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Univerzita otvorila novú lodenicu

Tvorte svoj časopis
Editoriál
Prihlásenie sa k prospešným veciam je pevne ukotvené
v poslaní našej alma mater.
Udržateľnosť. Pomerne nová téma. Som rád, že Naša dnes
prináša informáciu o tom, ako s ňou pracujeme na UK. Popredná predstaviteľka konštatuje, že „univerzita dosahuje
dobré výsledky vo výchove a vzdelávaní k udržateľnému rozvoju a v tejto oblasti sa považuje za lídra v rámci Slovenska.
UK ako celok sa v roku 1993 prihlásila k myšlienkam udržateľného rozvoja, keď sa spolu s ďalšími 281 univerzitami z 37 krajín stala signatárom Univerzitnej charty za udržateľný rozvoj“.
Je tu teda ďalšia oblasť, kde je UK produktívna a zaujíma
vedúce postavenie na Slovensku, pričom tak koná v jasne
deklarovanom medzinárodnom rámci.
Čítajme však ďalej: „V komplexnom uplatňovaní princípov
udržateľnosti má však ešte veľké rezervy, a to najmä v budovaní „udržateľnej univerzity“. Z pozitívnych skúseností, prezentovaných na Svetovej konferencii UNESCO, ale aj na
národných konferenciách (... Banská Bystrica, január 2009),
by preto mohli byť pre UK inšpiráciou nasledujúce odporúčania: ...“. Pre mňa je to cenný impulz na zamyslenie sa.
Odporúčané odporúčania sú súborom samých ušľachtilých
podnetov. Celkom by ma zaujímalo, čo si o nich myslíme –
ako ich už na našich pracoviskách aplikujeme a ako vidíme
možnosti zaviesť ich tam a vo väčšom rozsahu, kde sa to
ešte v dostatočnej miere nepodarilo. Ale hlavne by som rád
vedieť, čo je to tá udržateľná univerzita, lebo odporúčania
hovoria skôr o výučbových predmetoch a organizačných
platformách, nie o udržateľnosti univerzity. Ja si pod ňou
predstavujem nielen „ekologickú udržateľnosť“, ale aj to, že
pravidlá žitia budú na UK nastavené tak, aby sme aj o desiatky rokov boli jednotkou na Slovensku a dôstojným partnerom
najrenomovanejších stredoeurópskych vysokých škôl. Možno
je to príliš opatrnícka vízia, považujem ju však za reálnu. Nech
si už našu udržateľnosť zadefinujeme akokoľvek, musíme si
povedať, či vidíme prekážky na naplnenie tejto ambície. Ak
nie, tak sme trvalo udržateľní. Ak áno, musíme tie prekážky
identifikovať a nájsť prostriedky, ako ich zdolať. Je to naša
elementárna povinnosť voči nasledovníkom, alma mater
i Slovensku.
Etika ako neopomenuteľný rozmer poslania UK. Dnes publikujeme Etický kódex zamestnancov vysokých škôl SR
„z pera“ Slovenskej rektorskej konferencie. Hmmm. Z môjho
pohľadu je to ďalší mimoriadne intenzívny podnet na úvahy
a diskusie. Napríklad o tom, prečo by sme mali mať v etickom
kódexe ustanovenie „Svoje pedagogické, vedeckovýskumné,
akademické a iné pracovné povinnosti, ktoré nám vyplývajú
z pracovnej zmluvy, si plníme čestne a zodpovedne a na
vysokej profesionálnej úrovni.“ a ďalšie analogické.
V predošlom režime bola takáto dikcia budovateľov svetlých
zajtrajškov obvyklá. Mám za to, že dnes elementárne otázky
plynúce z pracovnej zmluvy rieši dostatok dokumentov, počnúc Zákonníkom práce a končiac vnútornými predpismi univerzity a jej fakúlt. V každom prípade verím, že sa diskusia
o etike na UK tvorivo pretransformuje do zamýšľaného vlastného etického kódexu našej alma mater, ktorý sa bude venovať skutočným etickým témam života na reálnej vysokej škole.
Prajem čitateľom Našej úspešné júlovo-augustové dobiehanie všetkého, čo „cez semester nestihli“. Zároveň vám želám, nech vám dovolenky dopadnú podľa vašich vlastných
predstáv. V každom prípade – príjemné leto. Možno nejaký
čas z neho strávite aj na Dunaji, kam vyplávate z novej lodenice UK.
M. Dúbrava, prorektor UK
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Organizujete podujatie? Deje sa na vašom
pracovisku niečo zaujímavé? Chcete na niečo
upozorniť aj svojich kolegov z iných pracovísk?
Dajte nám o tom vedieť na
nasa.univerzita@rec.uniba.sk.

Naša univerzita.
Časopis, ktorý tvoríte aj vy.

Spr av odajs tv o

Antiplagiátorský program
pomôže pedagógom
Systém Theses na odhaľovanie plagiátov záverečných prác študentov
predstavila univerzita verejnosti dňa 4. júna 2009. Zmluvu o používaní
systému podpísala UK s Masarykovou univerzitou z Brna. Program vie
vyhľadať a porovnať podobné časti záverečných prác, a tak uľahčiť
prácu pedagógom pri odhaľovaní plagiátov.
„Nie jej v silách každého pedagóga, aby si pamätal podobnosti medzi
prácami, ktoré čítal,“ uviedol rektor UK František Gahér. Pomocou
softvéru na odhaľovanie plagiátov sa UK snaží o skvalitnenie štúdia
a zvýšenie úrovne absolventov.
Ročne na UK odovzdá záverečnú (bakalársku, magisterskú, doktorskú, dizertačnú) prácu zhruba šesťtisíc študentov. Doteraz bolo ťažké
práce porovnávať. Systém Theses dokáže v priebehu niekoľkých sekúnd porovnať zadanú prácu s tisíckami dokumentov. Vyvinuli ho na
Masarykovej univerzite v Brne a v súčasnosti ho využíva dvadsaťdva
vysokých škôl v ČR a SR. V systéme je momentálne vyše 71 tisíc záverečných prác a tento počet narastá mesačne približne o päťtisíc prác.
Theses však dokáže porovnávať práce s databázou až 1 330 000 dokumentov. Nachádzajú sa v nej aj seminárne práce z rôznych vysokých
škôl, referáty, eseje, výučbové a študijné materiály, projekty, publikácie,
ale aj dokumenty Wikipedie z internetu. Dohromady tak v systéme
Theses mesačne pribúda 20 tisíc dokumentov.
Ak systém odhalí plagiátorstvo, plagiátorov budú v súlade so študijným poriadkom trestať ich pedagógovia.
ŠH, LM

O znam

Konferencia o inakosti
Katedra románskych jazykov a literatúr Pedagogickej fakulty UK
a Katedra Unesco prekladateľstva UK organizujú v dňoch 21. – 23. októbra 2009 medzinárodnú vedeckú konferenciu „AUTRE – AUTRUI –
ALTERITE, EL OTRO – LO OTRO – LA OTREDAD, ALTRO – L’ALTRO
– ALTERITA“ (INÝ – INÉ – INAKOSŤ). Viac-disciplinárna konferencia,
na ktorej sa stretnú odborníci na literatúru, lingvistiku a didaktiku, sa
koná pri príležitosti 90. výročia vzniku UK. Bude prebiehať vo francúzštine, španielčine a taliančine.
Mgr. Andrea Tureková, PhD., tajomníčka katedry, PdF UK

●●●●●

Poznámka k titulnej strane:
Univerzita slávnostne otvorila novú lodenicu pre študentov
a športovcov. Na otvorení sa zúčastnil aj minister školstva.
Viac na strane 3. Foto: Marián Kukan
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Univerzita otvorila novú lodenicu
Minister: Boli to dobre investované prostriedky
Univerzita dňa 21. mája 2009 slávnostne otvorila krásnu novú Lodenicu UK, ktorá je súčasťou Centra univerzitného športu. Lodenica sa nachádza
v Karloveskej zátoke v Bratislave na brehu Dunaja. Nad novým strediskom športu vyjadrili veľkú radosť rektor i minister školstva so želaním, aby
priniesla úžitok našim študentom – vodákom, univerzite i Slovensku.
a ktoré ďalšie projekty našej univerzity ministra
školstva zaujali a mieni ich podporiť. „S pánom
rektorom diskutujeme pomerne často, čo ďalej.
Zdá sa, že pre najbližšie roky bude treba rekonštruovať objekty fakúlt, a to bude mimoriadne drahá a veľká investícia.“ Teší sa však
aj z menších stavieb, akou je napríklad lodenica, ktorá stála približne 1,3 milióna eur, ktoré
tiež majú svoj význam.
Lodenica disponuje najmä priestormi na športovú výučbu pre kanoistiku pre fakulty UK.
Okrem spŕch a šatní je vybavená aj dvomi posilňovňami, saunou či masérskou miestnosťou. Pre voľnočasové aktivity slúžia klubovňa
a kaviareň. Ubytovacia časť s kapacitou približne tridsať lôžok je k dispozícii aj verejnosti.
Prevádzkovateľ ubytovacej časti Branislav
Turek nás informoval, že ubytovanie spadá
do hostelovej kategórie vyššej úrovne. Väčšina izieb je dvojposteľových s vlastným sociálnym zariadením a jedna izba s dvojposchodovými posteľami je určená pre osem ľudí.
Nová budova lodenice má podľa rektora svoj štýl a zároveň zodpovedá kritériám 21. storočia. Foto: NU

Na mieste súčasnej lodenice stála kedysi
lodenica Filozofickej fakulty UK. Postupne
však chátrala, podobne ako lodenice – šlepy
ďalších troch fakúlt UK. „Vyrástli“ v nich aj
olympijskí víťazi bratia Hochschornerovci, majster sveta Minčík a mnohí iní. Preto sa univerzita rozhodla na tomto mieste vybudovať novú
modernú lodenicu pre svojich študentov, ktorí
úspešne reprezentujú nielen UK ale aj Slovensko na medzinárodných súťažiach, olympiádach a majstrovstvách sveta.
Rektor František Gahér ďakoval ministrovi
školstva SR za podporu. „Vodáctvo je najúspešnejším športom Slovenska z hľadiska
olympijských medailí a je cenné, že sa snažíme podporovať aj základne,“ povedal rektor.
Jeho vďaka patrila aj Oddeleniu investičných
a obslužných činností UK, projektantovi za navrhnutie lodenice, „ktorá má svoj štýl“ a dodávateľovi. „Od vojny sa na Slovensku asi nič
podobné nepostavilo, takže aj tým je unikátna.

Sme radi, že zároveň zodpovedá kritériám
21. storočia,“ dodal rektor.
Podpredsedu vlády a ministra školstva Jána
Mikolaja sme sa spýtali, prečo sa projekt lodenice rozhodol podporiť. „Tradícia vodáckeho
športu je veľmi dlhá. Sú tu vychovaní vynikajúci športovci. Keď som pred rokom a pol videl,
v akom stave bola táto lodenica, v podstate
bolo rozhodnuté. Študenti a športovci si zaslúžia, aby mali dôstojné podmienky a priestory na rozvíjanie tohto športu. Myslím si, že
z priorít, ktoré univerzita má, bola táto vybraná
správne.“ Minister o lodenici povedal, že to
boli naozaj dobre investované prostriedky.
Keďže aj náš pán rektor je srdcom i dušou
vodákom a rád splavuje Dunaj, jedným zo
želaní ministra bolo uvidieť raz pána rektora
priamo „v akcii“ na vode. Pozvanie pri takejto
príležitosti by vraj určite prijal.
Chceli sme vedieť, ako bude vyzerať ďalšia
spolupráca Ministerstva školstva SR a UK

Minister školstva Mikolaj nám povedal, že si uvedomuje nutnosť veľkých investícií na UK, ale teší sa aj
z menších projektov, akým bola aj lodenica. Foto: NU

Študentka FSEV UK Dana Beňušová úspešne reprezentuje univerzitu i Slovensko na domácich i medzinárodných súťažiach vo vodáckych disciplínach. Na
Akademických majstrovstvách sveta vo vodnom slalome na divokej vode získala prvé miesto a v šprinte
na divokej vode v kategórii K1 obsadila druhé miesto. Foto: LM

Koľko pracovných miest sa tu vytvorí, nie je
ešte úplne jasné. Turek vysvetľuje: „Plná prevádzka sa ešte nespustila. Momentálne nás
brzdí protipovodňová bariéra, ktorá sa ešte
stavia.“ Pre koho môže byť ešte lodenica užitočná? „Počítame s tým, že keď sa dostaneme
do povedomia v rámci Bratislavy a keď sa prepojí cyklotrasa smerom na Viedeň, Maďarsko,
Moravu, tak to bude veľmi populárne voľnočasové miesto,“ myslí si Turek.
Ambície univerzity sa však ani v oblasti podpory vodných športov nekončia. Rektor naznačil, že má záujem pokračovať v rozširovaní
lodenice. „Táto lodenica predstavuje len zlomok toho, čo tu potrebujeme vybudovať. Karloveské rameno považujem v Bratislave za
najkrajší prístup k vode. Usilujem sa získať
ďalšie susedné pozemky na vybudovanie novej lodenice. A pán minister mi svojho času
prisľúbil podporu.“
Lenka Mlynčeková
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Senát: Stav financovania výskumných aktivít je alarmujúci
Najvýznamnejším bodom zasadnutia Akademického senátu UK dňa 20. mája 2009
bola problematika financovania vedy na
UK a vysokých školách SR. Senát schválil
uznesenie, v ktorom konštatoval, že „základný výskum má nezastupiteľnú úlohu pri
rozvoji vedy a techniky, prinášaní nových
poznatkov, pre ich aplikáciu v národnom
hospodárstve, ako aj pri výchove študentov
vysokoškolského štúdia všetkých stupňov.
Súčasný stav financovania výskumných aktivít na Slovensku je alarmujúci, ohrozuje
existenciu základného výskumu. S výnimkou podpory obnovy infraštruktúry výskumu
zo štrukturálnych fondov, pre nedostatok
finančných prostriedkov a zmeny v koncepcii podpory vedy prestávajú fungovať grantové schémy na účelovú podporu výskumnej činnosti.“
Napríklad Agentúra na podporu výskumu
a vývoja (APVV) už druhý rok nevyhlásila
výzvu na podávanie žiadostí o financovanie
projektov výskumu a vývoja. Agentúra VEGA
má v sektore verejných vysokých škôl ukončiť činnosť do dvoch rokov, pričom zastáva
nezastupiteľnú úlohu pre rozvoj vedy a pre
potreby vysokoškolského vzdelávania. Ďalej
úplne vypadla časť podpory projektov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce,
pôvodne zabezpečovaná z kapitoly VŠ.

Akademický senát UK preto žiada Vládu
SR a Ministerstvo školstva SR, aby urýchlene uskutočnili razantné kroky na nápravu
stavu a zmenu nezdravých trendov vo financovaní vedy a techniky na Slovensku, predovšetkým podporou špičkového výskumu,
obnovením všeobecných výziev agentúry
APVV a širokou podporou základného výskumu pre potreby rozvoja vedy a vysokoškolského vzdelávania zachovaním agentúry
VEGA s pôvodným zameraním.
AS UK sa zároveň stotožňuje s uznesením
pléna Slovenskej rektorskej konferencie
(SRK): „Slovenská rektorská konferencia
žiada, aby Ministerstvo školstva SR uskutočnilo kolokvium o budúcnosti agentúry
VEGA, pričom je rozhodne za zachovanie
tejto agentúry, ktorá podporuje základný
výskum. SRK považuje vstupné oponentúry v prípade žiadostí o projekty VEGA
za zbytočné a protestuje proti zmenám pravidiel „počas hry” a žiada, aby sa prijali
transparentné a objektívne pravidlá posudzovania a vyhodnocovania návrhov projektov. SRK žiada, aby sa štruktúra komisií
VEGA vrátila do podoby spred troch rokov aj s objemom peňazí pridelených jednotlivým komisiám. SRK odporúča, aby sa
posudzovala efektivita použitia pridelených
prostriedkov, kvalita výstupov a aby boli pre-

ferované projekty väčších výskumných kolektívov z vedecko-výskumných pracovísk
vysokých škôl.“
Senát poveril svojho predsedu zaslaním
tohto uznesenia predsedovi vlády SR, podpredsedovi vlády SR, MŠ SR, parlamentnému výboru NR pre vzdelanie, mládež,
vedu a šport a do tlačových agentúr SITA
a TASR.
AS UK na svojom zasadnutí ďalej ocenil
minuloročné naplnenie dlhodobej koncepcie UK pri zohľadňovaní vedecko-výskumnej činnosti ako jedného z kritérií pri rozdeľovaní finančných prostriedkov štátu pre
vysoké školy. Pre rok 2008 predstavovali
prostriedky za výkony vo vede 30 % z celkových získaných prostriedkov a v roku
2009 stúpli na 35 %. Rovnako stúpli v rámci
UK: pri rozdeľovaní prostriedkov UK sa takto fakultám dostáva až 42 %.
Okrem toho senát schválil:
− výročnú správu o činnosti UK za rok 2008,
− výročnú správu o hospodárení UK za rok
2008,
− štatút Prírodovedeckej fakulty UK,
− zriadenie komisie na výkon preventívnej
i následnej kontroly prenajímaných priestorov univerzity.
LM

Francúzsky spisovateľ diskutoval o svojej knihe so študentmi
Katedra románskych jazykov a literatúr Pedagogickej fakulty UK privítala na svojej pôde nositeľa prestížnej Goncourtovej ceny Gillesa Leroya.
Preklad knihy Alabama song do slovenčiny od francúzskeho spisovateľa, ktorý získal Goncourtovu literárnu cenu, zaujal nielen tým, že ide o známeho spisovateľa, ale
aj tým, že si vybral tému, ktorá možno pre
francúzske intelektuálne milieu nie je tradičná. Zaujal ho príbeh ženy, ktorá bola partnerkou známeho spisovateľa Francisa Scotta

Fitzgeralda Zeldy. Úspech vo Francúzsku
však neznamenal láskavé prijatie v USA.
V každom prípade, prijatie na Katedre
románskych jazykov a literatúr PdF UK dňa
13. mája 2009 bolo veľmi srdečné. Študenti,
francúzštinári, si knihu prečítali v predstihu,
a tak mohli autorovi položiť otázky k problematike, kde autor prežíva pocity ženy. Dis-

kusia bola živá a zaujímavá. Nie celkom sa
potvrdilo všeobecne hovorené konštatovanie, že mládež málo číta.
Oživením diskusie bola aj konfrontácia názorov slovenských a francúzskych študentov. V tomto období sú totiž na stáži na PdF
UK budúci učitelia francúzštiny z Clermont
Ferrand.
Každé takéto podujatie obohatí nielen študentov a učiteľov, ale zároveň dá aj príležitosť predstaviť našu alma mater.
doc. PhDr. Anna Butašová, CSc.,
vedúca Katedry románskych jazykov
a literatúr
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Naši študenti opäť bodovali v eurokvíze

Poľský historik
na filozofickej fakulte
Prednášku „Paolina Borghese od Antonia Canovu v jej historickom a sociálnom
kontexte” o jednej z kľúčových sochárskych realizácii európskych dejín predniesol popredný poľský historik umenia prof.
Tadeusz J. Żuchowski dňa 12. mája 2009
na Katedre dejín umenia Filozofickej fakulty UK.

Zdroj: archív Informačnej kancelárie EP v BA.

Dvanásty máj tohto roku bol dňom Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu
(IKEP) a Európskej komisie (EK) na Slovensku. Pri tejto príležitosti bola na Námestí
SNP v Bratislave odhalená trojrozmerná
inštalácia k voľbám do Európskeho parlamentu, ktorá by mala prispieť k zvýšeniu
povedomia o tejto inštitúcii.
Následne sa v sídle informačnej kancelárie na Palisádach konal kvíz pre študentov
vysokých škôl. Keďže aktuálnou európskou
témou boli práve voľby do Európskeho parlamentu, bola to aj téma tzv. eurokvízu. UK
v súťaži tento rok zastupoval trojčlenný tím
z Fakulty managementu UK.

V porote kvízu mala každá univerzita svojho zástupcu, členmi boli aj pán Róbert Hajšel (riaditeľ IKEP) a pani Andrea Elscheková-Matisová (vedúca zastúpenia EK v SR).
Kvíz sa uskutočnil v príjemnej priateľskej
atmosfére a opäť bol zorganizovaný na
veľmi dobrej úrovni, za čo IKEP patrí vďaka. Víťazmi tohto ročníka sa stali študenti Fakulty managementu UK, ktorí budú
môcť na jeseň navštíviť sídlo Európskeho
parlamentu v Bruseli. Srdečne im gratulujeme.
Pavlína Stachová,
doktorandka FM UK

Profesor Żuchowski je uznávaným odborníkom venujúcim sa histórii a teórii
európskeho umenia s dôrazom na sochárstvo raného novoveku, problematiku rezidenčnej architektúry, či napríklad na nemeckú výtvarnú tvorbu 19. a 20. storočia.
Od roku 1982 pôsobí na Uniwersytecie
im. Adama Mickiewicza v Poznani, kde je
vedúcim Zakładu Historii Sztuki Nowożytnej, ako jednej z častí Instytutu Historii
Sztuki, ktorého je v súčasnosti tiež riaditeľom.
Medzi rokmi 2004 – 2006 pôsobil ako
profesor a vedúci Katedry dejín umenia
a kultúry na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika v Toruni. Je autorom početných
domácich i zahraničných štúdii a tiež niekoľkých knižných publikácií.
Mgr. Katarína Chmelinová, PhD.,
FiF UK

Farmaceutka s výtvarným talentom
Je potešiteľné zistiť, že i medzi farmaceutmi je nemálo takých, ktorým príroda dala do vienka okrem profesionálnych schopností i umelecké
vlohy. Medzi takých farmaceutov patrí PharmDr. Zdenek Bugáň, PharmDr. Miroslav Vööros, Ján Halla a RNDr. Viera Hermanová, rodená
Hrášková. S umeleckými dielami týchto autorov sa naši študenti a pracovníci mohli stretnúť v predchádzajúcom období na pôde Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave (FaF UK).
Širšej verejnosti sa tohto roku v apríli
svojím dielom predstavila RNDr. Viera Hermanová. Výstavu usporiadala Detvianska
umelecká kolónia v Stredisku kultúry v Bratislave. RNDr. Hermanová vystavovala svoje diela na mnohých miestach na Slovensku buď ako samostatná autorka, alebo
ako súčasť kolektívnych výstav. Autorka je
od roku 1981 členkou Štúdia turčianskych
neprofesionálnych výtvarníkov v Martine a jej
internetová stránka uvádza pätnásť takýchto
výstav.
Už v roku 1988 som mala možnosť podieľať sa na zorganizovaní jej samostatnej výstavy na našej fakulte a predstaviť jej umelecké dielo našim študentom a pracovníkom.
Na tohtoročnej výstave som preto s obdivom sledovala posun v jej umeleckej tvorbe,
ktorej sa RNDr. Viera Hermanová venuje
od roku 1979. Jej doménou je olejomaľba
a hlavne akvarely, ktoré vynikajú farebnosťou a nesú pečať citlivého ženského pohľa-

du. Budia dojem, že ide o pastely. Tématicky sa venuje zátišiam, prírodným motívom,

Zdroj: aquarelle.szm.sk

námetom ochrany prírody i vesmírnym témam, ktoré umocňuje kombinovanou technikou.
Jej obrazy sa nachádzajú v súkromných
zbierkach mnohých obdivovateľov výtvarného umenia a verím, že si nájdu cestu
i do priestorov galérií. Teším sa, že RNDr.
Hermanová svojím dielom šíri dobré meno
farmaceutickej fakulty, kde získala svoje
odborné vzdelanie a svojim životom dokazuje, že tvrdou prácou a talentom môže človek vyniknúť v rôznych oblastiach.
Ako absolventka FaF UK pracovala vo výskume, vo výrobe liekov a tiež ako redaktorka zdravotníckej literatúry vydavateľstva
Osveta v Martine. S jej menom sú spojené
mnohé učebnice a vedecké monografie tohto vydavateľstva. V súčasnosti sa venuje prevažne výtvarnej tvorbe.
doc. RNDr. Ružena Čižmáriková, CSc.,
FaF UK
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Turnaj medikov, lekárov a farmaceutov v hokejbale
Martinský Fonendoskop je unikátny medzinárodný hokejbalový turnaj medikov, lekárov a farmaceutov, organizovaný študentmi Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine. Už trinásty rok hostí študentov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Nemecka, Rakúska, Ukrajiny,
Ruska, Nórska, Švédska, Španielska, Grécka, Paraguaja, USA, Taiwanu, Číny, Laosu, Indie a Arabských krajín.
V priebehu všetkých ročníkov turnaja skrížilo hokejky vo fakultných telocvičniach vyše

800 hráčov, z ktorých mnohí sa zúčastňujú
na turnaji už od jeho počiatku. Dohromady

vyše 600 zápasov sledovali tisícky fanúšikov, no najväčšej pozornosti sa teší ženská,
exhibičná časť turnaja.
Na 13. ročníku Martinského Fonendoskopu odohralo zápasy 31 družstiev v štyroch
skupinách a turnaj sponzorovalo dohromady 32 spoločností a jednotlivcov. Zápasy
sa hrali v troch telocvičniach od piatku poobedia až do sobotňajšieho večera, kedy
sa začali oslavy. O všetkých zúčastnených
sa teda martinský medici starajú aj po kultúrnej stránke. Na oslavách víťazstva tradične v priestoroch medického internátu hrajú
kapely a hudba dňom i nocou. Medici a lekári si vymieňajú poznatky a zážitky z osobných i profesionálnych životov a spomínajú, ako sa za ich čias študovalo a aký bol
študentský život vtedy a dnes.
Viac info na www.fonendoskop.sk.
Juraj Marček, predseda org. výboru,
JLF UK

Letná univerzita slovenského jazyka
Ústav jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov (ÚJOP) Centra ďalšieho vzdelávania UK čoskoro otvorí v penzióne Modra –
Harmónia brány Letnej univerzity slovenského jazyka a už po devätnásty krát privíta zahraničných záujemcov o slovenčinu z celého sveta.
Činnosť tejto renomovanej inštitúcie vlastniacej európsku značku, ktorá oslávi v budúcom roku okrúhle 50. výročie svojej existencie, je zameraná predovšetkým na prípravu
zahraničných študentov, štipendistov vlády
SR, na ich vysokoškolské štúdium v slovenskom jazyku na území SR. Vďaka kvalifikovaným pedagógom s dlhoročnou praxou
a vlastným učebným materiálom je pre
klientov i z radov diplomatov pôsobiacich
na území SR a pracovníkov zahraničných
firiem a inštitúcií zárukou vysokej kvality poskytovaných vzdelávacích programov.
Jedným z nich je i Letný kurz slovenského
jazyka, ktorý od tohto roku nesie nový názov, bude mať však rovnako ako po uplynulé roky tri študijné programy. Do kurzu
slovenského jazyka a kultúry (13. – 31. júla)
sú prihlásení frekventanti z európskych
štátov (Talianska, Francúzska, Holandska,
Ukrajiny), na cestu k nám sa však v tomto
období už chystajú aj študenti z Číny, Kórey, Nigérie a z USA. V kurze slovenského
jazyka a kultúry pre krajanov (13. – 31. júla)
sa toto leto zamieša do slovenčiny občas
i angličtina, nemčina, ruština a španielčina,
ale i chorvátčina, srbčina či dokonca arabčina. Kurz slovenského jazyka a odborných
predmetov pre krajanov – maturantov (12. júla – 5. augusta) má svoje obvyklé zastúpenie najmä z Maďarska a Srbska a prídu i študenti z Rumunska a Ukrajiny.
Neodmysliteľnou súčasťou výučby je konverzácia, fonetické cvičenia, projektové úlo-
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Frekventanti Letného jazykového kurzu 2008 na exkurzii v Bratislave.

hy a ďalšie jazykové aktivity. Pre dvanástich
účastníkov kurzu Klasik a šesťdesiatich
ôsmich krajanov je pripravená aj bohatá
ponuka mimoškolských aktivít. Ani tento
rok nebude chýbať prezentácia tradičných
remesiel, typických slovenských vín a jedál
ako i prezentácia folklórnych piesní a tancov. Účastníci budú mať možnosť okrem
blízkej Modry a Pezinka spoznať i najvýznamnejšie historické a kultúrne pamiatky
v Bratislave, Trnave a Piešťanoch. Naplánovaný je výlet na hrad Červený Kameň a do

Smoleníc. Slovenskú kultúru priblížia aj projekcie slovenských filmov a prednášky zamerané na historické a sociologické témy,
ktoré umožnia cudzincom lepšie spoznať
Slovensko, oboznámiť sa s jeho vývojom
i súčasnosťou.
Viac informácií o Letnej univerzite slovenského jazyka organizovanej divíziou ÚJOP
CĎV UK nájdete na www.ujop.sk.
Mgr. Klaudia Bačkaiová,
ÚJOP CĎV UK

N aša v e da

Slnečné minimum a my
Čo pre nás znamená dva roky meškajúca slnečná aktivita?
Médiá nedávno zverejnili správy o nízkej slnečnej aktivite a absencii očakávaného začiatku nového obdobia aktivity. V súvislosti so slnečnou
aktivitou sa často spomína jej vplyv na podnebie na Zemi. Znamená prechodné zníženie slnečnej aktivity ochladzovanie Zeme?
Slnko a slnečná aktivita
Slnko je naša najbližšia hviezda. Tento zdanlivo triviálny fakt má pre nás obrovský význam:
dá sa povedať, že „Slnko je zdrojom energie
pre život na Zemi“. Z astrofyzikálneho hľadiska však patrí Slnko k pomerne „obyčajným“
hviezdam. Mimoriadne zaujímavým ho robí
práve jeho blízkosť k nám, kvôli ktorej môžeme
detailne študovať jednotlivé prejavy aktivity
v jeho atmosfére.
Dnes vieme, že príčinou slnečnej aktivity je
magnetické pole, ktoré vzniká v podpovrchových oblastiach Slnka mechanizmom dynama.
Slnečná aktivita je vlastne súbor časovo premenných javov, ktoré sa zvyčajne vyskytujú
v tzv. aktívnych oblastiach. Typická aktívna
oblasť pozostáva z jednej alebo viacerých
slnečných škvŕn alebo fakuľových polí, teda
miest s lokálne zvýšenou koncentráciou toku
magnetického poľa. Tvar magnetického poľa
nad slnečnou fotosférou potom určuje tvar
štruktúr pozorovaných v atmosfére. V ultrafialovej oblasti sa najčastejšie pozorujú koronálne slučky, tenké žiariace plazmatické útvary
s teplotou niekoľko miliónov Kelvinov. V optickej oblasti je možné pozorovať aj filamenty,
tmavé chladnejšie útvary, ktoré súvisia s prepleteným magnetickým poľom.
Počas vývoja aktívnej oblasti sa jej magnetická štruktúra komplikuje, čím narastá jej magnetická energia. Nadbytok magnetickej energie sa uvoľňuje počas katastrofických dejov,

Priemerná plocha slnečných škvŕn vyjadruje mohutnosť slnečnej aktivity. Jednotlivé maximá aktivity sú
veľmi výrazné, pričom ich tvar kolíše. Zdroj: Dr. David Hathaway,
http://solarscience.msfc.nasa.gov/images/bfly.gif

slnečných erupcií, pri ktorých sa štruktúra poľa
zjednodušuje. Pri najväčších erupciách môže
dochádzať aj k odvrhnutiu časti hmoty koróny,
ktorá sa ďalej šíri medziplanetárnym priestorom a môže zasiahnuť i Zem. Dochádza pritom k poškodeniu družíc, poruchám magnetického poľa Zeme, polárnym žiaram, poruchám
rádiového spojenia a tiež k indukcii prúdov
v rozvodných elektrických sústavách.
Približne každých 11 rokov sa obdobia zvýšenej aktivity Slnka periodicky striedajú s obdobiami bez aktivity. Táto perióda však môže
kolísať medzi 8 až 15 rokmi. Posledné obdobie
zvýšenej aktivity (slnečné maximum 23) nastalo začiatkom tohto tisícročia. V súčasnosti sa
už viac ako dva roky nachádzame v období
dlhého slnečného minima, počas ktorého sa
na Slnku nevyskytla žiadna škvrna viac ako
200 dní. Pritom predpovede NASA hovorili

Slnečná erupcia pozorovaná dňa 2. apríla 2001 v aktívnej oblasti NOAA 9393. Erupcia sa prejavuje
zjasnením. Vo vrchnom rade sú pozorovania plazmy s teplotou asi milión Kelvinov, ktoré boli získané
družicou TRACE v ultrafialovej oblasti v okolí vlnovej dĺžky 17,1 nm. Na obrázku sú zreteľné koronálne
slučky. V dolnom rade sú pozorovania získané na Astronomickom a Geofyzikálnom Observatóriu UK
v Modre v čiare vodíka Hα, ktorej vlnová dĺžka je 656,3 nm a zodpovedá teplote asi 10.000 Kelvinov.
Okrem erupcie tu vidíme aj slnečné škvrny.

o nástupe relatívne mohutného nového cyklu
najneskôr začiatkom roku 2007.
Slnečná aktivita, dynamo a podnebie
Nezhoda medzi predpoveďou a skutočnosťou tkvie zrejme v modeloch slnečného dynama. Hoci fyzikálne princípy mechanizmu
dynama sú známe, vytvorenie komplexného
počítačového modelu zahŕňajúceho všetky
deje v mikroskopických i makroskopických
rozmeroch nie je v súčasnosti ešte technicky
možné. Nie sme teda schopní úplne presne
predpovedať, aký priebeh bude mať budúci
slnečný cyklus. V historickom kontexte však
súčasné slnečné minimum (aspoň zatiaľ) nie
je ničím výnimočným, podobné situácie sa už
v minulosti vyskytli.
Z hľadiska podnebia a ekosystémov na Zemi
je dôležité množstvo slnečného žiarenia. Priemerná energia dodávaná Zemi slnečným žiarením na 1 m2 plochy (slnečná konštanta) je
1367,6 Wm–2 a v dôsledku eliptickej dráhy
Zeme sa mení o ± 3,3 %. Variácie slnečnej
konštanty počas cyklu aktivity sú oveľa menšie,
rádovo 0,1 %. Dôležitým faktorom energetickej bilancie Zeme je jej albedo (odrazivosť),
ktoré je vyššie ako 30 %, pričom presná hodnota výrazne závisí od momentálneho rozsahu
oblačnosti. Rozsah oblačnosti je však ovplyvnený množstvom faktorov, z ktorých mnohé
závisia aj od ľudskej činnosti.
Klimatický systém Zeme je komplikovaná
skladačka a všetky jej detaily nie sú známe.
V minulosti existovala preukázateľná kladná
korelácia medzi slnečnou aktivitou a teplotou
na Zemi. Avšak od druhej polovice minulého
storočia sa táto korelácia stráca, teplota Zeme
narastá, zatiaľ čo maximá slnečnej aktivity za
posledných 50 rokov skôr klesajú. Nárast teploty Zeme teda pravdepodobne súvisí so skleníkovým efektom vytváraným ľuďmi. Obavy
z ochladzovania Zeme aj v prípade oveľa dlhšieho slnečného minima preto (aspoň podľa
autorovho názoru) nie sú v súčasnosti na mieste. Nech to však s cyklom 24 bude akokoľvek,
určite dôjde k novým objavom týkajúcim sa
slnečnej aktivity i jej vplyvu na Zem. Vedecký
pokrok sa – na rozdiel od globálneho otepľovania – zastaviť nedá.

Ďalšie informácie možno nájsť napr. na:
http://science.nasa.gov/headlines/y2006/10mar_stormwarning.htm
http://www.mpg.de/english/illustrationsDocumentation/documentation/pressReleases/ 2004/pressRelease20040802/
Mgr. Jaroslav Dudík, doktorand na Katedre astronómie, fyziky Zeme a meteorológie FMFI UK
(Autor sa venuje štúdiu emisie slnečnej koróny a jej vzťahu ku geometrii a topológii magnetického poľa.)
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Sieť právnických fakúlt riešila vzájomnú spoluprácu
V dňoch 23. – 25. 4. 2009 sa na pôde Právnickej fakulty UK (PraF UK) konalo výročné stretnutie členov Rotterdam Law Network (RLN). Ide o sieť
tridsiatich európskych právnických fakúlt z členských a nečlenských štátov EÚ, založená v roku 1995 s cieľom podporovať a prehlbovať spoluprácu
v oblasti študentskej a učiteľskej mobility v rámci programu LLP/Erasmus.
Na tohtoročnom stretnutí v Bratislave sa zúčastnili zástupcovia dvadsiatich šiestich právnických fakúlt z Európy vrátane hostiteľskej
PraF UK, ktorá ako jediná zo slovenských právnických fakúlt dostala v roku 1999 pozvanie
stať sa členom tejto siete.
Po úvodných slovách predsedajúceho prof.
Jaap W. de Zwaana z Erasmus University
Rotterdam predstavila našu právnickú fakultu
prodekanka pre zahraničné styky a grantovú
politiku Mária Patakyová, ktorá je súčasne
koordinátorka programu LLP/Erasmus. Prodekanka prezentovala systém právnického
vzdelávania v SR v podmienkach Bolonského
procesu a priblížila systém inojazyčnej výučby
na fakulte. Jednej časti piatkového stretnutia
sa mohli zúčastniť aj študenti fakulty, ktorí mohli
v rámci Erasmus Fair stretnúť koordinátorov
zahraničných fakúlt, na ktorých majú v ďalšom
akademickom roku študovať.
Čas zúčastniť sa stretnutia RLN si našiel aj
Ján Figeľ, člen Európskej komisie zodpovedný
za vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru
a mládež, ktorý priniesol cenné informácie týkajúce sa budúcnosti programu LLP/Erasmus
priamo z Európskej komisie. Podľa slov Jána
Figeľa komisia nielenže neplánuje znižovať
výdavky na program, ale plánuje ich zvyšovať,
aby každý študent mal šancu absolvovať časť
štúdia v zahraničí. Taktiež vyzdvihol prácu členov RLN a vyzval ich na spoluprácu, ktorou by
sa zlepšili jednotlivé programy EÚ venujúce sa
práve mobilitám. Po publikovaní Green Paper
on Learning Mobility v júni poskytnú členovia
siete komisii svoje pripomienky a návrhy, vychádzajúce z ich dlhoročnej praxe.

Členovia siete sa na stretnutí zaoberali problémami, s ktorými sa jednotlivé fakulty v rámci
programu LLP/Erasmus najčastejšie stretávajú.
Fakulty majú často problém osloviť zahraničných študentov, najmä kvôli nedostatočnej
ponuke predmetov vyučovaných v cudzom
jazyku, pričom pre študentov je dôležitý aj
obsah predmetu a spôsob jeho výučby. V rámci učiteľských mobilít je problémom najmä to,
že sa jej zúčastňujú tí istí pedagógovia, vo
väčšine škôl sa nedarí rozširovať okruh participujúcich učiteľov.
Stretnutiu však dominovala téma double
degree (dvojitý diplom) programov v právnickom vzdelávaní. V stručnosti, program double
degree znamená, že študent si zvolí a študuje
väčšinu svojho študijného programu na svojej
fakulte, avšak ak časť štúdia absolvuje na
partnerskej fakulte a splní podmienky určené
v dohode medzi týmito fakultami, budú mu
udelené dva diplomy – jeden z domovskej
fakulty a jeden z fakulty v zahraničí, tak, ako
keby absolvoval na oboch fakultách jeden
ucelený študijný program. Na viacerých zúčastnených fakultách takéto programy existujú
a u študentov sa tešia veľkej obľube. Ich praktické využitie je však zatiaľ otázne. Dôvodom
pre takéto konštatovanie sú skúsenosti jednotlivých fakúlt s tým, že právnické profesijné
komory v inom ako domovskom štáte absolventa na základe takéhoto diplomu neumožňujú vstup do komory a tým de facto zamedzujú
aj prístup k právnickej profesii.
Počas druhého rokovacieho dňa sa členovia
siete venovali otázkam spolupráce právnických fakúlt v rámci doktorandského štúdia.

Absolvovať študentskú mobilitu majú podľa
súčasných pravidiel programu LLP/Erasmus
nielen študenti bakalárskeho a magisterského
stupňa štúdia, ale aj študenti tretieho stupňa.
Keďže zameranie a obsah doktorandského
štúdia sa na fakultách rôzni, do budúcnosti
sa zúčastnení členovia dohodli na porovnaní
obsahu doktorandského štúdia. Spomenuté
double degree programy sa tiež týkajú doktorandského štúdia. V existujúcich double degree doktorandských programoch má doktorand zvolenú tému dizertačnej práce, ktorá je
buď z oblasti medzinárodného, európskeho
alebo porovnávacieho práva a spravidla má
dvoch školiteľov – jedného z domácej fakulty
a druhého zo zahraničnej fakulty, pod vedením
ktorých dizertačnú prácu vypracuje a následne aj obháji. Absolvovanie takého programu
je prínosom nielen pre samotného doktoranda,
ale aj pre právnu vedu, pretože metódou komparácie môže prísť doktorand k novým záverom.
Sieť RLN je prostriedkom na nadväzovanie
vzťahov medzi jednotlivými právnickými fakultami, čo vedie k možnosti uzavrieť viac bilaterálnych zmlúv o spolupráci nielen v prospech
študentov, ktorým sa tak rozšíri možnosť výberu zahraničných univerzít, ale aj pre pedagógov, ktorí takýmto spôsobom taktiež môžu
získať kontakty pre svoje prípadné pôsobenie
v zahraničí. V súčasnosti je už v prevádzke
webová stránka siete, kde je možné získať
viac informácii:
http://www.eslbox.nl/rln/index.html.
doc. JUDr. Mária Patakyová, CSc.,
Mgr. Lenka Juhásová, PraF UK

Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2009
Právnická fakulta UK (PraF UK) zorganizovala v dňoch 16. – 18. apríla 2009 už 3. ročník obľúbenej medzinárodnej konferencie pre právnikov
s názvom „Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2009“ v Častej – Papierničke.
Na jej organizácii pracoval pätnásťčlenný
tím na čele s doc. JUDr. Jurajom Kolesárom,
CSc., Mgr. Jurajom Hamuľákom a Mgr. Antonom Martvoňom, PhD. Tejto odbornej medzinárodnej konferencie sa zúčastnilo okolo
150 účastníkov pôsobiacich prevažne na právnických fakultách z Českej, zo Slovenskej, z Maďarskej a z Rakúskej republiky, jedna účastníčka prišla dokonca až z Argentíny. Konferenciu
otvoril dekan Marián Vrabko spolu s prodekankou Gabrielou Kubíčkovou.
Program konferencie pozostával zo štyroch
blokov. V troch boli rokovacími jazykmi slovenčina a čeština a vo štvrtom bloku sa rokovalo
v angličtine. Blok I bol venovaný problematikám z občianskeho, obchodného, pracovného
práva, ako aj z práva sociálneho zabezpečenia a medzinárodného súkromného práva.
Blok II bol určený pre teóriu práva, dejiny práva, ústavné právo, európske právo a medzinárodné právo verejné. Blok III sa venoval témam
z finančného práva, správneho práva a z trestného práva. V angličtine sa realizoval blok IV,
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ktorý bol celý venovaný téme „Vplyv komunitárneho práva a práva Európskej únie na právne poriadky členských štátov“. Všetky bloky
podnietili plodnú diskusiu na rôzne prednášané témy a problematiky.
Vo večerných hodinách bol pre účastníkov
konferencie vždy pripravený spoločenský program, napríklad posedenie pri hudbe – spieval
JUDr. Ondrej Laciak, druhý večer vystúpila hudobná skupina N-AVANT.

Konferenciu nakoniec zhodnotil a ďakovným
príhovorom ukončil prodekan PraF UK Dušan
Stanek. Táto medzinárodná konferencia je
miestom, kde sa už každoročne v priateľskom
duchu stretnú doktorandi, asistenti a odborní
asistenti, ktorí vzájomne odborne prediskutujú
mnohé teoreticko-právne problémy, precvičia
si svoje rečnícke a argumentačné schopnosti,
porovnajú svoje odborné právne vedomosti,
utužia alebo nadviažu nové priateľstvá a nepo-

slednom rade si v príjemnom prostredí aj trošku oddýchnu.
Sme radi, že sa nám podarilo vytvoriť určitú
tradíciu, a preto dúfame, že i budúci rok sa
nám podarí opäť zorganizovať úspešnú odbornú konferenciu na medzinárodnej úrovni s takou bohatou účasťou mladých odborníkov.
JUDr. Gabriela Kubíčková, CSc., prodekanka;
Mgr. Anton Martvoň, PhD.;
Mgr. Juraj Ha muľák

Medzinárodný workshop japonských štúdií v Poľsku
V marci 2008 sme sa na konferencii Mierovej nadácie Sasakawa „Rozvíjanie vzájomného porozumenia medzi krajinami strednej Európy a Japonska“
stretli s kolegami z japonologických pracovísk z Českej republiky, Maďarska a Poľska a predbežne sa dohodli na usporiadaní stretnutia učiteľov
i študentov z našich inštitúcií. Ako najaktívnejší sa napokon ukázali Poliaci a celé stretnutie zorganizovala dr. Aleksandra Szczechla z Krakovskej
univerzity s kolegami. Od 15. do 19. apríla sa jedenásť študentov a dve pedagogičky japonologickej sekcie našej katedry zúčastnili Medzinárodného workshopu japonských štúdií v Murzasichle v Poľsku.

Netradičnou formou výučby bola aj práca s populárnymi komiksami manga, ktoré môžu slúžiť ako učebnica japonského jazyka.

V Krakove a krásnom tatranskom prostredí
dediny Murzasichle sme strávili štyri dni naplnené zaujímavými prednáškami a hodinami
japončiny spolu s pedagógmi z Jagelonskej
univerzity v Krakove, Univerzity Adama Mickiewicza v Poznani a Univerzity Mikuláša Kopernika v Toruni, japonskými lektormi z Poľska,
Maďarska a Srbska, ďalšími približne sto štyridsiatimi študentmi z poľských univerzít a z Karlovej Univerzity v ČR.
Náš pobyt v Poľsku sa začal v Krakove,
v Manggha múzeu japonského umenia a technológie. Je to najväčšia inštitúcia propagujúca japonskú kultúru a umenie vo východnej
a strednej Európe, sídliaca v architektonicky
zaujímavej budove na brehu rieky Wisla priamo
oproti hradu Wawel. Okrem výstavy porcelánu, náradia používaného pri čajovom obrade
a drevotlačí boli špeciálne pre nás pripravené
rôzne ukážky pod názvom Blízke stretnutia
s japonským umením. Skutočne zblízka sme
sa zoznámili napríklad s maľovaním na textil,
z ktorého sa vyrábajú kimoná, s lakovanými
predmetmi, japonskou grafikou, keramikou,
technikou úpravy japonských záhrad. Súčasťou programu bol aj čajový obrad.
Nasledujúce dva dni boli rozdelené na dve
časti – prednášky a popoludní hodiny japončiny s japonskými lektormi. Pozvanie organizátorov prijali vynikajúci odborníci spomedzi
poľských japonológov. Ponuka prednášok bola pestrá, takže každý študent si mohol vybrať
podľa svojho záujmu. Z prednášok, ktorých sa
zúčastnili naši študenti, mala najväčší úspech
prednáška dr. Iwony Merklejn (z univerzity

Toruň) o japonských médiách, prednáška
a seminár dr. Tomasza Majtczaka (Krakov)
o čítaní Manjóšú (najstaršia zbierka japonskej
poézie), prednáška dr. Arkadiusza Jablonskeho (Poznaň) o medzikultúrnych rozdieloch
v komunikácii Poliakov a Japoncov a prednáška dr. Aleksandry Szczechlej (Krakov) o histórii prostitúcie v Japonsku.
Popoludňajšie hodiny japončiny boli vedené
zaujímavým spôsobom. Po rozdelení do skupín podľa úrovne japončiny študenti predstavovali najprv seba, potom svoje univerzity
a mestá. Oboznámili sa s rôznymi projektmi,
na príprave ktorých sa podieľali japonskí učitelia a ich účelom je pomôcť pri výučbe japončiny. Netradičnou formou výučby bola aj práca s populárnymi komiksami manga, ktoré
môžu slúžiť ako učebnica japonského jazyka
a zároveň ponúkajú možnosť viac sa dozvedieť o Japoncoch a o tom, akým spôsobom
rozmýšľajú. Zároveň s vyučovaním japončiny
prebiehali tiež hodiny ikebany a kaligrafie.
Hoci na každý večer bol naplánovaný program (pracovne nazvaný integrácia študentov),
ukázalo sa, že je zložité naraz spolu „integrovať” 150 mladých ľudí. Integrácia teda nakoniec prebiehala v malých skupinách. Pobyt
bol však určite príležitosťou na získanie nových
kontaktov, na zoznámenie sa s tým, ako prebieha výučba japončiny na iných univerzitách,
možnosťou porovnať, aké vedomosti majú
študenti z iných krajín.
Pre pedagógov bol workshop cennou skúsenosťou z hľadiska získania nových kontaktov.
Stretli sme sa napríklad s doc. Šinom Morija-

mom, PhD., z tokijskej Univerzity Očanomizu,
ktorý prejavil veľký záujem o študentské výmenné pobyty medzi našimi inštitúciami. Vymenili sme si naozaj užitočné informácie o možnostiach študijných a výskumných pobytov
v Japonsku, o tom, čím sa výskumne zaoberajú kolegovia v Poľsku, kde má japonológia
neporovnateľne dlhšiu históriu než na Slovensku. Zaujímala nás tiež ponuka predmetov na
iných pracoviskách, pretože máme v úmysle
nadviazať s nimi spoluprácu v rámci programu Erasmus a zabezpečiť u nás prednášky
z rôznych oblastí japonských štúdií. V budúcom roku by sme sa tiež radi pokúsili zorganizovať podobný workshop aj na Slovensku,
preto sme sa inšpirovali a poučili zo skúseností
poľských kolegov.
Pobyt sme ukončili celodennou turistikou.
Časť našich študentov navštívila mestečko Zakopane, druhá časť bola na nenáročnej pešej
túre v Chochołowskej doline, ktorá nesporne
patrí medzi najkrajšie doliny poľskej časti Západných Tatier. V krásnom počasí sme obdivovali fialové koberce tvorené práve kvitnúcim
šafranom a zasnežené tatranské štíty. Nedeľa
už opäť patrila cestovaniu domov. Hodiny
cesty vo vlaku sme venovali okrem iného aj
plánovaniu podobnej akcie na Slovensku.

Študenti si v Tatrách fotili šafrany.

Viktória Marková,
Katedra východoázijských štúdií FiF UK

9

A k tiv ity naši ch pr acov ísk

Päť rokov výchovy k udržateľnému rozvoju v Bonne
OSN vyhlásila roky 2005 – 2014 za „Desaťročie výchovy k udržateľnému rozvoju“ a jeho koordináciu zverila UNESCO. Cieľom „desaťročia“ je
zahrnúť princípy a hodnoty udržateľného rozvoja do vzdelávacieho systému krajín na celom svete a prispieť k zmenám v hodnotových orientáciách,
ktoré posilnia budovanie udržateľnej spoločnosti. V dňoch 31. 3. až 2. 4. 2009 sa v Bonne konala „Svetová konferencia UNESCO o výchove
k udržateľnému rozvoju – Presun do druhej polovice desaťročia OSN“.
Konferencia bilancovala dosiahnuté výsledky
v rámci prvých piatich rokov „desaťročia“ a bola
významnou platformou pre dialóg a presadzovanie výchovy k udržateľnému rozvoju na globálnej úrovni.
Išlo o významné svetové podujatie, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 900 účastníkov zo
147 krajín sveta. Zo Slovenska sa na konferencii zúčastnili Ing. J. Oszlányi, CSc., riaditeľ
Ústavu krajinnej ekológie SAV, ktorý zastupoval Komisiu UNESCO na Slovensku a prof.
RNDr. M. Kozová, CSc., z Univerzity Komenského (UK).
Jedným z hlavných výstupov bola „Bonnská
deklarácia“, ktorá vyzýva krajiny sveta, aby
výchovou k udržateľnému rozvoju zvyšovali
kvalitu vzdelávania, posilňovali zmenu hodnotových orientácií a vzájomné porozumenie.
Viac informácií o konferencii a text Bonnskej
deklarácie je na stránke
www.esd-world-conference-2009.org.
Slovensko sa už v roku 2005 zaviazalo plniť
„Stratégiu Európskej hospodárskej komisie
OSN pre výchovu k udržateľnému rozvoju“
a v roku 2006 bol vypracovaný rámcový Akčný
plán pre plnenie Stratégie. Preto je „Bonnská
deklarácia“ dôležitou výzvou na najbližšie roky
aj pre nás na Slovensku.
Naša univerzita dosahuje dobré výsledky vo
výchove a vzdelávaní k udržateľnému rozvoju
a v tejto oblasti sa považuje za lídra v rámci
Slovenska. UK ako celok sa v roku 1993 prihlásila k myšlienkam udržateľného rozvoja, keď
sa spolu s ďalšími 281 univerzitami z 37 krajín
stala signatárom Univerzitnej charty za udržateľný rozvoj v rámci európskej siete CopernicusCampus (od roku 2009 COPERNICUS Alliance).
Je členom ďalších významných medzinárod-

Úvodné vystúpenie pána Nicolasa Burnetta, asistenta Generálneho riaditeľa UNESCO pre vzdelávanie.
Foto: M. Kozová

ných organizácií, podporujúcich myšlienky
udržateľného rozvoja. V komplexnom uplatňovaní princípov udržateľnosti má však ešte veľké
rezervy, a to najmä v budovaní „udržateľnej
univerzity“.
Z pozitívnych skúseností, prezentovaných
na Svetovej konferencii UNESCO, ale aj na
národných konferenciách (napr. Národná konferencia Výchova a vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju, Banská Bystrica, január 2009),
by preto mohli byť pre UK inšpiráciou nasledujúce odporúčania:
a) integrovať témy udržateľnosti do zásadných strategických dokumentov univerzity, vytvoriť na univerzite Radu pre udržateľný rozvoj;
b) témy udržateľnosti integrovať do všetkých
relevantných predmetov v rámci univerzity;

c) vo výučbe ešte viac presadzovať interdisciplinárne a transdisciplinárne prístupy, kreatívne myslenie, zručnosti, schopnosti zaujať
správne postoje z hľadiska sociálnej a ekologickej zodpovednosti;
d) vytvoriť podmienky, aby sa UK stala regionálnym centrom expertíz a zapojila sa do
medzinárodnej siete výchovy k udržateľnému
rozvoju; príkladom môžu byť univerzity v Grazi,
v Barcelone alebo v Lüneburgu;
e) podporovať študentské organizácie zamerané na problematiku udržateľného rozvoja;
f) zaviesť ocenenia študentských záverečných prác, ktoré inovatívnym spôsobom riešia
problematiku súvisiacu s udržateľným rozvojom.
Mária Kozová, PriF UK

Štart vedeckej kariéry – LIMSC
Asociácia študentov medicíny v holandskom meste Leiden organizuje na pôde miestnej univerzity medzinárodnú konferenciu študentov medicíny
(Leiden International Medical Students' Conference, LIMSC), ktorá patrí medzi najväčšie európske študentské konferencie. LIMSC prináša študentom
medicínskych vied možnosť prezentovať výsledky ich snaživých prác pred medzinárodným publikom, získať tak neoceniteľnú skúsenosť a spoznať
nových ľudí s podobnými záľubami.
Na LIMSC prichádzajú okrem študentov aj
medzinárodne uznávaní vedci, medzi nimi aj
laureáti Nobelových cien, ktorí program trojdňovej konferencie spestrujú svojimi zaujímavými prezentáciami. Študenti majú okrem prednášok a posterovej sekcie možnosť zúčastniť
sa zaujímavých workshopov na rôzne témy.

Univerzitná nemocnica v Leidene, miesto konania LIMSC.
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Tento rok som mal príležitosť zúčastniť sa
tejto konferencie aj ja, študent 4. ročníka Farmaceutickej fakulty UK (FaF UK). O konferencii
som sa dozvedel od kamarátky (bývalej študentky FaF UK), ktorá v Holandsku študuje už
rok a podobnú konferenciu už absolvovala. Zúčastniť sa je veľmi ľahké a v podstate sa tu môže dostať ktokoľvek, kto obetuje trochu zo svojho voľného času vede, rozumie svojim výsledkom a nebojí sa ich prezentovať pred publikom.
Hneď po príchode a registrácii sa začal spoločenský program, zložený z prehliadky mesta,
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výletu loďou po mestských kanáloch, nasledovala prehliadka múzea histórie vedy a medicíny
a videli sme aj dom, v ktorom sa narodil slávny
maliar Rembrandt. Deň pokračoval veľkolepým
privítaním na radnici, večerou v historickej budove univerzity a v neskorých večerných hodinách prednáškou o založení univerzity. Leidenská univerzita vznikla v roku 1575 a v rebríčku
úspešnosti univerzít je celosvetovo na 76. mieste. Denne na nej študuje skoro 15 tisíc študentov.
Cieľom LIMSC je podporovať študentov medicínskych vied, ktorí okrem štúdia venujú
svoj čas výskumu a vytvoriť im priestor, kde
by svoje výsledky mohli prezentovať verejne
a o problémoch diskutovať. Z môjho hľadiska,
to bola taká organizovaná „menza“, do ktorej
mohol prísť každý a „nadhodiť“ svoju tému.
Toto som využil aj ja a prezentoval som svoje
výsledky, na ktorých som pracoval približne
dva roky na Katedre farmakológie a toxikológie pod odborným dohľadom PharmDr. Petra
Ochodnického, PhD.
Bol to skvelý pocit prezentovať pred publikom
v zahraničí. Bola to taká malá pocta a odmena
za prácu, štúdium a všetok čas obetovaný na
výskum. LIMSC je skvelá príležitosť nastoliť
tému, o ktorej si myslíte, že by sa o nej malo
hovoriť a diskutovať. Musím priznať, že som

Michael Ölvedy s časťou LIMSC 2009 tímu.

sa tam cítil ako doma, pretože som stretol
veľa nových ľudí, ktorí mali podobné vedecké
„úchylky“ a jasnú predstavu o svojej budúcej
vedeckej kariére.
LIMSC je tiež o stretávaní a vytváraní nových
kontaktov medzi študentmi. Vďaka tomu som
spoznal veľa motivovaných ľudí z rôznych krajín, takže som okrem iného získal aj predstavu
o štúdiu a živote v zahraničí. Veľmi ma prekva-

pil fakt, že konferencia s približne 800 účastníkmi bola celá organizovaná študentským
spolkom. Videl som, ako sa holandskí študenti
dobrovoľne a s radosťou podieľali na kvalite
a tradícii tejto konferencie. Na LIMSC som sa
mohol zúčastniť vďaka podpore FaF UK, za
čo vďačím aj pánovi dekanovi prof. PharmDr.
Jánovi Kyselovičovi, CSc.
Michael Ölvedy, študent FaF UK

Etický kódex zamestnancov vysokých škôl
Univerzitní pedagógovia, vedci, výskumníci a ďalší zamestnanci vysokých škôl majú vlastný etický kódex. Predstavuje súbor pravidiel, princípov
a hodnôt na dodržiavanie etickej kultúry vo vysokom školstve. Univerzita Komenského mieni v najbližších rokoch vytvoriť vlastný etický kódex pre
svojich zamestnancov. Dovtedy bude normou kódex prijatý plénom Slovenskej rektorskej konferencie dňa 28. septembra 2006. Uvádzame jeho
doslovný text.
(redakcia)
My, zamestnanci vysokých škôl Slovenskej republiky v úsilí zvýšiť dobré meno týchto vrcholných vzdelávacích, výskumných a umeleckých
ustanovizní, ktoré poskytujú vysokoškolské vzdelanie v bakalárskom, inžinierskom/magisterskom, doktorskom a doktorandskom štúdiu
pre spoločenskú i hospodársku prax sa týmto etickým kódexom zaväzujeme, že vo svojej činnosti budeme dodržiavať nim stanovené
zásady:
1. Naša činnosť je založená na dodržiavaní a plnom rešpektovaní
princípov humanizmu, slobody a demokracie.
2. Svoje pedagogické, vedeckovýskumné, akademické a iné pracovné povinnosti, ktoré nám vyplývajú z pracovnej zmluvy, si plníme
čestne a zodpovedne a na vysokej profesionálnej úrovni.
3. Udržiavame si svoju nezávislosť a slobodu rozhodovania s ohľadom na odborné záujmy ostatných zamestnancov, poslucháčov,
spolupracujúcich organizácií, sponzorov a pod.
4. Svojím správaním spoluvytvárame atmosféru vysokej pracovnej
a spoločenskej morálky na pracovisku a prispievame tak k formovaniu zodpovedajúcich medziľudských vzťahov nielen s kolegami
ale aj s poslucháčmi našej vysokej školy.
5. Počas celého výkonu práce sa správame tak, aby naše konanie
bolo v súlade so základnou funkciou vzdelávacej a vedeckovýskumnej inštitúcie:
• využívame možnosť akademickej pôdy na slobodné a objektívne
odovzdávanie svojich vedeckých, odborných a pedagogických
poznatkov a znalostí rešpektujúc právo na vzdelanie a informácie našich poslucháčov;
• vo vzťahu k poslucháčom, verejnosti i kolegom sa správame
s úctou a dôstojnosťou rešpektujúc rovnaké práva pre všetkých
bez rozdielu rasy, národnosti, pohlavia, veku a vierovyznania;
• celou svojou profesionálnou činnosťou vytvárame priestor pre
rozvoj kreatívneho prístupu poslucháčov k štúdiu a k využitiu
získaných vedomostí a zručností v praxi;
• zverené duchovné, materiálne a finančné prostriedky nezneužívame na účely vlastného obohacovania sa ani na poškodzovanie verejného záujmu a záujmu vysokých škôl;

• využívame fond pracovného času tak, aby všetky aktivity, ktoré
v ňom uskutočňujeme, v plnom rozsahu korešpondovali s pracovnou náplňou a pracovnou zmluvou, ktorú sme individuálne
uzatvorili so zamestnávateľom;
• všetky mimopracovné aktivity realizujeme až po odpracovaní
pracovnej doby, ktorú nám individuálne ukladajú pracovné
zmluvy uzatvorené so zamestnávateľom.
6. Vo vzťahu k domácej i zahraničnej vedeckej a pedagogickej komunite sa správame korektne, uznávame pravidlá právnej ochrany
autorského práva a duševného vlastníctva a dbáme na dobré
meno vysokých škôl, ktoré reprezentujeme.
7. O svojich mimopracovných aktivitách, ktoré môžu spôsobiť konflikt záujmov vopred informujeme zamestnávateľa.
8. Výsledky získané v pedagogickej, výskumnej, umeleckej, odbornej, a ostatnej činnosti, ktoré vznikli na pôde vlastnej vysokej školy
budeme chrániť pred zneužitím a neposkytneme ich tretím osobám
bez náležitej ochrany duševného, prípadne aj hmotného vlastníctva.
9. Sme si vedomí, že správaním, ktoré nie je v súlade so zásadami,
uvedenými v tomto etickom kódexe, poškodzujeme záujmy vlastnej vysokej školy ako aj morálnu a spoločenskú prestíž vysokoškolského učiteľa, resp. zamestnanca vysokej školy.
10. Pravidelnou kontrolou plnenia etického kódexu pri komplexnom
hodnotení pracovného výkonu chceme docieliť, aby sa plnenie
etického kódexu stalo prirodzenou súčasťou nášho správania a aby
sme takýmto spôsobom reprezentovali tieto významné inštitúcie
vzdelanosti, vedy a kultúry národa.
Zdroj: www.srk.sk/autoupload/ETICKY_VS.doc
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Študenti stredných škôl športovali na FTVŠ
Po celom Slovensku, vo všetkých mestách, mestečkách a dedinách, prebieha v súčasnosti Olympijský festival detí a mládeže (OFDMS),
ktorý inicioval Slovenský olympijský výbor, Ministerstvo školstva SR a Združenie miest a obcí Slovenska. S myšlienkou organizovať takéto
podujatie na pôde FTVŠ UK prišla prodekanka doc. Zapletalová, ktorá je členkou ústredného štábu OFDMS.
Na FTVŠ sa dňa 5. júna 2009 konal druhý ročník OFDMS, v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom. Bol zameraný na študentov
bratislavských stredných škôl. Zúčastnili sa ho
študenti trinástich bratislavských stredných škôl
a gymnázia z Modry.
Žiaci pretekali v atletických disciplínach – behoch, skokoch a v plávaní. Z hier si mohli vybrať
plážový volejbal, streetball, minifutbal a florbal. Za
účasti inštruktorov si mohli vyskúšať bojové umenia a mali možnosť zacvičiť si aerobic vo Fitgyme.
Podujatie sa konalo na všetkých športoviskách
v areáli FTVŠ. Toto miesto je naozaj ideálne na
konanie športového podujatia veľkého rozmeru.
A nielen to, k dispozícii sú tu aj tí najkompetentnejší. Niektorí žiaci brali preteky naozaj vážne
a nešetrili súpera ani seba. Našťastie, okrem malých odrenín a jedného narazeného nosa, neprišlo
k vážnejšiemu zraneniu. V závere boli žiaci ocenení peknými cenami.
Registrovaných účastníkov bolo 445, niektorí
žiaci prišli aj povzbudiť, a tak sa tu stretlo odhadom 600 mladých ľudí, čo je naozaj úctyhodný
počet. Najviac úspešných pretekárov mali Spo-

FTVŠ zorganizovala Olympijský festival detí a mládeže pre študentov stredných škôl.
jená škola Tilgnerova 14 a Gymnázium Haanova
28, za nimi Gymnázium Hubeného 23. Víťazom
gratulujeme.
Ďakujeme všetkým členom katedier FTVŠ UK,
ktorí pomáhali pri organizácii tejto akcie a, samo-

zrejme, aj našim študentom. Dúfame, že na budúci rok sa opäť o takomto čase stretneme na
našich ihriskách a k športovaniu prilákame znova
veľa mladých ľudí.
Renáta Csanová, FTVŠ UK
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Hildegarda je príkladom skĺbenia rolí ženy v cirkvi
Štúdia ThDr. Moniky Zaviš, PhD. „Teologická koncepcia Hildegardy z Bingenu“, približuje významnú a všestranne pôsobiacu predstaviteľku stredoveku. Ide
o hodnotný príspevok z medzinárodného sympózia s názvom Žena v cirkvi, ktoré sa uskutočnilo na pôde Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK (EBF UK)
v októbri 2006.
Príspevok je určený predovšetkým odbornej verejnosti teologického, filozofického, humanitného
zamerania, no svojim organickým usporiadaním
a zrozumiteľnou štylizáciou môže osloviť aj laickú
pospolitosť.

Ilustračné foto. Zdroj: Rupertsberger Codex, Liber
Scivias.

Štúdia je rozdelená do piatich hlavných kapitol,
ktoré sa zaoberajú prehľadom života a pôsobenia
Hildegardy z Bingenu, formami prezentovania jej
teológie a niektorými dôrazmi Hildegardinej teológie. Autorka neváhala pre lepší vizuálny náhľad
a priblíženie problematiky použiť tiež prehľadne
spracovanú tabuľku, ktorá predstavuje 35 antagonistických cností a nerestí človeka Hildegardinej
teológie. Hildegardina všestrannosť sa ukazuje aj
v jej nepopierateľnej vlohe pre hudobnú tvorbu.
Môžeme tu vidieť ukážku jej skladateľskej a textárskej tvorby, slová troch piesní (Spiritus Sanctus
vivificans vita, Pastor animarum, O factura Dei) v originálnej verzii.
Z Hildegardinho života nás môže oslovovať celý
rad jej vzácnych myšlienok, názorov či postojov
z rozličných oblastí života. Hildegarda sa vo veľkej
miere venovala misionárskej činnosti. Možno ju
nazvať i mystičkou, či vizionárkou duchovného,
nadprirodzeného sveta. Jej vízie obohacovali nielen jej osobný život, ale mali poučný charakter
pre mnohých. Svoje vízie si nielen zapisovala, ale
i znázorňovala obvyklou stredovekou výtvarnou
technikou – ilumináciou. Neobyčajný dar jej schopností vzbudil v cirkvi nemalý rozruch, ktorý však
klérus vnímal za Bohom inšpirovaný, čím sa mystička stala významnou a vedúcou ženskou postavou stredoveku.
Najznámejšie diela Hildegardinej teológie sú:
Liber vitae meritorum, Scivias a Subtilitates diversarum naturarum creaturarum. V tomto diele je
vidieť jej ďalekosiahle vedomosti, ktoré zachytávajú niekoľko liečiteľských postupov. Dielo sa

stalo predmetom diskusií mnohých odborníkov
holistického a naturálneho chápania liečby.
Dr. Monika Zaviš v teologickej koncepcii Hildegardy z Bingenu vyzdvihuje dve celistvé oblasti
teologického systému. Jedna časť je zameraná
na kozmologicko-antropologický dôraz a druhá
antropologicko-hamartologicky. Prvá oblasť je
zhrnutím učenia o prepojení makrokozmu a mikrokozmu na štyroch živloch ako základ celého kozmu, ale i človeka. Autorka vyjadruje, že táto prepojenosť nie je panteistickou myšlienkou stoikov,
v dôsledku čoho by bol Boh totožný s Jeho stvoriteľským dielom. V antropologicko-hamartologickej oblasti vidí Hildegarda otázku pádu človeka
do hriechu ako existenčný problém celého ľudstva. V dôsledku dedičného hriechu má človek
náchylnosť k rozličným chorobám, a preto je dôležité využiť možnosti, ktoré dáva Boh a aktívne
tak pestovať zdravú telesnú, morálnu, ale i duchovnú životosprávu človeka.
Článok je písaný odborne, je vhodne a jasne
štylizovaný, dobre štruktúrovaný a nie je príliš zaťažený cudzou terminológiou. Teologická koncepcia Hildegardy z Bingenu nebola na pôde Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku dosiaľ dôsledne
spracovaná. Autorka tak prispieva k poznaniu neprehliadnuteľnej a významnej stredovekej mníšky,
teologičky, vizionárky, spisovateľky, skladateľky,
herbalistky či liečiteľky, čím dáva vzácny príklad
skĺbenia rozličných rolí, ktoré môže žena využiť
v cirkvi.
Denisa Vargová, študentka 5. ročníka EBF UK
(redakčne krátené)
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