Ocenenie poľského profesora teoretickej chémie
Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady UK dňa 17. mája 2006 v Rektorskej sieni UK udelila Univerzita Komenského Veľkú zlatú medailu UK
prof. Andrzejovi Jerzy Sadlejovi z Univerzity M. Koperníka v Toruni, Poľsko.
Prof. A. Sadlej je významný európsky i svetový
kvantový chemik, ktorý svojím vedeckým dielom
prispel k rozvoju kvantovej chémie vo všetkých
podstatných smeroch, a to tak v oblasti rozvoja
teórie, ako i počítačových programov, zmysluplných aplikácií zameraných najmä na fyzikálne
vlastnosti molekúl a významných zovšeobecnení.
Nielen že úspešne rozvíja poznanie v oblasti kvantovej chémie, ale aj mimoriadne aktívne podporuje medzinárodnú vedeckú spoluprácu, do ktorej sú dlhodobo zapojení aj vedeckí pracovníci
z Prírodovedeckej fakulty UK i z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK.
Prof. A. Sadlej študoval chémiu, matematiku
a fyziku na univerzitách vo Varšave a v Krakove.
Pod vplyvom politických udalostí v Poľsku odišiel
v roku 1981 do Švédska, kde pôsobil na Univerzite v Lunde až do roku 1997. Počas tohto pobytu
sa stal švédskym štátnym občanom. V roku 1997
sa vrátil do Poľska, kde prijal ponuku viesť Katedru
kvantovej chémie na Univerzite Mikuláša Koperníka v Toruni, na ktorej pôsobí aj v súčasnosti. Jeho
rozsiahla sieť medzinárodnej spolupráce zahrňuje
vedecké pracoviská napríklad na anglických univerzitách v Sheffielde a v Exeteri, v USA, v Nemecku, kde spolupracuje najmä s Inštitútom Maxa
Plancka pre astrofyziku, v Amsterdame, v Aténach
a v neposlednom rade i v Bratislave.
Prof. A. Sadlej je známy svojou priekopníckou
prácou v oblasti molekulových vlastností. Hoci
publikoval viacero prác zaoberajúcich sa význam-

nými aplikáciami metód kvantovej chémie na veľmi presné výpočty najmä elektrických vlastností
molekúl, najviac cenený je jeho hlboký fyzikálny
pohľad na vlastnosti molekúl a súvislosť s ich chemickými vlastnosťami.
Profesor Sadlej publikoval viac než 250 vedeckých prác, takmer všetky v najvýznamnejších medzinárodných vedeckých časopisoch. Jeho publikácie boli podľa SCI citované približne 5000-krát,
z nich dve viac než 600-krát a osem viac než
100-krát. Nejde však len o scientiometrické parametre. Jeho práca je mimoriadna najmä svojím
hlbokým fyzikálnym pohľadom, priekopníckym
charakterom a rozsahom oblastí, v ktorých pracuje.
Spolupráca prof. Sadleja so slovenskou vedeckou komunitou najmä na Univerzite Komenského,
je dlhodobá a mimoriadne rozsiahla. So slovenskými spoluautormi publikoval viac ako 70 prác,
na ktorých sa podieľali viacerí naši učitelia i doktorandi. Spolupráca ďalej pokračuje a týka sa aj
mladých slovenských vedeckých pracovníkov.
„Pre Univerzitu Komenského je prestížne, že počítačový program pre zahrnutie efektov elektrónovej korelácie metódou spriahnutých klastrov,
vyvinutý na našich pracoviskách, sa stal súčasťou
programového balíka MOLCAS Univerzity v Lunde.
Takto je distribuovaný a dostupný vedcom, ktorí
sa zaoberajú vlastnosťami molekúl, ich interakciami a reaktivitou v mnohých oblastiach chémie,
fyziky a biológie na mnohých svetových pracoviskách. Stalo sa tak predovšetkým vďaka spolupráci

s prof. A. Sadlejom“, vyzdvihol vo svojom slávnostnom prejave doc. F. Gahér, rektor UK.
Po udelení vyznamenania predniesol prof. Sadlej
emotívnu akceptačnú reč, v ktorej sa vyznal zo
svojho vzťahu k Bratislave a k svojim vedeckým
kolegom na Univerzite Komenského. Jej text prinášame na str. 3.
(jh)

Čas dovoleniek a prázdnin
Simon Wiesenthal raz povedal, že z lietadla sa Európa od Ameriky dá ľahko
rozoznať: nad Amerikou čnejú mrakodrapy, nad Európou katedrály.
Európa je plná historických pamiatok – archeologických, umeleckých, architektonických aj iných skvostov. Mnohé z nich poznáme, ale viac je tých, ktoré
sme ešte neobjavili.
Čas dovoleniek a prázdnin je určený na oddych. Či ho strávite na lehátku
pri vode s Da Vinciho kódom, alebo cestovaním, je vec vášho výberu. Nemá
však každý z nás v skryte duše túžbu navštíviť a na vlastné oči vidieť určité
miesto na tejto planéte, v Európe či hoci aj na Slovensku? Čo tak nasadnúť
do vlaku, auta či lietadla a práve cez toto leto si splniť svoje sny! Že to nebude oddych? Práve naopak, bude, ale v inom, aktívnom formáte, ktorý prinesie uspokojenie z poznávania a z nových skúseností. Možno vám ostane
v batožine aj kúsok tajomnej mystiky napríklad z návštevy kostola Kristovho
kláštora, bývalého sídla templárov, v portugalskom meste Tomar.
Želáme vám príjemnú dovolenku a prázdniny!
(jh)

Akademický senát UK vyhlásil voľby kandidáta na rektora UK

Editorial
Mám pocit, že na istom stupni svojho vývoja
sa niektoré vynikajúce osobnosti akoby oslobodia z rámca svojej dovtedajšej profesionality a dokážu pomenúvať veci, ktoré sú zdanlivo odťažité od pôvodnej odbornosti, ktorá
im priniesla uznanie. Ich slová potom znejú
osobitnou kvalitou aj tam, kde dovtedy nič
nepublikovali a nemali citácie. Pozrite sa napríklad, čo o slobode hovorí vynikajúci chemik, nový laureát UK. Ľudská pamäť dokáže
byť zradná. Niečo si nezapamätá, niečo spracuje spomienkovým optimizmom, niečo vytesní. Nezabúdajme, že sloboda nie je rozdávaná
ani automaticky, ani zadarmo. Nezabúdajme,
že nedostatok akejkoľvek slobody bolí. Rovnako ako jej zneužívanie. Rozhľadený nám
inde v dnešnom čísle pripomína: „Aj našou
úlohou je využívať ľudský rozum na zmierňovanie bolestí sveta.“
Nové formy výučby vznikajúce z iniciatívy
zapálených. Komiks použitý nie na demonštráciu čohosi „nižšieho a menej kultúrneho“,
ale ako platforma, na ktorej sa dá atraktívne
a efektívne nacvičovať lúskanie ťažkých francúzskych orieškov. V skupine, ktorá preferuje
individuálny prístup k študentovi a zároveň
vedie k zážitku zo spolupráce. Keď už sme
pri cudzích jazykoch: všimnime si, že zatiaľ,
čo na niektorých fakultách prebiehajú diskusie o zrušení ich výučby, inde sa tešia z toho,
ako aj finančne dotovanou súťažou alebo využitím „európskych peňazí“ prispievajú k zvyšovaniu profesijných jazykových znalostí absolventov UK. Nezdá sa, že by odpoveď na
otázku, či je lepšia rušenie alebo rozvíjanie,
mala byť mimoriadne ťažkou.
Budúcnosť UK založená na harmóniách. Silnejúca študentská vedecká a odborná činnosť (dokonca aj umelecká; dnes referované
z JLF), silnejúca podpora mladých výskumníkov vlastnou grantovou základinou UK. Zároveň seniori ako študenti UK. Pokojná, pracovitá a silnejúca komunita študentov – seniorov.
Študujúca už aj v odboroch informačných
technológií, dokonca participujúc na medzinárodnom výskume v tejto oblasti. UK znova
na pulze doby, tentoraz reflektujúca koincidenciu v ére kvality, informácií a starnúcej
európskej populácie. A neprehliadnime v tejto
súvislosti ani odkaz, ktorý nám dnes zaznieva
zo sveta hudby, ale má oveľa univerzálnejšiu
platnosť: „Dlhodobé pestovanie a udržiavanie
tradície prináša svoje ovocie v podobe širokého záujmu o kultúru a vzdelávanie aj v nepriaznivých ekonomických podmienkach a je
jeden zo základov pre trvalo udržateľný rozvoj“.
UK môže byť hrdá nielen na svoje v slovenských reáliách jedinečné tradície, ale aj na
to, že tie nové dnes tvorí v harmónii s vývojom
sveta.
Viem, zákon hovorí, že akademický rok sa
končí 31. augusta. Ale ako to už býva, sila
zvyku je silnejšia ako zákon – bežný študent
či učiteľ vníma práve koniec júna ako koniec
jedného obdobia. Jedného obdobia, v ktorom sa každému nejako zavŕšili veci – jeden
skončil ročník, iný školu, jeden priniesol na
katedru kus nadšenia najmladšieho asistenta,
iný sa v ňom stal univerzitným profesorom.
Možno sme sa aj v tomto roku mohli menej
potkýňať, možno sme mohli dosiahnuť viac.
Ale aj tak bol tento akademický rok pre UK
úspešným, pretože sme kráčali po strategicky dobre orientovanej ceste a nachádzali sme
na nej už aj výsledky svojho úsilia. Vďaka za
to patrí všetkým členom našej akademickej
obce, ktorí sa o voľbu takejto cesty a o zvyčajne plavný prejazd jej zákrutami pričinili.
Teraz teda prichádzajú zaslúžené prázdniny.
Užime si ich!
M. Dúbrava, prorektor UK
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Granty UK na rok 2006 sú pridelené
Jubilejný, desiaty ročník aktivity, cielene zameranej na podporu vedeckovýskumnej činnosti
mladých pracovníkov UK, je za nami. V Aule UK dňa 5. mája 2006 doc. František Gahér, rektor
UK, odovzdal mladým univerzitným vedcom dekréty o pridelení 219 grantov, v celkovej sume
8,5 mil. Sk.
Ako rektor UK konštatoval v príhovore, od zavedenia Grantov UK v r. 1997 každý rok stúpa počet
žiadateľov o ich pridelenie. Kým v prvom roku sa
o ne zaujímalo 73 mladých pracovníkov UK,
vlani bolo už evidovaných 397 žiadostí a v tomto
roku ich počet stúpol na 429.
Oproti minulému roku stúpol nielen počet žiadateľov o grant, ale aj počet projektov, ktoré ho
získali. Zatiaľ čo vlani odborné komisie odporučili
na udelenie grantu 203 projektov, tohoto roku
grantové finančné prostriedky získalo 219 projektov.
Tohoto roku Univerzita Komenského rozdelila na
granty vyše 8,5 mil. Sk, v priemere na jeden grant
pripadá 39 tis. Sk, čo je v porovnaní s minulým
rokom čiastka vyššia o 12 tisíc Sk.
Z pohľadu počtu a úspešnosti projektov podaných jednotlivými fakultami UK, si prvenstvo
i naďalej zachováva PriF UK, ktorá predložila
182 projektov, z nich 91 bolo úspešných. FMFI
UK predložila 86 projektov, podporených bolo
43. Tradičný záujem o granty je aj na FaF UK,
kde z 31 žiadostí uspelo 21, a na LF UK, ktorej
z 32 podaných bolo uznaných 16 projektov. JLF
UK v Martine porota z 31 podaných žiadostí prijala 15. V silnej konkurencii úspešne zabodovali

aj projekty z oblasti humanitných vied – z FIF UK
(22 žiadostí, 11 pridelených), z PdF UK (22 žiadostí, 12 pridelených) a z PraF UK (10 žiadosti,
5 pridelených). Najnižší záujem granty je na oboch
bohosloveckých fakultách, na FSEV a FM UK.
Grantová komisia konštatovala, že kvalita projektov sa z roka na rok zvyšuje, ale objavili sa aj
nedostatky, ktoré mnohé projekty vyradili z konkurencie.
Zaregistrované boli aj projekty, ktoré napr. vzhľadom na charakter projektov mali neprimerané
finančné požiadavky presahujúce 150 tis. Sk, v jednom prípade až 900 tis. Sk, ďalšie boli zamerané
len na pokrytie cestovných nákladov, iné projekty
boli vlastne požiadavkou na prístrojové vybavenie
katedier. V mnohých prípadoch neboli identifikované a špecifikované požiadavky na nákup materiálu, alebo sa týkali nákupu kancelárskeho materiálu, atď. Tieto, ale aj ďalšie nedostatky niektorých
projektov boli dôvodom, že grantová komisia neodporučila prideliť im finančnú podporu.
Prajeme riešiteľom, aby ich projekty boli úspešné
a pridelené finančné prostriedky skutočne užitočne využili pre vedeckovýskumné ciele, ktoré budú na prospech im aj Univerzite Komenského.
(jh)

Tlačová konferencia rektora UK k ohrozenej existencii kliník
Na prelome apríla a mája sa v súvislosti s takmer
celonárodnou štrajkovou pohotovosťou lekárov
vyostrili vzťahy vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave (FNsP). Riaditeľ nemocnice V. Potičný koncom apríla ústne oznámil prednostom
1. a 2. internej a 1. chirurgickej kliniky LF UK
a FNsP, že tieto kliniky mieni zrušiť, pretože ich
lekári odmietli vykonávať pohotovostné služby
nad rámec zákona. O svojom rozhodnutí neinformoval ani rektora UK, ani dekana LF UK. A to i napriek tomu, že išlo o ťažiskové kliniky, zabezpečujúce až polovicu pedagogických výkonov v rámci
klinických pracovísk LF UK.
K situácii zaujal dňa 2. 5. 2006 stanovisko Akademický senát LF UK. Vyjadril v ňom nesúhlas
s pozastavením činnosti, resp. so zrušením uvedených kliník, s postupom vedenia FNsP a so
spôsobom jeho rozhodovania, a vyzval ministra
zdravotníctva, aby odvolal riaditeľa FNsP V. Potičného z funkcie. Zároveň v stanovisku opakovane
odmietol transformáciu verejných zdravotníckych
zariadení na obchodné spoločnosti a požiadal
vládu SR o okamžité zastavenie tohto procesu.
K vzniknutej situácii na klinikách FNsP zvolal
rektor UK doc. F. Gahér dňa 10. mája 2006 tlačovú konferenciu, na ktorej prof. MUDr. A. Remková, DrSc., prednostka 1. internej kliniky, informovala novinárov o úmysloch a postupe vedenia
FNsP. Rektor UK podporil stanovisko AS LF UK,
vrátane žiadosti o odvolanie riaditeľa FNsP V. Potičného. „Spôsob, akým vedie a rozhoduje o nemoc-

nici, v ktorej vyučujeme stovky študentov medicíny,
je útokom na lekársku fakultu, aj na akademické
práva a slobody. Tieto tri kliniky sú vlajkové lode
fakulty, bez ktorých by bola vážne ohrozená výučba študentov,“ povedal rektor UK. Protest proti
spôsobom vedenia nemocnice poslal rektor UK
aj premiérovi M. Dzurindovi a ministrovi školstva
L. Szigetimu.
V nasledujúcich dňoch štrajková pohotovosť
lekárov skončila, ich platové požiadavky boli čiastočne splnené a atmosféra sa relatívne upokojila.
Kliniky zrušené neboli, eskalácia nespokojnosti
a napätých vzťahov však zanechala v lekárskej
komunite trpkú príchuť.
„Aj obetavosť zo strany lekárov má svoje medze,
a tie sú dané ochotou zo strany vedenia nemocnice s pracovníkmi komunikovať. Zďaleka pritom
nemám na mysli len komunikáciu o zvyšovaní platov. Táto ľudská komunikácia zlyhala na celej čiare
a jej dôsledky sú známe. Výrazne sa zatriasla existencia nielen našej kliniky, ale aj stabilita celého
zdravotníckeho školstva. Naša neistota potrvá, až
kým sa nevystavia najprv úplne nová, moderná
Fakultná nemocnica, do ktorej sa presunú všetky
kliniky s výučbou študentov medicíny. Bude zaručovať akademické práva a slobody a rešpektovať
akademický senát. Nebude firmou ani obchodnou
spoločnosťou a na jej chod nebudú mať vplyv
žiadne záujmové skupiny“, napísala pre Sme dňa
26. 5. 2006 prof. A. Remková.
(jh)

Znovu získaná sloboda v Bratislave a jej dôsledky
Prejav, ktorý prof. A. Sadlej predniesol pri príležitosti svojho vyznamenania Veľkou zlatou medailou UK
Vaša Magnificencia, vážení členovia vedeckej rady, dámy a páni,
bratislavskí priatelia a vedeckí kolegovia,
nielenže sa cítim hlboko poctený udelením tohto najvyššieho vyznamenania Univerzity Komenského, Veľkej zlatej medaily UK, ale som tiež hlboko
dojatý vašou nomináciou, ktorá korunuje takmer 30 rokov úzkej spolupráce
s vedcami tejto univerzity – mojimi priateľmi a spolupracovníkmi.
Nie som dobrý rečník, ani som nikdy nemal možnosť predniesť prejav pri
takejto príležitosti. Takže je pre mňa ťažké nájsť tie správne slová na vyjadrenie mojej vďaky vám všetkým, ale predovšetkým mojim bratislavským
priateľom a kolegom. Preto najlepšie slová, aké som mohol nájsť na vyjadrenie mojich pocitov, jednoducho sú: Ďakujem. Ďakujem vám všetkým.
Je privilégiom určitého veku vrátiť sa späť do spomienok na minulosť
a ospravedlňujem sa, ak sa vám to bude zdať priveľmi osobné alebo nudné.
Existuje však príbeh, o ktorý by som sa s vami teraz rád podelil.
Moje úzke vedecké i osobné kontakty s bratislavskými teoretikmi existujú
už takmer 30 rokov. Začiatky siahajú do 70-tych rokov minulého storočia,
a odvtedy, asi budete prekvapení, Bratislava má pre mňa príchuť slobody,
aj keď v tom čase ťažko hovoriť o slobode. Všetko sa začalo s návštevou
profesora Ivana Hubača v Poľsku. V tom čase som pôsobil ako docent
v Akadémii vied vo Varšave. V roku 1979 tu so mnou Ivan Hubač strávil dva
týždne. Pracovali sme spolu v mojej pracovni u mňa doma. V ústave som
totiž nemal vlastnú miestnosť a nemal skoro žiadne práva, hoci som tu bol
stále formálne zamestnaný. Uskutočniť cestu do Bratislavy bolo pre mňa viac
ako sen.
Aby som však všetko uviedol v správnych súvislostiach – už predtým som
mal niekoľko osobných kontaktov s profesorom Rudolfom Zahradníkom
a Petrom Čárskym z Prahy a v Bratislave to bol Ivan Hubač, vychádzajúca
hviezda slovenskej komunity teoretikov. Už v roku 1975 som sa preto uchádzal o tzv. výmenný pobyt do Prahy a Bratislavy, plánovaný na rok 1976.
Potom prišiel pamätný rok 1976, rok prvého organizovaného odporu proti
komunistickému režimu, a ja som sa zrazu dozvedel, že môj návrh na cestu
nikto z vedenia nevidel. Bol som vo svojej krajine úplne zavretý, bez možnosti cestovať hocikam do zahraničia. Dokonca aj slovenské Tatry boli pre
mňa zakázanou zónou.
Potom prišiel rok 1980, hnutie Solidarity a zmätok medzi vedúcimi predstaviteľmi režimu v Poľsku. Jedného dňa, pamätám si to, akoby to bolo dnes,
prišiel z Akadémie telefonát. Milá mladá slečna mi zdvorilo položila prekvapujúcu a neočakávanú otázku, či by som chcel do Prahy letieť lietadlom
alebo radšej cestovať vlakom? Nevedel som pochopiť, o čom to hovorí, až

potom mi vysvetlila, že môj návrh z roku 1975 bol oprášený a že môžem
ísť kedykoľvek budem chcieť. Asi o týždeň som už sedel vo vlaku do Prahy
a neskôr, v prvé októbrové dni roku 1980, som bol v Bratislave. Ľudia mojej
generácie ľahko pochopia, že pre mňa sú spomienky na Bratislavu v roku
1980 spojené so znovu získanou slobodou.
Toto bol úplný začiatok. V decembri 1981 som navštívil Švédsko, Univerzitu v Lunde, s poctivým úmyslom vrátiť sa do Varšavy ešte pred Vianocami.
Prišiel však 13. december 1981 a okolnosti ma prinútili ostať trochu dlhšie.
Veci sa pre mňa zmenili k horšiemu. Môj poľský pas, ktorý som nechal na
poľskom konzuláte v Malmö kvôli novému overeniu, mi jednoducho zobrali.
Bez možnosti výberu som tak získal trvalý pobyt vo Švédsku a neskôr aj
švédske občianstvo. Po toľkých rokoch, čo som tam strávil, by bolo hlúpe
sa sťažovať alebo to ľutovať.
Po vybavení všetkých formalít okolo môjho postavenia na Univerzite v Lunde som zvykol často chodievať do Mníchova/Garchingu spolupracovať
s profesorom Geerdom H. F. Diercksenom. Tam som v roku 1981 alebo
1982 znovu stretol Vladimíra Kellö, mladého postdoktoranda u Geerda
Diercksena, ktorého som už poznal zo svojej návštevy v Bratislave v 1980.
To bol ďalší začiatok, tentoraz začiatok spoločného výskumu. O niekoľko
rokov neskôr pribudol Ivan Černušák, vtedy najmladší člen bratislavského
tímu, a Miro Urban, senior tímu. Koncom 80. rokov ma Vlado Kellö začal
navštevovať v Lunde, Miro Urban ma prvý raz navštívil na začiatku 90. rokov.
Neskôr ma navštevovali aj mladší členovia bratislavskej skupiny. Na toto
obdobie mám mnoho pekných pracovných a osobných spomienok.
V spolupráci s bratislavskou skupinou dominujú dve hlavné témy. Prvou
bola mnoho-časticová teória. Bratislavčania patrili k priekopníkom v tejto
oblasti a ja som mal príležitosť učiť sa od nich detaily, používať ich počítačové
programy a profitovať z ich vedomostí a skúseností. V tejto dobe, nazval
by som ju obdobím „elektrónovej korelácie“, ktorá trvala od konca 70. do
konca 80. rokov, som pracoval postupne s Ivanom Hubačom, Vladom Kellö,
Ivanom Černušákom, Mirom Urbanom, Palom Neográdym a nepriamo tiež
s Jožkom Nogom.
Koncom 80. rokov sa objavila nová oblasť výskumu, ktorá môže byť tiež
nazvaná ako „relativistická kapitola“ našich vedeckých dobrodružstiev.
Najprv sa pripojil k tomuto výskumu Vlado Kellö, potom Miro Urban. Boli
sme medzi prvými, alebo možno prví, ktorí používali relativistické metódy
na predpoveď veľkosti relativistických efektov na vlastnosti atómov a molekúl. Spoločná práca, ktorú som publikoval tento rok s Vladom Kellö a jeho
mladým študentom Lukášom Demovičom, je pokračovaním toho, na čom
sme začali pracovať s Vladom Kellö v roku 1989.
Nebudem vás zaťažovať s detailmi, najmä nie vedeckými. Taktiež sa nebudem snažiť zhodnotiť náš prínos pre rozvoj určitých oblastí teoretickej chémie.
Dovoľte mi iba spomenúť, že môj návrat do Poľska v rokoch 1997 – 2000
neznamenal žiadnu prekážku pre našu spoluprácu a časté kontakty. V období 1998 – 2001 Vlado Kellö sa podieľal na spoločnom výskumnom projekte a bol najmenej raz ročne za mnou v Toruni. Miro Urban a Ivan Černušák
prišli na krátke návštevy. Taktiež ja som párkrát navštívil Bratislavu. V akademickom roku 2003/2004 u mňa hosťovala Zuzana Benková, ktorá prišla
ako štipendistka Višegrádskeho fondu, a zostala u mňa asi rok. Opäť mám
pekné spomienky na mladé, tvrdo pracujúce dievča, ktoré tu, na Univerzite
Komenského, tento rok získalo doktorát. Niektoré jeho časti boli založené
na štyroch prácach, ktoré publikovala počas pobytu v Toruni.
Ospravedlňujem sa, že hovorím tak dlho, ale chcel som aspoň stručne
načrtnúť niektoré moje kontakty s Bratislavčanmi. Rád by som iba dodal,
že mladšia generácia tu a v Toruni pokračuje v týchto priateľských kontaktoch a som si istý, že budúcnosť prinesie ešte viac spoločných projektov.
A toto všetko má pôvod v mojej pamätnej návšteve Bratislavy v roku 1980.
Ak by som mal nazvať svoju reč, pravdepodobne by som ju nazval Znovu
získaná sloboda v Bratislave a jej dôsledky. Jedným z najviac radostných
dôsledkov bolo hovoriť k vám a vyjadriť moju vďačnosť za udelené vyznamenanie.



Študentské kolokvium ku Dňu Európy
Za zvukov hymny Európskej únie a pod mottom: „Európa si dáma vznešená,
si priestorom ľudskej nádeje, otvor nám náruč dokorán, a všetkým to prospeje“ si študenti Fakulty managementu UK v Bratislave a študenti Filozofickej
fakulty UKF v Nitre pripomenuli „Deň Európy“ na Študentskom kolokviu
v Bratislave. Kolokvium sa nieslo v duchu problematiky vnútorného trhu EÚ
a menovej únie. Oživením tejto aktivity bolo vystúpenie vo francúzskom jazyku J. F. Vuilleta, lektora francúzskeho programu, ktorý vyzdvihol prínos
a význam R. Schumana pre ideu jednotnej Európy. Študenti dvoch vysokých
škôl s rozdielnym študijným programom tak našli spoločné témy na diskusiu,
ktoré ich spájajú. Je nesporné, že mladá generácia citlivo vníma proces zjednocovania Európy a svoje miesto v ňom z pohľadu pozitívnych perspektív,
o čom svedčila vysoká účasť študentov. Prekvapením bola originalita a technické spracovanie príspevkov na vysokej úrovni, s akými sa stretávame skôr
na medzinárodných fórach.
Doc. PhDr. René Pawera, PhD., doc. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.,
Inštitút európskej integrácie FM UK
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Prvá prekladateľská dielňa komiksu
V rámci spolupráce medzi Francúzskym inštitútom v Bratislave, Vydavateľstvom Casterman v Bruseli a Katedrou románskych jazykov na Pedagogickej fakulte UK sa pod vedením lektora francúzštiny a externej
prekladateľky zišla skupina piatich študentiek pri práci na prvom slovenskom preklade slávneho komiksu Tintinove dobrodružstvá – Žezlo
kráľa Otakara. Dielo belgického autora Hergého vyšlo v slovenskom
preklade v decembri 2005.
Otvorenie tvorivej dielne
V septembri 2004, krátko po mojom príchode na sekciu francúzštiny
PdF UK, som v spolupráci s pánom Rimbertom, ktorý vo Francúzskom
inštitúte pôsobí ako splnomocnenec pre jazykovú a vzdelávaciu spoluprácu, a s podporou pani Butašovej, ktorá v tom čase viedla katedru
románskych jazykov, vytvoril študentom možnosť zúčastniť sa prekladu Tintinových dobrodružstiev.
Tento preklad, koncipovaný ako para-univerzitný lingvistický a kultúrny projekt, bol začatý s úmyslom prispieť k poznaniu francúzsko-belgického komiksu na Slovensku, a vo svojej konkrétnej podobe prekladovej dielne mal odkryť študentom iný pohľad na francúzsky jazyk
a frankofónnu kultúru.
Aktivita dielne prebiehala počas oboch semestrov školského roku
2004/2005 v atmosfére skutočnej vzájomnej spolupráce. Každý týždeň
sa krúžok stretával na pravidelných dvojhodinových stretnutiach v obsadení: Dagmar Haláková, Adriana Havková, Bohumila Krčmáriková,
Emília Mikušová a Marianna Šteňková spolu s mladou prekladateľkou
Zuzanou Procházkovou, ktorú tiež tento projekt od počiatku nadchol.
Keďže plánovaným vyústením projektu malo byť vydanie prekladu,
bolo treba vytvoriť publikovateľný text, čiže text, ktorý by bol zvládnutý nielen v jazykovej rovine, ale aj v rovine kultúrnych referencií, čo by
som, prirodzene, len sotva mohol zvládnuť sám.
Pani Butašová, ktorá sa o projekt živo zaujímala, sa medzitým zasadila o to, aby bola táto činnosť uznaná aj na úrovni katedry. Umožnila
mi teda, aby som dielňu zaradil medzi svoje vyučované predmety,
vďaka čomu študentky napokon získali aj príslušné kreditové ohodnotenie. Pre samotné študentky bola táto činnosť impulzom, aby na pôde
Katedry románskych jazykov vytvorili kultúrne zamerané občianske
združenie Tradufan.
V prvom rade kolektívna práca
Po metodologickej stránke sme po dohode s prekladateľkou určili,
že prvý semester bude venovaný kolektívnemu prekladu prvých dvadsiatich piatich stránok komiksu, a v druhom semestri sa potom zvyšný
text rozdelí medzi jednotlivé študentky.
Vďaka takémuto rozvrhnutiu práce bolo možné využiť celý prvý semester na porovnávanie jednotlivých verzií prekladu, na spoločné diskusie a kladenie otázok, a na kolektívne rozhodovanie o tom, ktorú
z početných obmien textu by bolo najlepšie zachovať. Aj keď v tejto
fáze práce na preklade nenapredovali príliš rýchlo, mali na druhej strane študenti možnosť klásť si ozajstné prekladateľské otázky týkajúce
sa prevodu určitého štýlu textu, spoločne riešiť prekladateľské „oriešky“, akými bezpochyby boli rozličné mená, zvuky, onomatopoje, príslovia a slovné hračky.
Organizácia druhého semestru bola zasa určitým spôsobom zaostrená na osobnú zodpovednosť každej študentky. Každá z nich sa
totiž sama venovala svojej časti komiksu, aby napokon výsledky svojej práce predstavila zvyšku skupiny a prekladateľke. V týchto malých
prezentáciách sa potom znovu overovali hypotézy, skúšali nové návrhy, až kým sa nedospelo k najlepšiemu konečnému riešeniu. Od začiatku bolo úlohou prekladateľky byť skôr poradkyňou, než direktívnou
vedúcou prekladu. A jej prítomnosť, bezpochyby nevyhnutná pri schvaľovaní a výbere navrhovaných riešení, prípadne podnecovaní ďalšieho hľadania, bola aj takto chápaná a uznávaná.
A tak bolo koncom druhého semestru všetkých šesťdesiat dva strán
prekladu odoslaných vydavateľovi – čím sa zavŕšila prvá etapa práce.
Začiatkom nasledujúceho školského roku (2005/2006) sme pristúpili k druhej etape, ktorá pozostávala z konečného čítania a korektúry
prípadných chýb, preklepov, či chybných formulácií – a tak v decembri 2005 mohol komiks konečne uzrieť svetlo sveta.
Pokračovanie projektu
Krátko po uvedení komiksu na trh dňa 16. februára 2006, zorganizoval Francúzsky inštitút vo svojich priestoroch prezentáciu diela, na
ktorej som sa zúčastnil spolu s prekladateľkou a tromi študentkami.
Zároveň sa v spolupráci s Francúzskym inštitútom a francúzskymi spolkami na Slovensku chystajú prezentácie v školách, ktoré by mali ešte
v tomto školskom roku predstaviť našu prácu frankofónnym študentom, ale tiež všetkým tým, ktorí sa o frankofónny komiks zaujímajú.
Poďakovanie
V mene celej prekladateľskej skupiny by som rád poďakoval pánovi
Polletovi z vydavateľstva Casterman a pánovi Rimbertovi z Francúzskeho inštitútu, ktorí stáli pri zrode projektu, bez ich pomoci by vydanie tohto prekladu nebolo možné.
Naša úprimná vďaka patrí aj pani Butašovej, ktorá nás všemožne
podporovala, predovšetkým zaradením dielne medzi kreditovo hodnotené kurzy.
Žezlo kráľa Otakara bolo vydané v náklade 5000 výtlačkov – 2000 výtlačkov pre Belgicko a 3000 pre Slovensko.
Franck Giol, lektor francúzskeho jazyka na PdF UK
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V jazykovej súťaži v Martine
sa zaskveli prváci
O jazykovú súťaž, ktorú každý rok organizuje Jesseniova lekárska
fakulta UK v Martine, záujem študentov stále stúpa. V jej tohtoročnom
6. ročníku dňa 27. apríla 2006 súťažilo v jazyku anglickom a nemeckom 59 študentov všeobecného lekárstva, ošetrovateľstva a nelekárskych zdravotníckych odborov.
Teší nás tiež, že sa zvýšila odmena víťazom z Nadácie Dr. Jozefa
Lettricha, že súťaž finančne i morálne podporuje Občianske združenie
pre rozvoj zdravotníckeho vzdelávania v Martine a najmä, že sa jej
dostalo významnej finančnej podpory aj od vedenia JLF UK, ktoré dotovalo Ceny dekana sumou dvakrát 10 000,– Sk. Prestíž podujatia sa
tým, prirodzene, značne zvýšila. Okrem finančných odmien dostali
víťazi i publikáciou z hodnotného sponzorského daru Vydavateľstva
Osveta (D. Meško a kol.: Akademická príručka).
Porotu príjemne prekvapila znalosť a pohotovosť študentov v oboch
jazykoch – v anglickom i v nemeckom, a to tak po stránke jazykovej
ako i odbornej. Prekvapením bolo, že väčšina víťazov boli študenti prvého ročníka štúdia, čo ocenili domáci i zahraniční jazykoví i odborní
posudzovatelia.
Vďaka za dobrú jazykovú prípravu študentov i organizačnú prípravu
a priebeh podujatia patrí pracovníčkam Ústavu cudzích jazykov JLF UK
v Martine, ktorým sa súťaž stala prestížnou a srdcovou záležitosťou.
Ostáva nám len zablahoželať víťazom súťaže a poďakovať všetkým,
ktorí sa o ňu zaslúžili. Všetci dúfame, že táto súťaž ostane na našej
fakulte významnou a účelnou tradíciou i v budúcnosti.
Víť az i sú ť až e :
Všeobecné lekárstvo
Jazyk anglický:
1. Marcela Malá, 1. roč. – Leprosy
1. Daniel Čierny, 1. roč. – Avian flu
2. Miroslav Durila, 6. roč. – Gastric role in alcohol metabolism
2. Miroslava Beharková, 1. roč. – Cyanotic heart disease
3. Michal Terek, 3. roč. – Doctors without borders
3. Monika Hanzelová, 1. roč. – Constipation
Jazyk nemecký:
1. Andrea Sihelská, 1. roč. – Multiple Sklerose
2. Miroslava Kotrusová, 1. roč. – Brandwunden
3. Eva Fazekasová, 1. roč. – Das Rote Kreuz
Ošetrovateľstvo a nelekárske zdravotnícke odbory
Jazyk anglický:
1. Eva Mojšová, 2. roč. – Waterbirth
2. Barbora Dvorská, 2. roč. – Dental Implants
3. Ardian Ameti, 2. roč. – Genetics
Jazyk nemecký:
1. Katarína Nagypálová, 3. roč. – Lippenbläschen
2. Radka Šerfelová, 3. roč. – Zöliakie
3. Stanislava Kmeťová, 3. roč. – Bluthochdruck
Ceny dekana JLF UK
Jazyk anglický:
Michal Slašťan, 1. roč. VL – Science and Medicine
Jazyk nemecký:
Bc. Martina Pochybová, 5. roč. OŠE – Psychobiographisches
Pflegemodell nach Prof. Erwin Böhm
Š. Straka

Univerzita tretieho veku UK zavŕšila šestnásty rok svojej existencie
Univerzita tretieho veku Univerzity Komenského
v Bratislave (UTV) prešla v roku 2005 viacerými
organizačnými zmenami, ktoré vniesli do realizácie jej aktivít mnohé nové dimenzie. Založením
Centra ďalšieho vzdelávania UK sa stala UTV jednou z jeho štyroch divízií. Nová organizácia práce
priniesla aj nové ekonomické i personálne možnosti. Pozitívne hodnotíme zriadenie vlastného účtu
UTV, kde je možné samostatne sledovať finančné prostriedky prijaté i čerpané na našu činnosť.
UTV týmito zmenami prešla na samofinancovanie, čo znamená, že všetky náklady sú hradené
len z vlastných príjmov, teda zväčša z príspevkov
študentov. Pretože nemáme veľa možností pre
získanie dotácií, snažíme sa aspoň zapojením do
niektorých projektov finančne pokryť výdaje, ktoré je možné týmto spôsobom refundovať.
Zmeny nastali aj v personálnom obsadení študijného referátu UTV, čo nám umožnilo prijať vyšší
počet (310) študentov do prvého všeobecného
ročníka. Tým sa zvýšil celkový počet študentov
UTV v akad. roku 2005/2006 na 1 521 vo všetkých
odboroch štúdia. Žiaľ, nezmenili sa naše priestoro-

vé možnosti, čo pri tak vysokom počte študentov
spôsobuje problémy s realizáciou výučby a s prípravou časového harmonogramu jednotlivých študijných odborov. V novom akademickom roku
budeme mať v ponuke už 28 študijných odborov
a veríme, že vzájomnou spoluprácou s fakultami
sa nám opäť podarí všetky plánované odbory
otvoriť.
Uplynulý akademický rok bol pre našu UTV opäť
úspešný. Treba oceniť aktivity Klubu UTV, ktorý
v tomto období pripravil hodnotné podujatia pre
členov i nečlenov klubu, študentov UTV. Beseda
s prvou dámou Slovenska – pani Gašparovičovou,
stretnutie s primátorom hl. mesta SR Ing. A. Ďurkovským, či návštevy ďalších osobností nášho
spoločenského života výrazne obohatili „študentský život“ našich seniorov.
Už tradične je ponuka štúdia v študijných odboroch dopĺňaná aj jazykovou výučbou v kurzoch
nemeckého a anglického jazyka. Pravidelná je aj
naša účasť v projektoch Sokrates Grundtvig, ktoré nám popri vzdelávacích a projektových úlohách
umožňujú nachádzať nové kontakty a spolupra-

Účasť seniorov na medzinárodných projektoch
V koordinácii s Katedrou knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty
UK začala Univerzita tretieho veku CĎV UK v tomto roku pracovať na novom projekte Sokrates Grundtvig 1 pod názvom E-Lill. Koncom apríla 2006
sa riešiteľské tímy po prvýkrát stretli v Centre ďalšieho vzdelávania na Univerzite v Alicante, aby pripravili stratégiu plnenia cieľov a konkrétnych úloh
projektu. Zástupcovia z piatich európskych univerzít prejavili záujem pripravovať e-learningové programy aj pre tých, čo sa radi vzdelávajú vo vyššom
veku a prostriedky informačných technológií im nie sú cudzie. Veď od ukončenia európskeho projektu EuCoNet, ktorý sa orientoval na podporu a rozširovanie počítačovej gramotnosti u starších dospelých, už uplynuli dva
roky. Sme radi, že sa počet užívateľov Internetu na Slovensku všeobecne
zvýšil a je predpoklad, že novovytvorené programy e-learningu bude možné
testovať i aplikovať aj na starších študentoch, poslucháčoch univerzity tretieho veku.
Podľa správy Inštitútu pre verejné otázky boli v roku 2005 v SR pomocou
empirického kvantitatívneho výskumu a metódou osobného rozhovoru na
výberovej vzorke 1 365 respondentov zistené okrem iného aj nasledovné
údaje:
Významnosť informačných komunikačných technológií (IKT)
podľa veku:
Vek:
14 – 17
18 – 24
25 – 34
35 – 44
45 – 54
55 – 59
60 a viac

Významné
82,8
76,5
65,5
55,0
45,2
21,1
12,1

Bezvýznamné
16,2
22,3
34,5
45,0
54,3
76,1
87,1

covať so zahraničnými univerzitami. Vďaka nim
nás dňa 18. apríla 2006 navštívila skupina 22 seniorov z univerzity v holandskom Groningene,
z ktorej vyplynulo pozvanie našich seniorov do
Holandska na návštevu a pobyt v rodinách.
Novinkou našej UTV je ponuka letného Rekondično-ozdravovacieho pobytu pre seniorov, ktorý
organizujeme v mesiacoch júl a august 2006 v Študijnom stredisku Centra ďalšieho vzdelávania UK
v Modre – Harmónii. Augustový termín v dňoch
31. júla až 3. augusta je ešte nenaplnený a je možné sa prihlásiť na študijnom referáte UTV osobne,
alebo na telefónnom čísle 5924 4529. Výhodná
cena obsahuje odvoz z Bratislavy a späť, ubytovanie a stravu na 4 dni a noci, 16 hodín prednášok, 8 hodín zdravotných cvičení, konzultácie
s odborníkmi a za poplatok plávanie a cvičenie
v bazéne a masáže. Lektorský zbor budú tvoriť
doc. Jarmila Motajová, doc. Jaromír Šimonek, Dr.
Ján Jánošdeák a Dr. Juraj Gajdoš. Veríme, že aj
táto aktivita prispeje k dobrej kondícii našich seniorov.
PhDr. N. Hrapková, PhD.

Z listu poslucháčky UTV UK

Aj učiteľom, aj študentom ...
„Dovoľte, aby som sa prihovorila všetkým, ktorí pôsobili a pôsobia na
našej Univerzite Komenského.
Najprv som bola študentkou na FTVŠ UK (v r. 1950), potom na LF UK,
kde nás bolo 550 študentov, ale skončilo nás približne 240. Som teraz
pyšná, že už 15 rokov prednášam ako docentka a zároveň som študentkou UTV. Stále sa na UTV vytvárajú nové odbory a študentov – seniorov
je viac a viac. Záujem o UTV je veľký a jej psychofyzický význam pre seniorov obrovský. Okrem pravidelných odborných a kvalifikovaných prednášok v rôznych odboroch máme každoročne možnosť zúčastniť sa aj
kultúrno-odborných exkurzií po Európe, ktoré sú vždy vydarené a plnohodnotné, pretože ich organizačne zabezpečujú skúsené odborníčky
na architektúru, pamiatky, históriu a pod. Zúčastnila som sa ich niekoľkokrát a tohto roku sme prešli celú Európu až na „koniec sveta“ – po
Cabo da Roca v Portugalsku. Takto sme prešli Španielsko, Francúzsko,
Taliansko a Rakúsko. Kolektív v autobuse (45 seniorov) bol vždy obdivuhodne disciplinovaný a chtivý poznania všetkých pamätihodností.
Rada by som poďakovala za ocenenie, ktoré sa mi dostalo pri príležitosti Dňa učiteľov. Priznám sa, že mi ozaj dobre padlo, pretože na UTV
rada učím a prednášam už 15 rokov. Pritom som, ako študentka, skončila viac odborov. Ani by ste neverili, aký je to dobrý pocit byť súčasne
aj pedagóg aj študent. Takto sa človek môže cítiť večne mladý...
Dúfam, že nás takto chápu aj naši predstavitelia na Rektoráte UK
a budú nám i naďalej vždy vychádzať v ústrety.“

Možnosť používať IKT:
Skupina
Podnikatelia, manažéri
Vedci, technici
Študenti
Mladé rodiny
Ľudia v malých obciach
Dôchodcovia

áno
98,6
97,7
95,1
51,7
32,2
12,6

Doc. MUDr. Jarmila Motajová, CSc.
V Bratislave, máj 2006

nie
0,4
1,1
3,9
44,2
62,5
84,1

Používanie internetu u populácie nad 18 rokov
Frekvencia
Využíva internet pravidelne
Využíva internet občas
Má prístup, ale nevyužíva
Využíval, ale dnes nemá prístup
Nevie, čo je internet

1997
1,4
4,1
3,9
60,6
29,8

2001
5,0
9,8
3,3
70,8
11,1

2005
21,5
24,9
4,6
45,5
3,4

Uvedené údaje poukazujú na jednej strane na pomerne masívne využívanie informačných technológií u mladších vekových skupín a ľudí zamestnaných, na strane druhej obmedzenejšie možnosti prístupu u dôchodcov.
Preto UTV CĎV UK aj naďalej ponúka starším študentom možnosť vzdelávať sa aj v oblasti informačných technológií.
Ďalší projekt, o ktorý sa v tomto roku UTV CĎV UK ako koordinátor
uchádza, je projekt Socrates Grundtvig 2 pod názvom EFOSEC. Projekt je
zameraný na metodiku vzdelávania starších študentov na univerzitách, na
prostriedky a formy edukácie, na porovnávanie skúseností a na výmenu
informácií.
(nh)
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Medici v Martine opäť prednášali...
S príchodom jari sa každoročne uskutočňuje na pôde Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine výročná Študentská vedecká konferencia
(ŠVK). V akademickom roku 2005/2006 to bol už jej XXVII. ročník. A tak sa vo štvrtok 20. apríla 2006 predstavilo svojim spolužiakom, pedagógom,
priateľom a odborným porotám 46 študentov, ktorí prezentovali celkove až 40 prác.
Organizačnému výboru ŠVK sa podarilo zachovať už tradičné rozdelenie
do viacerých sekcií, čo umožnilo ich spravodlivejšiu konfrontáciu. Na mieste
je však zdôrazniť slová dekana JLF UK prof. MUDr. Jána Danka, CSc., ktorý ako na otvorení, tak aj pri vyhlasovaní výsledkov zdôraznil, že „už samotnú
účasť na konferencii môžu študenti považovať za svoje osobné víťazstvo.“
Veď inak sa ani nedá nazvať množstvo času, ktoré venujú najaktívnejší z nich
vedeckej a odbornej činnosti, presahujúcej rámec bežného kurikulárneho
vzdelávania.
Vďaka dlhoročnej a čoraz silnejšej finančnej podpore Nadácie Dr. Jozefa
Lettricha sa podarilo odmeniť najlepšie práce v každej sekcii. Poďakovanie
preto patrí zakladateľke ako aj všetkým predstaviteľom nadácie, že popri
jazykovej súťaži študentov podporujú aj vedecký rast mladých talentov.
V jednotlivých sekciách boli z prostriedkov Nadácie Dr. Jozefa Lettricha
ocenené nasledovné práce:

Sekcia morfologicko-biologicko-biochemická
1. miesto – Jarmila Kecerová (Ústav lekárskej biochémie JLF UK: Štúdium chemorezistencie leukemických buniek na cytostatiká v podmienkach in vitro.)
Školitelia: prof. MUDr. Dušan Dobrota CSc., doc. Peter Račay, PhD.,
RNDr. Tatiana Matáková, Mgr. Jozef Hatok
2. miesto – Marianna Ševčíková (Ústav patologickej anatómie JLF UK
a MFN: Komplexná diagnostika akútnej myeloblastovej leukémie: morfologická, fenotypová a genotypová analýza.)
Školiteľ: prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
3. miesto – Peter Jankovič (Ústav lekárskej biochémie JLF UK: Využitie
in vivo 1H jadrovej rezonančnej spektroskopie pri diagnostike temporálnej
epilepsie a schizofrénie.)
Školitelia: prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc., MUDr. Jozef Dragašek,
Mgr. Michal Bittšanský

Sekcia fyziologicko-farmakologická
1. miesto – Henrieta Rusňáková, Katarína Pásztóová (Ústav farmakológie JLF UK, Urologická klinika JLF UK a MFN: Ovplyvnenie in vitro
reaktivity hladkej svaloviny močového mechúra aminofylínom a oxybutynínom.)
Školitelia: MUDr. Juraj Mokrý, PhD., doc. MUDr. Ján Švihra, PhD.

Sekcia chirurgická
1. miesto – Daša Klobušiaková, Katarína Belková (Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a MFN: Tehotnosť a pôrody po 35 roku: maternálny
a perinatálny výstup.)
Školiteľ: MUDr. Pavol Žúbor, PhD.
2. miesto – Miroslav Haško, Marek Smolár (I. chirurgická klinika JLF
UK a MFN: Stratifikácia rizikových faktorov v miniinvazívnej chirurgii žlčníka.)
Školiteľ: doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim. prof. JLF UK
3. miesto – Katarína Srnková, Jana Kapšová (Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku JLF UK a MFN: Niektoré aspekty diagnostiky
a chirurgickej liečby malígnych chorôb štítnej žľazy.)
Školiteľ: MUDr. Vladimír Čalkovský, PhD.

Sekcia nelekárskych odborov
1. miesto – Ivan Farský (Ústav ošetrovateľstva JLF UK: Sociálne fungovanie ako aspekt kvality života seniorov.)
Školiteľka: doc. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.
2. miesto – Stanislava Slanická (Ústav ošetrovateľstva JLF UK: Spirituálne potreby u onkologických pacientov.)
Školiteľka: doc. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.
3. miesto – Mária Balková (Ústav ošetrovateľstva JLF UK: Etické aspekty
starostlivosti o psychiatrického pacienta.)
Školiteľ: Mgr. Juraj Čáp
Rovnako ako vlani, i v tomto ročníku sa dekan JLF UK rozhodol udeliť
Cenu dekana trom najlepším prácam na ŠVK. Slávnostný náboj ich udeľovania zvýraznila aj súčasne prebiehajúca návšteva premiéra vlády SR
M. Dzurindu, ktorý odovzdal ceny spolu s dekanom JLF UK. Toto ocenenie
dostali za najlepšiu prácu spomedzi základných medicínskych a predklinických disciplín Jarmila Kecerová, v klinických discilínach Lucia Štillová
a v nelekárskych odboroch obhájil svoje prvenstvo Ivan Farský.
Všetci ocenení účastníci konferencie môžu zároveň po spracovaní svojich
príspevkov v anglickom jazyku v rozšírenej forme zaslať ich na publikovanie
do vedeckého časopisu Acta Medica Martiniana.

2. miesto – Alexandra Ujcová, Eva Dingová (Ústav farmakológie JLF
UK: L-arginín a hyperreaktivita dýchacích ciest.
Školitelia: Mgr. Martina Antošová, doc. RNDr. Anna Strapková, CSc.)
3. miesto – Mária Kvaššayová, Eva Kompanová (Ústav patologickej
fyziológie JLF UK: Metodika zisťovania citlivosti kašľového reflexu s použitím dvoch tusigénnych látok.)
Školitelia: MUDr. Renáta Péčová, PhD., MUDr. Nikoleta Javorková,
prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc.

Sekcia internistická
1. miesto – Peter Kružliak (I. interná klinka JLF UK a MFN: Metabolický
syndróm a hormóny tukového tkaniva.)
Školitelia: MUDr. Miloš Mráz, prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.
2. miesto – Anna Koniarová, Mária Kubíčková (Psychiatrická klinika
JLF UK a MFN, Klinika detí a dorastu JLF UK a MFN: Sledovanie zmien
srdcovej variability u pacientov s úzkostnými poruchami.)
Školitelia: MUDr. Jozef Dragašek, MUDr. Peter Ďurdík
3. miesto – Miroslav Durila, Peter Chudý (Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a MFN: Použitie prípravku FEIBA pri závažnom krvácaní
u pacientov so získanou hemofíliou.)
Školitelia: prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Ján Staško, PhD.

Sekcia pediatrická
1. miesto – Lucia Štillová (Neonatologická klinika JLF UK a MFN: Neinvazívne hodnotenie koncentrácie bilirubínu nedonosených novorodencov.)
Školitelia: MUDr. Katarína Maťašová, prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.
2. miesto – Jarmila Kecerová (Klinika detí a dorastu, Ústav patologickej
fyziológie JLF UK: Porovnanie variability srdcovej frekvencie a citlivosti kašľového reflexu u detí s diabetes mellitus.)
Školitelia: MUDr. Viera Červenková, MUDr. Silvia Varechová,
MUDr. Peter Ďurdík
3. miesto – Romana Richterová (Neurochirurgická klinika JLF UK a MFN:
Hodnotenie toku krvi a pericallosa u dojčiat a batoliat s hydrocefalom transkraniálnou dopplerovskou sonografiou.)
Školiteľ: MUDr. Branislav Kolarovszki
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Je pravdepodobné, že zavádzanie diplomových prác na lekárskych fakultách, ako aj zmena štruktúry a čiastočne aj formy postgraduálneho vzdelávania v medicíne, prispeje k prehĺbeniu záujmu o študentskú vedeckú a odbornú činnosť. Už teraz potvrdili viacerí členovia poroty, že ako obsahová, tak
aj formálna stránka prezentácií, štatistického spracovania či zvládnutia diskusie má jednoznačne rastúci trend.
Organizačný výbor ŠVK touto cestou praje všetkým aktívnym účastníkom
konferencie (študentom i školiteľom) veľa úspechov v ďalšej vedeckej a odbornej činnosti. Veríme, že táto aktivita prospeje nielen k šíreniu dobrého
mena našej fakulty a univerzity na rôznych národných a nadnárodných
podujatiach, ale pomôže aj samotným študentom.
Zároveň si dovoľujeme poďakovať členom odborných porôt, predsedajúcim, ako aj vedeniu JLF UK a Nadácii Dr. Jozefa Lettricha za ich neoceniteľnú ochotu a pomoc pri priebehu a vyhodnotení konferencie.
Tešíme sa na ďalší akademický rok a najmä na XXVIII. ročník ŠVK!
MUDr. Juraj Mokrý, PhD.,
predseda organizačného výboru ŠVK

Martinský FOTOMEDIK 2005
Vyhlásením výsledkov bol dňa 25. apríla 2006
ukončený v poradí už piaty ročník fotografickej
súťaže študentov Jesseniovej lekárskej fakulty
UK v Martine FOTOMEDIK 2005. Súťaž sa koná
pod záštitou MUDr. Rastislava Maďara, PhD., ktorý
prišiel pred piatimi rokmi s myšlienkou usporiadať
fotografickú súťažnú výstavu, v ktorej by mohli
študenti medicíny a iných zdravotníckych oborov
JLF UK prezentovať svoj fotografický talent a súčasne sa podeliť o jedinečné okamihy zachytené
objektívom svojho fotoaparátu. Prostredníctvom
fotografií je možné sledovať, aké exotické oblasti
našej planéty majú možnosť študenti osobne navštíviť, či dokonca v nich vykonávať časť svojej výučby, ako napr. Ghana, Indonézia a pod. Napriek
tomu, že fotografie zo zahraničných ciest na výstave dominujú, v posledných ročníkoch sa umiestnili na popredných miestach najmä pútavé zábery ľudí a prírody zachytené na Slovensku.
Desaťčlenná porota pozostávajúca v prevažnej
miere z pedagógov JLF UK, ale aj z iných odborníkov na fotografiu, grafiku a žurnalistiku, vyberala
víťazov tohto ročníka súťaže zo 131 fotografií, rozdelených do dvoch kategórií – Krajina a Ľudia.
Hodnotená bola tiež fotografia s najlepším názvom.

STOPY – Michal Chudáčik

V kategórii Ľudia boli ocenení títo autori:
1. miesto Michal Chudáčik – Stopy
2. miesto Daniela Kotuličová – Múdrosť
3. miesto Vladimír Garaj – Rybári
V kategórii Krajina získali ceny:
1. miesto Veronika Timková – Dotyk neba
2. miesto Miroslav Haško – V strome
3. miesto Mariana Rončáková – Zmier
V kategórii najlepší názov zvíťazila fotografia
Ľuboša Matovčíka – Deň nezávislosti.
Výstava Fotomedik 2005 je pre záujemcov voľné
prístupná v priestoroch Študentského domova
JLF UK na Novomeského ulici č. 7 v Martine.
Všetkým súťažiacim, porotcom a sponzorom
(CK Vítkovice Tours, Neografia, a.s. Martin, Zelená
hviezda Zvolen, Braun Medical, s.r.o., MIKA, s.r.o.)
ďakujeme a tešíme sa na stretnutie pri Fotomedik
2006. Ďakujeme tiež všetkým, ktorí sa spolupodieľali na organizácii tohto ročníka: Zuzane Koniarovej, Martinovi Lopašovskému, Ľubošovi Matovčíkovi, Stanislavovi Mandincovi, Miroslavovi Haškovi
a najmä MUDr. Rastislavovi Maďarovi, PhD., za
zastrešenie celej súťaže.
Ivana Burianová, JLF UK

DOTYK NEBA – Veronika Timková

Vysokoškoláci
verzus voľný čas a pohybové aktivity
Výskumy hovoria jasne – vysokoškoláci, teda ľudia na hrane adolescencie a rannej dospelosti, čoraz častejšie zabúdajú na staré známe
príslovie „v zdravom tele zdravý duch“. Voľný čas je priestorom pre regeneráciu pracovnej sily a odborníci tvrdia, že pokiaľ si študenti nevytvoria trvalý vzťah k pohybovým činnostiam v období školskej dochádzky,
v neskoršom veku sa im to podarí veľmi ťažko.
Moderná spoločnosť vníma voľný čas ako priestor pre odpočinok. Študenti majú často problém so schopnosťou voľný čas si vôbec vymedziť.
Dôvodom môže byť i nepravidelný režim časových období – skúšky,
prax, prázdniny, pracovný týždeň, víkend. V spoločnosti sa všeobecne
fyzická námaha študentov vo voľnom čase zmenšuje. Tento faktor okrem
iného zapríčiňuje i časté využívanie dopravných prostriedkov, zvyšovanie frekvencie stresových situácií, či práca študentov popri škole. Výsledkom môžu byť neurózy, depresie, a podobne. Pohybové aktivity slúžia,
naopak, ako prevencia proti chorobám pohybového systému, srdcovocievnych ochorení a tučnote.
Podľa výskumu PhDr. Apolónie Ewiakovej, CSc., ktorý realizovala na
vzorke 218 študentov Filozofickej fakulty UK v školskom roku 2000/2001,

si potrebu telesnej aktivity na zvládnutie psychickej záťaže a stresov v priebehu štúdia uvedomuje 75,9 % respondentov. Muži aj ženy považujú
pri športe za najdôležitejšie „získať telesnú kondíciu“. Nasledujú dôvody, ako „si zachovať zdravie“ a „relaxovať, oddýchnuť si“. Zaujímavosťou
je, že na popredných miestach sa nevyskytuje motív „peknej súmernej
postavy“, iba zriedkavo u dievčat prvého ročníka štúdia na vysokej škole.
Výsledky uvedeného výskumu poukazujú na fakt, že z celkového týždenného priemeru voľného času 31,4 hodín venovali študenti športovorekreačným aktivitám 3,13 hodín. Pocit nedostatku voľného času je
u väčšiny študentov motivovaný neschopnosťou organizovať si denný
či týždenný režim. Odborníci preto odporúčajú vytvoriť si relatívne pravidelný režim počas prázdnin, respektíve v období bez stresových situácií, a aktívne do neho zapojiť i šport.
Veľa slnka a aktívneho odpočinku po skúškach praje
Andrea Ondo-Eštoková, KŽ FiF UK
(Spracované na základe materiálov
PhDr. Apolónie Ewiakovej, CSc.)
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Predstavujeme Ústav ekonómie FSEV UK
V priebehu dvoch rokov sme našej akademickej obci predstavili štyri ústavy Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK: Ústav aplikovanej psychológie,
Ústav verejnej politiky, Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov a študijný program sociálna antropológia Ústavu kultúrnych štúdií. Dnes vám
chceme predstaviť Ústav ekonómie FSEV UK, a preto sme o rozhovor požiadali doc. Ing. Vladimíra Mlynaroviča, CSc., ktorý je jeho riaditeľom.
 Pán docent, odbor Aplikovaná ekonómia je akreditovaný v bakalárskom aj v magisterskom stupni. Čo je obsahom štúdia?
– Kvantitatívne metódy v ekonómii. Keďže všetky informácie o ponúkaných
predmetoch spolu s ich štandardnými informačnými listami sú na webovskej stránke fakulty, uvediem len krátku charakteristiku vybraných predmetov v skladbe študijných programov.
Ako vysokoškolské štúdium musí mať Aplikovaná ekonómia svoj teoretický
základ, ktorý je potom rozvíjaný do aplikačných oblastí. Ekonomická teória
sa postupne vyučuje prostredníctvom predmetov Úvod do ekonómie, Mikroekonómia a Makroekonómia s ich aplikáciami v predmetoch Makroekonómia EÚ, Ekonomická politika EÚ, Medzinárodná ekonómia, Finančné
inžinierstvo, atď. Adekvátne metódy pre štúdium problematiky študent získa
v rámci predmetov Matematika, Štatistika, Operačný výskum, Ekonometria.
Svoj profil však samozrejme kompletizuje voľbou povinne voliteľných a výberových predmetov. Toto bolo niekoľko predmetov z bakalárskeho programu štúdia, ktoré sa ďalej rozvíjajú v magisterskom programe.
Ústav ekonómie už má absolventov bakalárov, viacerí pokračujú v magisterskom stupni štúdia. Koľko máte teraz študentov a koľkých plánujete prijať? Otvárate aj doktorandské štúdium?
– V prvom akad. roku fakulty (2002/2003) sa zapísalo do prvého ročníka štúdia 26 študentov, z nich 12 v akad. roku 2004/2005 ukončili bakalárske štúdium. Z 26 študentov zapísaných do prvého ročníka v akad. roku
2003/2004 úspešne v tomto akad. roku ukončilo štúdium 8 študentov. Táto
relatívne vysoká „úmrtnosť“ nás viedla k tomu, že sme upravili počet prijímaných študentov do prvého ročníka, a v akad. roku 2004/2005 sa zapísalo do
prvého ročníka 54 študentov, z ktorých, ako sa ukazuje, asi polovica úspešne prejde aj druhým ročníkom štúdia. Absolventi, ktorí ukončia bakalárske
štúdium v tomto akad. roku, už mali možnosť prihlásiť sa na náš magisterský
program.
Ústav ekonómie je novo budovaným pracoviskom fakulty, ktorý ani len
čiastočne nemal možnosť využiť pri personálnom budovaní zdroje z prostredia UK. Pri súčasnom stave je plánovaných 30 študentov na bakalárskom a 20 študentov na magisterskom programe takmer nad kapacitné
možnosti ústavu. V tomto ak. r. máme na bakalársky program prihlásených
108 študentov a očakávame, že od budúceho roku bude aj záujem o magisterský program prevyšovať naše kapacitné možnosti.
Ústav má eminentný záujem o akreditáciu študijného programu aj pre
tretí stupeň vysokoškolského štúdia a pripravujeme potrebné návrhy. Predpokladám, že sa nám vo veľmi krátkom čase podarí ústav personálne dobudovať tak, aby spĺňal podmienky aj pre garantovanie doktorandského štúdia.
 Môžete skonkretizovať podmienky prijatia na štúdium?
– Uchádzači o bakalárske štúdium Aplikovanej ekonómie musia absolvovať
prijímacie konanie, ktorého podmienky sú zverejnené. Podmienky prijímacích skúšok sú stanovené tak, že študenti, ktorí maturujú v úrovni A z matematiky a anglického jazyka a jedného z predmetov: náuka o spoločnosti,
dejepis, ekonomika, psychológia (bez ohľadu na úroveň), nemusia absolvovať prijímaciu skúšku. Trápi nás však to, že študenti prichádzajú na vysoké
školy, aspoň teda k nám, stále slabšie a slabšie pripravení z matematiky.
Uchádzači o druhostupňové štúdium Aplikovanej ekonómie musia taktiež
absolvovať prijímacie konanie. Za uchádzača sa považuje každý študent,
ktorý úspešne ukončil prvostupňové štúdium v niektorom zo študijných
programov v študijnom odbore Kvantitatívne metódy v ekonómii, v niektorom
zo študijných odborov v užšej skupine študijných odborov 3.3, alebo v inom
študijnom odbore s relevantným vzťahom k ekonomickým vedám.
 Aké sú možnosti uplatnenia absolventov?
– Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu Aplikovaná ekonómia získa základné teoretické poznatky z mikroekonómie, makroekonómie, medzinárodnej ekonómie a ekonómie Európskej únie, základy práva,
psychológie a sociológie, základné teoretické poznatky z oblasti politických
a kultúrnych vied a základné teoretické poznatky z ekonomicko-matematických a štatistických metód. Nadobudne praktické schopnosti a zručnosti,

ako napr. schopnosť pracovať v prostredí vyšších administratívnych článkov rezortného riadenia a v prostredí medzinárodných organizácií, schopnosť pripravovať podklady pre komparatívne sociálno-ekonomické štúdie
k aktuálnym spoločenským problémom, ako aj pre štúdie potrebné k tvorbe, resp. hodnoteniu rozvojových programov. Magisterský študijný program
prehlbuje teoretické poznatky a zručnosti získané v bakalárskom programe.
Zatiaľ nemáme dlhšie skúsenosti s uplatnením našich absolventov. Možno
však očakávať, že nájdu uplatnenie v širokom spektre domácich i zahraničných inštitúcií rezortného i nadrezortného charakteru, v inštitúciách Európskej únie, na výskumných pracoviskách ekonomického zamerania, vo verejnej správe, v inštitúciách tretieho sektora, v poradenských a rozvojových
organizáciách, nevylučujúc ani súkromný sektor.
 Koľko stálych a koľko externých vyučujúcich má Váš ústav? Počítate
aj s pôsobením zahraničných lektorov?
– Na ústave v súčasnosti pacuje 6 stálych pracovníkov s celkovým úväzkom 5.75, pričom využívame aj spoluprácu s externými učiteľmi. Kladieme
dôraz na pravidelnú celosemestrálnu výučbu vybraných predmetov v anglickom jazyku, ktorá je zabezpečovaná prostredníctvom zahraničných lektorov. Tomuto zámeru je v študijnom programe prispôsobená najmä ponuka povinne voliteľných a výberových predmetov. Určitá flexibilita programu
umožňuje reagovať na konkrétne možnosti medzinárodnej spolupráce
fakulty prostredníctvom získaných grantových projektov alebo medzinárodných štipendií.
Takýmto spôsobom na ústave pôsobili, resp. pôsobia profesori z Udine,
z americkej Univerzity George Washingtona a z Univerzity v Pittsburghu.
 Orientujete sa aj na vedeckovýskumnú činnosť?
– Máme rozbehnutý VEGA projekt Sociálne a ekonomické prostredie Slovenska a ostatných kandidátskych krajín a strategická alokácia aktív pre
dlhodobých investorov a zahraničný projekt Mikro a makromodely v ekonomike v spolupráci s Ekonomickou univerzitou, Univerzitou v Maribore
a s Technickou univerzitou vo Viedni. V súčasnosti pripravujeme vydanie
vysokoškolskej učebnice doc. Hatráka: Ekonometrické modely a metódy.
 Na slovenskom vysokoškolskom „trhu“ je veľa možností štúdia ekonómie. Čo odlišné ponúka Váš ústav?
– Ide predovšetkým o filozofiu konštrukcie našich študijných programov.
Študijné programy Aplikovaná ekonómia pokrývajú široké spektrum teoretických poznatkov spolu s metódami ich tvorivej aplikácie pri práci na úrovni
nadpodnikových a najvyšších článkov ekonomického a politického riadenia
a verejnej správy. Znalosť kvantitatívnych prístupov pri analýze ekonomických javov a procesov, využívanie prostriedkov výpočtovej techniky a jazykové znalosti poskytujú potenciál na rýchle uplatnenie sa na trhu práce
s perspektívou vedúceho postavenia v pracovnom kolektíve.
Súčasný trh práce požaduje absolventov, ktorí popri dobrej odbornej
vybavenosti disponujú aj dostatočnou znalosťou sociálno-ekonomického
prostredia, resp. absolventov, ktorí sa v tomto dynamicky sa meniacom
prostredí dokážu rýchlo adaptovať. Veľa aktuálnych spoločenských problémov – globalizácia, zjednocovacie procesy Európy, teritoriálne problémy
a iné – nemožno riešiť bez znalostí ich ekonomického prostredia. Naši absolventi sú vybavení tak, že môžu úspešne pracovať v rôznych spoločenskopolitických podmienkach globálne fungujúcej znalostnej spoločnosti.
Nepochybne veľkým pozitívom je doteraz vysoká úspešnosť našich študentov pri uchádzaní sa o možnosť absolvovať časť štúdia na zahraničnej
univerzite. Až 55 % našich tohtoročných absolventov sa zúčastnilo na študijnom pobyte v rámci programu Erasmus.
Naše študijné programy teda nekopírujú mechanicky žiadnu z existujúcich vzdelávacích štruktúr na Slovensku alebo v zahraničí, ale dôsledne
vychádzajú zo súčasných podmienok a potreby ekonomického štúdia na
Univerzite Komenského v širšom kontexte spoločenských vied a perspektív
vysokoškolského vzdelávania na Slovensku.
Rozhovor pripravila Jana Mielcarková

Návšteva diplomatky
Inštitút judaistiky privítal 9. mája 2006 vo svojich nových priestoroch na FSEV UK pani Gallit Ronen,
chargée d´affaires Veľvyslanectva štátu Izrael.
Po krátkom stretnutí s dekanom FSEV UK prof. Kabátom predniesla p. Ronen študentom európskych štúdií
prednášku na tému Izraelsko-palestínske vzťahy v kontexte novozvoleného hnutia Hamas do palestínskeho parlamentu. Prednáška odznela v rámci kurzu politické a globálne systémy – medzinárodná politika. V prednáške pani
Gallit Ronen hovorila o súčasných izraelsko-palestínskych vzťahoch, o ich perspektívach, zaoberala sa tiež problémami finančnej pomoci Palestíne, atď.
(jm)
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Nové aktivity na zvýšenie jazykových kompetencií
Prírodovedecká fakulta UK začala 14. februára 2006 s jazykovými vzdelávacími aktivitami v rámci „Pilotného projektu zvýšenia jazykových kompetencií ako predpokladu pre absolvovanie odbornej jazykovej prípravy študentov 1. stupňa VŠ a zvýšenie kvalifikačného potenciálu doktorandov“.
Projekt bol predložený a schválený na základe výzvy Ministerstva školstva SR a je spolufinancovaný Európskou úniou.
Cieľom projektu je pomôcť študentom PriF UK
získať jazykovú kompetenciu, ktorá je dôležitým
predpokladom na absolvovanie odbornej jazykovej prípravy a na úspešné zvládnutie štúdia, a zároveň zvyšuje ich šance uplatniť sa na trhu práce
vďaka vyššiemu kvalifikačnému potenciálu. Projekt
poskytne študentom 1. stupňa VŠ možnosť absolvovať kurz anglického jazyka, ktorý im umožní
zvládnuť úroveň A1, A2 a čiastočne B1 (podľa
Európskeho referenčného rámca). Študentom
doktorandského stupňa umožní dostať sa na úroveň B2.
Cieľovými skupinami, ktorým je vzdelávanie určené, sú najmä:
1. Študenti 1. ročníka, ktorí na strednej škole
z rôznych dôvodov nedosiahli požadovanú úroveň
schopnosti komunikácie v cudzom jazyku, a sú
preto znevýhodnení počas štúdia a neskôr aj pri
hľadaní zamestnania. Dvojsemestrálny kurz angličtiny (v rozsahu 160 hodín) im umožní získať také
jazykové znalosti, ktoré sú základným predpokladom ďalšieho úspešného štúdia odborného
jazyka.
2. Poslucháči doktorandského stupňa štúdia,
ktorých východisková jazyková úroveň bola priveľmi nízka a ani počas jedného až dvoch semestrov odbornej angličtiny v rámci bakalárskeho
a magisterského štúdia nezískali dostatočnú jazykovú kompetenciu. Dvojsemestrálny kurz (opäť
v rozsahu 160 hodín) im umožní dostať sa z úrovne B1 na úroveň B2.
V rámci projektu budú realizované dva dvojsemestrálne kurzy. Každý kurz v trvaní 160 hodín je
rozdelený na štyri etapy a bude ukončený skúškou.
Do projektu bude zapojených spolu 150 študentov, z nich 120 študentov 1. stupňa a 30 študen-

tov 3. stupňa štúdia. Pri samotnom vyučovaní bude použitá komunikatívna metóda, ktorá je najúčinnejšia pri získavaní jazykových kompetencií. Osnovy kurzu integrujú osvojovanie si jazyka spolu
s rozvojom zručností (počúvanie, hovorenie, čítanie a písanie) a kladú veľký dôraz aj na gramatiku
a slovnú zásobu. Študenti budú vedení k samostatnosti a riadenému objavovaciemu prístupu
prostredníctvom starostlivo štruktúrovaných príkladov a otázok. Veľký dôraz bude kladený na
systematické opakovanie získaných vedomostí.
Každý študent bude mať okrem vlastnej učebnice
aj CD ROM, obsahujúci množstvo interaktívnych
cvičení, zvukových nahrávok, video nahrávok
a testov.
Kurzy budú metodologicky vedené podľa učebníc
Face2face Elementary (úrovne A1, A2), Face2face
Pre-Intermediate (úroveň B1) a Face2face Intermediate (úroveň B2), vydaných vydavateľstvom
Cambridge University Press. Tieto učebnice sú
kurzom všeobecnej angličtiny. Realizátori projektu
sa pre nich rozhodli preto, lebo sú plne kompatibilné s Európskym referenčným rámcom pre osvojovanie a výučbu jazyka, ako aj preto, že študentom pravidelne umožňujú vyhodnocovať pokrok,
ktorý dosiahli. V súčasnosti sú to jediné učebnice
na trhu, ktoré zodpovedajú týmto náročným kritériám a zároveň už majú vypracovaný systém
„e-beam” umožňujúci využívať najmodernejšie
vyučovacie metódy prostredníctvom interaktívnej
bielej tabule.
Počas realizácie projektu bude inovovaných
5 učebných osnov (pre študijný program geológia,

chémia, biológia, environmentalistika, geografia
a verejná správa). Projekt prispeje aj k odbornému rastu učiteľov angličtiny, ktorých bude motivovať k zvyšovaniu ich jazykovej i odbornej úrovne,
vzhľadom na skvalitňovanie jazykových kompetencií študentov.
Projekt bude prínosom aj pre fakultu, lebo študenti vďaka znalosti jazyka budú mať záujem sa
vo väčšom počte zúčastniť na študentských mobilitách či absolvovať študijný pobyt na niektorej zo
zahraničných univerzít. Vytvoria tak skupinu vysokokvalifikovaných, otvorených a medzinárodne
skúsených mladých ľudí, budúcich profesionálov.
Projekt bude viesť projektový manažér PhDr. Jarmila Cihová a dvaja „submanažéri” PhDr. Štefánia Dugovičová a PhDr. Toska Mistríková. Samotné vzdelávacie aktivity projektu bude realizovať
tím tvorený piatimi kvalifikovanými vysokoškolskými učiteľmi anglického jazyka a britským lektorom.
Každý učiteľ bude zodpovedný za jednu skupinu, ktorú bude viesť počas celého projektu. Dôležitým členom tímu bude britský lektor (native
speaker), ktorý sa bude zúčastňovať striedavo
na práci všetkých skupín. Jeho úlohou bude pomáhať študentom zlepšovať ich interaktívny ústny
prejav, výslovnosť a písanie v angličtine.
Slovensko svojím podpisom európskych dokumentov, ktoré sa týkajú vysokých škôl, prijalo na
seba všetky záväzky súvisiace s úlohami vysokého školstva v novom tisícročí. Podľa nich by mal
každý občan Európy výborne ovládať materinský
jazyk, schopnosť komunikovať minimálne v dvoch
„veľkých” jazykoch a podľa možnosti ešte ovládať
aj „menej rozšírený” jazyk susednej krajiny.
Jarmila Cihová a Katarína Dubíková,
PriF UK

Prečo Boh pripúšťa zlo vo svete?
Dialóg vedy a viery núti teológiu k reinterpretácii
doterajšieho chápania otázky teodícey. Teodícea
sa v teológii, ale aj vo filozofii (napr. Leibniz), zaoberá otázkou: Prečo Boh pripúšťa zlo vo svete?
Ako to, že Boh, ktorý je láska, nechá mnohých
ľudí nespravodlivo trpieť? Takéto otázky si kladú
mnohí ľudia, v najnovšej dobe aj v súvislosti so
zemetraseniami a vlnami cunami, ale aj mnohými
inými nešťastiami, pri ktorých mnohokrát zomierajú tisícky nevinných ľudí. Je Boh azda v skutočnosti krutý a nie láskavý a milostivý?
Dialóg vedy a viery, teda medzi fyzikmi a prírodovedcami na jednej strane, a teológmi na strane
druhej, vedie v poslednej dobe k reinterpretácii
doterajšieho teologického chápania. Zdá sa, že
mnohé kritické otázky ľudí sú založené na nedostatočnom chápaní Božej prozreteľnosti. V staršej
teológii, ale aj v ľudovej zbožnosti dosiaľ panoval
názor, že dobré i zlé posiela na ľudí Boh. Boh je
vnímaný nielen ako všemohúci, ale aj ako všepôsobiaci. Zlo a nešťastia posiela na ľudí ako trest
za ich hriechy.
To je však v rozpore so samou Bibliou, lebo tá
v liste Jakubovom jasne hovorí, že od Boha pochádzajú len dobré veci. Podobne hovorí aj sám
Ježiš Kristus v podobenstve o kúkoli medzi pšenicou. Teológia sa teda musí vrátiť k pôvodnému
novozmluvnému učeniu, že Boh zlo a utrpenie
vo svete z pedagogických dôvodov síce dovolil,
ale sám ho nepôsobí.
Kto teda pôsobí zlo a utrpenie v tomto svete?
Práve na túto otázku hľadalo odpoveď ekumenické medzinárodné sympózium o teodícei,
ktoré sa konalo dňa 3. – 4. mája 2006 na EBF
UK.
Keď sme vyzvali k referátom na túto tému, netušili sme, s akým obrovským záujmom sa stretne-

me. S referátmi sa prihlásilo množstvo rímskokatolíckych teológov zo Slovenska i z Čiech (Olomouc), ale aj z Poľska, ba aj z USA, ďalej pravoslávni teológovia (Prešov) a pochopiteľne evanjelickí
teológovia z materskej EBF UK, ale aj z Prahy
a Maďarska. Okrem nich prihlásili svoje referáty
mnohí filozofi z filozofických fakúlt z Bratislavy,
Trnavy, Prešova, známy profesor fyziky Július
Krempaský, ale aj referenti z iných vedných odborov, ako napr. z tzv. znalostnej informatiky (novovznikajúci odbor v rámci informatiky, ktorý už
hraničí s filozofiou). Spolu bolo prihlásených 37 zaujímavých referátov. Ako poslucháčov sme privítali
študentov z jezuitskej teologickej fakulty Alojziánum z Bratislavy-Trnavy i študentov z EBF UK.
Sympózium trvalo dva celé dni a referáty boli
rozdelené do rôznych okruhov. Každý referent
mohol na sympóziu predniesť len 15 – 18 minútové skrátené znenie referátu, i keď niektorí mali
pripravené až 15 stranové vystúpenie. Vďaka tejto zásade bol harmonogram po celé dva dni bez
problémov dodržaný, čím získalo sympózium aj
určitú dynamiku. Diskusia sa konala až po odznení
viacerých referátov.
V čom vlastne spočívalo akési nové riešenie
otázky teodícey, ktoré zaznievalo z mnohých referátov? V dôsledku moderného dialógu medzi
vedou a vierou základný tón bol v konštatovaní,
že nie Boh posiela cunami a zemetrasenia, aby
trestal konkrétne oblasti sveta, ale k týmto javom
dochádza v dôsledku determinizmu prírodných
zákonov. Boh dal tomuto svetu prírodné zákony,
bez ktorých svet nemôže fungovať, ale ktoré môžu mať niekedy aj obrovské ničivé účinky. Iná časť
utrpenia a zla vo svete má svoj pôvod v zneužitej
slobodnej vôli človeka. Boh dal človeku slobodnú
vôľu. Nepostavil nás na túto zem ako robotov,

ale dal nám rozum, aby sme sa rozhodovali medzi
konaním dobra a zla. Niekedy sa však ľudia rozhodujú pre to zlé a zneužívajú slobodnú vôľu, danú
im Bohom. Tu je koreň strašných vojen, ale aj
koncentračných táborov a gulagov. Inokedy sú
katastrofy vyvolané ľudskou nekompetentnosťou,
nedbanlivosťou, ktorá má tragické následky. To
potom nie je na vine Boh, ale ľudia sami, alebo
determinizmus prírodných zákonov.
Teológia teda musí opustiť učenie o Božej všepôsobnosti, o tom, že Boh posiela na ľudí dobré
i zlé. Boh zlé v tomto svete iba pripustil, ale sám
ho nepôsobí. Naopak, dal nám rozum, aby sme
prostredníctvom vedy (napr. medicíny) utrpenia
sveta zmierňovali. Tak to robil aj Ježiš. Jeho boj
s chorobami nebol bojom proti Bohu samému,
ktorý choroby azda na ľudí poslal, ale bol bojom
proti mocnostiam skazy, ktoré tieto nemoci pôsobia. Tak aj našou úlohou je využívať ľudský rozum
na zmierňovanie bolestí sveta vo všetkých oblastiach.
I. Kišš
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Pozvánka na výstavu Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme
Nová expozícia v Slovenskom národnom múzeu
V závere februára t.r. Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum po dlhšom prípravnom a realizačnom období predstavilo verejnosti
stálu expozíciu venovanú rozmanitosti prírody, nazvanú Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme.
Biologická diverzita je pre mnohých možno len
odborný pojem, pre niekoho problematika profesionálneho vedeckého štúdia. V širšom kontexte
má rozmer sociálno-spoločenský a v rovine medzinárodných dokumentov či globálnych stratégií
i rozmer právny. Medzinárodný dokument Dohovor
o biologickej diverzite Slovenská republika prijala
a v r. 1994 ratifikovala. V rámci úloh Akčného plánu pre implementáciu národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku bola pripravovaná
a programovo financovaná aj nová expozícia Prírodovedného múzea SNM.
Zámerom autorov je snaha uviesť návštevníka
do problematiky biodiverzity, predstaviť rozmanitosť prírody prostredníctvom bohatých zbierkových
fondov a vytvoriť priestor pre intenzívnejšie využívanie expozície pre aktivity detí, študentov a záujemcov o prírodné vedy. Scenár pripravil kolektív
odborných pracovníkov Prírodovedného múzea,
kurátormi expozície sú Mgr. Ján Kautman (časť
zoológia) a RNDr. Jana Uhlířová (časť botanika).
Stvárniť odbornú problematiku tak, aby bola zrozumiteľná a výtvarne príťažlivá, sa podujal akad.
mal. Pavol Choma, ktorý zvolil v prvej časti expozície cestu voľnej inštalácie s určitými prvkami
abstrakcie a v druhom celku realistické prevedenie priestorových inštalácií – diorám svetových
biómov.
Úvod do problematiky – celok „Biodiverzita...“
prostredníctvom grafiky a krátkych textov inštalovaných po obvode miestnosti oboznamuje a vysvetľuje návštevníkom, čo je biodiverzita, s čím
súvisí, od čoho závisí, prečo ju musíme ochraňo-

vať, akú úlohu má v prírode a vo vzťahu k biodiverzite človek. Trojrozmerné inštalácie dotvárajú
predstavu o úrovniach biologickej diverzity.
Model dospelého dubu predstavuje rôznorodú
druhovú diverzitu živých organizmov. Vrstevnicový
útvar v centre miestnosti naznačuje diverzitu na
ekosystémovej úrovni. Zjednodušeným spôsobom
približuje všetky faktory, ktoré ovplyvňujú biodiverzitu. Priestorový model umožňuje návštevníkovi
sledovať biodiverzitu, ktorá závisí od nadmorskej
výšky, reliéfu, klímy, typu pôdy, horninového podložia. Vo vzťahu k týmto faktorom sa vytvorili rozmanité podmienky prostredia, na ktoré sa viažu
určité typy spoločenstiev rastlín a živočíchov.
Okrem biologických preparátov je súčasťou tohto
útvaru aj zjednodušený profil jadrového pohoria,
ktorý spolu s nadmorskou výškou a zložením horninového podložia dotvára celkový obraz o vzťahoch medzi živou a neživou prírodou. Neoddeliteľnou súčasťou biodiverzity je aj pôda, ktorá je
v tomto prípade prezentovaná profilmi najtypickejších pôdnych typov na území Slovenska.
Posledná inštalácia v prvej miestnosti dokumentuje genetickú diverzitu. Je doložená príkladmi
rozmanitosti na vnútrodruhovej úrovni, alebo ukážkami jej prejavov. Predstavujú ju farebné formy
rôznych živočíchov, alebo plodov či semien.
Ďalšia miestnosť, ktorá je takpovediac ťažiskom
celej expozície, má názov „Od rovníka k pólom“.
Najcharakteristickejšie svetové biómy ako Arktída,
severská tundra, morské pobrežie, koralový útes
Karibského mora, africká savana, juhoamerický
tropický prales a púšť Gobi sú prezentované for-

Dva dni a dve noci novej hudby – Odesa, Ukrajina
O tom, ako sa dá všelijako robiť kultúra, existuje množstvo príkladov. Rád by som sa zameral
na jednu podarenú akciu, ktorá sa koná na juhu Ukrajiny v meste Odesa. Je to taký milý festival
súčasnej hudby pod názvom „Dva dni a dve noci novej hudby“, ktorý mal v apríli 12. narodeniny.
Čo hovorí názov je aj realita. Od skorého poobedia do skorého rána samá súčasná klasická hudba, špičkoví umelci z celej Európy, pestrý a hodnotný program a hlavne plné hľadisko. Prostredie
je vrcholne kontroverzné. Je to hala diskotéky menom „Rifle“, ktorú charakterizujú steny oblepené
riflovými nohavicami a inými zvrškami, sedí sa na starých drevených sedadlách z kina, do polkruhu, pri jednej stene je nízke pódium pokryté kobercami a tam tróni dobre naladený klavír.
Cigaretový nádych sa aj napriek určite dlhotrvajúcemu vetraniu nepodarilo úplne vyvetrať, a to,
že sála nemá okná, vzbudzuje dojem vstupu do čiernej diery. Ešte že pódium je osvetlené, lebo
by si návštevníci a umelci liezli v tej tme aj po hlavách. Počas predstavení sa konzumujú všelijaké
nápoje, čaj a ako jediný pokrm originál pirôžky, ktoré je možné zakúpiť a skonzumovať vo foyeri,
čo však nie je vždy pravidlom a s pribúdajúcim časom už vôbec nie, a konzumuje sa všetko
a všade. Akcií tohto charakteru to však neškodí. Je to logické, lebo sedieť 12 hodín na koncerte
dá zabrať nielen hlave, ale aj telu.
Zaujímavý kolorit. Veľmi neformálne prostredie... Čo však obsah? Tematicky je program rozdelený takmer rovnomerne, no dominantnosť ukrajinskej proveniencie je citeľná. Každé zoskupenie
alebo sólista zo zahraničia si prinesie so sebou ťažiskový repertoár zo svojej krajiny, no priestor
majú aj diela overenej „svetovej“ literatúry aj staršieho dáta vzniku. Dramaturgia obsahuje inštrumentálnu hudbu, vokálne vystúpenia alebo vokálno-inštrumentálne kombinácie, tanec, divadlo.
Čiže všetko, čo súčasná „vážna“ scéna ponúka. Výkony umelcov sú, skromne povedané, minimálne nadpriemerné! Starostlivo zostavená dramaturgia kontrastne strieda druhy a štýly od
II. Viedenskej školy cez modernu, experimenty, elektroakustiku, seriálnu hudbu, minimal music
až po etno-folkloristický mix, domácich a hostí, čiže nestane sa, že by ste mali uši plné jednej
vzorky. Premiér nových diel či už svetových, miestnych alebo napísaných priamo pre festival je
neúrekom. Človek sa stretáva so skutočne kvalitnou novou hudbou. Úroveň podčiarkuje aj dostupnosť vydaných nahrávok z predošlých ročníkov s výberom interpretovaných diel.
Tým sa stáva táto mozaika unikátnym priestorom na prezentáciu, porovnanie, skúmanie a hlavne
zamyslenie sa... V prostredí veľkých sociálnych rozdielov, ekonomických ťažkostí, bezpečnostnej situácie sa niečo takéto vyníma ako maják. Všetko totiž podčiarkuje kvalita programu a predvedenia. Asi najviac ma však zarazilo plné hľadisko po celý čas. Tradícia návštev koncertov je tu
zrejmá.
Dlhodobé pestovanie a udržiavanie tradície prináša svoje ovocie v podobe širokého záujmu
o kultúru a vzdelávanie aj v nepriaznivých ekonomických podmienkach a je jeden zo základov
pre trvalo udržateľný rozvoj, na ktorom sa dá ďalej stavať a ktorý sa teraz tak často spomína.
Návštevu a hlavne prežitie atmosféry tohto podujatia môžem len odporučiť! Niečo takéto sa
ťažko sprostredkovane popisuje. Treba to zažiť! Kto chce vedieť viac, môže navštíviť
http://www.anm.odessa.ua/fest/f-main.html
Matej Kozub, KHV PdF UK

10

mou klasických diorám, v ktorých pozadie stvárnil
akad. maliar Stanislav Lajda. Cieľom malieb a realistickej inštalácie prírodného prostredia je vytvoriť
celok, ktorý má osloviť širokú ale aj odbornú verejnosť. V každej z diorám je možné pozorovať aj
človeka ako neoddeliteľnú súčasť biodiverzity.
Po obvode miestnosti sú vitríny so zbierkovými
predmetmi, ktoré poskytujú množstvo hodnotných
informácií pre nadšencov a pre odbornú verejnosť.
Výpovedná hodnota zbierok predstavuje biologickú rozmanitosť v tom najširšom slova zmysle.
Okrem ukážok rozmanitosti v rámci rôznych živočíšnych skupín – bezstavovcov (ostnatokožce,
mäkkýše, článkonožce – kôrovce, chrobáky a motýle) aj stavovcov (najmä ryby, plazy a vtáky) je
vystavený aj osteologický materiál, poukazujúci
na rozdiely v stavbe lebiek rôznych cicavcov, vrátane primátov, ku ktorým patrí aj človek.
Ako súčasť stálej expozície bude otvorená aj
miestnosť s názvom „Objavovňa“, v ktorej si všetci malí objavovatelia môžu naplniť svoje sny pri
poznávaní tajomstiev živej a neživej prírody. Objavovňa bude sprístupnená aj pre mimoškolské
aktivity a prostredníctvom bohatého programu
má rozšíriť vedomosti, záujem o prírodu a životné
prostredie.
Výstava je inštalovaná v Slovenskom národnom múzeu – Prírodovednom múzeu na Vajanského nábr. 2, a je otvorená denne (okrem pondelka) od 9.00 do 17.00 h.
E. Nelišerová, M. Gregor, PriF UK

Spevácky zbor
slovenských učiteliek
jubiluje
Pri príležitosti osláv 60. výročia založenia
Speváckeho zboru slovenských učiteliek –
Ozvena sa uskutočnil 27. mája 2006 v Dóme
sv. Martina v Bratislave jubilejný koncert.
Zbor počas slávnostného večera dirigoval
doc. PaedDr. Sergej Mironov, CSc., pedagóg
Katedry hudobnej výchovy PdF UK v Bratislave.
Celý koncert bol krásnym umeleckým zážitkom pre publikum, ktoré zaplnilo chrám
do posledného miesta.
Dramaturgia vyváženým spôsobom predstavila zbor v troch kontrastných rovinách:
v prvej časti odzneli skladby svetových autorov so zameraním na chrámovú tvorbu
a klasické zbory, druhá časť bola venovaná
úpravám populárnej hudby a v tretej časti dominovala výlučne tvorba slovenských skladateľov pre ženský zbor.
Dlhodobé, systematické vedenie zboru poprednými dirigentmi prinieslo svoje ovocie
a umožnilo zboru vybudovať si široký repertoár. Zbor sa úspešne zúčastnil na mnohých
domácich a zahraničných súťažiach a prehliadkach, z ktorých si priniesol vzácne ocenenia, a účinkoval na koncertoch takmer po
celej Európe.
Do ďalších rokov želáme Speváckemu zboru slovenských učiteliek – Ozvena mnoho
tvorivých síl a úspechov v ich krásnom poslaní, ktorým rozdávajú radosť a krásu!
Matej Kozub, KHV PdF UK

Vďaka po rokoch
Z listu nášho absolventa
Vážená redakcia,
Úvodom môjho listu Vám chcem poďakovať za spravodaj UK, ktorý vydávate.
Ja a moji spolužiaci z diaľkového štúdia sme v akad. roku 1989/1990
začali študovať na našej rodnej univerzite na FiF UK v študijnom odbore
Teória a riadenie kultúry a ešte sme si urobili i doplňujúce pedagogické
štúdium zamerané na vyučovanie v školských zariadeniach. Štúdium sme
ukončili štátnou skúškou 26. mája 1994. Boli to ťažké roky, veď vtedy sa
po prvom semestri menila celá skladba vyučovania.
Viem, o čom vám píšem, lebo v tomto období vysokoškolskí učitelia prestali byť vedúcimi ročníkov a študenti si museli demokratickou cestou zvoliť
vedúceho ročníka. No a tým som sa stal ja. Viete, bola to zodpovednosť
sledovať, či každý z nás má včas zápočet z toho ktorého predmetu, či má
načas urobené skúšky. Musel som spolu s ročníkovým výborom – samosprávou zabezpečovať všetko, od príchodu vyučujúcich až po konzultácie,
prednášky, zápočty, skúšky, semináre, aby to vyhovovalo nám všetkým,
lebo mnohí cestovali do Bratislavy z východného či stredného Slovenska
a vyučovanie sa začalo vždy v piatok o 14.00 h a trvalo až do 20.00 h.
A na druhý deň v sobotu sme začínali už ráno o 8.00 h až do neskorých
večerných hodín. Bola to záťaž pre nás všetkých diaľkovo študujúcich,
ale predovšetkým pre vyučujúcich, ktorí prakticky piatky a soboty mali
zadané len pre nás. My, študenti, sme mali toho dosť, ale vyučujúci to mali
ešte ťažšie, lebo skriptá neboli, všetko sa začalo prerábať, celý vyučovací
systém.
Touto cestou mi dovoľte sa poďakovať tým, ktorí to s nami vydržali celých
5 rokov, ktorí nám boli vždy k dispozícii, keď sme to potrebovali. Úcta
a vďaka patrí predovšetkým:
doc. PhDr. A. Pamulovej, CSc., doc. PhDr. K. Podolákovej, CSc.,
doc. PhDr. V. Gažovej, PhD., doc. PhDr. J. Paulinymu, CSc., doc.
PhDr. F. Gahérovi, CSc., doc. PhDr. L. Kiczkovi, PhD., doc. PhDr.
A. Fischerovej, CSc., prof. PhDr. M. Žigovi, CSc., Mgr. Z. Mrvovej,
PhDr. J. Klavecovi, PhD., doc. PhDr. J. Perháczovi, CSc., doc. PhDr.
E. Kudličkovi, CSc.,
a mnohým iným, ktorých som tu nespomenul, lebo nemám zoznam
z tých rokov. Patrí im veľká vďaka z celého srdca nielen odo mňa, ale
od celého ročníka.
Záverom sa chcem poďakovať za pochopenie aj celému študijnému
oddeleniu a hlavne pani Jaroslave Baranyaiovej, ktorá to s nami nemala
ľahké, a vyjadriť jej poklonu. Taktiež i vtedajšej pani sekretárke na odbore
Teória a riadenie kultúry – ste ľudia na správnom mieste!
Za celý ročník Teórie a kultúry FiF UK v akad. roku 1989 – 1994
Mgr. Igor Parobek, vedúci ročníka

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Ústav kultúrnych štúdií

INŠTITÚT JUDAISTIKY
Odbojárov 10/A, P.O.Box 129, 820 05 Bratislava 25,
e-mail: ij@ij.uniba.sk, www.ij.uniba.sk,
tel.: 501 17 652, tel./fax: 501 17 651
V zimnom semestri akad. r. 2006/2007 IJ UK ponúka pre všetkých
študentov UK
Voliteľné predmety :
 Moderná hebrejčina – ivrit (1), začiatočníci – J. Mielcarková
 Moderná hebrejčina – ivrit (3), mierne pokročilí – J. Mielcarková
Bližšie informácie na www.fses.uniba.sk/stud_odbory.html
Prihlášky posielajte e-mailom na adresu: mielcarkova@fses.uniba.sk
Kurzy pre verejnosť
Hebrejčina -ivrit
ivrit pre začiatočníkov – streda 17.00 – 18.30 h
začiatok 20. 9. 2006
ivrit pre mierne pokročilých – pondelok 18.15 – 19.45 h
začiatok 18. 9. 2006
ivrit pre pokročilých – streda 18.30 – 20.00 h
začiatok 20. 9. 2006
Prihlášky posielajte e-mailom na adresu:
mielcarkova@fses.uniba.sk
do 30. júna alebo od 4. septembra 2006
Kurzovné: 1 300,– Sk pre verejnosť, za 1 semester
(2 hodiny týždenne od 18. 9. do 15. 12. 2006, 26 hod. x 50,– Sk)
910,– Sk pre pracovníkov UK, študentov SŠ a iných VŠ
(26 hod. x 35,– Sk)
Zimný semester sa začína dňa 18. 9. 2006

CENTRUM
ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA
divízia

Jazykové centrum
ponúka

Letné intenzívne kurzy angličtiny a nemčiny
Letný intenzívny kurz konverzácie s britským lektorom
Kurz je určený pre tých, ktorých jazykové znalosti sú na úrovni intermediate až upper-intermediate. Učebnica: rôzne študijné materiály.
Termín: od 3. – 14. júla 2006
2 týždne = 27 vyučovacích hodín
(pondelok až piatok, streda 5. 7. 2006 – voľný deň)
V čase od 9:00 – 11:45 h alebo 16:00 – 18:45 h
(počítané s 30 minútovou prestávkou)
Poplatok: 1 600,– Sk (pre pracovníkov UK a denných študentov
1 450,– Sk, pre právnické osoby 1 988,50,– Sk s DPH)

Letný intenzívny kurz angličtiny pre mierne pokročilých
Kurz je určený pre mierne pokročilých resp. nepravých začiatočníkov,
ktorí prebrali niektorú z učebníc Elementary English. Učebnica: New
Headway Pre-Intermediate (učebnicu neposkytujeme).
Termín: od 3. – 14. júla 2006
2 týždne = 36 vyučovacích hodín
(pondelok až piatok, streda 5. 7. 2006 – voľný deň)
V čase od 9:00 – 12:30 h alebo 16:00 – 19:30 h
(počítané s 30 minútovou prestávkou)
Poplatok: 2 150,– Sk (pre pracovníkov UK a denných študentov
1 900,– Sk, pre právnicke osoby 2 650,– Sk s DPH)

Letný intenzívny kurz nemčiny
Kurz nemčiny pre mierne pokročilých s dôrazom na konverzáciu,
precvičovanie, rozširovanie slovnej zásoby a upevňovanie gramatiky.
Učebnica: Themen aktuell 2 (učebnicu neposkytujeme).
Termín: od 3. – 20. júla 2006
3 týždne = 33 vyučovacích hodín
(pondelok až štvrtok, streda 5.7.2006 – voľný deň)
V čase od 9:00 – 11:45 h alebo 16:00 – 18:45 h
(počítané s 30 minútovou prestávkou).
Poplatok: 2 000,– Sk (pre pracovníkov UK a denných študentov
1 750,– Sk, pre právnické osoby 2 442,–Sk s DPH).

Upozornenie:
V prípade záujmu o niektorý z kurzov je možné sa prihlásiť a zaplatiť
celý poplatok v hotovosti v termíne:
19. – 22. júna 2006 (vo výnimočných prípadoch do konca júna)
od 8:00 – 10:00 h alebo 13:00 – 15:30 h,
na Jazykovom centre CĎV UK, Laurinská 14, 5. poschodie, č. 519.
Prosíme vás, aby ste si na zaplatenie poplatku priniesli presnú sumu.
Kurzy sa otvoria len v prípade dostatočného počtu záujemcov. Po otvorení kurzu sa zaplatené školné nevracia.
Ďalej Jazykové centrum ponúka:

Príležitosť pre maturantov!
Jednoročný denný štátnicový kurz pre maturantov v jazyku anglickom
alebo nemeckom od septembra 2006.

Jazykové kurzy v akad. roku 2006/2007:
angličtina, nemčina (všeobecný i odborný jazyk), španielčina,
japončina.
Bližšie informácie:
Jazykové centrum CĎV UK
Laurinská 14, 5. posch., 811 01 Bratislava
tel. 54433057, e-mail: jc@rec.uniba.sk, www.uniba.sk/jcuk

NAŠA UNIVERZITA spravodaj Univerzity Komenského v Bratislave • Vydáva Univerzita
Komenského • Adresa: Šafárikovo nám. č. 6, 818 06 Bratislava • Tel: 59 24 41 11 •
e-mail: OVSV@rec.uniba.sk • http://www.uniba.sk, položka Rektorát UK • Predseda
redakčnej rady: MUDr. Martin Dúbrava, CSc., prorektor UK. Členovia: RNDr. Martin Belluš,
FMFI UK, doc. MUDr. Marián Bernadič, CSc., LF UK, prof. ThDr. Igor Kišš, EBF UK,
ThLic. Milan Sova, RKCMBF UK, PhDr. Anna Bujnová, CSc., FM UK, doc. PhDr. Michal
Leško, CSc., FTVŠ UK, doc. PhDr. Ing. Peter Dõrr, CSc., PDF UK, prof. JUDr. Peter
Škultéty, DrSc., PRAF UK, doc. MUDr. Peter Galajda, CSc., JLF UK, doc. RNDr. Lídia
Turanová, PhD., PRIF UK, doc. RNDr. Ružena Čižmáriková, CSc., FAF UK, prof. PhDr. Pavol
Žigo, CSc., FIF UK, Mgr. Jana Mielcarková, FSEV UK • Zodpovedná redaktorka:
Mgr. Jiřina Hinnerová • Grafická úprava: Darina Földešová • Tlač: Polygrafické
stredisko UK • Uzávierka 1. každého mesiaca
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Študentským perom

Kto skoro chodí, v septembri už nemusí

Nemusíme študovať nezdravo

Či vás ešte trápi skúšková horúčava, alebo oddychujete po ďalšom,
nesmierne rýchlo preletivšom semestri, už teraz by ste mohli myslieť
na ten budúci. Ušetrili by ste si hneď tri z obľúbených študentských
disciplín štartujúcich každý školský rok – vybavovanie, naháňanie
a predovšetkým, godotsky útrpné čakanie v nekonečných radoch.
V júni totiž máte na FiF UK možnosť predzápisu. V praxi to znamená,
že si na študijnom oddelení môžete zapísať voliteľné predmety, ktoré
sú pre mnohých nemalým prínosom na kreditové konto. Ponuku celofakultných výberových kurzov nájdete na webovej stránke fakulty.
Oplatí sa skúmať ich hlbšie. Neverili by ste, aké zaujímavé veci sa
ukrývajú v útrobách nášho študijného programu. Len pre pošteklenie
vašich štúdiachtivých chuťových buniek uvedieme niekoľko lákavých
príkladov. A začneme tým najprazvláštnejším. Bosoráctvo, zaklínanie,
nápoje lásky, čarovné formulky a liečivé bylinky... „Za svitu mesiaca
puškvorec odtrhnuvší s nohou netopiera podrvenou povar, trikrát doprava zamiešaj, potom srdce tvora, čo aj noc čiernotou zahalí zjedz
a pred dverami odpľuj si...“ Hm... Toto zaklínadlo zrejme nie, no nejaké
určite sa dozviete na prednáškach Európskych paralel čarodejníc
a bylinkárok. Nepredstavujte si však herbológiu, či iný harrypotterovský
predmet. Ide jednoducho o oboznámenie sa s praktikami a rituálmi,
ktorým kedysi verili a ktoré vykonávali ľudia v minulosti a možno aj
tety lietajúce na metlách (bwahaha). Na hodinách postupne prejdete
od jednotlivých pojmov súvisiacich s touto problematikou po konkrétne
javy. Nebojte sa, žiadna čierna mágia sa na vás vykonávať nebude,
ide len o teoretické poznatky z kotlíka perníkovej chalúpky.

Množstvo študentov sa sťažuje, že počas skúškového obdobia veľmi
priberie. Príčinou je stres, ktorí ich núti neustále niečo konzumovať. Iní
sa s napätím vyrovnávajú zvyšovaním dávky čokolády. Bežné je tiež
piť veľké množstvo kávy alebo koly, aby tak „natiahli“ čas a mohli sa viac
učiť. Tieto zvyky sa však môžu zmeniť až na závislosť a podporné látky
začnú ľudskému organizmu škodiť.
Je naozaj málo ľudí, ktorí odolajú jej vôni a skvelej chuti. Čokoláda
sa stala veľmi obľúbenou najmä medzi dievčatami. Muži často vtipkujú na tému ženská neresť – čokoláda. A treba uznať, že majú pravdu.
Kto by jej odolal, keďže zaháňa depresiu a podporuje tvorbu hormónu
šťastia a radosti, endorfínu? Možno aj z týchto dôvodov je takou vyhľadávanou počas príprav na skúšky. Priaznivo na zdravie pôsobí však
len tmavá čokoláda s vysokým obsahom kakaa (min. 70 %). Je totiž
plná flavonoidov (antioxidantov), ktoré majú priaznivý vplyv na krvný
obeh a sú prevenciou rakoviny. Mliečna čokoláda tieto účinky nemá
a patrí k vysokokalorickým potravinám. Ak si jej doprajete príliš veľa,
hrozí vám nadváha, ktorá riziko srdcovo-cievnych ochorení zvyšuje.
Potreba konzumovať čokoládu môže byť spôsobená aj nedostatkom horčíka. Zbaviť sa závislosti je možné aj pomocou chrómu, ktorý
potláča chuť na sladké. Výbornú náhradu čokolády poskytuje karob
vo forme prášku, pridaný napríklad do obilných kaší. Pripomína kakao, je zdravý a veľmi chutný s hrozienkami a orieškami.
Pre niektorých študentov je neodmysliteľným rituálom pri učení pitie
hektolitrov kávy. Kofeín je spolu s guaranou, dimetylxantínmi, theobromínom a theofylínom obsiahnutý okrem kávy aj v čaji, kole alebo
iných energizujúcich nápojoch a v kakau. Znižuje pocit únavy, odďaľuje potrebu spánku, skracuje ho, zvyšuje duševnú koncentráciu
a „vybaviteľnosť“ myšlienok a zlepšuje vnímanie senzitívnych vnemov.
Práve toto potrebuje študent, zisťujúci, že mu do skúšky zostalo akosi
málo času. Ale...
Na kofeín sa vytvára chemická závislosť, čo značí, že telo si ho vyžaduje, aby mohlo fungovať. Vo vyšších dávkach sa môže prejaviť
búšenie srdca, zrýchlenie tepu, bolesti hlavy a toxické dávky môžu
vyvolať kŕče. Keďže kofeín zvyšuje aktivitu organizmu, dochádza k vyčerpaniu minerálnych látok ako meď a horčík, ktoré telo potrebuje na
podporu rýchlejšieho metabolizmu. Tiež močopudný vplyv kofeínu
vedie k strate mnohých živín, ktoré odchádzajú z tela močom a nie
sú nahradené. Pri odvykaní od kávy stačí postupne znižovať jeho príjem, lebo táto závislosť nie je taká silná ako u väčšiny drog.
Fajčenie je ďalšou obľúbenou pomôckou študentov v napätých situáciách. Veľa z nich tvrdí, že pri nervozite im pomáha, keď si zapália
cigaretu. Hneď sú pokojnejší a vedia sa lepšie vyrovnať so stresom.
Skutočná príčina nervozity však nemusí byť vždy len stres zo situácie,
ale nízka dávka nikotínu v krvi, ktorý vyvoláva závislosť. Každou vyfajčenou cigaretou človek stráca približne päť minút zo svojho života.
Choroby ako rakovina pľúc, ochorenia srdca, krvného obehu a podobne snáď netreba pripomínať.
Je dôležité uvedomiť si, že ľudské bytosti sú nástrojmi zvyku a závislosť môže byť zdôraznením normálneho zvykového vzoru. Preto si
vytvárajme zdravé návyky. Pri štúdiu si treba radšej častejšie vyvetrať
a zajesť si orechy, ktoré podporujú mozgovú činnosť. Ďalšou alternatívou sú bylinkové čaje z medovky, ľubovníka alebo ginko.
Lenka Mlynčeková

Rozprávkovo je aj na predmete Tvorivé písanie, ktorý bude prebiehať v letnom semestri. Prvotným cieľom vyučujúceho je odbúravanie
strnulosti blokujúcej umeleckú fantáziu a myslenie, ako aj burcovanie
tvorivého ducha mladého človeka... Inými slovami, deti, tešte sa na
kreslenie na chodník, písanie naostro, improvizovaný jazyk, zvuky,
buchot, ruchy, farby a nakoniec na vašu vlastnú knihu. Tvorivé písanie
nie je ani tak o písaní, ako o tvorivosti. Ak ju máte, rozvinieme, ak nie,
vytvoríme!
Do pozornosti vám tiež dávame Fenomén života v duchovných cvičeniach východu a západu. Cieľom prednášok, ktoré sa nezriedka
zvrtnú na debatu, je naučiť vás uvažovať inak než konvenčným a zaužívaným spôsobom, „prinútiť vás“ začať si klásť otázky. Samozrejme,
nie typu „Mám ešte v chladničke niečo na jedenie?“ Sú to otázky
o živote, o vašom ja, o svete okolo, v ktorom vlastne nachádzame
základné odpovede odhaľujúce tajomstvo života. Nečakajte, že sa
dopracujete k podstate bytia, podstatné je začať hľadať. Ak sa chcete
dozvedieť viac, utekajte sa zapísať. Je to jeden z predmetov, pri ktorých sa oplatí využiť výhody predzápisu. Môže sa vám totiž stať, že
v septembri už bude neskoro. Kapacity bývajú obmedzené, preto je
dobré zabehnúť na príslušnú katedru a dohodnúť sa s vyučujúcimi,
respektíve inými kompetentnými osobami. Až s ich súhlasom sa môžete dostaviť na študijné oddelenie. Nezabudnite na presný názov
a kód kurzu. Keďže sa mnohí z letných brigád a dovoleniek vraciate
po riadnom zápise, spomínané rozvrhové lahôdky by ste už zrejme
nestihli. Preto je lepšie odbúrať si administratívne záležitosti teraz, nech
po návrate z leta vhupnete do vyučovania podľa vašich predstáv.
Edita Treščáková

O tom, ako sa párok dostal do rožka
Všetci to poznáte – sedíte na prednáške a rozmýšľate, ako ste sa dopracovali k tomu, že namiesto žalúdka vám zíva čierna diera. Nad hlavou
sa vám v obláčiku zjaví obraz, ako vyskakujete
z postele, zdesene pozriete na hodinky, rýchlo
bežíte do kúpeľne, bleskovo sa oblečiete a následne sa snažíte zdolať rekord v šprinte na električku.
Raňajky sa akosi zase vyšmykli z rannej rutiny...
Dlhé hodiny na prednáškach sú ťažkou skúškou
aj pre vycvičené žalúdky. Škvŕkanie v bruchu
s obľubou dáva o sebe vedieť medzi nádychmi
profesora a vy so zahmleným pohľadom snívate
o tom, čo všetko zjete, keď sa dostanete z miestnosti.
A keď sa tak napokon stane, kam smerujú vaše
kroky? Pol jedenástej – na obed priskoro, na raňajky neskoro. Tí, čo študujú blízko „šafka“, majú
ľahké rozhodovanie. Nie nadarmo je plné stánkov
s rýchlym občerstvením. Dostanete tu aj hot-dog,
civilným menom párok v rožku.

História párkov je hmlistá. Existuje až priveľa
teórií o tom kedy, kde a za akých okolností vznikli.
Ich pôvod je buď vo Viedni (párok volali wiener)
alebo v Nemecku (frankfurter a neskôr dachshund).
Vďaka dvom nemeckým mäsiarom sa „dachshund“
okolo roku 1860 dostal do Ameriky. A ako to už
v krajine neobmedzených možností chodí, urobili z neho „biznis“.
Prvý pojazdný stánok s párkami si otvoril Nemec
Charles Feltman, ktorý ich predával v New Yorku.
Práve on sa zaslúžil o to, že sa párok „bližšie
spoznal“ s rožkom. Začal ich predávať spolu, aby
uľahčil zákazníkom manipuláciu s horúcimi párkami. Svetoznáme meno dostala táto „dvojica“
až keď sa predaj rozšíril na baseballové štadióny.
V roku 1901 športový ilustrátor Tad Dorgan nakreslil karikatúru hot dogu, ktorý sa vtedy na
štadiónoch predával ako „red hot dachshund
sausage“ (červený horúci dachshund párok; der
Hund = pes po nemecky, dog po anglicky). Keďže

Dorgan nevedel vyhláskovať slovo dachshund,
nad kresbu napísal len „Kúpte si hot dog“. Karikatúra sa stala hitom a meno sa zachovalo až dodnes.
Napriek tomu, že hot-dogu dýchajú na krk hamburger alebo bagety, na Slovensku ho stále nájdete vo väčšine stánkov rýchleho občerstvenia.
Jeho kľúčový prvok – párok, však nebudí veľké
nadšenie u fanúšikov zdravého životného štýlu.
Jeho hlavnou zložkou je (alebo by malo byť) mäso, a to buď bravčové, hovädzie alebo hydinové.
To však nie je všetko – spolu s mäskom totiž putuje do vášho tráviaceho traktu aj nemalé percento
kože, škrobu, dusitanovej soliacej zmesi, prídavných látok a korenín.
Z času na čas ale určite nezaškodí. Veď aj Humphrey Bogart povedal: „Hot-dog na baseballovom
štadióne je lepší ako stejk v hoteli Ritz.“

Stranu pripravili poslucháči 2. ročníka Katedry žurnalistiky FiF UK pod vedením Lenky Mlynčekovej
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