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KONCEPCIA ROZVOJA VEDECKEJ ČINNOSTI NA UK 
Pri návrhu koncepcie rozvoja vedy na 

pracoviskách UK musíme vychádzať 
z neutešenej súčasne existujúcej mate
riálnej bázy. Na pracoviskách UK je za
staralé technické a prístrojové vybave
nie, neexistuje informačná sieť napojená 
na svetový počítačový informačný sys
tém, a v knižniciach často chýbajú zá
kladné zahraničné odborné periodiká. 
Ekonomická situácia v našej republike 

nedáva do najbližších rokov nádej, aby 
sa existujúca materiálna báza, nutná pre 
skvalitnenie vedeckej činnosti, podstat
ným spôsobom zlepšila. Okrem nedosta
točnej materiálnej bázy i existujúca štruk
túra skúmanej vedeckej problematiky na 
pracoviskách UK nemá perspektívne 
charakteristiky, lebo pracoviská majú ne
realistické ambície uskutočňovať výskum 
v celom spektre daného vedného odboru. 

Fakulta managementu UK 
bez priemerných 

Dňa 7. októbra sa v aule UK uskutočnilo slávnostné otvorenie novej 
fakulty Univerzity Komenského Fakulty managementu. Významných do
mácich a zahraničných hostí na slávnostnom otvorení 1. školského roka 
privítal prorektor UK prof. RNDr. Pavol Hrnčiar, DrSc. 

Rektor UK prof. MUDr. Juraj Švec, 
DrSc., označil úvodom vo svojom preja
ve deň otvorenia dvanástej fakulty univer
zity Fakulty managementu za význam
ný a historický. Niekoľkými slovami sa 
vrátil do histórie, charakterizoval genézu 

vzniku fakulty a jej koncepciu, vzťahy 
k zahraničiu, vzťah k ostatným fakultám 
univerzity. Osobitne poďakoval vláde 
Slovenskej republiky, Ministerstvu škol-

Pokračovanie na str 2 
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Namiesto toho, aby sa intelektuálna ka
pacita a finančné prostriedky koncentro
vali na niekoľko vybraných vedeckých 
projektov vytvára sa veľký počet malopo-
četných pracovných skupín, v ktorých ani 
ich pracovné kapacity a ani ich finančné 
prostriedky nemôžu byť zárukou výsled
kov porovnateľných s výsledkami po
predných svetových laboratórií. Praco
viská UK riešili v minulom roku spolu 502 
čiastkových úloh. Na jednu úlohu pri
padla priemerne ročná kapacita 4000 ho
dín a náklady na jednu hodinu činili 
14 korún. Tieto údaje jasne poukazujú, 
že vedecký výskum na pracoviskách 
UK nemá v niektorých prípadoch cieľave
domú koncepciu. 

V nasledujúcich rokoch nemôžeme 
očakávať podstatné zlepšenie matenál-
nej bázy, pretože na to nebudú finančné 
prostriedky zo štátneho rozpočtu. Môže
me však existujúce prostriedky sústrediť 
na riešenie iba takých úloh, v ktorých 
máme praktické a teoretické predpoklady 
získať nadpriemerné výsledky. Proces 
selekcie skúmanej problematiky sa musí 
vytvoriť grantovým systémom a rozdeľo
vaním inštitucionálnych prostriedkov iba 
na také úlohy, ktoré sa vyznačujú svojimi 
prioritami. Z toho dôvodu už v tomto roku 
iba tie odborné grantové komisie pri 
MŠMŠ SR postupovali v duchu tejto kon
cepcie. keď odporučili udeliť granty iba 
50% navrhnutých projektov. Pretože vý
skum v každej vednej oblasti je rozdrobe
ný na množstvo nesúvisiacich čiastko
vých úloh, má každá pracovná skupina 
v našich lokálnych podmienkach mono
polné postavenie v tej vednej oblasti, kto
rú skúma i pri rozdeľovaní grantov. Na 
vylúčenie subjektívnych vplyvov v proce
se selekcie perspektínych vedeckých 
programov v budúcnosti treba pnjať opat
renie. aby dôležitosť vedeckeho projektu 
v prihláške o grant posudzoval spravidla 
aspoň jeden zahraničný odborník. 

Pracoviska UK začínajú vykazovat 
v niektorých prípadoch i znaky vedeckej 
sterility. Táto pramení z neexistujúcej mi
grácie osobnosti a nedostatočného toku 
informácii Skoro všetci vedeckí pracov-

Otvorenie školského roku na Fakulte managementu v aule UK Pokračovanie na str 3 



Fakulta managementu UK bez priemerných 
Dokončenie zo str. 1 

ský študent mohol svoj zvolený odbor 
úspešne študovať i v zahraničí, pre čo fa
kulta pripravila podmienky, napr. už vstu
pom do viacerých programov Tempus, 
musí tu doma absolvovať porovnateľnú 
úroveň vzdelávania. Bezpodmienečným 
predpokladom k tomu je výborné ovlá
danie svetových jazkov, predovšetkým 
angličtiny. Iba to umožní študentovi štu
dovať z prameňov, ktorých nedostatok 
v rodnej reči asi najbližších 5 rokov bude
me ešte ťaživo pociťovať. Aby sme štu
dentom pomohli zvládnuť aj túto mimo
riadne náročnú úlohu už pred začiatkom 
školského roku sme pre nich zrealizovali 
intenzívnu jazykovú prípravu, v ktorej ne
poľavíme ani v priebehu ďalšieho štúdia 
Premyslenosť a správnosť našich záve
rov potvrdzuje už aj dnes (akt, že okrem 
3 prednášateľov z USA v jazykovej prí
prave, budú v tomto školskom roku učiť 
na fakulte aj v odbornej príprave ďalší 
4 vysokokvalifikovaní Američania a 1 An
gličan. Aby sa nám í v budúcnosti podari
lo udržať tento vysoky štandard pedago
gického zboru budeme musieť iste vyna
ložiť ešte nemálo úsilia Oveľa väčšie. 
však budete musieť vynaložiť vy. naši štu
denti, pretože cestou takefto kvalitnei 
prípravy chceme pomáhať nášmu hospo 1 
dárstvu aj my K tomu nás okrem hlboké
ho pocitu zodpovedností voči tejto spo
ločnosti zaväzujú aj tieto insignie. 

Vážené dámy, vážení páni, rád by som 
ako pracovník, ktorý od prvých chvíľ až 
doposiaľ pracoval na tomto projekte na 
záver čo najsrdečnejšie a čo najúprimnej
šie poďakoval všetkým tým, ktorí na UK 
i mimo nej nesmierným entuziazmom 
a vedomím potrebnosti fakulty tohoto 
typu u nás, umožnili, že väčšinu kompli
kácií sa nám podarilo úspešne prekonať 
a dnes sa môžeme spoločne tešiť z dobre 
vykonaného diela, i keď na druhej strane 
si jasne uvedomujeme, že sme na začiat
ku zložitej, ale ja pevne verím, úspešnej 
cesty. Myslím si, že história by mala 
uchovať v pamäti mená aspoň tých najza-
slúžilejších, ktorými sú prof. Svec, prof 
Kusý, dr. Mečiar, prof. Filkus, prof Smí
tal, prof. Pišút a doc. Simončič 

Na záver slávnostného zasadnutia, 
pred jeho vyvrcholením kultúrným prog- 1 

rámom, sa k prítomným prihovoril minis
ter školstva SR prof. RNDr. Ján Pišút, 
DrSc. Zaželal fakulte všetko najlepšie do 
ďalších rokov, vyzdvihol jej alternatív-
nosť, ktorú školstvo potrebuje vo vzťahu 
k ostatným školám pripravujúcim mana-
gerov a ekonómov a internacionálnosť. 
ktorá jej pomôže dosiahnuť, opierajúc sa 
o medzinárodnú spoluprácu, vysokú od
bornú úroveň. 

stva a všetkým, ktorí sa podieľali na vy
tvorení podmienok, aby sa mohla Fakulta 
managementu už v tomto školskom roku 
otvoriť. Potom za zvukov slávnostných 
fanfár odovzdal insígnie Fakulty manage
mentu jej štatutárnemu zástupcovi jeho 
magnificencii prorektorovi doc. Ing. F. 
Devínskemu, CSc. 

K účastníkom slávnostného zhro
maždenia pri príležitosti otvorenia Fa
kulty managementu sa prihovoril pro
rektor pre rozvoj univerzity doc. Ing. 
Ferdinand Devínsky, DrSc. 

Zišli sme sa dnes na pôde našej staro
slávnej UK pri historickej príležitosti. Vý
nimočnosť tejto chvíle je daná tým, že pre 
myšlienku začleniť fakultu typu Fakulty 
managementu do našej Alma mater boli 
vytvorené podmienky až po novembri 
1989. Od toho okamihu vznikla tiež potre
ba v novej koncepcii, novým spôsobom vy
chovávať odborníkov pre potreby trhovej 
ekonomiky. Realizácia radikálnej ekono
mickej reformy by ich síce potrebovala 
už dnes, my sa však nazdávame, že ani 
o 5 rokov, keď budú na tejto fakulte končiť 
štúdium prví jej absolventi, nebude ešte 
pre slovenskú ekonomiku príliš neskoro 
Ak vedenie univerzity aj akademický se
nát prijali projekt na zriadenie fakulty ma
nagementu aj s jej nepřeloženým názvom, 
realizovalo sa to preto, aby sa v našej od
bornej i laickej verejnosti reflektovalo aj 
to, že nejde len o zmenu názvoslovia. 

Koncepcia fakulty managementu vytvo
rená podľa najlepších vzorov, ktoré sa 
frekventujú na zahraničných a najmä 
amerických univerzitách bola oponovaná 
a odobrená veľmi reprezentatívnymi uni
verzitami. Za všetky azda stačí v tento 
deň s vďakou spomenúť Hardwardskú 
univerzitu v USA. Sme si isti, že prácou 
aj výsledkami presvedčíme všetkých tých, 
ktorí u nás doma neboli a nie sú myšlien
kou dokompletizovať našu univerzitu prá
ve takouto dôležitou fakultou nadšení. 
Fakulta managementu nebude totiž pô
sobiť iba sama pre seba. Tak ako pri pro
filovaní jej študentov budú spolupôsobiť 
aj iné fakulty univerzity, aj ona sa svojím 
dielom bude podieľať na profilovaní štu
dentov niektorých ďalších fakúlt. Študo
vať na tejto novej fakulte nebude výsadou 
priemerných. Koncepcia fakulty vychá
dza z jasne definovaných predpokladov, 
ktoré budúci profesionál v oblasti mana
gementu bude musieť spĺňať. Chceme, 
aby táto fakulta bola špičkovým pracovis
kom, aby absolventi boli ihneď po jej 
ukončení rovnocennými partnermi svo
jich konkurentov zo škôl i zahraničných, 
ktoré majú už dlhšiu tradíciu vo výchove 
odborníkov tohoto typu. Na univerzite 
sme tomuto vysokému cieľu začali vytvá
rať nevyhnutné predpoklady. Do súčas
ného 1. ročníka boío takmer zo 600 uchá
dzačov prijatých 60, ktorí splnili náročné 
požiadavky prijímacej skúšky, na štú
dium sa zapísalo 55 z nich. Aby sloven

Rektor UK prof. Švec odovzdal insignie Fakulty managementu jej štatutárnemu 
zástupcovi prorektorovi doc. Devínskemu 
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PREDSTAVUJEME VÁM NOVÚ KVESTORKU 

Dňom 1. augusta 1991 bola do funkcie kvestorky Univerzity Komenského me
novaná Ing. Zora Dobríková, rod. Korimová. 

Ing. Dobríková sa narodila v roku 1953 v Hnúšti-Likier na strednom Slovensku. Vy
študovala Obchodnú fakultu VŽE  V Bratislave a absolvovala postgraduál na Právnickej 
fakulte UK a dvojročný kurz riadiacej práce. Pred menovaním do funkcie kvestorky UK 
pracovala ako ekonomická námestníčka Závodu Zdroj v Senci. Jej nasledujúce riadky 
Vám priblížia hlavné úlohy, ktoré stoja pred Rektorátom UK. 

Ako kvestorka univerzity chcem orientovať svoje úsilie na vybudovanie spo
ľahlivého administratívno-servisného centra, t. j. rektorátu v spolupráci s deka
nátmi; ďalej na hľadanie optimálnych modelov rozdeľovania prostriedkov zo 
štátneho rozpočtu medzi jednotlivé súčasti univerzity, a to na základe vymedze
ných kompetencií. 

Za jednu z najdôležitejších úloh v najbližšom období pokladám riešenie finan
čnej situácie školy, kde napriek prideleným dotáciám hrozí prekročenie neinves
tičných prostriedkov. 

Stabilizácia bude na programe aj v oblasti personálnej, ktorá zaznamenala 
v poslednom čase najväčšie zmeny-tu vidím možnosť v prehlbovaní závislosti 
hmotnej zainteresovanosti pracovníkov i pracovných kolektívov na výsledkoch 
svojej práce. 

KONCEPCIA ROZVOJA VEDECKEJ ČINNOSTI NA UK 

níci UK sú absolventi absolventov UK, 
ktorí od študentov po kandidátov vied sa 
na vedeckú dráhu pripravovali pod vede
ním poväčšine iba jedným učiteľom. Ne
mohli si osvojiť metódy práce a obohatiť 
sa novými myšlienkovými prúdmi v inven-
tívnej atmosfére iných vedeckých škôl 
a najmä na zahraničných pracoviskách. 
Tieto nedostatky sa budú postupne od
straňovať, keď dokážeme rozvinúť dobrý 
systém postgraduálneho štúdia. Študenti 
postgraduálneho štúdia mali by absolvo
vať prednášky popredných odborníkov 
a z nich vykonať náročné skúšky. Absol
vent postgraduálneho štúdia musí zvlád
nuť nielen svoj odbor, ale poznať i jeho 
nadväznosti na obsah príbuzných ved
ných odborov. 

Na skvalitnenie postgraduálneho štú
dia treba v Bratislave pre jej priaznivú 
geografickú polohu využiť odborníkov 
a spoluprácu s univerzitami vo Vied
ni a Budapešti. V tejto spolupráci sa 
prostredníctvom ustanovizne Academia 
Istropolitana dajú zabezpečiť spoločné 
tematické niekoľkotýždňové školy pre 
študentov postgraduálneho štúdia toho 
istého odboru študujúcich na univerzi
tách v Bratislave, Viedni a Budapešti. Na 
ceste za týmto cieľom sa už urobili prvé 
kroky a takéto školy pre študentov fyziky 
vysokých energií, matematickej fyziky 
a kvantovej chémie sa budú organizovať 
jedenkrát za semester. 

Absolventi postgraduálneho štúdia by 
po jeho skončení mali pôsobiť na post-

Dokončenie zo str. 1 

doktorátnych stážach na iných a pred
nostne na zahraničných pracoviskách. 
Podobne i na UK treba zriadiť postdokto-
rátne pobyty zahraničných doktorov tak, 
ako je to pravidlom na popredných európ
skych a amerických univerzitách. Na to, 
aby sme získali zahraničných študentov 
na postgraduálne štúdium a na postdok-
torátne stáže je nutné svetovú odbornú 
verejnosť informovať o výsledkoch našich 
pracovísk. Je nutné, aby jednotlivé fakul
ty vydávali za určité obdobie správu o ve
deckovýskumnej činnosti, avšak nie pre 
potrebu Rektorátu UK, ale prednostne 
pre zahraničné pracoviská, ktoré sa po
dobnou problematikou zaoberajú. 

V medzinárodnej spolupráci sme sa 
donedávna, na základe formálnych do
hôd, orientovali na ZSSR. Niekoľko 
z týchto vedeckých projektov sa realizo
valo zo zotrvačnosti i vtedy, keď bolo 
všeobecne známe, že išlo o spoluprá
cu s druhoradou vedeckou ustanovizňou 
v samotnom ZSSR. Je nutné preskúmať 
efektívnosť doterajšej zahraničnej spo
lupráce a v tých prípadoch, kde táto 
kooperácia neprináša očakávané výsled
ky, treba ju zrušiť. Treba rozvinúť spolu
prácu s tými zahraničnými partnermi, 
ktorá sa doteraz úspešne realizovala na 
základe osobných kontaktov. Na UK sa 
stalo pravidlom, že skoro každá ašpiran
túra zahraničného študenta sa na zákla
de jeho žiadosti predlžovala o ďalší rok 
Táto benevolencia musí prestať a predĺ
ženie plánovanej doby postgraduálneho 

štúdia bude výnimkou na základe objek
tívnych príčin. 

Je potrebné, aby absolventi UK v ďale
ko väčšej miere získavali štipendiá na 
zahraničných univerzitách. K tomu vo 
väčšine prípadov nestačí iba dobrá od
borná a jazyková príprava počas ich štú
dia. Treba, aby im v tom napomáhali 
učitelia a vedeckí pracovníci UK pro
stredníctvom ich osobných kontaktov 
v zahraničí. 

I realizácia vedeckých poznatkov 
v praxi by sa nemala orientovať iba na 
domáce firmy, ktoré väčšinou zápasia 
s vlastnými ťažkosťami a o inováciu výro
by toho času nemajú záujem. V zahraničí 
však existujú pomerne malé, ale prospe
rujúce spoločnosti pre inováciu podnika
nia. Tieto spoločnosti privítajú každý 
sľubný projekt prenosu vedeckého po
znatku do techológie a výroby. Pritom 
umožnia započatie realizácie projektu 
prísunom zahraničného kapitálu do náš
ho štátu. 

Fakulty majú však autonomně posta
venie i v otázkach riadenia vedeckový
skumnej činnosti s prihliadnutím na ich 
špecifické podmienky. Je však zbytočné 
skúšať nové metódy v organizácii vedy. 
keď v mnohých štátoch sveta existuje už 
známy a dobre fungujúci systém A taky 
systém organizácie vedy a vychovy no
vých vedeckých pracovníkov by sme mali 
i my na UK uviesť do funkčného stavu 

Prof. Ing. M. Noga. DrSc. 
prorektor pre vedu UK 
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Znovu ožíva 
spolupráca 

Rektor UK prof. MUDr. J. Švec, DrSc., 
prijal dňa 18. septembra prorektora 
Moskovskej štátnej univerzity M. V. 
Lomonosova prof. Felixa Michailoviča 
Volkova a vedúceho odd. zahranič
ných stykov Vladimíra Viktoroviča So
kolova. Spoločne vyjadrili želanie rozví
jať v nových podmienkach spoluprácu 
v rôznych oblastiach vedy, podporovat 
výmenu študentov, realizovať nové pro
jekty spolupráce medzi univerzitami v re
gióne strednej a východnej Európy. Za 
dôležitú úlohu označili zbližovanie študij
ných programov a učebných osnov. Po

čas stretnutia prvy prorektor UK prof. 
RNDr. P. Hrnčiar, DrSc., a prorektor 
prof. F. M. Vclkov podpísali zmluvu 
o spolupráci medzi oboma univerzita

mi. Pracovný plán obsahuje 12 vedec
kých úloh, na riešení ktorých sa budu 
podieľať matematicko-fyzikálna fakulta, 
prírodovedecká a filozofická fakulta 

POZNATKY Z PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK 
na Farmaceutickej fakulte UK 

Záujem o štúdium na fakulte vždy býval veľký. Keďže sa 
otvárajú ešte väčšie možnosti uplatnenia absolventov, záujem 
sa ešte zvýšil. 

Štúdium na FaF UK je päťročné, vnútorne diferencované. 
V procese štúdia študenti absolvujú predmety s diferencova
ným rozsahom povinných, povinne voliteľných a nepovinných 
predmetov, ktoré umožňujú, aby študent v priebehu štúdia 
podľa svojich záujmov odbornú prípravu orientoval k potre
bám terapeutickej praxe, lekárenstvu, k činnosti vo výskume, 
výrobe a hodnoteniu akosti liekov. Takto koncipované náročné 
štúdium počíta s tým, že na štúdium sa dostanú najlepší 
z najlepších. 

Pri tvorbe kritérií pre výber uchádzačov a hodnotení ich 
výsledkov sme vybrali objektívne postupy s minimalizáciou 
subjektívnych vplyvov. V predstihu sme uchádzačov informo
vali, že prijímacie skúšky na našej fakulte sa budú robiť z fyzi
ky, chémie a biológie formou písomných testov. Za každý 
predmet mohol uchádzač získať 30 bodov a za výsledky štú
dia na strednej škole spolu 20 bodov (14 bodov za prospech 
1 .—4. roč. a 6 bodov za maturitnú skúšku). Z každého predme
tu bolo pripravených niekoľko variantov testov, z ktorých si 
uchádzači v deň konania skúšky vytiahli svoj test. Za anonymi
tu testov zodpovedali ti, ktorí boli poverení ich vypracova
ním. Uchádzači počas písania a opravy testov ostali tiež 
v anonymite, pretože testy signalizovali len vylosovanými re
gistračnými číslami. K ich odtajneniu došlo až v komisiách, ktoré 
začali pracovať už na poludnie. Tu si uchádzač mohol pozrieť 
opravené písomné testy, skontrolovať udelené body, s odbor
níkmi v komisii mohol prekonzultovať prípadné nejasnosti. Zá
roveň pohovorom sa pre komplexnejšie posúdenie zisťoval 
záujem uchádzačov o zvolený študijný odbor. Každý uchá
dzač v deň prijímacej skúšky presne vedel dosiahnuté výsled
ky transformované do bodového hodnotenia. Uchádzač, ktorý 
získal 60 bodov a menej na prijímacích skúškach pre ne
dostatok vedomostí nevyhovel. Limitujúcimi faktormi pre urče
nie počtu prijatých uchádzačov boli priestorové a personálne 
kapacity, preto pre šk. r. 1991/92 na FaF UK sme prijali 

180 študentov podľa poradia s najvyšším počtom získaných 
bodov. 

Na našej fakulte dôležitú úlohu plnili aj členovia akademic
kého senátu (učitelia, študenti), ktorí schvaľovali kritériá pre 
prijatie uchádzačov a niektorí vykonávali dozor pri jednotli
vých činnostiach počas prijímacích skúšok. 

Budeme sa musieť zamyslieť, či a v akej miere zohľadniť 
výsledky zo strednej školy pri celkovom hodnotení uchádza
ča. Ukazuje sa, že sú veľké rozdiely v úrovni stredných škôl 
a mnohokrát uchádzač prichádza s vyznamenaním, a pritom 
na prijímacej skúške nesplní ani hranicu minimálneho počtu 
bodov. 

Tohto roku aj na Slovensku mali študenti stredných škôl 
možnosť vykonať prijímacie skúšky na viacerých fakultách 
Túto zdanlivú vymoženosť pokladám za nepríjemnú stránku 
prijímacieho konania pre fakultu, ale často aj pre samotného 
uchádzača. Napriek zbytočnej korešpondencii, napr. ohľadne 
prehlasovania termínu prijímacej skúšky sa t. r na prijímaciu 
skúšku nedostavilo 100 uchádzačov. Samotní uchádzači boli 
často poznačení únavou, pretože sa presúvali v noci z jedné
ho konca republiky na druhý, aby stihli absolvovať prijímacie 
skúšky, často ani nie na príbuzných fakultách. Stali sa nám 
prípady, že po ziskaní vysokého počtu bodov, ktorý im zaručil 
prijatie na našej fakulte sa uchádzači vyjadrili, že sa ne
zúčastnia na ďalších prijímacích skúškach, i keď s nimi takulty 
počítali. 

Zodpovedný prístup všetkých, ktorí sa podieľali na zabez
pečovaní tejto náročnej úlohy sa odzrkadlil aj na odvolacom 
konaní. Mnohí z neprijatých vo svojich odvolaniach vysoko 
hodnotia objektívnosť a organizáciu prijímacích skúšok na 
našej fakulte Ani jedno odvolanie nebolo potrebné preskúmať 
z hľadiska porušenia prijatých pravidiel. Neznamená to ale, 
že prijatý systém nebudeme ďalej zdokonaľovať Radi sa 
zoznámime so skúsenosťami prijímacieho konania na iných 
fakultách. 

Doc. RNDr. Katarina Duckovó, CSc., 
prodekanka FaF UK 
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K PRÍPRAVE ÚSTAVY SR 
Súčasné obdobie prípravy Ústavy S R  a doterajšie výsledky tohto pro

cesu s ú  úzko spojené s celkovou atmosférou politického diania ako na 
úrovni  federácie, tak v podmienkach o b o c h  republík. Tieto skutočnosti 
pozit ívne i negatívne o v p l y v ň u j ú  proces tohto ústavného dokumentu 
zásadného v ý z n a m u  pre SR.  

Zmena spoločensko-politických pomerov 
umožnila vytvoriť priestor pre naplnenie túžby 
každého národa a štátu - mať vlastnú ústavu 
a v nej upraviť v súlade s princípom suverenity 
národa a suverenity ľudu základné podmienky 
fungovania štátu. Táto skutočnosť má zásadný 
význam pre obe republiky tvoriace ČSFR, pre
tože až do týchto dní úlohu základnej právnej 
normy štátu - ústavy, plní pre republiky úst. 
zákon č. 143/1968 Zb. o československej fede
rácii v zneni zmien a doplnkov. 

V záujme zabezpečenia prípravy návrhu 
ústavy SR bola vytvorená ústavná komisia 
SNR a vlády SR pre prípravu ústavy pod vede
ním prof. Plaňka, predsedu NS SR, v ktorej sú 
okrem poslancov i zástupcovia teoretického 
frontu. Príprava ústavy sa stala stredobodom 
pozornosti mnohých politických strán, ktoré 
sa prezentovali vlastnými návrhmi ústavy SR 
Návrhy ústavy predložilo KDH, SNS, VPN, Slo
venské národnodemokratické hnutie ako i ini
ciatívne skupiny poslancov. Výsledky svojej 
práce prezentovala i Komisia SNR a Vlády SR 
pre prípravu ústavy v podobe viacerých pra
covných variantov V jednotlivých návrhoch 
ústavy SR môžeme pozorovať veľa spoločných 
znakov, ale v mnohých sa odlišujú. Základná 
odlišnosť vyplýva predovšetkým z rozdielnych 
prístupov k štátoprávnemu usporiadaniu re
publiky a postaveniu SR. 

Bohatosť politického spektra SR, rôznosť ná
zorov, ale i rôzne subjektívne a objektívne fak
tory majúce často pôvod aj v súčasne existujú
com modele federácie, ktorého fungovanie vo 
viacerých smeroch sa ukazuje ako nevyhovujú
ce vrátane používania rôznych pojmov na po
menovanie štátoprávneho usporiadania, sa 
prejavujú aj v širokom spektre názorov na po
vahu SR a spoločnej štátnosti. Neujasnenosť 
štátoprávneho usporiadania sa javí ako základ

ný problém ďalších prác na tvorbe ústavy. 
Môžeme sa stretnúť s názormi prezentujúcimi 
plnú samostatnosť a zvrchovanosť SR, ako sa
mostatného subjektu medzinárodného práva, 
s názormi na konfederatívne spojenie SR 
a ČR, s názormi požadujúcimi tvorbu federácie 
zdola, t. j. od republík, ale i zhora, teda od fede
rálneho centra, až po názory požadujúce spol
kové usporiadanie, unitárnu štátnosť a pod 
Je potom logické, že tieto jednotlivé prístupy 
ovplyvňujú obsah jednotlivých návrhov ústavy 
SR a názory na obsah ústavy spoločného štátu. 

Prípravu ústavy SR je potrebné vidieť v kon
texte prípravy ústavy spoločného štátu. V tom
to smere zásadný význam má určenie štáto
právnej formy spoločného štátu - federácia, 
konfederácia, spolkové usporiadanie, či iná 
forma spolužitia, alebo i prípadná existen
cia dvoch plne suverénnych štátov s tým, 
že následne rozhodnú o formách vzájomných 
vzťahov. 

Stanovenie formy štátoprávneho usporiada
nia bezporostredne ovplyvňuje obsah ústavy 
SR, pretože každá forma štátoprávneho uspo
riadania má svoje špecifické črty, ktoré musia 
nájsť svoje vyjadrenie v ústave V procese for
movania ústavy SR zostáva otvorená otázka 
štátnej zmluvy, ktorá by mohla vyjadriť formu 
štátoprávneho usporiadania a zásady postave
nia spoločného štátu, jeho ústavy a najmä určiť 
okruh otázok, ktoré republiky zveria do rozho
dovania spoločnému štátu. V ostatnom čase 
novým fenoménom je predložená Deklarácia 
o suverenite SR. 

Aký by teda mal byť obsah ústavy SR? 

Na prvom mieste ústava SR musí vyjadriť 
zvrchovanosť SR založenú na práve národa 
na sebaurčenie a svojbytnosť slovenského 
národa. Mala by tiež odpovedať v akej štáto

právnej forme si SR usporiadala vzťahy s ČR, 
pritom sa však musí rešpektovať právo na vy
stúpenie zo štátoprávnych zväzkov. Z hľadiska 
výstavby štátu ústava musí zakotviť demokra
tické princípy jeho výstavby, ako napr. suvere
nitu národa, suverenitu ľudu, parlamentariz
mus, pluralitnú demokraciu, pluralitný politický 
systém, pluralitu foriem vlastníctva a jeho ne
dotknuteľnosť, ústavnosti, legality a pod. Ústa
va SR musí vyjadriť minimálne európsky štan
dard ľudských práv a slobôd občanov vyjadre
ný v Listine základných práv a slobôd prijatej 
FZ v januári 1991. Pokiaľ SR vstúpi do štáto
právneho zväzku s iným štátom, napr. v podo
be federácie, mala by ústava, prípadne spomí
naná štátna zmluva, aspoň rámcovo vymedziť 
okruh vecí, ktorých rozhodovanie sa postupuje 
spoločnému štátu. 

Ústava SR musí vyjadriť sústavu orgánov 
SR, stanoviť základy ich ústavného postavenia 
Nemala by tiež opomenúť aj zakotvenie otázok 
miestnej samosprávy. V SR žijú i príslušníci 
iných národnostných a etnických menšín. V sú
lade s medzinárodným štandardom je potrebné 
aj postavenie národnostných a etnických men
šín vyjadriť v ústave SR. 

Dnes je ťažko v pluralite predložených ná
vrhov a názorov prognózovať konečný obsah 
ústavy SR. V návrhoch ústav, ktoré boli do
posiaľ predložené, sú prezentované mnohé 
z demokratických princípov výstavby štátu 
Rozdielnosti, ktoré sa prejavujú v obsahu jed
notlivých ustanovení návrhov ústav, spočívajú 
predovšetkým v rozdielnosti prístupov k štá
toprávnemu usporiadaniu a postaveniu SR 
v spoločnej štátnosti 

Teda na prvom mieste je nevyhnutne roz
hodnutie o forme štátoprávneho usporiadania 
a základných princípoch jeho výstavby. Na 
tomto základe určené postavenie SR umožní 
dopracovať návrh ústavy a predložiť ho SNR 
ako najvyššiemu zákonodárnému a ústavodár-
nemu orgánu SR na prerokovanie a schvále
nie. Treba však vysloviť presvedčenie, že 
ústava SR bude moderným ústavným doku
mentom, ústavným dokumentom, moderného 
demokratického štátu v srdci Európy. 

Doc. JUDr. Lubor Cibulka, CSc. 

Vedenie  Univerzity Komenského v spo
lupráci s Filozofickou fakultou U K  a Fa
kultou managementu U K  v školskom ro
ku 1991/1992 organizuje šesťmesačný 
predne ákový cyklus o etike, pre ktorý s a  
podarilo zabezpečiť renomovaných od
borníkov z o  zahraničia (Kanada, Fran
cúzsko, Švajčiarsko, Belgicko a Rakús
ko). Ide o samostatné prednáškové blo
ky, ktoré s ú  tematicky z a m e r a n é  jednak 
n a  filozofické aspekty morálky, jednak 
n a  v z ť a h  etiky a politiky, etiky a vedy.  
V každom bloku odznie jedna alebo d v e  
prednášky, určené širšiemu poslucháč
stvu, n a  ktoré nadväzujú  semináre pre 
užš í  okruh záujemcov z rôznych fakúlt. 
Niektorí prednášatelia s ú  ochotní prísť 
d o  Bratislavy a j  s o  svoj imi spolupracov
níkmi  a podľa záu jmu s a  zorganizuje nie
koľko workshopov. K prednáškam j e  za
bezpečený prekladateľ. 

Prednáškový 
cyklus 

O ETIKE 

Na zimný semester boli naplánova
né tieto prednášky: 
Prof. dr. T h o m a s  Langan (Filozofická fa
kulta Univerzity v Torontě):  „Tru th  a n d  
tradit ion: t he  ethical  conversat ion",  „ T h e  
foudat ions a n d  scope of ethical reflec

t ion" ,  Prof. dr.  Rocco  Butt igl ione (Filozo
fická akadémia, Lichtenstein: „Pol i t ik a ls 
Verteidigung algemeiner Interesse",  „ T h e  
implementat ion of encycl ical  CENTESI -
M U S  A N N U S  in  social  pol i t ics". Dr.  Chris
toph Gašpari,  publicista, V iedeň:  „Analy
s e  der  Ze ichen der  Zei t :  zw ischenmen
schl iche Bez iehungen" ,  „Ökonomie  u n d  
Ökologie" :  Wer tebez iehung" .  

Na rok 1992 su  naplanovane nasle
dovné prednášky: 

Jean-Loup Dherse. bývalý viceprezident 
Svetovej  Banky:  a) Confidence condition 
to developement: rules and instruments, 
b) Equil ibrium of life- personal cense-
quences. Prof dr. Jerôme Lejeune z Uni
verzity v Par íž i .  „ H u m a n  nature a n d  mo
ral b io logy":  t he  hypocrat ic m e d i a n e  

Prof. RNDr.  P. Hrnčiar, DrSc., 
prorektor U K  
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NOVÁ KONCEPCIA VYUČOVANIA CUDZÍCH JAZYKOV 
na Filozofickej fakulte UK 

O súčasných podmienkach vysokoškolského vzdelávania sa diskutuje aj v oblasti cudzojazyč
ného vzdelávania. Pred učiteľov cudzích jazykov kladie doba nesmieme závažné úlohy - niekoľko 
ďalších rokov sa usilovať o vyrovnanie deficitu doterajšej nedostatočnej jazykovej prípravy a umožniť 
študentom počas vysokoškolského štUdia dosiahnuť dobré cudzojazyčné vedomosti. 

Kolektív Katedry jazykov FF UK navrhol novú koncepciu 
vyučovania cudzích jazykov, ktorú Expertná komisia cudzích 
jazykov MšMaS SR odporučila ako model vyučovania cudzích 
jazykov na katedrách jazykov vysokých škôl. 

Koncepcia vychádza z plurality potrieb jazykovej prípravy 
študentov a jej základom je variabilita a flexibilita v ponuke 
jazykových kurzov podľa záujmu, profesionálnych potrieb, 
stupňa pokročilosti i podľa špecifikovaného cieľa jazykovej 
prípravy. 

Koncepcia predpokladá možnosť štúdia dvoch povinne voli
teľných jazykov (čo je stanovené v profile absolventa fakulty) 
v troch typoch jazykových kurzov s dvoj- až trojstupňovým 
štúdiom voleného jazyka. Pri každom type jazykového kurzu 
určujeme podmienky prijatia do kurzu, obsah a cieľ jazyko
vého vzdelávania, rozsah a spôsob ukončenia príslušným 
osvedčením. 

Jazyková príprava na katedre jazykov umožní študentom: 
1. osvojiť si základy cudzieho jazyka, 
2. použitie cudzieho jazyka v štandardných a spoločen

ských situáciách, 
3. nácvik zručnosti čítania odborného cudzojazyčného 

predhovoru s porozumením a použitie cudzieho odborného ja
zyka v spoločensko-vedných oblastiach študovaného odboru. 

Katedra jazykov poskytuje všeobecné a odborné cudzo
jazyčné vzdelávanie študentom a postgraduantom fakulty 
v rovine 

1. praktického využitia cudzojazyčných vedomostí v budú
com akademickom povolaní, 

2. vytváranie cudzojazyčných predpokladov pre ďalšie 
vedecké štúdium. 

Jazyková príprava sa realizuje vo svetových jazykoch (an
glickom, španielskom, francúzskom, nemeckom, ruskom) 
a jazyku latinskom v týchto formách štúdia: 

1. Základný kurz 
2. Všeobecná jazyková príprava 
3. Odborná jazyková príprava 
4. Jazykové vzdelávanie v prípravnom kurze na všeobecné 

štátne jazykové skúšky 
5. Jazykové vzdelávanie pre uchádzačov o vedeckú prí

pravu. 
Študenti FF UK budú študovať od 1. roč. dva cudzie jazyky. 

Študenti filozofických odborov cudzí jazyk v kombinácii s iným 
cudzím jazykom alebo odborom budú študovať jeden, prípad
ne nejaký ďalší cudzí jazyk. 

Cudzí jazyk I. je určený pre pokročilých, Cudzí jazyk II. je 
určený pre začiatočníkov. 

V cudzom jazyku I. sa študenti majú možnosť naďalej zdo
konaľovať (4. h týždenne = 2x2 v skupinách), rozdelených 
podľa vedomostí na základe jazykových testov. Študenti majú 
možnosť vykonať skúšku vo vypísaných termínoch 3x (sep
tember, február, máj), najneskôr však koncom II ročníka 

Keď sa študent rozhodne navštevovať cudzojazyčné cviče
nia, je účasť na cvičeniach kontrolovaná a každý semester sa 
klasifikuje zápočtom. Skúška v II. ročníku sa končí udelením 
dokladu o absolvovaní všeob jazykového vzdelávania, ktorý 
je podmienkou pre pripustenie k 1. štátnici z odboru Po vyko
naní tejto skúšky pokračujú študenti v odbornej jazykovei 
príprave (III. r.) so získaním dokladu o odbornom jazykovom 
vzdelávaní (2Z) ZS, ktorý je podmienkou pre pnpustenie 
к II. štátnici z odboru. Výborní študenti môžu navštevovať 
prípravné kurzy (prednášky, semináre, cvičenia) na všeobec 
né štátne jazykové skúšky a získať vysvedčenie o všeobecrtei 
štátnej jazykovej skúške (3Z/3S) 

V cudzom jazyk II. maju študenti možnosť v 4 h týždenne 
počas 5 semestrov dosiahnuť osvedčenie o všeobecnom ja-
zykovom vzdelávaní, v 4 roč štúdia môžu vykonať skúšku 
z odborného jazyka. 

študent, ktorý preukáže vyššiu cudzoiazyčnu kompetenciu 
(napr. počas prázdnin mal možnosť komunikovať v určitom 
cudzom jazyku), má kedykoľvek možnosť prestupu do inej, 
vyššej formy jazykového vzdelávania. Študent sa môže pod
robiť všeobecnej štátnej jazykovej skúške v ktoromkoľvek roč
níku v presne stanovených termínoch, ak vyhovie požiadav
kám, ktoré stanovujú predpisy. 

Katedra jazykov zaručuje touto koncepciou variabilitu, 
plynulosť a flexibilitu jazykového vzdelávania s možnosťou 
ukončenia štúdia všeobecnou jazykovou skúškou. 

Nová koncepcia vyučovania cudzích jazykov sa môže reali
zovať len za predpokladu dostatočného počtu učiteľov Ka
tedry jazykov, prípadne externých učiteľov, priestorových 
možností, učebníc a technického vybavenia a, samozrejme, 
v závislosti od vôľových vlastností študentov, ktorých čaká 
venovať sa 8 hodín týždenne, mimo študijného plánu odboru, 
výučbe cudzích jazykov. Katedra jazykov FF UK však túto 
možnosť ponúka. 

Doc. PhDr. Eva Széherová, CSc., 
ved. Katedry jazykov FF UK 

Úspech 
nášho spolurodáka ] 

Začiatkom roka 1991 získal hodnost mimoriadneho Drofesora 
Sliezskej univerzity v Katoviciach náš krajan - Jozef Čongva. Je to 
prvá profesúra udelená v Poľsku Slovákovi a kto vie, či nie prvá 
profesúra pre predstaviteľa slovenskej menšiny zo severného 
Spiša a hornej Oravy. Pri tejto príležitosti pripomeňme si niektoré 
údaje zo života p. profesora. Narodil sa v Jurgove 19. marca 1939. 
Gymnázium skončil v Novom Targu v 1957 a Právnickú fakultu 
Jagelonskej univerzity v Krakove roku 1962. Na Sliezskej univerzi
te v Katoviciach pôsobí od jej založenia v roku 1968. Doktorát práv
nych vied získal v roku 1971 a habilitoval sa v roku 1980 Rok na 

to - už ako docent - bol poverený vedením Katedry dejín ústavného 
zriadenia. Funkciu vedúceho tejto katedry zastáva aj v súčasnosti. 
Uverejnil doteraz okolo 70 vedeckých prác a tri publikácie Temati
ka jeho výskumu sa sústreďuje do niekoľkých vedeckých okruhov 
a problémov: právno politickej ideológie štúrovcov, dejín uhorského 
práva, sliezskej autonómie v rokoch 1922-1939 a dejín Spiša 
a Oravy. Bol aktívnym účastníkom viacerých vedeckých konferen
cií v Poľsku, ale aj v zahraničí. Vedecké stáže absolvoval na viace
rých univerzitách. Popri vedeckej práci sa venuje aj popularizácii 
dejín Slovákov v Poľsku. Poľský minister školstva mu dvakrát 
(1972, 1981) udelil cenu za vedeckú činnost. Je nositeľom niekoľ
kých vyznamenaní - Zlatého odznaku Zväzu poľských učiteľov, 
Pamätnej plakety Ľ. Štúra, Zlatého kríža za zásluhy a medaily 
Za zásluhy pre Kultúrno-sociálnu spoločnosť Čechov a Slovákov 
v Poľsku. K úspechu sa pripájame gratuláciou a prajeme nášmu 
spolurodákovi veľa zdravia a nadšenia pre spoluprácu. 

Doc. PHDr. Henrich Janua, С Sc 
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Prof. ThDr. Karol Gábriš - 50 rokov v službách 
evanjelickej teologickej vedy 

Prof. Gábrišovi bola pri príležitosti pracovného jubilea udelená zlatá 
medaila UK 

Jubilant prišiel na fakultu 1. októbra 1941 a bez prerušenia pracuje 
na Evanjelickej bohosloveckej fakulte dodnes. 

Narodil sa dňa 2. 2. 1919 v Palúdzke - Liptovskom Mikuláši. Po ma
turite na reálnom gymnáziu M. M. Hodžu v Mikuláši (1937) študoval 
na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave, ktorú 
v júni 1941 ukončil ako bakaiár teológie. Potom bol mimoriadnym 
poslucháčom Filozofickej fakulty v Bratislave (odbor klasické reči). 

1 októbra 1941 sa stal na fakulte asistentom pre odbor biblických 
vied. V marci 1944 bol promovaný za doktora teológie po predložení 
dizertačnej práce na tému: „Principy etiky apoštola Pavla" a po dvoch 
úspešných rigorózach. 

R. 1947 sa habilitoval na súkromného docenta na základe diela 
„Manželstvo v listoch apoštola Pavla" (vyšlo v nakladateľstve Tranos-
cius) a po habilitačnom kolokviu a habilitačnej prednáške na tému 
„Apokatastasis pantón" (vyšla v časopise Theologia evangelia). 
R. 1948 bol menovaný za mimoriadneho profesora a v roku 1950 
sa stal riadnym profesorom na Slovenskej evanj. bohosl. fakulte pre 
novozmluvné vedy. 

Vo svojej práci venoval veľkú pozornosť osobe apoštola Pavla, ktoré
ho rozpracoval v niekoľkých štúdiách. Tak napísal obsiahlu štúdiu 
o Státe v listoch apoštola Pavla (vyšla v zborníku pre prof. dr. Jána 
Jamnického) a napísal i vydal celý rad komentárov k Pavlovým listom. 
Z nich vyšiel knižne obsiahly komentár k listu Galatským a potom ako 
skriptá: dvojdielny spis o liste Rímskym, ktorý neskôr vyšiel samostat
ne pod názvom: „Spasenie z Božej milosti a Život z milosti Božej". 
K Pavlovi vyšli ďalšie komentáre: List Efezským (2. vydania), List Filip-
ským, 1. a 2. list Tesalonickým, List Kolosenským a List Filemonovi. 
Okrem Pavlových spisov rozpracoval aj rozbor ďalších spisov Novej 
Zmluvy, a to: List Židom, List Jakuba (dve vydania), 1. list Petrov a Zja
venie Jána (dve vydania). Ku evanjeliam vydal: Dve verzie výkladu 
Kázne na vrchu (Mt 5—7), a to ako podrobný výklad í ako biblospytový 
rozbor, Ježišove podobenstvá (dve časti), Ježišove skutky (dve časti), 
Evanjelium Jánovo a samostatne Ježišove reči na rozlúčku v Jánovom 
evanjeliu. Knihu Skutkov apoštolských rozpracoval najprv výkladové 
(pre potreby cirkvi a mládeže) a potom ako biblospytový rozbor pod 
názvom Z Jeruzalema do Ríma (dve vydania). K niektorým novozmluv-
ným spisom pripravil a vydal samostatné slovníky grécko-slovenské 
s gramatikálnym rozborom. 

Z oblasti novozmluvných dejín napísal: Dejiny novozmluvnej doby 
(náboženský, kultúrny a filozofický profil doby pred narodením Krista 
a v prvom storočí). Vydal Úvod do Novej zmluvy a Teológiu Novej 
zmluvy (prvú časť). 

Okrem oblasti novozmluvných disciplín pracoval v odbore systemati
ky. Vydal Prolegomena dogmatiky, preložil niektoré Lutherove spisy 
(najmä jeho úvody k biblickým knihám - vyšli vo Výbere Lutherových 
spisov). Množstvo článkov z oblasti systematickej teológie uverejnil 
ako série v cirkevných časopisoch doma i v zahraničí. 

Veľkú pozornosť venoval priblíženiu starej gréckej literatúry, ktorá 
ovplyvnila dobu prvého storočia. Tak vyšli Apokryfy (vydané r. 1991), 
kde okrem prekladu všetkých apokryfických kníh Starej zmluvy na 
základe kritického vydania Rahlfsovho spracoval aj podrobné poznám
ky a vysvetlivky ku všetkým týmto knihám. Obsiahle je jeho dielo 

V Malom chráme na Panenskej ulici sa konala slávnostná konvokácia 
pri poriležitosti 50-ročného pôsobenia prot ThDr Karola Gábriia na 
EBF za účasti prorektora UK prof. RNDr P. Hrnčiara, DrSc a generál
neho biskupa Pavla Uhorskaia в ďalších hostí 

Apoštolskí otcovia, ktoré je prekladom starokresťanských gréckych 
spisov z doby od r. 96 150 po Kristu, na základe kritického vydania 
Gerhardt-Harnack-Zahnovho. K tomu spracoval aj rozbor týchto spisov 
a poznámky k jednotlivým problémom (dielo vyšlo r. 1955). O apoštol
ských otcoch vydal i viacero štúdií v zahraničných časopisoch 

Mimoriadnu pozornosť venoval ním objavenému gréckemu rukopisu 
štyroch evanjelií z 10. storočia, ktorému dal pomenovanie Codex 
Maurocordatianus (560 strán) Tento Codex sprístupnil viacerými štú
diami v časopise Communio víatorum a v Cirkevných listoch. O rukopi
se prednášal aj v zahraničí. 

V teologických zborníkoch, ktoré boli vydané v tranosciu. boli jeho 
štúdie: Tabule pre domácnosti v listoch Efezským a Kolosenským a ich 
sociálny význam (1972), Nová Zmluva a zvesť Božieho slova a Cirkev 
ako telo Kristovo (1966), Glosy o cirkvi podľa 1. listu Klemensovho 
a Podstata cirkvi a jej poslanie vo svete (1982). Pri príležitosti jeho 
70. narodenín venovala mu teologická fakulta zborník pod názvom 
Teológia života (r. 1989). 

Okrem toho napísal vyše 1000 príspevkov do časopisov doma i v za
hraničí, vykonal množstvo prednášok na konferenciách. Pozornosť 
venoval mierovej problematike, keď bol 15 rokov predsedom Teologic
kej medzinárodnej komisie pri KMK. 

Jeho vedecká erudícia ho viedla k práci na preklade Biblie do sloven
činy. Po práci na preklade Novej zmluvy (jej druhého prepracovaného 
vydania) z gréčtiny, pracoval na preklade Starej zmluvy z hebrejčiny 
ako člen prekladateľskej komisie takmer 21 rokov. Táto Biblia vyšla 
r. 1979 a potom v ďalších troch vydaniach a preklad sa stal autorizova
ným prekladom Slovenskej evanj. a. v. cirkvi v ČSFR, rovnako ho použí
vajú aj iné cirkvi na Slovensku. Okrem toho pripravil vydanie Biblie pre 
Gideoncov (The Gideon International) a pre vydanie Novej zmluvy 
s obrazmi. Teraz je predsedom ekumenickej komisie pre nový sloven
ský ekumenický preklad Biblie. 

Je členom spoločnosti Studiorum Novi Testament! societas. ktorá 
má ako vedecká spoločnosť viac ako európsku pôsobnosť. Je členom 
medzinárodnej komisie Svetového luteránskeho zväzu pre rozhovory 
medzi luteránmi a pravoslávnymi a členom medzinárodnej komisie pre 
Cirkev a spoločnosť pri Svetovej rade cirkví v Ženeve 

Je čestným doktorom Komenského evanj. bohosloveckej fakulty 
a Husovej československej bohosloveckej fakulty v Prahe 

Dekanom fakulty bol v rokoch 1972-76, 1980-84. 1987-89 a prode
kanom v rokoch 1977-78 a v rokoch 1985-86 

Okrem práce na fakulte pracoval v Slovenskej evanj a. v. cirkvi, 
v ktorej bol nielen farárom, ale vyše štvrťstoročia stál na čele Bratislav
ského seniorátu. Je členom mnohých komisií a cirkevných grémii V ro
koch 1947—48 bol redaktorom časopisu Nový rod. keď predtým desať 
rokov redigoval študentský časopis Evanjelický teológ na fakulte Je 
členom viacerých redakčných rád cirkevných časopisov 

Prednášal aj na zahraničných fakultách na hosťovských prednáš
kach, a to najmä v Tokiu, v Indii, na fakultách v Nemecku bol veľmi 
častým hosťom, prednášal aj v Budapešti a na mnohých inyefi mies
tach sveta, ktoré tu nemôžeme vypočítať 

Na fakulte je predsedom Vedeckej rady a prednostom skúšobne) 
komisie. 

Prof. Dr. Du 4a n Ond rejoví č 
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Letné telovýchovné sústredenie 

Dlhoročná tradícia farmaceutov v zameraní 
letných telovýchovných sústredení (LTS) bola 
spočiatku v plaveckom a vodáckom výcviku 
v Banskej Štiavnici, Vyhniach a na Vranovskej 
priehrade a v splavoch riek Hron a Dunaj. Od 
roku 1972, plných 10 rokov, sa usporadúvali 
vodácké náročné LTS v Liptovskom Hrádku, 
odkiaľ sa splavovali okolité „tatranské" rieky 
Váh, Čierny Váh, Belá, Poprad, Hornád a Du
najec. Na vyváženie tohto technicky náročného 
typu sústredenia bol pre slabších vodákov 
usporiadaný splav Malého Dunaja a Dunaja do 
Štúrova, Budapešti a raz až do Moháča. Okrem 
vodácky zameraných sústredení boli vždy LTS 
pešej turistiky na Podbánsku, Závažnej Poru-
be-Opalisku a v Liptovskom Hrádku. 

Pri rozhodovaní o najvhodnejšej tokalite sme 
v roku 1982 získali ideálne miesto v auto-
campingu Liptovský Trnovec na brehu vodnej 
nádrže Liptovská Mara. Naším cieľom bolo 
poskytnúť študentom možnosť absolvovať čo 
najväčší počet přesunových prostriedkov turis
tiky, t. j. pešej, vysokohorskej, vodnej, cyklotu
ristiky a zároveň aj mat možnosť naučiť sa 
jazdiť na windsurfingu. Po výcviku je možné 
zaplávať si, alebo zahrať volejbal, bedminton 
a opaľovať sa. 

Cieľom sústredenia tohto typu ye zvládnuť 
problematiku pešej turistiky v horstvách Choč-
ské vrchy, Roháče, Nízke Tatry a Vysoké 
Tatry. Počas jedného LTS je na to vyčlenená 
povinná účasť študenta na troch peších túrach 

Jednej základnej - Kvačianska dolina a pre
chodom do Prosieckej doliny a dvoch výbero
vých podľa ponuky inštruktorov. Okrem povin
nej účasti má študent možnosť výberu aktívnej 
činnosti v ostatných dňoch (vždy večer) pri 
aktualizácii denného programu na nasledujúci 
deň. 

Vizitkou dobrej práce inštruktorov a vedenia 
sústredení je zväčšujúci sa počet študentov 
s nepovinnou účasťou. V tomto roku ich počet 
dosiahol číslo 100. Ich záujem sa koncentruje 
viac na splavy Malého Dunaja z Tomášova pri 
Bratislave do Komárna, resp. Štúrova 

Vďaka pochopeniu fakulty, najmä jeho vede
niu, bola vyčlenená primeraná finančná čiastka 
na zabezpečenie tohtoročných sústredení tak, 
že študent si hradil len stravu a cestovné na 
LTS a späť domov Schválený učebný plán 
ukladá študentom II ročníka povinnosť absol
vovať LTS Záujem fakulty /e umožniť ai štu
dentom ostatných ročníkov v rámci nepovinne/ 
telesnej výchovy účasť na LTS za rovnakých 
pomienok. 

Pri záverečnom hodnotení jednotlivých sú
stredení sme konfrontovali predstavu študen
tov pred nástupom na LTS s ich názorom po 
absolvovaní Vy/adnli sa /ednoznačne. že celá 
organizácia a priebeh LTS predčili ich pred
stavy 

KTVŠ i nadalej bude hľadať a realizovať na/-
mä aktualizáciu náplne LTS tak. aby boli obo
hatené přitažlivými pohybovymi aktivitami 
s cieľom dat študentom možnost vzdelania 
a výchovy v tejto oblasti ich života 

Mgr Jozef Stowaster 
vedúci katedry TVŠ 

DO POZORNOSTI UČITEĽOM A ŠTUDENTOM! 

VYDAVATEĽSTVO UNIVERZITY KOMENSKÉHO znovu otvorilo predajne vy
sokoškolských učebníc a skript na Rektoráte UK (na snímke) a na Matema-
ticko-fyzikálnej fakulte UK. 

Za nízke ceny vám Vydavateľstvo 
UK ponúka vo svojich predajniach 
skladovanú a najnovšie vydávanú 
študijnú a odbornú literatúru. 

Predajný čas: 

Pondelok-piatok: 
od 8.30 do 15.30 hodiny. 
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