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Vstup do nového Školského roku je pre Univerzitu Komenské
ho a jej súčasti každoročným sviatkom. Do školských učebni, 
laboratórií, klinických a ďalších zariadení sa vracia študentský 
život, plnia sa študentské domovy, naše univerzitné mesto ožíva 
ruchom mladosti, ktorá je našou hrdosfou I našou nédejou. 

Nuž, vítajte, mladí kolegovia v našej univerzitnej akademickej 
obci. Dovoľujem si zvlášt srdečne prívňaf na akademickej pôde 
najmä poslucháčov prvých ročníkov, ktorí prešli fažkým obdobím 
maturít i prijímacích skúšok a pookriatí krátkym odpočinkom po
čas letných prázdnin, prichádzajú na fakulty s odhodlaním zís
kat vysokoškolské 
vzdelanie. Vám, I 
ostatným študen
tom našej Alma 
mater, by som rád 
pripomenul, že na 
prahu nového 
školského roku 
Vás víta univerzita 
ovenčená päfsto-
ročnou históriou, 
ktorá je bránou 
k poznávaniu I 
stánkom národnej 
kultúry I národ
ných tradícií. Zalo
žená v roku 1467 
а znovu otvorená 
v roku 1919, Uni
verzita Komenské
ho dnes predsta
vuje najvýznam
nejšiu vedeckú 
a vzdelávaciu In
štitúciu v Sloven
skej republike a zároveň Jednu z najprominentnejších vyso
koškolských Inštitúcii v strednej Európe. Vážme si, že sme člen
mi akademickej obce tejto staroslávnej Inštitúcie, ktorá Je zdro
jom vzdelanosti nášho národa i zárukou demokracie našej spo
ločnosti. 

Nový školský rok je obdobím zvýšenej aktivity i vedecko-peda-
goglckých, administratívnych I ďalších pracovníkov univerzity. 
Viacerí z nás nemali možnost prázdninového oddychu v návale 
mnohých starostí, s ktorými sa naša univerzita borí a pri zabez
pečovaní pracovných povinnosti, ktoré nekončia ani v období 
dovoleniek.. Dovoľujem sl vyslovit úprimné poďakovanie a kole
giálnu úctu najmä spektabilltám dekanom fakúlt, kolektívom ich 
vedenia I předsednictvem akademických senátov Univerzity Ko
menského а jej fakúlt za všetku námahu a pracovné nasadenie 
v horúcich dňoch letných prázdnin. Naša spoločné vďaka patrí 
I tým pedagógom a riadiacim pracovníkom, ktorí v letnom období 
organizovali aktMty celouniverzltného I fakultného významu, 
z ktorých sl dovoľújem uvlesf najmä tradičné stretnutie študen
tov z celého sveta v rámci 'Studia Academlca Slovaca', návšte
vu dvoch delegácii pracovníkov Slippery Rock University 
z USA, účast Univerzity Komenského na oslavách 130. výročia 
založenia Matice slovenskej I štátnych sviatkov európskych 
a zámorských štátov na Ich vetvyslanectvách v Slovenskej re
publike, návštevy početných delegácii študentov а učltebv zo 
zahraničných spolupracujúcich univerzít na fakultách, jednania 
s predstaviteľmi Vlády а Národnej rady Slovenskej republiky, 
zastupiteľskými orgánmi, spolupracujúcimi partnermi z oblasti 
priemyslu, vydavateľstiev odbornej literatúry a mnohé dtilšie. 

Na prahu nového školského roku pravidelne analyzujeme po
stupnosti pri zabezpečovaní prác а povinností vyplývajúcich 
z poslania našej univerzity. Ako sme pripravení finallzovat 
v tomto roku trojročné grantové vedeckovýskumné projekty, aké 
Je naša grantová úspěšnost pre nasledujúce trojročné obdobie, 
ako pokračovat vo vedeckej výchove pracovníkov fakúlt, ako 
realizovat inovačné projekty výučbových programov, ako zabez
pečit ďalší rozvoj univerzity, Jej fakúlt, centrálne riadených a ďal
ších súčastí, ako organizovat spoluprácu s verejným sektorom 
а nadriadenými orgánmi ? Odpoveď na tieto otázky je najmä 

v nadchádzajúcom 
školskom roku veľ
mi obtiažna. Uni
verzita Komenské
ho a spolu s ňou 
celý rezort školstva 
pracuje v podmi
enkach reálneho 
krátenia ročného 
rozpočtu na kritickú 
úroveň 45% roku 
1992. Nominálne 
krátenie rozpočtu 
v roku 1993 o 24%. 
zvýšené o zavede
nú da z pridanej 
hodnoty, colné po
platky a ďalšie 
krátenie mesač
ných limitov jeho 
čerpania a v nepo
slednej rade o 
10%-nú devalváciu 
slovenskej meny 
proti menám Európ

skeho spoločenstva a Vládou Slovenskej republiky priznávanú 
spontánnu devalváciu slovenskej koruny v roku 1993 o 17%, 
privádza Univerzitu Komenského na pokraj kolapsu. Kolapsu, 
ktorý nespočíva iba v hrozbe zatvorenia školy. Mám na mysU 
kolaps intelektuálny, ktorého výsledkom bude zásadné obme
dzenie vedeckej práce а prístupu k odbornej literatúre, podstat
ná redukcia praktickej výučby, zlyhanie vedeckej výchovy, ďalší 
odHv najmä mladých vedecko-pedagogických pracovníkov do 
privátneho sektoru а do zahraničia. Už dnes sa nachádzame 
v situácii, kedy nie sme schopni zabezpečit základnú prevádzku 
univerzity а jej súčastí, nemáme však prostriedky na zabezpe
čenie plnohodnotnej výučby a vedeckovýskumnej činnosti. Sme 
sl vedomí skutočnosti, že v fažkom období prechodu na trhový 
systém ekonomiky, transformácie priemyselnej výroby, privatizá
cie štátneho majetku, zástavy toku peňazí v dôsledku najmä 
druhotnej platobnej neschopností podnikov, je reálna nádej na 
získanie potrebných finančných prostriedkov zo štátneho rozpo
čtu minimálna. Preto sa vedenie Univerzity Komenského. Rade 
vysokých škôl SR, Konferencia rektorov slovenských vysokýcn 
škôl i odbory obrátia na prezidenta. Vládu I Ministerstvo škol
stva a vedy a Ministerstvo financií Slovenskej republiky so tie-
dostou o pomoc formou udelenia výnimky z povinnosti úhrady 
dane z pridanej hodnoty a colných poplatkov, zrušenie mesač
ných limitov čerpania rozpočtu a ich krátenie, zrušenie odvodu 
príjmovej častí rozpočtu do štátneho rozpočtu na dva roky. oslo
bodenie od dane z príjmu u prostriedkov získaných hospodár
skou člnnosfou vysokej školy a niektoré ďalšte Na stretnutí 
Konferencie rektorov slovenských vysokých škôl dňa 30. má^a 



1993 s premíérom Vlády Slovenskej republiky pánom V. Močia
rom sa účastníci rokovania dohodil na ústretovostl. Premiér pod
porí vo vláde požiadavky vysokých škôl a vysoká školy predlo
žia vláde návrh úsporných opatrení, ktoré aspoň sčasti reduku
jú nepriaznivú finančnú bilanciu Ich Inštitúcií. Vysoké školy poži
adavku premiéra splnili. I keď k realizácií požiadaviek vysokých 
šk6l do dnešného dňa nedošlo, moje osobné rokovanie s minis
trom financií SR pánom J. Tóthom dňa 8. augusta t.r. bolo ukon
čené prísľubom pána ministra, že oslobodenie z povinností uhrá-
dzat daň z pridanej hodnoty u nákupov materiálov v zahraničí 
vysoké školy obdržia. Zostáva iba verit, že ústredné orgány 
štátnej správy vezmú do úvahy Rezolúciu Európskeho parla
mentu pri Rade Európy čislo 945 z roku 1990 o financovaní vy
sokých škůl a vedy ako základnej povinnosti každého členské
ho štátu Rady, ako I skutočnost, že štátna podpora vzdelávania 
je tou najlepšou Investíciou do budúcností národa a štátu. 

Napriek trvale sa zhoršujúcej finančnej situácie sme na Uni
verzite Komenského v ostatných rokoch zaznamenali jej ďalší 
rozvoj. Naša Alma mater je so svojimi 5 200 zamestnancami 
v súčasnosti najväčším zamestnávateľom v Bratislave a so svo

jimi 19 200 študentmi najväčšou organizáciou vôbec. Univerzita 
Komenského vykonáva svoje aktivity v 172 budovách, ktoré sú 
súčasfou jej majetku. Riadenie takejto organizácie s viac ako 
polmiliardovým rozpočtom sl vyžaduje sústredenú spoluprácu 
všetkých zložiek samosprávneho riadiaceho systému. Potešiteľ
ne narastá počet poslucháčov. Kým v školskom roku 1989-90 
študovalo na našich fakultách 10 600 študentov, takmer stoper
centný nárast na dnešných 19 200 študentov je odrazom sú
stredenej snahy vedenia univerzity po zvyšovaní efektivity práce 
tejto inštitúcie, ako i požiadavky verejného sektoru zvyšovat po
diel vysokoškolsky vzdelanej populácie na Slovensku. Zmeny 
požiadaviek na trhu práce dramaticky zvyšujú záujem absolven
tov stredoškolského štúdia o vysokoškolské štúdium humanitné
ho, prírodovedného a medicinsko-farmaceutického zamerania. 
O tejto skutočnosti svedči i rekordný počet 22 300 žiadostí 
o prijatie na štúdium na Univerzitu Komenského v školskom ro
ku 1993/94, ktorej kapacity dovoľujú přijat do prvých ročníkov 
okolo 4 000 nových poslucháčov. Uvedené zmeny požiadaviek 
na trhu práce si vyžadujú i zmeny náplne výučby а celého vý-
chovno-vzdelávacieho procesu. Poslaním Univerzity Komen
ského je poskytnúf popri vysokej odbornosti svojim posluchá
čom i dostatočne široké univerzálne univerzitné vzdelanie tak, 
aby sa mohli ľahšie uplatnit v praxi a získa/ primerané zamest
nanie. Táto snaha si vyžaduje Intenzívnejšie vnútorné prepojenie 
fakúlt v edukačnom i vedeckovýskumnom procese. Všetko má 
však svoje hranice, ktoré sú determinované kapacitnými a naj
mä finančnými možnosfami. A tak sa do popredia natíska otáz
ka finančnej účasti študentov na výučbovom procese. 

Vedenie univerzity spolu s celou akademickou obcou odmietlo 
požiadavku Ministerstva školstva a vedy zaviest povinné poplat
ky za štúdium do výšky 50% skutočných nákladov na jedného 
študenta v kalendárnom roku.Dôvody sú zrejmé. Sociálne posta
venie obyvateľstva na Slovensku takéto finančné zafaženie ne
dovoľuje. Na druhej strane však prudko narastajúci počet štu
dentov a znižujúce sa finančné zdroje zo štátneho rozpočtu nás 
nútia hľadaf prijateľné východiská. Vedenie Univerzity Komen
ského sa prikláňa k návrhu vedení fakúlt zaviest v školskom ro
ku 1993/94 úhrady študentov za niektoré nadštandardné úkony, 
akými sú prijímacie skúšky, zápisné, opakované skúšky a opa
kované ročníky, vydávania diplomov a promócie. Vzhľadom k to
mu, že niektoré fakulty z titulu právnej subjektivity už tieto po
platky zaviedli, bude potrebné prostredníctvom výnosu Mlnistret-
sva školstva a vedy stanovit horné hranice týchto úhrad tak, 
aby nebola ohrozená sociálna istota vysokoškolských študentov. 

Sociálne postavenie študentov na Univerzite Komenského si 
v tomto školskom roku vyžiada osobitnú a sústredenú pozor
nost. Popri systéme sociálnych a ďalších štipendií sa musíme 
Intenzívne zaoberat problémom ubytovania našich poslucháčov. 
Kým v roku 1990 sme v našich študentských domovoch boli 
schopní poskytnúf ubytovanie takmer 85% všetkých posluchá
čov, dnes táto kapacita dosahuje sotva 60%. Preto v spolupráci 
s Ministerstvom školstva a vedy SR I s Komisiou pre ubytova
nie študentov pri Akademickom senáte UK hľadáme alternatívne 
ubytovacie kapacity v internátoch stredných škôl a odborných 
učilíšt i v odvetviach mimo rezortu MŠaV SR. Som rozhodnutý 
podpořit návrh študentskej komory Akademického senátu UK 
a zriadil Študentskú banku UK pri Nadácii Univerzity Komenské
ho, ktorej finančné prostriedky by pomohli vykryl rozdiely 
v úhradách nájomného za ubytovanie študentom zo sociálne 

slabších rodín, ktorí sú nútení bývat v mimouniverzítných zaria
deniach. 

Finančné zabezpečenie edukačného procesu a vedeckovýs
kumnej činnosti sl vyžaduje hľadanie alternatívnych finančných 
zdrojov. Popri podnikateľskej činnosti a možnostiach kontraktné-
ho výskumu pre verejný sektor určitým prísľubom sú í medziná
rodné medzlunlverzltné vztahy i väzby na medzinárodné nevlád
ne organizácie. Na Univerzite Komenského úspešne funguje slet 
Informačného a komunikačného systému, ktorého výstavbu 
čiastočne financovala MeHonova nadácia v USA, hrdlme sa Ja
zykovým centrom vybudovaným z prostriedkov, ktoré nám pos
kytla Kráľovská Univerzita v Groningene, Centrom kanadských 
štúdii, financovaným kanadskou vládou i UNESCO Centrom pre 
štúdium ľudských práv. V októbri tohto roku bude slávnostne za
hájená činnost Vedeckého centre A. Dubčeka, ktoré bude kaž
doročne financované Univerzitou Complutense v Madride čiast
kou 2 mil. španielskych pesiet určenou na pokrytie dvoch šti
pendií pre vedeckú výchovu a dvoch vedeckých grantov pre 
pracovníkov univerzity. Súhlasím s čitateľom, že všetky tieto ak
tivity nemôžu pokryt finančný deficit univerzity, ktorý vznikol krá
tením jej rozpočtu a ďalšími reštriktlvnyml opatreniami. Bude 
potrebné vyvínút maximálne úsilie na preklenutie obrovského 
rozpočtového deficitu a zabezpečit nerušený chod našich praco
vísk. 

Súčasfou sociálnych problémov celého školského rezortu, Uni
verzitu Komenského nevynímajúc, sú platy učitebv a ostatných 
pracovníkov. Nová mzdová sústava a platové triedy, zavedené 
v roku 1992, nivelizovali postavenie pracovníkov univerzity. 
Mzda nastupujúceho asistenta sa nelíši od mzdy administratív
neho pracovníka, mesačný príjem odborného asistenta a profe
sora odlišuje sotva 4 000 Sk. Najvyšší hrubý mesačný príjem, 
ktorý môže univerzitný profesor dosiahnuf po dvadsafpétročnej 
praxi predstavuje dnes 8 310 SK. Tieto skutočností znehodno
cujú spoločenské postavenie vysokoškolského učiteľa v miere, 
ktorá je pod hranicou spoločenskej únosností. Kým v rezortoch 
ministerstva hospodárstva vzrástli nominálne mzdy od roku 
1992 o 20%, mzdy pracovníkov rezortu školstva klesli o príplat
ky v mzdovom vyrovnaní, pre ktoré rezort nemá finančné krytie 
Vedenie Univerzity Komenského upozorňuje na tieto skutočnosti 
Vládu Slovenskej republiky. Črtá sa I tu možnost pokroku, pod
mienkou však bude hĺbková analýza vedeckej a pedagogickej 
spôsobilostí našich učitebv a postupná systemizácla miest pra
covníkov v cetom rezorte vysokého školstva. 

V nastávajúcom školskom roku očakávajú Univerzitu Komen
ského dni slávnostné i radostné. V тки 1994 oslávime 75. vý
ročie moderných dejín Univerzity Komenského od Jej znovuotvo-
renia v roku 1919. Súčasfou osláv bude 1 udelenie čestných 
doktorátov Univerzity Komenského dvom významným osobnos
tiam: prezidentovi UNESCO pánu Federícovi Majorovi a generál
nemu tajomníkovi Organizácie spojených národov,pánovi But-
rus Butrus Ghálimu. 

V novom školskom roku 1993/94 čaká Univerzitu Komenského 
veľmi tažké obdobie činností pod tlakom krízového finančného 
deficitu. Naša Alma mater prekonala i v minulostí mnohé krízové 
obdobia pod tlakom politických, Ideologických či národnostných 
útlakov a neprávosti. A predsa je tu, bohato činorodá, plniaca sl 
svoje poslanie a Integrujúca sa do európskeho univerzitného 
systému. Som hlboko presvedčený, že spoločnými silami preko
náme i toto neľahké obdobie a zabezpečíme kontinuitu rozvoja 
poznávania a výchovy slovenskej inteligencie. Lebo Iba v tejto 
našej činností je záruka pokroku a prosperity našej spoločostí. 

Vážení čitatelia, 
týmto septembrovým číslom nestávajú zmeny vo vydá

vení spravodaja Naia univerzita. Začína sa ttočlf v Poly-
grcŕckom stredisku Vydavateľstva Univerzity Komenského 
V rámci úsporných opatrení univerzity sa tak znOl rozpočet 
na jeho vydávanie. Rozpočet milujeme aj tým, le nebude 
vychádzať na kriedovom papieri. Predpokladáme, le tým
to krokom sa skráti aj čas spracovávania príspevkov 
a zvýil sa Ich aktuálnosť. Veríme, le Naia univerzita sl 
udrží starých čitateľov a prispievateľov a nálde nových. 

Prot. RNDr P Hrnčiar, DrSc., 
predseda rede* čnel rody 
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PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA 
Univerzity Komenského 

Prírodovedecká fakulta j e  druhou najväčšou fakultou Univerzity Komenského. Do reštrukturalizácie r. 1991 
fakulta pozostávala zo Štyroch vedeckých sekcií: biologickej, geografickej, geologickej a chemickej, z kto
rých každá bola a j e  garantom úrovne a rozvoja svojho vednóho odboru. Po reštrukturalizácii pracovísk fa
kulty od 1.2.1991 pozostáva fakulta z piatich vedných sekcii. Ku štyrom predchádzajúcim vnútorným preskú-
penim a usporiadaním pracovísk pribudla piata Environmentálna sekcia s novými pracoviskami. 

Jednotlivé vedecké sekcie fakulty sú vnútorne štruktúrované 
a riadené tak, aby bola na jednej strane zabezpečená úroveň 
a rozvoj príslušného vedného odboru, ktorého je každá sekcia 
garantom a aby na druhej strane bola zabezpečená medzisek-
ciová interdisciplinary, vzájomná medziodborová spolupráca 
a koncepčná integrita fakulty. Z tohto hladiska má Environmen
tálna sekcia výrazný interdisciplinárny prienik a intenzívnu spolu
prácu s ostatnými štyrmi sekciami, zároveň však s vlastným en
vironmentálnym vedeckým programom. 

Každá zo štyroch sekcií - Biologická, Geografická, Geologic
ká a Chemická sekcia - majú totiž popri vlastných vedeckých 
programoch a vedeckých výstupoch, špecifických len pre dotyč
ný odbor, súčasne aj výstupy s výrazným interdisciplinárnym 
dosahom, vrátane výstupov fundamentálne dôležitých pre rieše
nie základných problémov životného prostredia Jednotlivé ve
decké sekcie totiž pre riešenie niektorých svojich vlastných ve
deckých problémov potrebujú súčasne aj výsledky iných sekcií. 
Koordinácia vzájomného využitia spoločných programov vrátane 
spoločných programov s vyústením na riešenie problémov život
ného prostredia je preto velmi dôležitá. 

Prírodovedecká fakulta preto nie je iba inštitúciou, ktorá pros
tredníctvom dekanátu administratívne zastupuje základné príro
dovedné odbory, ale je to systém, ktorý pozostáva s navzájom 
prepojených subsystémov, ktorými sú jednotlivé vedecké sekcie 
fakulty. Toto vzájomné prepojenie je z hladiska integrity fakulty 
a efektívneho fungovania fakulty ako celku existenčne dôležité. 
K dôležitým pracoviskám fakulty, hlavne z hladiska budúcnosti, 
a to nielen vzdialenejšej, ale už aj najbližšej, patrí Výpočtové 
stredisko fakulty, ktoré bolo tak isto zriadené r. 1991 ako 
samostatný útvar. Jeho práca je  dôležitá v oblasti informatiky 
a jej špeciálnej časti geoinformatiky. Riadi nielen uzlový počítač 

CONVEX, ktorý pripája fakultu na celouniverzitnú sief, ale aj 
vnútrofakultnú počítačovú sief, na ktorú je v súčasnosti pripoje
ných okolo 80 osobných počítačov (PC). Vnútrofakultne v sú
časnosti v jej počítačovej sieti funguje FLEXMANAGER a FLEX-
TOR. CONVEX však okrem uzlového počítača celouniverzitnej 
siete a medzinárodnej siete plní hlavne velmi rozsiahle výpočto
vé úlohy pre vedecké programy v oblasti náročných výpočtov 
teoretických úloh v oblasti fyzikálnej chémie, ako aj v oblasti prí
rodovedných disciplín fakulty a jednak špeciálne úlohy v oblasti 
geoinformačných, resp. geografických informačných systémov, 
tzv. GIS. Na uzlový počítač CONVEX je okrem už uvedených 
80 PC na jednotlivých pracoviskách fakulty pripojená aj pracov
ná stanica IBM-350, ktorá je subsystémom pre GIS a diaľkový 
prieskum Zeme (dalej len DPZ). Pracovná stanica IBM-350, kto
rá je umiestnená na Katedre kartografie, geoinformatiky a DPZ -
Geografickej sekcie bude však zároveň prepojená s pracovnou 
stanicou SUN, umiestnenou na Environmentálne) sekcii, pričom 
pracovná stanica SUN bude zároveň slúžif ako server pre uzlo
vý počítač CONVEX. Obe navzájom prepojené pracovné stanice 
budú slúžif pre úlohy GIS-u na fakulte a na ich základe pre mo
delovanie procesov a zákonitostí priestorovej diferenciácie prí
rodnej časti krajiny, ako aj pre modelovanie priestorovej interak
cie človek-príroda Preto terminály (X-station) pracovnej stanice 
IBM-350 budú umiestnené na Geologickej sekcii, Biologickej 
sekcii a Chemickej sekcii. Na týchto sekciách sú a budú budo
vané autonómne subbázy GIS-u, ktoré budú navzájom prepoje
né, takže údaje v nich obsiahnuté, budú navzájom prístupné 
všetkým sekciám fakulty. Toto vzájomné prepojenie jednotlivým 
uvedeným sekciám umožní, aby jednak mohli pracovat na vlast
ných výskumných programoch a jednak sa mohli podielaf na in
tegrovanom programe celej fakulty. 

Areál Prírodovedeckej fakulty UK 

* í 
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Rozvoj a zintezívnenie vedeckovýskumnej aktivity jednotlivých 
vedných disciplín vedeckých sekcií je zameraný nasledovne: 

V biologickej sekcii na rozvoj morfológie, systematiky, ekoló
gie, genetiky a fyziológie rastlín, živočíchov a Človeka, tiež na 
molekulárnu biológiu, mikrobiológiu a virológiu. 

V chemickej sekcii sa pozornost upriamuje na vedecké báda
nie vo fyzikálnej chémii, biochémii, organickej, anorganickej, 
analytickej chémii i jadrovej chémii. Očakáva sa intenzívny roz-
voj environmentálnej databázy chemických analýz životného 
prostredia. 

V geologickej sekcii sa hlavná pozornost sústredí na rozvíja
nie vedeckých metód zameraných na regionálnu geológiu Zá
padných Karpát, vedecké bádanie v oblasti mineralógie a petro-
lógie, ložiskovej geológie a geofyziky. Oblast inžinierskej geoló
gie a hydrogeológie inklinuje stále viac k problematike racionál
neho využitia a ochrany životného prostredia v súvislosti s tech
nickými zásahmi do prírody, k matematickému modelovaniu zá
konitostí pohybu podzemných vôd na Žitnom ostrove a pod. 

V geografickej sekcii sa pozornost upriamuje najmä na rozvoj 
matematického modelovania geosystémov, Štúdium zákonitosti 
priestorovej organizácie socioekonomickej sféry, štúdium regio
nálnych štruktúr, rozvoj počítačovej kartografie, Gis-u a digitál
nych modelov. 

Environmentálna sekcia,ktorá je najmladšia, sa sústreďuje 
hlavne na rozvoj skúmania priestorovej dynamiky životného 
prostredia a stability krajiny, na štúdium autoregulačných me
chanizmov, na metódy stratégie využitia krajiny človekom s de
lom minimalizovat negatívny dopad činnosti človeka na krajinu. 

Na fakulte sa úspešne rieši 43 inštitucionálnych projektov 
Z nich sa na biologickej sekcii rieši 21, na chemickej 5, geolo
gickej 1 1 a  geografickej sekcii 6 vedeckovýskumných úloh. En
vironmentálna sekcia vstúpila do vedeckej sféry 9 inštitucionál
nymi a 6 grantovými projektami. Sú zamerané na krajinno-ekolo-
gické syntézy, štruktúru, funkciu a dynamiku ekosystému inun-
dácie Dunaja, na štruktúru a stabilitu významných prvkov mest
ského prostredia a pod. 

V roku 1991-1992 fakulta získala 60 grantových preferencií na 
kvalitne postavené úlohy v rôznych oblastiach vedeckej činnosti 
Z týchto preferencií rieši biologická sekcia 25, chemická 18, 
geologická 13 a geografická 4 granty. 

V rámci zvyšovania kvalifikácie mladých pracovníkov fakulta 
vytvára ako školiace pracovisko optimálne podmienky pre ich 
vedeckú prípravu v širokom spektre vedných odborov. V roku 
1991 absolvovalo vedeckú prípravu 19, v roku 199Z 14 inter
ných ašpirantov. Externej vedeckej prípravy sa zúčastnilo 
v r. 1991 68 ašpirantov a v r. 1992 64 ašpirantov. 

Následne uvádzame počty získaných vedeckých hodností a 
akademických titulov na fakulte za posledné dva roky - rok 
1991: CSc. - 28, DrSc. - 4, Prof. - 7, Doc. - 15, rok 1992: CSc. 
- 34. DrSc.- 4. Prof. - 6. Doc. - 11. 

Priamym vstupom do aplikačnej sféry sú kvalitné a oceňované 
zmluvné úlohy riešené na jednotlivých pracoviskách fakulty 
V r. 1991 61 úloh, v r. 1992 84 úloh. Okrem svojho apiikačno-
-vedeckého prínosu sú aj výnimočným zdrojom finančných pros
triedkov, ktoré pomáhajú fakulte preklenút zložitú situáciu vo fi
nancovaní prístrojového, laboratórneho a i. vybavenia. 

Ciele vedeckovýskumnej činností majú dve základné súčastí: 
a/ badatelský program v rámci jednotlivých vedných odborov 

a vedných disciplín 
b/ integrujúci bádatelský program v environmentálnom prístupe 

a interakcii človek - príroda so silnými interdisciplinárnymi 
prienikmi. 

PRIF UK ako celok prevzala a garantuje rozsiahly program 
základného významu, ktorým je monitoring oblasti Dunaia. prog
ram DPZ, ako aj dalšie rozsiahle projekty z oblastí životného 
prostredia, na ktorých sa zúčastňujú všetky sekcie fakulty Vo 
vzájomnom systémovom prepojení jednotlivých sekcä fakulty 
spočíva operatívna akcieschopnosť fakulty, ako a| integrita fakul
ty. V integrite fakulty prepájajúcej jednotlivé vedne odbory záro
veň spočíva sila fakulty So vzájomnou dezmtegráoou jednotfc 
vých vedných odborov fakulty a teda ich vzájomnou izotéaou 6 
separáciou by táto integrálna akaeschopnoet fakulty zanikla 

Preto jedným z klučových problémov je dale) budovat a poei 
rtovat integritu fakulty ako celku 

I I I I I I  
Po novembri 1989 došlo k pomerne zá

sadným zmenám v systéme štúdia na fa
kulte. Celoštátne učebné plány sa ukázali 
priliš zväzujúce vzhladom na požiadavky 
študentov na individuálnu profiláciu štúdia. 
V súlade s reštrukturalizáciou fakulty na 
odborové sekcie je možné v súčasnosti na 
Prírodovedeckej fakulte študovat odbory 
biológia, chémia a biochémia, geológia, 
geografia a kartografia, environmentalisti-
ka. Studenti absolvujú v každom z týchto 
odborov spoločný trojročný základ ukonče
ný bakalárskym diplomom. Potom je mož
né pokračovat v 4. a 5. ročníku na nie
ktorom z 36 zameraní a špecializácií. Tu je 
značná volnost vo výbere prednášok 
a cvičení, podlá špecializácie a témy diplo
movej práce. Štúdium odboru koná' štát
nou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba 
diplomovej práce. Absolventi získavajú ma
gisterský diplom. 

Najväčší záujem je už tradične o štúdium 
biológie a tiež environmentalistiky. Štruktú
ra fakulty poskytuje značné možnosti me-
dziodborového štúdia. Najlepší študenti 
vyšších ročníkov majú možnost v rámci 
medzinárodného edukatívneho programu 
TEMPUS absolvovat 1 semester na vybra
ných univerzitách v Európe. Velmi dobré 
ohlasy na ich pôsobenie na špičkových 

univerzitách v Londýne, Bruseli, Kodani 
a inde svedčia nielen o ich dobrej jazyko
vej úrovni, ale aj kvalitnej odbornej pripra-
ve. 

Približne tretinu z 1750 študentov denné
ho štúdia tvoria študenti učitefských dvoj-
kombinácií z predmetov biológia, chémia, 
geografia a matematika, pričom výučbu 
matematiky zabezpečuje Matematicko-fyzi-
kálna fakulta. Toto štúdium je 5-ročné, bez 
bakalárskeho medzistupňa a konči štátnou 
skúškou z oboch aprobačných predmetov 
a obhajobou diplomovej práce. Okrem kva
litného zvládnutia odboru získajú študenti 
znalosti z psychológie, pedagogiky a di
daktiky študovaných predmetov. 

NeockJelitelnou súčastou učitelského štú
dia je aj pedagogická prax na vybraných 
bratislavských stredných školách. Skúse
nosti z posledných troch rokov ukazujú, že 
práve o učitelské štúdium je velký záujem, 
ktorý niekolkokrát prevyšuje možnosti ško
ly-

Na základe spoločenskej požiadavky ot
várame v tomto školskom roku 3-ročné 
bakalárske štúdium Geografia a verejná 
správa, absolventi ktorého sa uplatnia na 
úradoch štátnej a miestnej správy 

Najväčším zásahom do štúdia bolo prija
tie bodovacieho systému namiesto tradič

ného známkovania. Ako prvá fakulta v bý
valom Česko-Slovensku začala od šk. ro
ku 1990/91 Prírodovedecká fakulta 
"bodovat" študentov. V súčasnosti 3-ročné 
skúsenosti dovolujú konštatoval jeho pre
važne pozitívny vplyv na kvalitu štúdia 
Hlavné výhody bodovacieho systému spo
čívajú v možnosti bodovo rozlišit důležitost 
jednotlivých predmetov, zvýhodnil profilové 
predmety, použit širšiu škálu na hodnote
nie. Základnú profiláciu odboru stanoví od
borová sekcia súborom profilových pred
metov, volitelné predmety sa môžu menif 
a pružne inovovat. Hlavne vo vyšších roč
níkoch majú študenti značnú volnost vo 
výbere predmetov, nezriedka aj na iných 
fakultách. 

Fakulta v posledných rokoch zvýšila po
čet novoprijatých študentov, najväčší ná
rast je na perspektívnom odbore environ
menta l is ts  Ďalšiemu nárastu študentov 
bráni fakt, že prevažná čast výučby spočí
va v laboratórnych cvičeniach, terénnych 
a mapovacích kurzoch a exkurziách. Sú
časné ekonomické problémy najviac po
stihli školy expenmentálneho charakteru, 
preto je potrebné optimalizovat počty štu
dentov, aby bola zachovaná kvalitná úro
veň výučby. 
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Postgraduálne štúdium na Prírodovedec
kej fakulte začalo tak ako na ostatných fa
kultách Univerzity Komenského 1. septem
bra 1991. Priebeh postgraduálneho štúdia 
na fakulte sa riadi študijným poriadkom, 
ktorý na základe odporúčania Vedeckej ra
dy Prírodovedeckej fakulty schválil Akade
mický senát fakulty. 

V piatich základných vedných disciplí
nách (biológia, environmentalistika, geoló
gia, geografia a chémia) môže fakulta pri
pravoval doktorandov v 24 akreditovaných 
študijných odboroch: antropológia, botani
ka, fyziológia rastlín, genetika, mikrobioló
gia, virológia a imunológia, zoológia, ekoló
gia, environmentalistika, aplikovaná geofy
zika, geológia a paleontológia, hydrogeoló
gia, inžinierska geológia, ložisková geoló
gia, mineralógia, petrografia a geochémia, 
ekonomická geografia, fyzická geografia, 
kartografia, regionálna geografia, analytic
ká chémia, anorganická chémia, biochémia 
a molekulárna biológia, fyzikálna chémia, 
jadrová chémia a rádioekológia, organická 
chémia. 

Školiace pracoviská, ktorými sú katedry 
fakulty, organizujú PGŠ v spolupráci 
s významnými domácimi i zahraničnými 
vedeckými inštitúciami. 

Postgraduálne štúdium môže študent ab
solvovat na Prírodovedeckej fakulte inter
nou alebo externou formou. Interná forma 
PGŠ trvá 3 roky, maximálna doba trvania 
externej formy je 5 rokov. Jednou častou 
obidvoch foriem štúdia je študijný program, 
ktorý trvá dva roky a je ukončený rigoróz
nou skúškou. Rigoróznou skúškou študent 
prezentuje potrebnú bázu teoretických ve
domostí v študijnom odbore, jej súčasfou 

je aj rozprava o doterajších výsledkoch 
dizertačnej práce. Druhou častou štúdia je 
vedecký program, ktorý začína prakticky 
súčasne so študijným programom 
a koná' napísaním dizertačnej práce. 

Postgraduálne štúdium sa v priebehu 
krátkeho času stalo integrálnou súčasfou 
štúdia na Prírodovedeckej fakulte. Jeho 
cielom je umožnit vynikajúcim študentom 
pregraduálneho štúdia pokračovat v získa
vaní teoretických vedomostí v zvolenom 
študijnom odbore, ale predovšetkým zdo
konalovat sa v metódach vedeckej práce 
a takto vychovávat nastupujúcu generáciu 
vedecko-pedagogických pracovníkov. 
O postgraduálne štúdium na Prírodovedec
kej fakulte je velký záujem. Internou for
mou v súčasnosti študuje 76 doktorandov 
(39 doktorandov druhého ročníka a 37 
doktorandov prvého ročníka). Na externej 
forme štúdia máme evidovaných 110 dok
torandov (46 v druhom a 64 v prvom roč
níku). 

Interní študenti PGŠ patria do pracov
ných kolektívov školiacich pracovísk. Sú 
rozdelení do jednotlivých vedeckovýskum
ných kolektívov, téma ich dizertačnej prá
ce je spravidla súčasfou grantových ve
deckovýskumných projektov. Takisto sú 
zapojení aj do pedagogickej činnosti. Štu
dijný poriadok PGŠ umožňuje vedúcemu 
školiaceho pracoviska zapojit interného 
študenta PGŠ do priamej vyučovacej čin
nosti až 6 hodinami týždenne. Už dnes po 
dvoch rokoch skúseností s internými post
graduálnymi študentmi, môžeme koná ta to-
vaf, že v súčasných podmienkach predsta
vujú významný pedagogický i vedeckovýs
kumný potenciál Prírodovedeckej fakulty. 

Významným momentom postgraduálneho 
štúdia je výber študentov, predovšetkým 
pre internú formu. Na Prírodovedeckej fa
kulte sa výber uskutočňuje na základe 
konkurzných pohovorov, pričom vedenie 
fakulty podporuje prijímanie študentov na 
progresívne a vedecky mimoriadne úspeš
né pracoviská. Získavanie grantovej prefe
rencie a medzinárodná spolupráca sú zá
kladnými atribútmi hodnotenia vedeckej 
úspešnosti pracoviska. Zaujímavé je sledo
vanie záujmu o jednotlivé študijné odbory 
zo strany zahraničných uchádzačov 
o PGŠ. Z tohto pohladu sú najžiadanejšími 
študijné odbory environmentalistika, jadro
vá chémia a rádioekológia, hydrogeológia, 
analytická chémia a kartografia 

V informácii o postgraduálnom štúdiu na 
Prírodovedeckej fakulte sa nespomenuli 
niektoré jeho dôležité otázky, akými sú 
napr. úlohy garantov študijného odboru 
a škoiitefa doktoranda, finančné zabezpe
čenie výchovy externých doktorandov, 
výška štipendia interných doktorandov, 
význam pobytov doktorandov na renomo
vaných zahraničných pracoviskách a iné. 
Predpokladám, že problémy spojené s tý
mito otázkami kolegovia na ostatných fa
kultách univerzity poznajú. Na záver by 
som si dovolil vyslovit presvedčenie, že 
spoločným úsilím, ktoré vyvíjajú pracovnica 
od úrovne ministerstva a odd. vedy a vý
skumu RUK, až po jednotlivé školiace pra
coviská, sa nám podarí vytvořit dobré pod
mienky pre etabtovanie postgraduálneho 
doktorandského štúdia do práce našich fa
kúlt. 

V posledných rokoch sme zaznamenali stúpajúcu tendenciu 
v zahraničných stykoch. Zatíaf čo v roku 1991 vycestovalo 99 
pracovníkov fakulty do 19 štátov, roku 1992 ich vycestovalo 174 
do 21 štátov a za 1. polrok roku 1993 už 2S4 do 23 štátov. Ok
rem toho ročne prijímame okolo 50 zahraničných hostí, väčšinou 
na krátkodobé pobyty. 

Udržiavame i naďalej tradičné družobné styky s Univerzitou 
M. Luthera v Halle, Jagiellonskou univerzitou v Krakove, Šev-
čenkovou univerzitou v Kyjeve, Lomonosovovou univerzitou 
v Moskve a v rámci zmluvnej spolupráce medzi jednotlivými 
pracovníkmi aj so Sliezskou univerzitou v Katowiciach a Aka
démiou vied v St. Peterburgu. 

Prírodovedecká fakulta spolupracuje na týchto projektoch 
TEMPUS: 

Preparation of high quality teaching In the field of biotech
nology and environmental protection 

Koordinátor: M.D.Garralda (Universidad Complutense, Madrid) 
Subkoordinátor: Doc. Dr. V.  Ferák, CSc. (PriF UK Bratislava) 

Spolupráca 29 univerzít z 15 štátov 
V rámci projektu vyslaných 19 študentov na 6-mesačné poby

ty do Belgicka, Dánska, Grécka, Holandska a Vefkej Británie 

Application of engeneering and natural science methods 
for environmental protection and regional planing 

Koordinátor A. Villumsen (Dartmarks Tekniske Hojskoie, Lyn-
gby) 

Subkoordinátor Dr. R. Holzer, CSc. (FYiF UK Bratislava) 
Spolupráca 6 univerzít zo 6 štátov 
V rámci projektu vyslaní študenti na 6-mesačné pobyty v Dán

sku 

Academic cooperation in training and exchange of «tu-
dents and staff 

Koordinátor: В Clark (University of Hertfordshire. Hatfieid) 
Subkoordinátor: Prof Dr. K. Hensel. CSc. (PriF UK Bratislava) 
Spolupráca 12 univerzít zo 7 štátov 
V rámci projektu vyslaných 6 študentov na 6-mesačne 

a 3 študenti na 3-mesačné pobyty do SRN a Velke) Bntérxe 
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Pre zabezpečenie rozvoja environmentálneho výskumného 
programu a gestorovania denného a postgraduálneho štúdia 
odboru "Environmentalistika" sa na Prírodovedeckej fakulte 
1.2.1993 vytvorila Environmentálna sekcia, ktorá združuje 4 ka
tedry: Katedru ekosozolgie a fyzlotaktlky, Katedru krajinnej 
ekológie, Katedru pedológie a Katedru geochémie. 

Študijný odbor Environmentalistika, ktorý sa otvoril už v šk. r. 
1991/92, nadväzuje na predchádzajúce odbory: Ochrana prirod-
ného prostredia (šk. r. 1977/78 - 1985/86) a Ochrana a tvorba 
životného prostredia (šk. r. 1986/87 - 1990/91). Koncepčne in
tegruje klasické zameranie ochrany prirody a nekonfliktné vyu
žívanie prirodných zdrojov. Cielom štúdia je vychovat odborní
kov, ktorí pristupujú ku prirodnému, resp. životnému prostrediu 
komplexne, majú dobré praktické znalostí práce v laboratóriách 
a teréne, ovládajú teoreticko-metodologickó základy interdiscip
linárneho environmentálneho výskumu a nových metodických 
postupov získavania a spracovania informácií o životnom pros
tredí. 

Výchova študentov odboru Environmetalistika je teda oriento
vaná tak, aby jej absolventi boli schopní výsledky analýz klasic
kých vedných disciplín synteticky spracoval s dôrazom na za
chovanie ekologických väzieb v krajinnom systéme. Osobitosťou 
štúdia sú široké možnosti medziodborového a medzifakultného 
štúdia, tímová práca na interdisciplinárnych projektoch a velmi 
úzka previazanosf na aplikačný výskum. 

Vedecké projekty na jednotlivých pracoviskách sekcie sú za
merané na environmentálny výskum s osobitným zretelom na 
hodnotenie prirodného, ale aj urbanizovaného prostredia, monito
rovanie jeho kvality (napr. na území Podunajska, TANAP-u, bra
tislavskej aglomerácie) v nadväznosti na novokoncipovaný fa
kultný program Geografických informačných systémov. Ďalšie 
výskumné programy sú zamerané na rozvoj teoretických a me
todologických úloh z oblasti environmentálneho plánovania 
a managementu a ich aplikácie na vybraných modelových úze
miach. Ide najmä o úlohy: posudzovanie vplyvov činnosti na ži
votné prostredie, programy starostlivosti a regulatívy využitia 
chránených území, revitaíizácia a renaturácia prirodného pros
tredia, tvorba územných systémov ekologickej stability, rozvíjajú 
sa nové metodiky pedológie so zameraním najmä na hygienu 
pôdy a metodiky environmentálnej geochémie. Samostatnou 
zložkou sekcie je Centrum environmentálnej výchovy SOFRON. 
Vzniklo v roku 1992 a plní koordinačnú a informačnú funkciu 
v oblasti environmentálnej výchovy. Zabezpečuje tiež kontakty 
s domácimi a zahraničnými univerzitami, ale najmä mimovládny
mi ochranárskymi organizáciami. Je súčastou Národného centra 
environmentálnej výchovy na Slovensku. 

V novembri 1992 Katedra krajinnej ekológie iniciovala založe
nie Centra posudzovania vplyvov na životné prostredie 
(Centrum EIA - Environmental impact assessment) pri PRIF UK, 
ktorého hlavnou náplňou je odborná spolupráca pri rozvoji no
vých metód, využitelných v procese EIA, zabezpečovanie do
mácich a zahraničných kontaktov s pracoviskami, ktoré sa ve
nujú problematike EIA a konzultačno-koordinačná pomoc pri 
uplatňovaní pripravovaného zákona NR SR o posudzovaní vply-

Výskum statiky skalných zárezov 

vov na životné prostredie v podmienkach Slovenska Centrum 
začalo svoju činnost v máji 1993. 

Vzhladom na interdisciplinárne zameranie výskumné) a peda
gogickej činnosti sekcia spolupracuje s veíkym počtom renomo
vaných domácich a zahraničných univerzít, vedeckých a vý
skumných pracovísk, ale aj projekčných a plánovacích organizá
cii Katedry sekcie spolupracujú s viacerými zahraničnými uni
verzitami - napr Univerzita Manbor, Slovinsko. University a l  
Hertfordshire, Anglicko, Karl-Franzens Universitaat. Rakúsko. 
Goteborgs Universität, Švédsko, Thesaloniki University. Grécko. 
Moskovská univerzita M. V.  Lomonosova, Rusko, University Ы 
Agriculture, Rakúsko. University of Oxford, Anglicko a daliie 
Z domácich spolupracujúcich partnerov môžeme uviest napr 
Zvolenskú univerzitu, Slovensku technickú univerzitu, Ekonomic
kú univerzitu v Bratislave, Ústav krajinnej ekológie SAV, Ústav 
zoológie a ekosozológie SAV, Útvar hlavného architekta mesta 
Bratislavy. Pracovníci sekcie aktívne spolupracujú s MŽP SR a 
pracoviskami novovzniknutej Slovenskej agentúry životného 
prostredia napr. na rôznych úlohách z oblasti prípravy environ
mentálnej legislatívy, na environmentálnych vzdelávacích projek
toch a pri vypracovávaní expertíz, štúdii, správ, projektoch pre 
potreby štátnej správy z oblasti životného prostredia. 

Prof.  RNDr.  J o z e f  Krcho.DrSc.,  
d e k a n  Pr í rodovedeckej  fakul ty  U K  

Prof.  RNDr.  K a r o l  Henael.CSo., 
p r o d e k a n  pre zahranl6n4 etyky 

Doc RNDr.  R u d o l f  Holzer,  CSc., 
p r o d e k a n  pre  v e d u  a hoep.  

Doc.  RNDr.  P a v o l  Z a h r a d n í k ,  CSc., 
t t u d l j n ý  prodekan 

Doc.  RNDr.  P a v o l  Koreo,  CSc., 
p r o d e k a n  pre oatatné f o r m y  i t ú d l a  a eoclAlne v e c i  

Laboratórium fyzikálnej chémie Práca v laboratóriu organickej syntézy 
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V roku 1994 si pripomenieme 75. výročie založenia UK v Bratislave. Zákonom 
č. 375/1919 Zb. z.a.n. bola založená v Bratislave čs. Štátna univerzita so Štyrmi fa
kultami: lekárskou, právnickou, filozofickou a prírodovedeckou. V čele univerzity 
od jej zrodu po súčasnosť stálo 42 rektorov. Tých, ktorí najvýznamnejšie ovplyvnili 
rozvoj Univerzity Komenského Vám postupne predstavíme v Naftej univerzite. 

Dňa 31.7.1919 boli vymenovaní prví pro
fesori Lekárskej fakulty UK v Bratislave: 
J. Brdlík, K. Hynek, R. Kadlický, S. Kostli-
vý, G. Müller, Z. Mysliveček a A. Spilka. 
Pretože išlo vtedy o jediných profesorov 
novej univerzity, zvolilo toto kolégium tiež 
rektora prof. K. Hynka. 

Prof. Kristián Hynek sa narodil r. 1879 
v Mníchove. Roku 1903 promoval na Le
kárskej fakulte KU v Prahe. Od r. 1903 do 
r. 1919 pôsobil na internej klinike v Prahe 
najskôr ako externý lekár a neskôr ako 
vedecký asistent. Na doc. sa habilitoval 
v r .  1912 na Lekárskej fakulte KU v Prahe. 
V čase I. svetovej vojny pôsobil ako pred
nosta Zemebraneckej nemocnice na Poho
řelci v Prahe. Už r. 1903 uverejňuje prvú 
svoju vedeckú prácu: "Ankylostomiasis 
v Čechách". Vedecký záujem prof. Hynka 
sa nesústreďoval iba na hematológiu, ako 
sa často uvádza, ale tiež na terapiu vnú
torných chorôb a na využívanie nových 
vyšetrovacích metód v internisbckých od
boroch (napr. :Roengenologie zažívacího 
traktu"). 

V r. 1918 vymenovali dr. Hynka za mi
moriadneho profesora pre choroby vnútor
né na Lekárskej fakulte KU v Prahe. Dek
rét o vymenovaní za riadneho profesora na 
Univerzite Komenského v Bratislave nesie 
dátum 6. 8. 1919. Prof. Hynek pôsobil na 
Univerzite Komenského od sept. 1919 do 
sept. 1931. 

Popri budovaní Lekárskej fakulty UK 
a Internej kliniky (prednosta od r. 1920) 
venuje sa aj otázkam celouniverzitného 
významu. V rokoch 1919/20 a 1929/30 za
stával funkciu rektora. Prorektorom bol 
v rokoch 1921/22 a 1930/31. V r. 1922-28 
bol zvolený za senátora Akademického 
senátu UK. Dňa 2.9.1931 je prof. Hynek 
menovaný za riadneho profesora internej 
medicíny na KU v Prahe. Zároveň preberá 
prednostenstvo na i. Internej klinike. Na 
Karlovej univerzite ostáva prof. Hynek 
až do odchodu na dôchodok. Zomrel 
11. 1. 1960. 

Roky 1919-1931 v ktorých pôsobil prof. 
Hynek na Univerzite Komenského možno 
označiť za mimoriadne náročné obdobie 
Preberaním majetku po Alžbetínskej uni
verzite 21. 9.1919 sa začína budovanie 
Univerzity Komenského. Prednášky v kli
nických ročníkoch štúdia mediány sa za
čali 9. 12. 1919. Prednášky sa nekonali 
v ideálnych podmienkach, pretože ani pre 
túto činnost nebola Alžbětinská univerzita 
celkom dobudovaná - Lekárska fakulta bo
la zriadená r. 1916. Teoretické štúdium 
medicíny sa začína otvorením prvého roč
níka až v šk. r. 1923/24. Skôr sa nepo
darilo zriadit prislušné teoretické ústavy. 

Filozofická a právnická fakulta začali 
svoju činnost v zimnom semestri 1921/22. 
Otvorenie týchto fakúlt bolo spojené s rie

šením velkých problémov pri zabezpečo
vaní personálneho obsadenia, priestorové
ho a materiálneho vybavenia. Vefké prob
lémy boli s finančným zabezpečovaním 
činnosti univerzity. Sociálnu starostlivost 
o študentov tiež nebolo lahko zabezpečo
vat (štipendiá, stravovanie, internáty). A ž  
vybudovanie internátu Lafranconi r. 1929 
do značnej miery riešilo situáciu v ubyto
vaní, kde sa dovtedy viac menej improvi
zovalo. 

Zabezpečovanie pedagogického procesu 
vyžadovalo od učitelov Univerzity Komen
ského za týchto podmienok vefkú dávku 
elánu. Nemenej nadšenia vykazuje práca 
učitelov UK v Učenej spoločnosti Šafáriko
vej (zal. 1926) a v jej tlačovom orgáne 
"Bratislava". Navyše každý učitel okrem 
vlastnej vedeckej práce organizoval aj prá
cu svojich spolupracovníkov. Všetky tieto 
úlohy zvládol prof. Hynek na vysokej úrov
ni. 

Všetci, ktori sa podielali na budovaní 
Univerzity Komenského v prvých desiatich 
rokoch jej existencie si zaslúžia našu úctu. 
O to viac by sme nemali zabúdaf na osob
nosti, ktoré stáli v čele univerzity v tomto 
tažkom období. 

PhDr. Daniel Janota 

Univerzita Compiutense vytvára 
"KATEDRU DUBČEK" na univerzite v Bratislave 

Univerzita Compiutense založila na bratislavskej univerzite "Katedru Dubček" 
pomenovanú podľa významného československého politika. Tento projekt sa 
pripisuje intenzívnym medzinárodným aktivitám Univerzity Compiutense v Mad
ride. Zmluva, ktorá bola podpísaná pri príležitosti udelenia čestného doktorátu 
rektorovi Villapalos bratislavskou univerzitou, má pútavý akademický a vedecký 
program. Táto zmluva umožňuje činnost Špeciálnej katedry pokiaľ ide o hispán
ské záležitosti. 

Navyše predpokladá dotáciu štipendií pre mladých výskumníkov a pre rozvoj ve
deckých projektov, ktoré sú predmetom záujmu oboch univerzít. 

Výber návrhov pre subvencovanie budú realizovat obe univerzity spoločne, pričom 
konečné rozhodnutie prislúcha Univerzite Compiutense prostredníctvom jej prorektora 
pre medzinárodné vztahy. 

Medzinárodný program "Katedra Dubček" začne svoju činnost v školskom roku 
1993/94 a zahŕňa už dva výskumné projekty spolu so subvenciou pre mladých vý
skumníkov. Polovica určených fondov sa prednostne venuje pre štúdia hispanistiky a 
zbytok pre iné vedecké účely. 

"Katedra Dubček" vytvára takto široké vedecké a akademické perspektívy. Ide o 
vynikajúci príklad spolupráce s univerzitou, ktorá má velké predpoklady rozvoja 

Z časopisu Madridskej univerzity Compiutense 

otfiódot 

V dňoch 8. - 10. júla 1993 sa v Spišskej 
Kapitule uskutočnila celoslovenská konferen
cie s medzinárodnou účasfou na tému: SpS-
ská Kapitula a slovenská duchovná kutúra. 
Zúčastnilo sa na nej do 200 popredných lite
rárnych vedcov, kutojmych umelcov z vyso
kých škôl, vedeckých inštitúcii. Obsahom väč
šiny referátov bolo analytické hodnotenie bás 
nickôho a literárneho diela prislušnkov kato
líckej modemy (jej význam a zaradenie jed
notlivých básnikov do slovenského i európ
skeho kontextu).Išlo o hodnotenie diel prevaž
ne samizdatovej literatúry alebo diel, ktorá vy
šli v cudzine. 

Nie menej významné bo* tiež referáty hod
notiace Spišskú Kapitolu ako kultumoepoio-
čenské centrum, ale i národne budtelská 
centrum rozvíjajúce cyrilometodskú i bernolá
kovskú tradíciu 

Popri vysokej odbornej úrovni konferencie 
treba ocení aj kuRumospoločensku a priateľ
skú atmosféru Pre prlomných pnatelov prav
dy, ako oslovil účastníkov konferencie vo 
svojom otváracom príhovore Möns doc 
ThDr František Tondra. spišský bekup tuto 
pr^emru, pracovnú a spoločenskú atmosféru 
vytvorili uäteka Kňazského serranára v SpÄ-
skej Kapitule 

PM. 
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NOVÉ MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE 
s Juhoafrickou republikou 

Na sklonku uplynulého Školského roku navštívili Juhoafrickú republiku ako prvá 
oficiálna delegácia zo Slovenskej republiky rektor UK prof. MUDr. Juraj Švec, 
DrSc. a prorektor pre zahraničné styky doc. PhDr. Igor Brezina, CSc. O výsled
koch návštevy informovali na tlačovej konferencii za prítomnosti pána René 
Frankens, veľvyslanca JAR na Slovensku. 

Z dvanásfdňovej návštevy s bohatým 
programom zahŕňajúcim 110 pracovných 
stretnutí, vrátane 46 oficiálnych prijatí, 
priniesli množstvo podnetov pre spoluprá
cu medzi JAR a SR nielen v oblasti vyso
kého školstva a vedy, ale i v hospodárskej 
sfére a v obchode. Ako zdôraznil rektor 
UK prof. Švec JAR je krajina rozkladajúca 
sa na ploche 6 násobne väčšej ako Fran
cúzsko, s vyspelým priemyslom a polno-
hospodárstvom, krajina, ktorá nastúpila 
cestu k demokracii a v ktorej sa otvárajú 
obrovské možnosti trhu i pre Slovensko. 
Predpoklady pre spoluprácu sú najmä 
v automobilovom, obuvníckom a textilnom 
priemysle, ale i v iných odvetviach. Počas 
pobytu navštívili aj 6 univerzít v 4 najväč
ších mestách JAR - v Pretórii, v Kapskom 
Meste, Johannesburgu a Durbane. Ako 
povedal rektor UK boli prekvapení praco
viskami vybavenými špičkovou americkou 
technikou i vysokou kvalitou pedagogickej 
a vedeckej práce. Okrem bežných foriem 
vysokoškolského štúdia sa zoznámili aj 
s tzv. dištančným vzdelávaním (na diafku) 

na Open University v Pretórii, ktorú štu
denti navštevujú dva krát ročne, aby ab
solvovali v týždenných, či dvojtýždenných 
cykloch cvičenia a semináre. Pre nás by 
táto forma štúdia mohla byí podnetná naj
mä v oblasti humanitných vedných odbo
roch pri riešení nedostatku volných miest 
na vysokých školách. Študenti sa učia 
z učebníc a skript, audio a video kaziet, 
ktoré sa doslova priemyselne vyrábajú 
v štúdiách univerzity. Počas návštevy 
predstavitefov univerzity sa ukázali reálne 
možnosti spolupráce najmä v oblasti zria
denia katedry afrických štúdií, využitia skú
seností z dištančného vzdelávania na 
Open University Pretoria, Human Science 
Research Council of South Africa, spo
lupráca v oblasti nukleárnej fyziky, spolu
práca s Bussiness School v Kapskom 
Meste a spolupráca v oblasti výmen 
ných pobytov postgraduálnych študen 
tov medzi Univerzitou Komenského 
a Univerzitou v Johannesburgu. 

A S  

fíreča Academia fours > 

Znamená názov Vašej cestovnej kancelárie, že ponúkate služby len Štu
dujúcej mládeži ? 

To vonkoncom nie, aj ked by sme si priali mat medzi našimi zákazníkmi stále viac 
študentov. Názov vyjadruje jednak skutočnosť že cestovná kancelária sídli takpove
diac na'akedemlcke] pôde' v historické} budove UNIVERZITNEJ KNIŽNICE na Mi
chalskej utlel 1, a tiež orientáciu našej činností. Svojou aktivitou sme zameraní predo
všetkým na servis zahraničných služobných ciest, zabezpečovanie študijných poby
tov, účasti na medzinárodných konferenciách а všestrannú pomoc pri rôznych poduja
tiach pre akademických pracovníkov, 

Môžete teda pracovníkom Univerzity Komenského kvalifikovane poradit 
pri ich zahraničných cestách ? 

Prirodzene, to je naša profesia. Na ilustráciu snáď príklad: Velká iasf študijných 
pobytov je plánovaná na jeden rok a zvyčajne sa na mieste ešte predlžuje. Kedže 
maximálna doba platnosti letenky je jeden rok, prichádzajú títo klienti prakticky o spia
točný let, nesu v krajine pobytu dálšie finančná náklady a musia sa skrátka zaoberal 
niečím, čo sa dalo vyriešif jednoduchšie. Preto je výhodné obracal sa na profesioná
lov. 

*2" Vaša CK je oficiálnym zástupcom spoločností MALÉV pre Slovensko ? 

Áno, ale náš servis sa zdaleka neobmedzuje na predaj leteniek. Podľa potreby 
a špecifických požiadaviek klienta zabezpečujeme hotelové ubytovanie prakticky vša
de na svete, prenájom áut, transfery, účast na kongresoch, valutové vybavenie a rad 
dalších Špeciálnych služieb. V predsezônnom období sme predávali spiatočnú letenku 
Budapest - New York za neuveriteľných 13 000 Sk. Služby poskytujeme v dňoch 
pondelok - piatok od 0,00 - 18,00 hod. Bratislavské telefónne číslo je 333 141. 

S majiteľkou CK JUDr. Janou Frecerovou hovoril Vladimír Fajnor 

komunikológie 

V krátkych intervaloch po sebe sa Ka
tedra žurnalistiky Filozofickej fakulty UK 
prezentuje dvoma publikáciami: Žur
nalistická tvorba v tlači (Bratislava, Stimul 
1992, 100 s.) a Žurnalistika a výučba 
žurnalistiky v demokratickej spoločnos
ti - Journalism and Journalism Education 
in a Free Society (Bratislava, CGS Mixet 
1993, 81 s ). Obe nájdu uplatnenie aj vo 
výučbe. Mohli výjsf vdaka podpore mi
nistra kultúry Slovenskej republiky Duša 
na Slobodníka 

Prvé dielo je príručkou pre redakcie kra
janských novín a časopisov (prejavili о Ли 
živý záujem aj naše redakae, nebola 
však určená na predaj) a má im pomôcf 
v ich novinárske) činnosti Preto sa v nej 
kladie dôraz na jednotlivé stránky tvorivé
ho procesu - metodiku novinárskej tvorby, 
žánre, stvárňovanie 6'sel, etiku, jazyk 
a štýl, uplatnenie fotografie, psychológiu 
čitatela, využitie inzercie Autorsky bez 
nároku na honorár, do nej štúdiami pri
spelo desef učitetov katedry Je to počin 
hodný povšimnutia, lebo táto integrálne 
súčast našej žurnalistiky má svo)e osob« 
tosti, niektoré periodiká majú dlhoročnú 
a bohatú históriu a krajanská tlač vôbec 
stojí pred niektorými problémami, ktoré 
zákonite priniesol čas Kontakt s Лои je 
velmi potrebný pre jednu i druhu stranu 
Cenné na príručke je, že zároveň obsahu 
je nové prístupy a ucelený pohtad na tvor 
bu v tlači Druhá publikácia pnnáša príspevky, kto

ré odzneli na slovensko-americkom kolok
viu alebo preň boli prichystané v októbri 
minulého roku od dvadsiatich siedmich 
autorov. Medzi nimi sú i piati učitelia zo 
Spojených štátov amerických. Jadro sku
piny na kolokviu tvorili pracovníci jednej 
z troch najprestížnejších novinárskych 
škôl - Fakulty žurnalistiky Missourskej 
univerzity v Columbii pod vedením profe
sora Edmunda B. Lambetha Kolokvium -
a odráža sa to i na zborníku, bolo prileži-
tostou pre vzájomné porovnanie úrovne 
teoretického myslenia o žurnalistike a prí
stupov vo výučbe. Toto porovnanie pre 
nás vyznieva povzbudivo a podobné 
podujatia pre nás prinášajú mnohé cenné 
podnety. 
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