu na
osobné účty držiteľov kariet a jeho odčítavanie pri platbách za rôzne
tovary a služby. Iným variantom je zapísanie kreditu priamo na kartu
a odčítavanie z nej. Presne takto fungujú preukazy u niektorých dopravcov, hlavne v podnikoch SAD.

Študenti považujú za štandard aj využívanie svojich ISIC preukazov na uplatňovanie komerčných zliav. Aké výhody v tomto
smere poskytuje karta ISIC?
– Poskytovanie komerčných zliav je spojené so zakúpením licencie
ISIC na príslušný akademický rok. Partnerská spoločnosť CKM SYTS,
ktorá je výhradným predajcom licencií ISIC na Slovensku, má uzavreté dohody s viacerými predajcami a poskytovateľmi služieb. Títo
partneri študentom so zakúpenou licenciou poskytujú výhodné zľavy. Medzi tieto spoločnosti patria viaceré obchodné siete, kníhkupectvá, stravovacie reťazce a dopravné spoločnosti u nás i vo svete.
Študenti využijú tieto zľavy hlavne v zahraničí počas letných brigád.
Držitelia preukazu takisto uvítajú zľavy na rôzne kultúrne a športové
podujatia, v niektorých lyžiarskych strediskách a podobne. Podrobné
informácie nájdete na webovej stránke www.isic.sk.
Aké sú najčastejšie otázky a problémy študentov, s ktorými sa
stretávate?
– Študenti sa na nás obracajú najmä pri individuálnych problémoch so
svojimi preukazmi, či už ide o neuznanie nároku na zľavu u poskytovateľov služieb, problémy s aktiváciou preukazov na univerzitnom
termináli, riešenie tzv. mimoriadnych udalostí, ako je strata, zničenie
alebo nefunkčnosť preukazu a pod. Takisto ich zaujímajú možnosti
využitia svojho preukazu. Všeobecne je dôležité, aby si študent po
zápise do ďalšieho ročníka, pripravení a nahraní príslušných údajov,
aktivoval svoj preukaz na univerzitnom termináli. Je potrebné pozorne čítať hlásenia na obrazovke terminálu a uistiť sa, že študentská,
železničná aj dopravná časť boli aktivované správne. V prípade akýchkoľvek problémov je potrebné kontaktovať oddelenie čipových kariet
na Rektoráte UK. Aj pri strate, odcudzení alebo poškodení preukazu
je potrebné navštíviť toto pracovisko. V prípade problémov s uznaním
preukazu u niektorého z partnerov zapojeného v EMBASE, je možné
napísať e-mail na: emcard@emcard.sk.
Aké novinky ste pripravili pre akademický rok 2006/2007?
– V spolupráci so spoločnosťou FaxCopy sme celoslovensky spustili projekt Študent Plus, ktorý umožní po aktivácii tejto služby na
univerzitnom termináli použiť študentský preukaz ako elektronickú peňaženku na kopírovanie vo vybraných pobočkách FaxCopy na Slovensku, so získaním 10 percent kreditu naviac. Momentálne to využívajú
už študenti ôsmich univerzít a vysokých škôl v SR. Verím, že aj Univerzita Komenského sa zapojí do tohto projektu a poskytne túto možnosť svojim študentom.
Rastislav Teplánský,
študent Katedry žurnalistiky FiF UK

Latinčina spája univerzity
Zásluhou dlhoročných vzťahov vedeckých kruhov našej alma mater s Univerzitou vo Viedni sme
my, poslucháči 4. ročníka klasickej filológie, mali
možnosť v aprílových dňoch 2006 zúčastňovať
sa na mimoriadne zaujímavých prednáškach. Tieto
prednášky organizovala Katedra klasickej a semitskej filológie Filozofickej fakulty UK v spolupráci s Inštitútom pre klasickú filológiu vo Viedni
(Institut für Klassische Philologie, Mittel- und Neulatein). Hlavnou témou prednášok bola stredoveká
a novoveká latinská tvorba. Odborníkmi v tejto
oblasti vo Viedni sú prof. Franz Römer a Dr. Elisabeth Klecker.
Prof. Römer nás oboznámil s tvorbou humanistického básnika Francesca Petrarcu. Azda každý
pozná jeho Sonety pre Lauru. Jeho latinská tvorba už nezožína tú istú slávu, hoci nie je o nič horšia, ba práve naopak. V deviatich knihách eposu
Africa sa nechal inšpirovať čo do látky Liviom
a literárne Vergíliom. Nachádzame slová, frázy,
citáty i celé scény. Nie je to však lacné epigónstvo,
pretože Petrarca napĺňa svoje dielo novým obsahom. Dej sa odohráva počas 2. púnskej vojny,
kedy rímskemu vojsku v Kartágu velil Scipio. Ale
Scipio je tu predstaviteľom kresťanského Ríma,
zatiaľ čo Hannibal pohanského Kartága. Scipio-
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novo víťazstvo symbolizuje víťazstvo kresťanstva
nad pohanstvom. Ďalej sme čítali o dialógu Rozumu a Radosti v morálnom traktáte De remediis
utriusque Fortunae. Vo svojej dobe to bolo najviac
čítané Petrarcovo dielo. Samotný názov je ťažko
preložiteľný do slovenčiny. V latinčine totiž slovo
fortuna má význam šťastie i nešťastie. Doslovne
by to znelo Lieky proti obom Fortúnam. Napokon
sme sa mohli zahĺbiť do listov adresovaných klasickým autorom s názvom Familiares. Medzi inými
píše Ciceronovi, Senecovi, Varronovi, Liviovi, ktorý
bol jeho obľúbeným historikom. Ďalej Homérovi
a v metrickej forme – ako sa na básnika patrí –
Horatiovi a Vergiliovi. Vo všetkých spomenutých
dielach sme odhaľovali skryté náznaky z antických autorov odeté v novom šate. To len svedčí
o Petrarcovej výbornej znalosti klasických autorov.
Do iného súdka načrela Dr. Klecker. Zaujala nás
tvorbou jezuitských autorov píšucich po latinsky.
Ako inak, najprv nás oboznámila s historickým
pozadím vzniku Spoločnosti Ježišovej – jezuitov
a jej zakladateľom Ignácom z Loyoly. Takisto sme
si uvedomili významnú úlohu jezuitovv školstve
v 16. storočí. Cieľom bolo všeobecné vzdelanie
s ovládaním jazykov, čo bolo dôležité v misiách.

Medzi významných predstaviteľov jezuitov pochádzajúcich z Nemecka patrí aj Petrus Canisius.
Z jeho mnohých činností uvediem aspoň toľko,
že sa podieľal na zakladaní kolégia v Prahe r. 1562.
Z ďalších možno spomenúť Michaela Denisa,
Františka Xaverského, Niccola Giannettasia, Nicolausa Avanciniho. Z rozsiahlej literárnej produkcie
najviac zaujali vtedajšie správy z exotických krajín, ktoré sú cenným zdrojom poznatkov o súdobej
histórii a cestopisnej tvorbe. A nie je prekvapením, že sme boli opäť konfrontovaní s antickými
paralelami. To nás len utvrdzuje v už získanom
presvedčení, že cesta ad fontes – k prameňom
je nevyhnutná. Inak by sme si nemohli naplno
vychutnávať krásu stredovekej a novovekej latinskej produkcie, ak by sme najprv dôkladne nepoznali klasické antické diela.
Prednášky boli pre nás obohatením nielen z odbornej, ale aj z ľudskej stránky. Sú znakom toho,
že vzťahy medzi našimi dvoma univerzitami sa
utužujú a už dávno prekročili obzor len odborného
rastu a zdieľania sa. Teraz sa už dajú označiť za
priateľské.
E. Taranová, FiF UK

K životnému jubileu prof. Vladimíra Černušáka
Koncom novembra sa dožil významného životného jubilea 85 rokov jeden z najvýznamnejších telovýchovných pedagógov na Slovensku prof. PhDr. Vladimír
Černušák, CSc.

Prof. V. Černušák sa narodil 25. 11. 1921 v Novom Meste nad Váhom. Po maturite na mestskom
gymnáziu odišiel študovať do Bratislavy na Prírodovedeckú fakultu vtedajšej SU, ktorú úspešne
ukončil v roku 1946. Svoju pedagogickú činnosť
začal ako odborný asistent na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave, kde pôsobil v rokoch
1953 – 1959. Jeho vzťah k športu sa profiloval hlavne na plávanie, ale obľuboval i iné športy ako lyžovanie, športové hry či turistiku. Počas tohto
obdobia napísal svoje prvé vysokoškolské skriptá
– Základy plávania, ktoré popisovali techniky
a metodiky jednotlivých plaveckých spôsobov
a položili základy športovej plaveckej techniky
a plaveckej terminológie. Od roku 1959 do roku
1960 pôsobil ako docent na Filozofickej fakulte
UK. Po zriadení Inštitútu telesnej výchovy a športu, z ktorého sa neskôr stala Fakulta telesnej vý-

chovy a športu UK, prešiel 1. 9. 1960 na toto nové
pracovisko, kde pôsobil až do roku 1990.
Postupne na vysokej škole vykonával rôzne pedagogické, ale aj spoločenské funkcie. Do roku
1961 bol študijný prodekan na ITVŠ, neskôr do
roku 1963 bol vedúci Katedry plávania, turistiky
a lyžovania. V roku 1965 obhájil titul kandidáta
pedagogických vied. Po zriadení Fakulty telesnej
výchovy a športu UK sa stal vedúcim Katedry teórie a metodiky plávania. Túto funkciu vykonával
až do konca roku 1968.
Od 1. 8. 1963 do 31. 8. 1966 vykonával funkciu
prorektora Univerzity Komenského, v roku 1968
mu bol udelený titul mimoriadny profesor. Zriadením federatívneho usporiadania Československa
v roku 1968 sa stal predsedom Slovenskej telovýchovnej organizácie, ale svoj kontakt s fakultou
neprerušil až do odchodu do dôchodku. Ako najvyšší predstaviteľ slovenskej telovýchovy a neskôr
predseda Slovenského olympijského výboru prednášal na fakulte organizáciu a riadenie TV a športu, olympijské hnutie a olympionizmus.
Veľmi široký záber majú jeho vedecké práce
a publikácie nielen z oblasti športu, ale aj z oblasti
olympijského hnutia. Významnou mierou sa podieľal aj na položení základov športovej prípravy
talentovanej mládeže, známe z tohto obdobia sú
napr. výskumné práce Športová príprava a rast
pohybovej výkonnosti mládeže, Závislosť všeobecnej telesnej výkonnosti od telesného rozvoja športujúcich detí alebo Vplyv plávania na pohybovú
výkonnosť mládeže atď. Ako jeden zo zakladateľov športovej plaveckej prípravy na Slovensku
a v bývalom Československu je autorom viacero

významných publikácií z oblasti plávania, napr.
Základy plávania, skokov do vody a vodného
póla, Plavání, Športový tréning plávania, skokov
do vody a vodného póla atď.
Prof. Černušák ako pedagogická autorita s mnohostrannými záujmami, aktivitami a hlavne s bohatými životnými skúsenosťami vždy rád spolupracoval so študentmi a kolegami na pracovisku.
Spoločne sme prežili mnoho chvíľ, ktoré boli pre
mňa školou života a z ktorých som mal vždy dobrý pocit. Rád si napr. spomínam, keď som ešte
za totality, ako plavecký reprezentant, s prof. Černušákom absolvoval lyžovačku vo Švajčiarsku, ale
i na ďalšie chvíle na katedre, ktorú prof. Černušák
dlhé roky viedol.
Prof. Černušák je nositeľom viacerých štátnych
vyznamenaní a medzinárodných ocenení. Je čestný člen MOV a čestný predseda SOV. Počas svojej
významnej funkcie bol na 17 olympijských hrách,
i v nórskom Lilehammeri v r. 1994, kde sme po
prvý raz štartovali pod vlajkou samostatného Slovenska.
Prof. Černušák sa i dnes udržuje v dobrej fyzickej kondícii, každý deň začína rannou gymnastikou, okrem toho pravidelne chodí plávať a snaží
sa byť čo najviac na čerstvom vzduchu.
Vážený pán profesor, pri príležitosti Vášho významného životného jubilea Vám do ďalších rokov želáme veľa zdravia, šťastia a spokojnosti,
aby ste sa ešte dlho tešili z pekných chvíľ života
v kruhu svoje rodiny, priateľov, ale i nás všetkých.
Dr. Ľubomír Kalečík,
FTVŠ UK

Recenzia

Charfaoui, Emília: NEMECKÝ JAZYK PRE NEFILOLÓGOV
Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, druhé upravené a doplnené vydanie, 2006. 200 strán. ISBN 80-223-2172-9

Charfaoui, Emília: NEMECKÝ JAZYK PRE NEFILOLÓGOV. KĽÚČ K CVIČENIAM A TESTOM
Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, druhé vydanie, 2006. 36 strán. ISBN 80-223-2193-1
Učebnica Nemecký jazyk pre nefilológov je určená pre „učiacich sa, ktorí
majú základné vedomosti z nemeckej gramatiky a ovládajú slovnú zásobu
obsiahnutú v stredoškolských učebniciach“. Obsahuje ucelený pohľad na
praktickú nemeckú gramatiku.
Učebnica sa skladá z troch častí. V prvej časti, ktorú nazvala autorka Stručný
prehľad gramatiky, sú vysvetľované základné gramatické (morfologické
a syntaktické) pravidlá podľa slovných druhov. Pri jednotlivých slovných
druhoch (podstatných menách, zámenách, prídavných menách, číslovkách,
slovesách, predložkách a príslovkách) autorka charakterizuje ich gramatické
kategórie, upozorňuje na základné morfologické pravidlá pri ohýbaní (skloňovaní, časovaní a stupňovaní) a venuje potrebnú pozornosť aj existujúcim
nepravidelnostiam. Zo širokej problematiky ohýbania ohybných slovných
druhov sa snaží vybrať tie najdôležitejšie princípy z hľadiska praktickej všeobecnej komunikácie a aj z hľadiska ich výskytu a funkcie v odbornom texte.
Na morfologickú charakteristiku nadväzuje vysvetľovaním syntaktických
hodnôt, t.j. poukazovaním na funkciu jednotlivých slovných druhov v stavbe
vety. Potrebnú pozornosť venovala základným slovosledným typom (vetný
rámec, miesto osobného tvaru slovesa pri zloženom prísudku v závislosti
od typu vety a pod.) a aj tvorbe záporu. Prvú kapitolu uzavrela stručnou
časťou o tvorení slov v nemeckom jazyku (skladaní, odvodzovaní a prechode slova z jedného slovného druhu do druhého).
Pri koncipovaní aj tejto teoretickej časti mala autorka publikácie stále na
zreteli adresáta. Zrozumiteľnosť dosiahla jasnou a logickou kompozíciou,
uvádzaním vhodných príkladov a tiež používaním jednoznačných odborných
názvov. Za cenné považujeme v tejto súvislosti to, že v tretej časti nazvanej
Prílohy uviedla hneď na začiatku prehľadnú tabuľku so základnými odbornými
názvami v slovenčine, latinčine a nemčine. Autorka učebnice venuje veľkú

pozornosť nielen vysvetľovaniu gramatických javov, ale aj ich precvičovaniu
a osvojovaniu si. Za každou teoretickou časťou je praktická časť, v ktorej
sú cvičenia rôznej náročnosti.
Druhú časť predkladanej publikácie tvoria testy, ktoré sú zoradené podľa
náročnosti od prvého po šiesty stupeň. Sú orientované na progresívnu
a systematickú gramatiku, na písomný prejav a čítanie s porozumením. Riešenia cvičení a úloh sú publikované v samostatnom zošite, ktorý je dôležitou
súčasťou predstavovaného študijného materiálu.
V tretej časti práce sú praktické prílohy. Sú to tabuľky so základnými odbornými názvami (ako sme to už uviedli vyššie), prehľad časovania, tvorenie slovesných gramatických tvarov, predložkové väzby slovies a pod.
Autorka do tejto časti práce vybrala nielen najpotrebnejšie sumarizujúce
a doplňujúce informácie o morfológii a syntaxi nemeckého jazyka, ale zaradila sem aj praktické vzorové texty (životopis), niektoré základné geografické údaje o nemecky hovoriacich krajinách, skratky používané v obchodnej korešpondencii a aj stručný prehľad o nových pravopisných pravidlách.
Zjednocujúcim prvkom tejto pomerne heterogénnej časti je jej komunikatívna pragmatická funkcia.
Pozitívne hodnotíme tiež to, že v druhom vydaní autorka zapracovala pripomienky študentov, ktorí pracovali s prvým vydaním učebnice, a snažila
sa sprehľadniť lingvistickú terminológiu a odstupňovať študijný materiál
podľa náročnosti. Učebnicu vrelo odporúčame všetkým záujemcom o nemecký jazyk, ktorí sa chcú zdokonaliť v praktickej gramatike a chcú si rozšíriť
základnú slovnú zásobu aj o niektoré základné konštrukcie administratívneho či obchodného štýlu.
Doc. PhDr. Mária Vajičková, CSc.
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Študentským perom

Dôležité je, aby človeka štúdium bavilo

Internátna „prvá pomoc“
Každý študent žijúci na internáte dlhšie ako
tri dni vie, že je to niečo, na čo nikdy nezabudne, stokrát oľutuje, ale o niekoľko rokov
na to bude spomínať so širokým úsmevom
na tvári. Hoci sa ubytovacie podmienky zdajú
neznesiteľné, pleseň v sprchách a nesplachujúci záchod na nevydržanie, otravní spolubývajúci a strava na zaplakanie, o pár rokov
bude toto semenište nerestí zvané internát
len dobrým zdrojom zábavných historiek všetkých druhov.
Existuje však pár maličkostí, ktoré niekoľkoročný „dobrovoľný pobyt“ v tomto študentskom väzení dokážu celkom účelne a milo
spríjemniť. Jednou z nich je župan. Možno
je to trochu snobské alebo staromódne, ale
nie každý spáva v pyžame vhodnom pre zrak
celej chodby. Zato ho každý ocení pri fajčiarskych posedeniach na balkónoch, náhlych
„chodboviciach“ alebo pri nečakanej návšteve rodičov práve noc po tom, čo ste po búrlivom večere zaspali (takmer) oblečení. Taktiež
„solídny“ a objemný hrnček ocení každý
milovník kofeínu. Stačí si naliať kávu raz
a pomaly z veľkého „vedra“ popíjať celé ráno.
Skvelými pomocníkmi sú aj plastové misky
na jedlo od mamičky, rodinné balenie sladkostí na ťažké chvíle, korková nástenka na
odkazy pre spolubývajúcich... Avšak aj rozdvojku využije každý. Počet nabíjačiek na
telefón, stolných lámp, fénov, kuliem či notebookov, vynásobený spolubývajúcimi, sa
neustále zvyšuje. Elektrické zásuvky v internátnych stenách tomuto nárastu tvrdošijne
odolávajú a svoj počet nemenia.
Jednou z vecí z kategórie „luxus“ je minichladnička. Je to možno trochu neobvyklé
vybavenie internátnej izby, ale dá sa v nej
uschovať veľa vecí čerstvých a aj studených.
Od ovocia a zeleniny pre milovníkov čerstvej
stravy, až po olivy, sódu či ľad pre zábavychtivých jedincov. Komu sa nechce chodiť často
do obchodu a chce sa vopred vybaviť pre
svoj budúci privát, minichladnička je investícia, ktorá sa oplatí.
Napokon je tu minižehlička. Dokonale odstráni stopy po preflámovanej noci na obľúbenom oblečení, zakryje stopy po praní
v umývadle a zabezpečí svojmu majiteľovi
nehynúcu slávu a obdiv v radoch svojich
spolubývajúcich. Takže, hor sa do nakupovania!
Nina Gotrzmannová

Boris Barthó študoval právo vo Viedni. V rozhovore približuje systém štúdia v Rakúsku a porovnáva
život slovenského a rakúskeho študenta. Svoju budúcnosť vidí v európskom práve. Myslí si, že by sa
každý právnik mal snažiť byť špičkovým odborníkom vo svojej oblasti.
Akú strednú školu a kde si vyštudoval?
– Absolvoval som gymnázium vo Viedni. Išlo o „normálne“ rakúske gymnázium s vyučovaním v nemčine a všetkým, čo s tým súvisí. Kto má rakúsku maturitu či už zo školy v Rakúsku alebo z nejakej bilingválnej školy na Slovensku, ktorej maturity sú uznávané ako „rakúske“, je v Rakúsku prijatý na vysokú
školu bez prijímacích skúšok. Okrem toho sa môžu študenti prijatí na vysokú školu na Slovensku bez
akýchkoľvek ďalších podmienok zapísať na štúdium na ekvivalentnej vysokej škole v Rakúsku.
Rozhodol si sa pre vysokoškolské štúdium práva. Prečo?
– Právo ma jednoducho zaujíma a baví. Navyše je to samozrejme aj „perspektívny“ obor z hľadiska
možnosti uplatnenia sa na pracovnom trhu. A tiež predstavuje výzvu zasadzovať sa za spravodlivosť.
Kde si študoval právo? Aké to bolo?
– Študoval som vo Viedni, dva semestre štúdia som absolvoval vo francúzskom Dijone (cez ERASMUS).
Štúdium na oboch univerzitách (Viedenskej i Burgundskej v Dijone) by som kvalifikoval ako kvalitné.
Je rozdiel v štúdiu práva v Rakúsku a na Slovensku?
– Z toho, čo som sa dozvedel z diskusií so slovenskými právnikmi by som povedal, že vo Viedni sa
kladie väčší dôraz na samostatné aplikovanie právnych noriem. Študent môže pri skúške používať
aktuálny text zákona a s ním má vyriešiť konkrétny prípad. Na Slovensku sa naproti tomu často skúša
samotný text zákona. Ďalší rozdiel je v tom, že v Rakúsku sú ústne skúšky vždy verejné a konajú za
účasti 10-20 študentov, ktorí si chcú vypočuť skúšku u svojho budúceho skúšajúceho. Ďalej by som
spomenul, že v Rakúsku je štúdium spoplatnené, platí sa 380 eur za semester.
Býval si vo Viedni alebo si dennodenne dochádzal? Dá sa to zvládať?
– Počas celého štúdia som býval v Bratislave a denne dochádzal. Pre slovenských študentov vo
Viedni to nie je nič výnimočné, vcelku sa to dá zvládať. Náročné to je najmä na začiatku štúdia – prednášky sa začínajú ráno, takže treba skoro vstávať. Ak chcem stihnúť prednášku o 8.00 h, musím vstať
približne o 5.30 h. Prednášky a cvičenia vo vyšších ročníkoch sa väčšinou konajú neskôr – o 10.00 h
alebo poobede, takže je to už menej náročné.
Bolo náročné študovať právo v nemeckom jazyku, v inom štáte a učiť sa?
– Študovať v inom štáte a jazyku je istotne náročnejšie, ale nie nezvládnuteľné. Rozhodujúci je podľa
mňa (popri talente na cudzie jazyky) záujem o spoznávanie inej (i keď dosť blízkej) krajiny, jej dejín,
spoločenského a politického života. Dôležité teda je, aby človeka štúdium bavilo.
Si spôsobilý robiť právnickú prax na Slovensku, alebo to, že si robil právo v Rakúsku, ťa
„obmedzuje“ len na Rakúsko?
– Štúdium sa dá na Slovensku nostrifikovať, otázka je samozrejme s hľadaním práce. Tu sa dá uvažovať buď o práci s medzinárodno-právnym alebo európsko-právnym rozmerom, príp. pracovať i so
slovenským vnútroštátnym právom a danú problematiku si naštudovať.
Líši sa život študenta v Rakúsku v porovnaní so slovenským študentom?
– V Rakúsku je organizácia štúdia podstatne voľnejšia než na Slovensku. Nie je predpísaná žiadna
normatívna dĺžka štúdia ani termíny jednotlivých skúšok. Každý si môže sám určovať tempo štúdia.
Dôležité je mať motiváciu, udržať disciplínu a nezačať sa „flákať“. Zo systému samozrejme vyplýva, že
neexistuje nič také ako „krúžky“ na slovenských vysokých školách. Spoluštudujúci, s ktorými sa človek
stretáva na prednáškach, sa často menia. Nadväzovanie trvalejších kamarátskych vzťahov je preto
ťažšie.
Čo teraz robíš?
– V júni som urobil posledné skúšky, v lete som potom odovzdal diplomovú prácu, ktorej vyhodnotenie som dostal na jeseň. Momentálne čakám už len na diplom. Chcem ísť na stáž na súd do Rakúska a po jej skončení sa chcem venovať práci s európskym právom.
Čo by si rád dosiahol v budúcnosti? Máš nejaký „kariérny“ sen? Akej oblasti práva by si sa rád
venoval?
– Chcem pracovať, ako som spomenul, s európskym právom. Nejaký konkrétny kariérny sen nemám,
ale myslím, že každý právnik by sa mal snažiť byť špičkovým odborníkom vo svojej oblasti.
Matúš Demko

Štúdium v slovenčine
Vzdelávanie na vysokej škole v cudzom jazyku nie je v dnešnej dobe nič
nezvyčajné. Kuriozitou však je, ak pre človeka vyrastajúceho na Slovensku,
je tým jazykom slovenčina. Ako zvládajú vysokú školu študenti maďarskej
národnosti?
„Bol to taký malý skok, lebo na strednej škole i doma sa hovorilo iba po
maďarsky. Teraz však už nemám väčšie problémy,“ vraví Tomáš, prvák
aplikovanej informatiky. Jeho spolužiak Szabi dodáva, že prvé prednášky
boli náročné, no pomaly si zvykajú. Ildi, študujúca geológiu, prichádzala
predtým do kontaktu so slovenčinou málo a spočiatku bolo pre ňu štúdium
náročné. „Našťastie, mám veľmi dobrých spolužiakov, ktorí sa mi vždy snažia
pomôcť.“ vraví s úsmevom. Študentka slovenčiny Brigi má však aj negatívne skúsenosti s kolegami: „Niektorí majú poznámky, ktorými nepriamo naznačujú, že im moja národnosť vadí.“ Na otázku, či majú nejaké výhody, že

ovládajú ďalší jazyk, vyhŕkne odpoveď hneď Ildi, ktorá v letnom semestri
pôjde s ročníkom na exkurziu do Maďarska a bude robiť tlmočníčku.
Keď sa pýtam na slovenčinu, všetci zhodne tvrdia, že patrí medzi náročné
jazyky. „Najťažšie je skloňovanie a slovosled,“ vravia chalani, ktorí už pre
odbornejšie slová hľadajú slovenský ekvivalent dlhšie. Brigi, ktorá doučovala slovenský jazyk spolužiakov na strednej škole, vidí najväčšie rozdiely
vo výslovnosti: „V maďarčine je nemožné, aby vedľa seba stáli viac ako dve
spoluhlásky. Pre niektorých je priam nevysloviteľné slovo zmrzlina či vzťahovať. Takisto písmeno ch je problematické, často je zamieňané za k.“
V bežnej komunikácii medzi spolužiakmi či spolubývajúcimi na internátoch nemajú problém, hoci slang ich občas dostane do situácií, keď nevedia,
o čom je reč. Otázkou, ktorý jazyk uprednostňujú, ich rozosmeje a odpoveď
znie – samozrejme maďarčina!
Kristína Pauková

Stranu pripravili študenti 1. a 2. ročníka Katedry žurnalistiky FiF UK

