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MANAGEMENT UNIVERZÍT VO VEĽKEJ BRITÁNII 

Z iniciatívy Komici* Európska] únie sa 
v ikolskom roku 1993/94 uskutočňujú 
kontroly projektov TEMPUS na univerzitách 
krajín strednej a východnej Európy. Na 
kontrolách sa zúčastňujú akademickí experti 
a zástupcovia TEMPUS Office v Bruseli. 
V dňoch 18.-10.4.1994 sa uskutočnila 
kontrola projektov TEMPUS na Univerzite 
Komenského. 

Návšteva 
Z TEMPUS OFFICE 

Komisia TEMPUS Office posudzovala 22 pro
jektov, na ktorých Univerzita Komenského parti
cipovala alebo participuje. Z tohto počtu je 9 
protektov už ukončených. Z ostávajúcich 13 pro
jektov je 6 v treťom roku a 7 v druhom r oku svo/-
ho trvania. 

Rozdelenie projektov podľa fakúlt Je nasle
dovná: 

MFF UK: 5 projektov (2 ukončené, 3 v treťom 
roku), 

FF UK: 4 projekty (2 ukončené, 2 v druhom 
roku), 

LF UK: 4 projekty (2 ukončené, 1 v treťom ro
ku, 1 v druhom roku), 

PrlrF UK: 3 projekty (1 ukončený, 1 v treťom 
roku, 1 v druhom roku) 

PdF UK: 2 projekty (1 v treťom roku, 1 v dru
hom roku), 

FM UK: 1 projekt (v tretom roku), 
PravF UK: 2 projekty (1 ukončený, 1 v druhom 

roku). 
Experti a zástupcovia TEMPUS Office zhodno

tili jednotlivé projekty a prediskutovali možné in
terakcie, koherenciu a synergiu medzi jednotlivý
mi projektami v rámci fakúlt Zhodnotili aj finanč
ný management projektov a posúdili správne 
používanie pridelených finančných prostriedkov 
Stretli sa aj so Študentmi, ktorí sa zúčastnili mobi
lity. 

Na záverečnom stretnutí s predstaviteľní UK 
a koordinátormi projektov vyjadrili experti 
a pracovnici TEMPUS Office spokojnosť s vý
sledkami kontroly. 

V súvislosti s odporúčaním TEMPUS Office 
uskutočňovať centrálny management projektov 
v rámci univeizity informoval prorektor pre me
dzinárodné vzťahy doc. PhDr. Igor Brezina. 
CSc., expertov a pracovníkov UK o pripravova
nom zámere zriadiť na UK TEMPUS Office, ktorý 
by realizoval finančný management proiektov 

Jediným problémom je uznávanie časti Štúdia 
v zahraničí. RieSenie tohto pioblému vSak už sú
visí s pripravovanou novelizáciou zákona o VS 
a zavedením systému kreditov 

Zuzana Ladzianska 
Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK 

Dňa 11. apríla 1994 sa na Rektoráte UK 
uskutočnil seminár na tému "Štruktúra 
a riadenie univerzít vo Velkej Británii*. 
Seminár bol súčasfou britského projektu 
know how, ktorý sa zrodil koncom roku 
1990. O jeho ciefoch sme Vás už na strán
kach Našej univerzity informovali. Tým naj
dôležitejším je  podporiť u nás rozvoj mana
gementu vysokoškolského vzdelávania 

Na seminári kvestorka UK Ing. Zora 
Dobrŕková privítala kvestora univerzity 
v Ourhame Johna C. F. Haywarda, zá
stupcu kvestora Univerzity Manchester 
Michaela UtUewooda, kvestora Univerzi
ty Satford Malcolms Wintona a bývalého 
riaditeľa finančného odboru Univerzity 
Durham, v súčasnosti na dôchodku, Ale-
ca Mc. Wiiiama. 

Po predstavení vzácnych hosti priblížila 
kvestorka UK účastníkom seminára genézu 
vzniku projektu. Špičkoví pracovníci brit
ských univerzít navštívili Slovensko už v o  
februári 1991. Ciefom ich návštevy bolo 
oboznámiť sa so základnými problémami 
riadenia vysokých škôl u nás. Dve stretnu
tia sa uskutočnili v kruhu kvestorov Českej 
a Slovenskej republiky. Vlani, v dňoch 
14.-16. apríla 1993, Univerzita Komenského 
zorganizovala konferenciu o managemente 
univerzít za účasť administratívnych pra
covníkov, na ktorej prednášali britskí od
borníci. Konferencia mala veľmi úspešný 
priebeh. 

Na seminári o štruktúre a riadení univerzít 
v o  Velkej Británii sa zúčastnili okrem admi
nistratívnych pracovníkov aj akademickí 
funkcionári z fakúlt UK. 

Britskí odborníci informovali účastníkov 
seminára napríklad o skutočnosti, že v o  
Velkej Británii neexistuje zákon o vysokých 
školách Právomoc a autonómia vysokých 
škôl je  odvodzovaná od Charty, ktorej 
ustanovenia sú také, že umožňujú vysokej 
škole pružne reagovať na zmeny Ako vy
plynulo dalej z ich informácií fakulty nema
jú právnu subjektivitu Najvyšším orgánom, 
ktorý zodpovedá za zamestnanecké vztahy 
a financie univerzity je 40-60 členná Univer
zitná rada, v ktorej majú zastúpenie väčši
nou odborníci mimo univerzity Najvyšším 
akademickým orgánom, ktorý zodpovedá 
za akademické otázky je 100 členný senát 

Po roku 1986 došlo v o  Velkej Británii k vý
raznému kráteniu financií přidělovaných 
vládou univerzitám ( o 25% až 45%). 
Okrem zníženia počtu pracovníkov cestou 
velkorysého odstupného, riešil sa problém 
prenesením zodpovednosti za financova
nie univerzity až na úroveň jej oddelení 
(katedier). (Finančné prostriedky sa pride-
rujú katedrám, pričom vedúci katedry je 
zodpovedný za ich účelné vynakladanie). 

K problémom financovania univerzít, hod
notenia pracovníkov, kontrolných mecha
nizmov vynakladania finančných prostried
kov sa britskí špecialisti vyjadrili i v diskus
nej časti seminára. Záujem a aktivita účast
níkov seminára len potvrdila, že ide o prob
lémy veľmi aktuálne a bezprostredne sa tý
kajúce i Univerzity Komenského vzhľadom 
na výrazné zníženie finančných prostried
kov zo štátneho rozpočtu, s ktorým v sú
časnosti zápasí. Z neformálneho stretnutia 
si účastníci seminára odniesli rad zaujíma
vých poznatkov AS 
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ne vykazovaná a sledovaná vo forme publikácii a samozrejme namáhavá 
a maximálne zodpovedná práca na oddelení nemocnice, od vizí po ná
ročné operácie a ďalšie atribúty, to všetko často neúprosne ukrajuje z vol
ného času lekára - učitela, odohráva sa teda na úkor, ale aj okolia, pre
dovšetkým rodiny. Samozrejme, budúci lekár - učiteľ či lekár - učenec si 
zväčša velmi dobre uvedomuje spomenuté úskalia zvolenej trasy. Na jed
nej strane má možnosť kontinuálneho odborného rastu - spravidla v čo 
najkratšom čase (v priebehu 6 rokov) získava I. i II. stupeň špecializácie vo 
svojom odbore (tzv. atestácie - iné unikum medicínskej profesie - absolvo
vanie náročnej teoretickej a praktickej skúšky oprávňujúcej k výkonom na 
najvyššej úrovni, bez konkurencie zo strany absolventov ostatných vyso
kých škôl), ale často už paralelne začína plniť i úlohy postgraduálnej vý
chovy ústiace do obhajoby a získania doteraz jestvujúcich vedeckých 
hodností kandidáta až doktora lekárskych vied. Na druhej strane je zrej
mé, že takýto pracovný záber adepts lekárskeho i pedagogického umenia 
a zároveň vedeckých mét vyžaduje vskutku celého človeka a dakedy sa 
zdá i táto formulka pritesná. Takto navigovaný smer začínajúceho lekára 
na križovatke perspektív predstavuje síce cestu, na ktorej sa oddá zotrvať 
a realizovať svoj intelektový i mravný potenciál, ale zároveň aj cestu z kto
rej sa dá la h ко zísť... Je táto cesta kvalitná, správne klopená, s pevnými 
zvodidlami, jasným značením i s úsekmi oddychu alebo len obyčajná, tvr
dá a štrková? Ako je to so spoločenským uznaním, postavením občana le
kára - učiteľa, ktorý sa na ňu dostal ? Doterajší systém honorovania vyššie 
definovaného vysoko špecializovaného odborníka bol, je a zostáva natoľ
ko dehonestujúci, že reálna nominálna hodnota jeho mzdy je otvoreným 
výsmechom jeho spoločensko-morálnej ceny, výsmechom človeka, ktorý 
síce sám nevytvára materiálne statky, ale riadi najcitlivejšie a najkompliko
vanejšie mechanizmy udržujúce plnú výkonnosť ostatných členov spoloč
nosti. Je to výsmech a zneužitie povolania a súčasne poslania, ktoré mu 
nedovoľujú z princípu najvyšej mravnosti pracovať polovičato, nedbalo, 
nebodaj chybne. Riadny plat profesora kliniky v súčasných podmienkach 
nedosahuje 9 000,- Sk. Táto suma predstavuje plácu za jeho pedagogic
kú činnosť. Mzda za prácu na liečebno-preventívnom úseku vo forme 
úvazku je doslovne ponižujúca. Tak napríklad konkrétny prednosta kliniky 
s pedagogickou hodnosťou docenta s 25 ročnou praxou má hlavný príjem 
z lekárskej fakulty 8 510,- Sk, jeho úvázok v zdravotníckom rezorte na kli
nike, ktorú vedie (v 11. platovej triede, v 8 platovom stupni) - oná liečebno-
-preventívna tretina činnosti - po ekonomických šetriacich opatreniach ne
mocnice je ( z pôvodných 0,300 redukovaných na 0,150) 1 122,- Sk. Výš
ku sumy 8 510,- Sk + 1 122,- Sk dopĺňa 1 200,- Sk za vedenie vyše 
50 členného kolektívu Výslednú sumu si takýto pracovni môže "pnlepšif 
niekolkými pohotovostnými službami o pár (doslovne - tretie unikum : 
odmeňovanie služieb) stovák, ak má dosť fyzických a psychických síl 
tak učiniť 
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samozrejme, pohotovo a nepretržite slúžiace, poslušne indivíduum s mat
nou vlastnou stavovskou tvárou a bez dôstojnosti a vážnosti, ktoré podáva 
výkony niekedy na hranici možnosti a ktorého integritu a práva zatiaľ nik 
neháji odhliadnuc od Lekárskej komory, ktorá si však svoj kredit buduie 
len veľmi pomaly. Táto postupujúca degradácia medicínskeho stavu - pri
pomíname stále náš modelový vzor lekára - učiteľa - nadobúda nebezpeč
né rozmery. Lekár má právo, ale nemá podmienky a prostriedky regene
rovať voluntárne primerane svoje sily, nemá možnosť akumulovať svoj in
telektový potenciál, saturovať sebe i svojej rodine prirodzené potreby 
adekvátne vzdelaniu, rozhľadu, sjx>ločenskému postaveniu. Je výrazne 
podceňovaný a tým obmedzovaný, vystavovaný permanentnému stresu 
svojho povolania a navyše ustavičnému intabilnému zrovnávamu oceňo
vania totožnej činnosti v blízskych i vzdialených štátoch (zoberú zaintere
sovaní konzekventne na vedomie plat univerzitného profesora v Mníchove 
či Innsbrucku ?). Pýtame sa, prečo a dokedy ? Opísaná spoločenská habituácia a pokora sú odrazom prirodzeného a| 
profesionálneho altruizmu, ako i charakteru väčšiny členov lekárskei ko
munity Ale zmier tejto vrstvy inteligencie so spoločnosťou je len zdanlivý 
a dostáva čoraz väčšie trhliny. Totiž, možností učinnei korekcie danej si
tuácie nie je veľa. Lekár učiteľ môže unikať do susedných štátov (ak bude 
akceptovaný), prijme lepšie honorované miesta obetujúc svo|u odbornosť 
(lekár - taxikár) alebo rezignuje a bude sa presúvať z miesta na miesto 
v snahe udržiavať určitý životný Standard. Alebo, začne uvažovať o revolte, 
hľadať ventil, ktorý uvoľní mestnajúcu paru disciplinovane udržiavanú pod 
kotlami práve tejto masy inteligencie, ktorú možno považovať v podstate 
tiež za 'hybnú' silu spoločnosti. Státu v konečnom dôsledku hrozí vážna 
redukcia špecializovanej a šľachetnej vrstvy inteligencie, bez ktorej je ne 
mysliteľná existencia ani jeho bázy, ani jeho nadstavby Na pertraktova 
nom príklade každá z troch postulovaných sfér činnosti lekára • učiteľa je 
nevyhnutná a nenahraditeľná 

Naša úvaha nie je vedome konštruktívna, lebo nepodáva návod ako veci 
zmeniť. Chcem byť len raportom a apelom do vlastných radov, do radov 
podobných sociálnych skupín a do radov zodpovedných činiteľov Ne 
chcem ani glorifikovať a izolovane dramatizovať situáciu lekárskej kasty 
Ale - bez pejoratívneho znenia tohto slova - treba podčiarknuť, že lekári 
predstavujú skutočne elitný šík spoločnosti (popri dalších), ktorého pod 
mienky, organizácia činnosti a zásady ocenenia musia byť adekvátne |eho 
skutočnému miestu v hodnotovej hierarchii štátu 

Lebo dimenzie činnosti lekára učiteľa sú vo všetkých atribútoch uct>-
hodné a nie nactiutrhačné.... 

Doc MUDr. Patar Kukumberg, CSc.. 
prodekan pra llečebno-preventívnu člnnocf 

pradnosta Neurologická) kliniky Mierová NiP BrcrtUlovo 

DIMENZIE 
lekára - učiteľa 

i I! 
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Historický pohľad na vývoj Právnickej fakulty UK 

\ f a c u l t a s  / 

PRÁVNICKÁ FAKULTA 

\ f a c u l t a s  / 
UNIVERZITY KOMENSKÉHO 

JURID1CA / 

V BRATISLAVE 

Vznik nového československého štátneho 
útvaru 28.10.1918 podmienil bezprostred
nú konfrontáciu starých rakúsko-uhorských 
inštitúcií s novými - československými. Ak
tualizoval aj naliehavú potrebu utvorenia 
vlastného systému vysokého školstva, kto
rý bol organicky spätý s úsilím o urýchlené 
novozriadenie univerzít v Čechách i na Slo
vensku. 

Naliehavá potreba vysokej školy na Slo
vensku bola evidentná. Prvá univerzita na 
území Slovenska bola Academia Istropoli-
tana, založená 19 mája r. 1465 v Bratisla
ve, otvorená v roku 1467 Po smrti Mateja 
Korvína (1490), uhorského kráľa, táto uni
verzita zanikla. 

V roku 1635 bola založená univerzita 
v Trnave, na ktorej 2 januára 1667 zriadili 
Právnickú fakultu. V r. 1777 uhorská pa
novníčka Mária Terézia sa rozhodla pre
miestniť celú univerzitu - a s ňou i právnic
kú fakultu - d o  Budína s odôvodnením, že 
pre celé Uhorsko bude len jedna univerzi
ta, a to v centre krajiny. 

V druhej polovici 19. stor. boli v Uhorsku 
len dve univerzity, a to v Budapešti a v Klu
ži. Horné Uhorsko na území dnešnej Slo
venskej republiky univerzitu nemalo, existo
vali len právnické akadémie v Bratislave, 
Košiciach a Prešove 

V Československej republike, konkrétnej
šie dňa 27. júna 1919 bol v pléne Národné
ho zhromaždenia väčšinou hlasov prijatý 
zákon č. 375/1919 Zb. a nar. č. 595/1919 
Zb. o zriadení štátnej Univerzity Komenské
ho v Bratislave so štyrmi fakultami. Súčas
ne sa pristúpilo k postupnému rozpusteniu 
dovtedajšej maďarskej Alžbetínskej univer
zity, ktorá pôsobila v Bratislave na základe 
zákonného článku 46/1912, teda od r. 1912 
s troma fakultami. Z nich najväčšou bola 
práve právnická fakulta, na ktorej boli štu
denti povinní študovaf, avšak ešte na pod
klade uhorského študijného poriadku odliš
ného od študijných predpisov rakúskych, 
platných v tom čase na Karlovej univerzite 
v Prahe. 

Realizácia zákona č. 375/1919 Zb sa 
stretla hneď v počiatkoch so značnými pre
kážkami. Ešte v januári 1921 neboli k dis
pozícii v potrebnom počte kvalifikovaní 
českí a slovenskí vysokoškolskí učitelia pre 
výučbu uhorského a rakúskeho práva 
prevzatého na základe recepčnei normy 
č. 11/1918 Zb a vytvoreného Českosloven
ského práva 

Otvorenie československej právnickej fa
kulty v Bratislave sa napriek vytúženému 
zriadeniu Univerzity Komenského r. 1919 
ešte stále odkladalo. Proti takémuto postu
pu kriticky vystúpili slovenskí politici, práv
nici a ich vtedajšie stavovské organizácie, 
napr. Právnická jednota na Slovensku, pre
dovšetkým na stránkach jej tlačového or
gánu Právneho obzoru. 

V januári 1921 Ministerstvo školstva v Pra
he napokon predsa len zmenilo svoj postoj 
a v októbri 1921 sa otvorila nová právnická 
fakulta, provizórne umiestnená v budove 
bývalej Právnickej fakulty Alžbetínskej uni
verzity na Kapitulskej ulici. Profesori novej 
fakulty (z ktorých troch riadnych a dvoch 
mimoriadnych menovali zo súkromných 
docentov habilitovaných na Právnickej fa
kulte Karlovej univerzity) navrhli ministrovi 
školstva, aby maďarskú fakultu rozpustil už 
v júni 1921 a ďalšiu výučbu pre jej poslu
cháčov organizoval na Právnickej akadémii 
v Košiciach. 

Maďarská právnická fakulta bola zatvore
ná 30. júna 1921. Jej študenti, ako aj štu
denti Právnickej akadémie v Košiciach, ma
li však možnosť absolvovať svoje štátne 
a rigorózne skúšky na základe uhorských 
študijných predpisov do októbra 1924 
a v jednotlivých prípadoch aj neskôr až do 
mája 1925. 

Schválením vládneho nariadenia č. 
276/1921 Zb sa uskutočnila pre právo 
a štátovedecké štúdie praktická recepcia 
študijného a skúšobného poriadku štát
nych skúšok podľa ríšskeho zákona rakús
keho č 68/1893 s určitými zmenami uvede
nými v zákone č. 290/1919 Zb 

Vyučovanie sa začalo slávnostným zhro
maždením 24 októbra 1921 v prítomnosti 
rektora Univerzity Komenského Augustína 
Ratha, jediného slovenského profesora uči
teľského zboru na právnickej fakulte, ktorý 
zabezpečoval výučbu predmetu občianske 
právo procesné a za prítomnosti dekana 
právnickej fakulty profesora Karola Lašťov
ku, ako aj ostatných členov profesorského 
zboru 

Podľa zákona č 292/1920 Zb uskutočňo
val štát výlučnú správu nad celým proce
som výchovy a výučby Univerzita v Brati
slave, organizovaná ako štátny ústav, bola 
od svojho založenia podriadená Minister
stvu školstva ako orgánu, ktorý prevzal do 
svojej pôsobnosti celú právomoc, ktorú 
mali dovtedy vo veciach vysokého školstva 

zemské školské rady a zemské politické 
správy. Právne postavenie bratislavskej 
univerzity bolo upravené rakúskymi univer
zitnými zákonmi modifikovanými v zmysle 
Thunovej reformy viacerými doplňujúcimi 
normami. 

Podľa zákona č. 63/1873 r.z. o organizácii 
akademických úradov pozostávala fakulta 
z učiteľského zboru a z riadne zapísaných 
študentov. Učiteľský zbor zahŕňal riadnych 
a mimoriadnych profesorov, súkromných 
docentov, ako aj ďalších učitefov z ostat
ných odborných disciplín a jazykov Z uči
teľského zboru sa utvoril ako fakultu bez
prostredne riadiaci orgán zbor profesorský 
Pozostával z o  všetkých riadnych a mimo
riadnych profesorov, ktorých počet v zása
de nemal presiahnuť polovicu riadnych 
profesorov a dvoch zástupcov z docentov 

Profesorský zbor zostavoval zoznamy 
prednášok, podával návrhy na obsadenie 
profesorských miest, staral sa o úplnosť 
a vyváženosť prednášok z jednotlivých od
borov vied o štáte a práve Koordinoval 
chod fakultných seminárov a ústavov, vy
dával experb'zy z odboru práva a v mene 
univerzity udeľoval doktoráty práv. Z radov 
riadnych profesorov sa každoročne volil 
dekan fakulty, ktorý ako predseda profe
sorského zboru zodpovedal za dôslednú 
aplikáciu univerzitných zákonov a nariade
ní, dbal o zachovanie služobného poriadku 
a realizoval uznesenia profesorského zbo
ru. 

Jednotliví profesori fakulty sa v o  funkcii 
dekana spravidla každoročne striedali 
V rokoch 1921-1938 sa vystriedalo celkom 
10 dekanov. Vzájomný styk profesorského 
zboru s ministerstvom školstva sa oficiálne 
uskutočňoval v zásade prostredníctvom 
akademického senátu 

Problém hospodárenia fakulty spočívaiú-
ci najmä v úhrade výdavkov spojených 
s vyučovacou a vedeckou činnosťou sa 
riešil refundáciou jednak z prídelov posky
tovaných z o  štátneho rozpočtu, alebo 
z vlastných príjmov fakultných ústavov 
(imatrikulačné a ústavné taxy. alebo peňaž
né súkromné dary v o  forme štipendi|nych, 
prípadne publikačných fondov) 

Na systematizované profesorske miesta -
stolice, ordmariáty, organicky nadväzovali 
sermnare a ústavy ako základné články od
bornej profilácie študentov, právnikov Za
tiaľ kým k založeniu seminárov sa vyžado
val osobitný zriaďovací dekret a schválenie 
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stanov (výnos Ministerstva školstva a Ná
rodnej osvety 127450/1922) ústavy, bolo 
možné utvárať už priamo kreačným opatre
ním Ministerstva školstva. 

Právnická fakulta v Bratislave mala zria
dené dva semináre: 
- Seminár vied právnych 
- Seminár vied štátnych. 

Každý seminár mal oddelenia, ktoré spra
voval riaditeľ z riadnych, prípadne mimo
riadnych profesorov príslušného odboru. 
Spoločná agenda seminárov bola zverená 
každoročne profesorským zborom volené
mu správcovi, členovi zboru. Dekan zastu
poval semináre a vykonával dozor nad čin
nosťou seminárnych asistentov a pomoc
ných síl. 

Ťažisko seminárov spočívalo jednak v si
tuovaní pozornosti študentov na osvojenie 
si základných predpokladov k samostatnej 
vedeckej práci a jednak na prehĺbenie poz
natkov zameraných na prax formou prak
tických cvičení. 

Provizórne umiestnenie právnickej fakulty 
od r. 1921 v priestoroch budovy bývalej 
maďarskej Právnickej fakulty Alžbeťnskej 
univerzity na Kapitulskej ulici č. 1 bolo ne
vyhovujúce. Vážne ohrozovalo samotnú vý
učbu, nakolko v tejto budove mala právnic
ká fakulta (približne 800 študentov) spoloč
ne s filozofickou fakultou (približne 600 štu
dentov) k dispozícii len tri malé posluchár
ne s celkovou kapacitou 180 miest Nalie
havé žiadosti právnickej fakulty, požadujú
ce urýchlené riešenie nepriaznivej priesto
rovej situácie, boli v rokoch 1923 a 1924 sí

ce predmetom rokovania Ministerskej ra
dy, no napriek konštatovaniu ich opodstat
nenosti sa okrem adaptácie budovy 
(ukončenej v roku 1926) a získania nového 
priestoru pre auditórium maximum, ne
prikročilo k perspekb'vnejšiemu riešeniu. 
K zlepšeniu neutešenej situácii došlo až 
v roku 1934, kedy vláda v dôsledku zriade
nia obilného monopolu rozhodla o pridele
ní nedokončenej stavby plodinovej burzy 
na Šafárikovom námestí pre potreby práv
nickej a filozofickej fakulty, ktoré sa sem 
presťahovali ku koncu školského roka 
1935/36. 

Aj v období Slovenského štátu, v rokoch 
1939-1945, na právnickej fakulte sa v pl
nom rozsahu zabezpečovala výchova práv
nikov pre Slovensko v intenciách patričnej 
odbornosti a znalosti o vedách, o štáte 
a práve. V tomto období sa vystriedali na 
čele fakulty štyria dekani 

Vo vývoji po roku 1945 išlo o nové formo
vanie vysokých škôl u nás. Tomuto nové
mu zameraniu sa prispôsobil aj obsah 
právnického štúdia i organizácia fakulty. 2a 
roky 1945-1989 sa na výstavbe a organi
začnej štruktúre fakulty podieľalo 17 deka
nov. Základné zmeny a to v intenciách jedi
nej štátostrany priniesol zákon o vysokých 
školách č. 58/1950 Zb Obsah a duch tohto 
zákona sa potom realizoval vo všetkých 
činnostiach vysokých škôl v nasledujúcich 
40-tich rokoch, modifikovaný novými vyso
koškolskými zákonmi č 19/1966 Zb , ale 
predovšetkým zákonom č 39/1980 Zb 

Učitelia Právnickej fakulty UK sa rozhodu
júcim spôsobom podieľali aj na budovaní 
Právnickej fakulty v Košiciach 1. septem
bra 1970 bola v Košiciach založená Práv
nická fakulta ako pobočka našej fakulty 
Od 1. septembra 1973 sa Právnická fakulta 
v Košiciach stala súčasťou UPJŠ, pričom 
učitelia z PF UK v Bratislave ešte viac ako 
10 rokov po jej osamostatnení zabezpečo
vali pedagogický proces a pomáhali kreo
vat jednotlivé katedry a fakultu ako celok 

Základné zmeny, ktoré nastali v našej 
spoločnosti po prevrate 1989 sa dotkli aj ži
vota našej fakulty Už v decembri 1989 bol 
za dekana fakulty akademickou obcou zvo
lený doc. JUDr. Jozef MoravčIV, CSc , do
vtedajší vedúci katedry hospodárskeho, 
obchodného a finančného práva, ktorý túto 
funkciu vykonával do 31. januára 1991 

Po Л о т  do tejto funkcie bol Akademic
kým senátom zvolený prof JUDr Peter 
Blaho, CSc., vedúci katedry rímskeho prá
va, ktorý bol opátovne zvolený za dekana 
aj na druhé funkčné obdobie 

Na fakulte sa pripravil nový štatút, 
v zmysle ktorého už 25 apríla 1990 bol 
zvolený akaderr»cký senát fakulty, a to v in
tenciách novopripravovaného a 4 mája 
1990 prijatého vysokoškolského zákona 
č. 172/1990 Zb 

Fakulta pripravila nový študi|ný poriadok, 
skúšobný poriadok ai štruktúru predmetov, 
ktoré v rámci výučby zabezpečovali lednot-
livé katedry, počnúc od Sk r 1990/91 

Študijno-pedagogický proces 
Všetky tieto zmeny sa realizovali v duchu autonómneho 

postavenia fakulty, zrušil sa ročníkový systém a zaviedol sa 
semestrálny systém, v troch blokoch štúdia, pričom záver 
každého bloku A, B, C je uzatvorený štátnou skúškou. 

Štruktúra výučby pozostáva z povinných, vollteľhých a fa
kultatívnych predmetov. Počet volitelhých predmetov, ktoré je 
študent povinný v bloku absolvovať určuje študijný program. 

Výučba jednotlivých predmetov sa skladá z nepovinných pred
nášok, z povinných praktických cvičení v skupinách, ktorých veľ
kosť je najviac 60 z nepovinných špecializovaných seminárov 
vypisovaných vedúcim odboru a z nepovinných repetitorií. 
V odôvodnených prípadoch dekan môže na žiadosť študenta 
rozhodnúť o jeho uvoľnení z povinnosti zúčastňovať sa v semestri 
praktických cvičení. 

Počet hodín prednášok, praktických cvičení, špecializovaných 
seminárov a repetitorií vo výučbovom týždni pre každý predmet 
určuje študijný program. 

Blok A trvá tri semestre, v ktorých je určený pevný študijný 
plán. Blok sa ukončuje časťou A štátnej skúšky, ktorá pozostáva 
z predmetov: teória štátu a práva, rímske právo, slovenské a čes
ké dejiny štátu a práva. 

Blok B trvá 3 semestre, študent si v ňom pri zápise určuje pred
mety v semestri Blok sa ukončuje časťou B štátnej skúšky, ktorá 
pozostáva z predmetov: štátne právo, správne právo, finančné 
právo, medzinárodné právo verejné. Z predmetov finančné právo 
a medzinárodné právo verejné si študent zvolí jeden predmet pri 
zápise do prvého semestra bloku B. 

Blok C trvá štyri semestre, študent si v ňom pri zápise určuje 
predmety v semestri samostatne. Blok sa ukončuje časťou C štát
nej skúšky, ktorá pozostáva z predmetov: občianske právo, trest
né právo, pracovné právo, obchodné právo, medzinárodné prá
vo súkromné Z predmetov pracovné právo, obchodné právo, 
medzinárodné právo súkromné si študent zvolí jeden predmet pri 
zápise do prvého semestra bloku C. 

Štúdium na fakulte je jednoodborové, magisterské. Neotvára
me bakalárske, ani dialkové štúdium. 

Postgraduálne štúdium sa uskutočňuje v externej forme Dĺžka 
štúdia je päť semestrov. 

V šk.r. 1990/91 fakulta zabezpečovala štúdium popri zamestna
ní ešte vo všetkých piatich ročníkoch. V tomto systéme štúdia sa 
čiastočne ponechal doterajší spôsob štúdia (konzultácie, štátnica 
na konci štúdia, ročníkový systém) s prihliadnutím na platný Šta
tút fakulty a jeho príloh. Od šk. r. 1991/92 sa štúdium popri za
mestnaní v prvom ročníku neotvorilo. Z odborného hľadiska ne
považujeme takúto formu štúdia za dostatočne kvalitnú a spolu 
s ostatnými právnickými fakultami v bývalej ČSFR ju odmietame 
Pri tejto príležitosti podotýkame, že naše študijné predpisy umož
ňujú aj štúdium in absentia, t.j. poskytujú možnosť denného štú
dia popri čiastočnom zamestnaní. 

Výučba je zabezpečovaná prostredníctvom jednotlivých ka
tedier, ktorých je na fakulte v súčasnosti 14: 
- katedra dejín štátu a práva 
- katedra obchodného, finančného a hospodárskeho práva 
- katedra medzinárodného práva a politiky 
- katedra občianskeho práva 
- katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia 
- katedra správneho práva 
- katedra štátneho práva 
- katedra trestného práva, kriminalistiky a kriminológie 
- katedra telesnej kultúry 
- katedra teórie štátu a práva 
- katedra právnej komunikácie 
- katedra porovnávacej právovedy 
- katedra ekonomických vied 
- katedra rímskeho práva 

Na fakulte vyučuje 20 profesorov, 29 docentov, 43 odborných 
asistentov a 1 asistent Problémom v pedagogickom zbore ie po
merne vysoky priemerný vek profesorov a takmer žiaden asis-
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tent. Značná je aj  obme
na odborných asistentov 
Súvisí to najmä s nedo
statočným finančným za
bezpečením vysokoškol
ských učiteľov 

Záujem Študentov o Štú
dium na naSej fakulte je 
velký Velké počty prihlá
sených Študentov si vynú
tili zmenu prijímacieho ko
nania, ktoré sa uskutoč
ňuje s využitím výpočto
vej techniky Každoročne 
sa zúčastní prijímacieho 
konania asi 3 500 stre
doškolákov. Predpoklad 
stabilného ročného prijí
mania je asi 350 Študentov. Nárast počtu Študentov spôsobuje 
problémy s kapacitami nielen pedagogickými, ale aj priestorový
mi. Súčasnú situáciu ešte sťažuje uskutočňovanie rekonštrukcie 
'starej" budovy UK. 

Pokiaľ sa týka štúdia a jeho organizačného zabezpečenia, fa
kulta chce v budúcnosti veľmi starostlivo zvažovať každý zásah 
d o  systému štúdia a uskutočňovať len také zmeny, pri ktorých je 
možné preukázať pozitíva oproti doterajšiemu systému. Každá 
zmena totiž vyžaduje množstvo organizačnej práce Treba, aby 
si ju osvojili študenti, učitelia i administratívni pracovníci. Tento 
čas a energiu je lepšie využiť na obsahové skvalitnenie štúdia 

Koncom roka 1990 z Iniciatívy Dekanátu PF bol vypraco
vaný koncept odbornej výchovy slovenských diplomatov 
a vôbec pracovníkov v medzinárodných vzťahoch Bola zvole
ná forma špecializovaného dvojročného štúdia pričleneného 
k Právnickej fakulte UK. Ústav medzinárodných vzťahov Právnic
kej fakulty UK zabezpečuje prípravu odborníkov pre zahraničné 
vzťahy. 

Študenti na ústave požívajú všetky výhody vysokoškolských 
študentov postgraduálneho štúdia a poskytuje sa im štipendium. 

Obsahovo je  štúdium zadelené d o  piatich študijných okruhov, 
jednotlivé predmety sú jedno alebo viacsemestrové PrednáSky 
sa zameriavajú na právne problémy medzinárodných vzťahov, na 

STATISTICKÝ PREHĽAD  STUMNTOV 

Školský rok DŠ ŠPZ Zahr, Novopri) 
DS 

Novoprij 
Spz 

1985/86 590 428 13 124 62 

1986/87 538 352 24 120 122 

1987/88 550 342 20 154 88 

1988/89 600 362 23 160 101 

1989/90 609 401 26 153 109 

1990/91 819 393 35 293 42 

1991/92 1 054 327 36 404 

1992/93 1 527 211 49 552 -

1993/94 1 870 120 64 542 

ekooorrecfcé prober»у ггл 
dzmárodn/ch v z t a h w  na 
vlastnú diplomaciu, na // 
učbu jazykov 

Okrem týchto pravideí-
ných prednášok a kurzov 
sa pre študentov zabezpe
čujú ad hoc prednášky pri 
návštevách významných 
diplomatov, politikov, pro
fesorov (napr. doteraz 
prednášatelia z USA, Fran
cúzska, Nemecka, Belgic
ka, Talianska, Holandska) 

Ústav zatiaľ nadviazal pra
videlné styky s odbornými 
pracoviskami domácimi, 
ako i niektorými zahranič

nými: s americkým Civic Education Projekt, Univerzitou v o  Vied
ni, School of Advanced International Studies v Bologni a teraz 
nadväzuje spoluprácu s Diplomatickou akadémiou v o  Viedni. 
S týmito zahraničnými školami, resp. inštitúciami je  dohodnuté 
celosemestrálne alebo blokové pôsobenie ich profesorov na 
ústave. Tieto styky sa budú v únosnej miere rozširovať 

Prijímacie pohovory d o  budúceho ročníka sa budú konať po
čiatkom júla 1994. Očakáva sa, že v budúcom ročníku prijmeme 
cca 30-40 záujemcov 

Právnická fakulta UK otvára svoje brány, aby umožnila našej 
mládeži právnické vzdelanie a právnickú kvalifikáciu potrebnú 
pre výkon právnického povolania. Vysoké školy na Slovensku 
stoja pred zásadnými zmenami, ktoré sa týkajú aj právnickej fa
kulty. Očakáva sa totiž že právo a právny poriadok budú v na
sledujúcich mesiacoch prežívať čas svojej veľkej skúšky. Rodiaca 
sa demokracia a právny štát, lebo SR takýmto štátom je a chce 
byť aj pre budúcnosť, sa nezaobíde bez kvalitného právneho po
riadku na zrode ktorého sa budú podieľať aj právnici naše) fakul
ty Takto sa právnická fakulta dostáva do popredia záujmu v na
šej spoločnosti, do záujmu politického i edukačného, bude ju te
da charakterizovať dualistické spoločenské postavenie i poslanie. 

Vedeckovýskumná činnosť 
Vedenie Právnickej fakulty UK bolo v roku 1991 postavené v ro

vine vedeckého výskumu pred úlohu zvládnutia prechodu od do
vtedajšej praxe zapojenia pedagogickovedeckých pracovníkov 
fakulty d o  plnenia jednotlivých čiastkových úloh ŠPZV k novej 
forme participácie grantového systému, ako aj uspokojenia na
jširšieho spektra inštitucionálnych potrieb a v neposlednej miere 
individuálneho vedeckého rastu každého člena fakulty. Táto kva
litatívna zmena nebola jednoduchá najmä, ak bolo potrebné 
zmeniť pracovné stereotypy 75 vědeckopedagogických pracov
níkov. K tejto skutočnosti pristúpil další fenomén výrazného vstu
pu našich učiteľov d o  politického diania prevzatím aktívnych úloh 
a funkcií Súčasne sa v o  výraznej podobe stále nástojčivejšie 
prejavovali negatívne dôsledky roky pretrvávajúcej vekovej 
skladby právnickej fakulty pomerne výrazne delenej na staršiu 
a mladšiu generáciu a len symbolicky zastúpenej strednej gene
rácie Rovnako nemožno opomenúť zreteľ na prudko stúpajúcu 
konjuktúru právnickej profesie v o  verejnom, komerčnom а spolo
čenskom živote, nakolko v priebehu troch rokov odišla z fakulty 
viac ako desiatka asistentov a odborných asistentov Tento stav 
kontrastoval s prudkou gradáciou i záujmom o právnické štú
dium, ktorý si vynútil adekvátnu pracovnú kapacitu všetkých pe
dagógov fakulty. Spomenuté |avy hoci neboli všetky kvalitatívne 
nové, nadobudli výraznejšiu aktivitu a sprevádzali a sprevádzajú 
vedeckú a pedagogickú činnosť a podmieňovali jej možnosti 

Do života fakulty výrazným spôsobom zasiahla aj povinnosť spl
nenia podmienok uložených Akreditačnou komisiou utvorenou 
pri vláde SR. Podrobná analýza vzdelávacei a vedeckovýskum
nej práce na Právnickej fakulte UK prebiehala z tohto titulu zo 
strany pracovnej komisie AK SR veľmi intenzívne od júna 1992 

Kabinet kriminalistiky ketedry Irestneho prova, knminologie a kri
minalistiky PF UK 
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až do januára 1993 Už samotný výpočet okolnosti' ovplyvňujú
cich bežný život fakulty potvrdzuje, že bolo potrebné vyvinúť ne
malé úsilie, aby si fakulta dokázala udržaf svoj personálny a akč
ný potenciál. 

Fakulta, aj keď nie vždy bez problémov, sa dokázala adaptovať 
na nové úlohy, získať grantové projekty, úspešne ich plniť, pokra
čovať v kvalifikačnom raste, uchovať si v zásade svoju vedeckú 
produkciu a postupne, aj keď s nemalými ťažkosťami si dokázala 
získať nových pedagogických pracovníkov. Odpútanie sa MŠaV 
SR od tradičnej formy výchovy vedeckých pracovníkov cestou 
kandidátskych dizertácií, postavilo vedenie fakulty pred neľahkú 
úlohu takmer okamžitej zmeny vedeckej výchovy na postgra
duálne štúdium. V súčasnosti v postgraduálnom štúdiu študuje 
132 študentov. Zaostávala pritom a možno povedať aj zaostáva 
legislatívna valorizácia tejto novej formy, čo popri všeobecnej 
med zero vitosti nepôsobí stabilizujúco ani u nás. 

Pracovná skupina Akreditačnej skupiny vlády SR svojim uzne
sením č. 14.3.1 za aJ potvrdila spôsobilosť Právnickej fakulty UK 
konať štátne skúšky v študijnom odbore právo a rigorózne skúš
ky v schválených odboroch PGš, b/ uskutočňovať habilitačné ko
nanie a konanie na vymenovanie profesorov pri splnení pod
mienky konzultácie návrhov na habilitácie docentov a vymenova
nie profesorov ešte pred prerokovaním vo Vedeckej rade s pra
covnou skupinou AK. V tomto zmysle fakulta plní túto úlohu a na 
druhej strane AK predkladá vedeniu fakulty konkrétne odporúča
nia, s ktorými sú oboznamovaní všetci naši učitelia, ktorí stoja 
v tomto čase pred ďalším kvalifikačným rastom. V rokoch 1991-

-1993 bolo na fakulte vymenovaných 11 nových profesorov, 11 
docentov, 8 doktorov vied a 10 kandidátov vied 

Učitelia fakulty v uvedenom období publikovali doma a v zahra
ničí 23 monografií, predniesli 29 referátov, spracovali a publiko
vali viac ako dve stovky vedeckých a odborných prác a pripravili 
pre študentov 48 titulov skript a učebných pomôcok. 

Právnická fakulta sa v rokoch 1001-1993 zapojila celkom do 
plnenia 10 grantových úloh. 

Významné boli nielen výstupy grantových úloh, ale aj finančná 
participácia na technickom vybavení pracovísk riešiteľov. 

Pomerne vysoký štandard si udržiava účasť našich pedagógov 
na vedeckých konferenciách, sympóziách a seminároch doma aj 
v zahraničí. Nižšia je aktivita usporadúvania vlastných vedeckých 
konferencií, ktoré sa vlastne sústreďujú v posledných rokoch len 
na katedru pracovného práva a Nadáciu Štefana Lubyho 
(katedra teórie štátu a práva). Nadácia Š Lubyho sa zásluhou, 
najmä členov katedry teórie štátu a práva, dostala do širšieho po
vedomia vedeckej verejnosti, našla si svoju koncepciu a pravidel
nosť svojich akcií, napriek tomu, že zápasí s personálnymi a eko
nomickými ťažkosťami 

Realita spoločensko-politického vývoja v našei spoločnosti sa 
výrazným spôsobom transformuje nielen do oblasti štátu a práva, 
ale aj do možnosti a výsledkov vedeckého výskumu na našei fa
kulte Pôjde o to. aby sa uchovala vedeckovýskumná kapacita fa
kulty a udržiavala medzinárodná vedecká spolupráca s inštitúcia
mi v zahraničí V tomto smere sa žiada zdôrazniť, že iniciatíva jed
notlivých katedier alebo samotných pracovníkov v oblasti vedec
kovýskumnej činnost ešte zďaleka nie je vyčerpaná 

Zahraničné styky 
V posledných rokoch nadviazala fakulta 

čulé vedecké, pedagogické a spoločenské 

styky s partnermi v západoeurópskych kra

jinách a USA a snaží sa udržať väzby na 

odborné pracoviská v krajinách bývalého 

sovietskeho bloku, ktoré boli nadviazané 

už v minulých rokoch. 

Zahraničné styky fakulty a jej pracovníkov 
môžeme podľa povahy a spôsobu zabez
pečenia rozdeliť do troch skupín: 

1. Zahraničné styky gestorované a reali

zované na základe zmlúv medzi UK a inými 

univerzitami. 
2. Zahraničné styky vychádzajúce z me-

dzifakultných kontaktov a zmlúv, kontaktov 

katedier a jednotlivých učiteľov. 

3. Študijné pobyty našich študentov v za

hraničí, resp zahraničných na našej fa

kulte. 
V rámci zmlúv uzatvorených na základe 

medziuniverzitných kontaktov patria medzi 
najdôležitejšie kontakty medzi PF UK 
a právnickými fakultami v Groningene, 
Viedni, Brémách, Complutense - Madrid 
K týmto možno priradiť i kontakty uvedené 
pod bodom 2 s fakultami v Tulse (USA), 
Utrechte (Holandsko), Regensburgu 
(SRN), Paríži (Universite Paris II), na kto
rých UK čiastočne participuje a príležitos
tne vypomáha pri ich financovaní Napr na 
Univerzite v Groningene pôsobili doc 
Strážnická a prof Prusák Počas študijných 
pobytov predniesli prednášky na aktuálne 
témy súčasného právneho stavu u nás 

Na uvedenej univerzite študovali i naši 

študenti, pričom hodnotenie ich študijných 

výsledkov bolo na veľmi dobrej úrovni 

Na základe týchto skúseností na je
seň r. 1993 navštívili našu fakultu profesor 
B. C. Vis a A. Fenstra a po rokovaní s ka
tedrami predložili pre program TEMPUS 
návrh spolupráce na nasledujúce tri roky, 
počnúc šk.r. 1994/95. 

Pokiaľ ide o Holandsko, záujem o našu 
spoluprácu prejavili aj univerzity v Utrechte 
a Leydene. Spolupráca s univerzitou 
v Utrechte začala v rámci programu TEM
PUS, ale pre administratívne problémy bol 
tento program prerušený. Až začiatkom 
r. 1993 sa rokovanie urýchlilo a získali sa fi
nančné prostriedky na to, aby na univerzite 
v Utrechte, Regensburgu a Paríži študovalo 
v letnom semestri 1993/94 päť študentov 
a uskutočnil sa prednáškový pobyt jedné
ho učiteľa. Čo sa týka univerzity v Leydene, 
na jeseň 1993 sa uskutočnil výmenný týž
denný pobyt ôsmich študentov 

V rámci medziuniverzitných kontaktov sa 

uskutočnila na základe novej zmluvy Brati-

slava-Brémy obdoba bývalých bezdevízo-

vých výmenných praxi, dnes nazývané 

krátkodobým študijným pobytom. 

Obojstranné hodnotenie je pozitívne 
a v prípade dostatku záujmu a financií je 
záujem zo strany UK tieto praxe rozšíriť 
a pokúsiť sa obnoviť tie, ktoré boli realizo
vané v minulosti, t.j Kyjev a Halle Záujem 
je i zo strany Poľska (Krakow) a Maďarska 
(Miskolc a Pécs) - doposiaľ sú realizované 
skôr osobným stykom a prípravou nových 
zmlúv 

Limrtu|úcim faktorom pre zapojen* fakul

ty do zahraničných stykov gestor ovanych 

univerzitou ie skutočnosť, že pri uzatváram 

kontaktov UK presadzuje podmienku, aby 

do výmenných projektov boli zahrnuté na

jmenej dve fakulty UK pre spotočny prog 

ram. Pre špecifickosť právnického štúdia 

u nás i v zahraničí je táto podmienka ťažko 

splniteľná. 
Najvyšší počet zahraničných kontaktov 

vyplýva z kontaktov katedier a jednotlivých 

učiteľov. Osobitne treba spomenúť katedru 

pracovného práva (vzájomné návštevy, 

študijné pobyty a medzinárodný seminár), 

katedru rímskeho práva (výmenný seminár, 

pôsobenie našich učiteľov na Univerzite vo 

Viedni), ale aj ďalšie katedry, ktorých členo

via boli na krátkodobých či dlhodobých 

študijných pobytoch v zahraničí. 

O niečo problematickejšia je situácia 
v prijímaní zahraničných hostí u nás, preto
že napriek pozvaniam z našej strany, oby
čajne si tieto pobyty v celosti hradia zahra
niční partneri Napriek tomu niet katedry, 
ktorá by takéto kontakty v období uplynu
lých rokov nemala, pričom počet sa na
priek nedostatku financií zvyšuje Zdrojom 
sú granty, sponzori a predovšetkým prog
ram TEMPUS, ktorý po počiatočných ťaž
kostiach zaznamenal pokrok 

Skoro po novembri boli otvorené niektoré 

kontakty s USA Tieto sa vykryštalizovali na 

zmluvu s Univerzitou v Tulse, ktorej výsled 

kom bolo pôsobenie nášho učiteľa ako 

hosťujúceho profesora po dobu jedného 

semestra a následné usporiadanie 1 roční
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ka letného právneho inštitútu, ktorý sa ko

nal v júli 1993 v Bratislave Zúčastnilo sa ho 

34 amerických študentov a viacero našich 

študentov, z ktorých šiesti absolvovali kom

pletný program, vykonali skúšky a obdržali 

vysvedčenia Prejavom hodnotenia je záu

jem zopakovať letný inštitút, a to v dňoch 

4 júla - 3 augusta tohto roku s určitými 

zmenami 

Nezanedbatefnú úlohu zohral inštitút 
v záujme Američanov o Slovensko, ako 
aj v zlepšení obrazu fakulty v rámci UK 
a iných fakúlt a jeho pokračovanie by bolo 
potrebné udržal 

Pri hodnotení pôsobenia učiteľov v zahra

ničí sú pozitívom veľmi dobré hodnotenia 

zo strany zahraničných partnerov, napr 

v prípade prof Prusáka, doc Hollándera, 

doc. Krskovej, doc. Kolesára, doc Stráž

nickej, doc. Kresáka a dalších. 
Od januára 1993 treba zrejme do oblasti 

zahraničných stykov zařadit aj styky s fa

kultami v Českej republike. Do určitej miery 

sa bohužiaľ obmedzili kontakty s KU Praha, 

hoci na spoločných programoch participu

jú jednotliví členovia katedier, či katedry 

ako celky aj nadalej. Kontakty zostávajú 

najmä vdaka osobným stykom. 

Rozšírili sa kontakty s Brnom Dôvodom 

je jednak zvýšený záujem zo strany Brna, 

jednak určitá podobnosť fakúlt vo velkosti 

a systéme štúdia. V blízkej budúcnosti je 

zrejme možné počítať so zvýšeným počtom 

pôsobiacich výmenných prednáškových 

pobytov 

Pre oblasť zahraničných stykov mimo uni
verzitných zmlúv neposkytuje UK bohužiaľ 
temer žiadne prostriedky a fakulta túto po
ložku vo svojom rozpočte nemá. UK vyčle
nila na zahraničné styky v šk.r. 1991/92 
70 000,- Kčs, v šk.r. 1992/93 40 000,- Kčs 
a v roku 1993/94 doposiaľ len 8 000,- Sk. 
Preto pokiaľ zahraniční partneri neposkyt
nú dostatok financií na cestovné i po
byt, zostáva mnoho dobrých idei nezreali
zovaných. 

V uplynulom období študovalo v zahrani

čí množstvo našich študentov. Zvýšenie 

počtu umožnilo aj celkové zlepšenie jazy

kových znalosť študentov. Problémom je 

však doposiaľ započítavanie niektorých 

predmetov študovaných v zahraničí u nás 

Pretože semestre sa často prekrývajú, tre

ba umožniť vykonanie skúšok u nás v mi

moriadnych termínoch, výjsť čo najviac 

v ústrety, pretože záujem študentov je sku

točne značný. 

Počet zahraničných študentov u nás, mi

mo riadnych študentov fakulty, je doposiaľ 

minimálny Dôvodom je fakt, že zatiaľ ne

máme vytvorený študijný program v cu

dzom jazyku, najmä v angličtine 
Podobná situácia je v oblasti hosťujúcich 

profesorov u nás V súčasnej dobe v spolu
práci s Fullbrightovou komisiou pôsobí na 
katedre správneho práva po prvýkrát za
hraničný hosťujúci profesor Vzhľadom na 
relatívne dobré jazykové schopnosti u častí 
študentov sa predpokladá v budúcností 
rozšírenie takýchto kontaktov 

Pri realizácii zahraničných kontaktov vý
razne prispieva študentská organizácia 
ELSA. Niektorí jej členovia vypomáhajú pri 
zabezpečovaní pobytov zahraničných hostí 
u nás. 

Informatika 
Za hodnotené obdobie fakulta v oblasti informatiky zazname

nala značný pokrok Pred ukončením je kompletná počítačová 
sieť fakulty, jej napojenie na univerzitnú a ďalšie siete je funkč
né a využívané. Každá katedra je vybavená minimálne jedným 
počítačom s možnosťou napojenia na sieť. 

I podľa hodnotenia zahraničných partnerov je náš stav v oblas
ti výpočtovej techniky na dobrej európskej, čiastočne i svetovej 
úrovni. Výrazným príspevkom pre výmenu informácií je zavede
nie lokálnej i celosvetovej elektronickej pošty 

Knižnica Právnickej fakulty UK a informačný systém 
Knižnica Právnickej fakulty UK dostala 

priestory na 5. poschodí v prístavbe budo

vy Rektorátu UK a sklad na 1. poschodí tej

to budovy. 

V súčasnosti môžu čitatelia využívať 
okrem pôžičiek, tiež dve študovne. 

Do ročného výkazu o vysokoškolskej 
knižnici Škol (MSV SR) 10-01 za rok 1993 
knižnica vykazuje 76 266 kn.j. ako stav 
knižničného fondu k 31.12.1993. 

Počet dochádzajúcich časopisov je kaž
dý rok približne rovnaký V r. 1993 dochá
dzalo 310 titulov v počte 489 exemplárov 
Z toho 68 titulov je slovenskej proveniencie 
a 242 titulov zo zahraničia Objednávky sa 
realizujú na základe podnetov z katedier a 
po úpravách na zasadnutí Knižničnej rady 

Knižničný fond nadobudnutý od apríla 
1991 je spracovaný klasickým spôsobom, 

ale aj v elektronickej podobe V súčasnosti 

obsahuje táto báza dát údaje o 4 100 titu

loch monografickej literatúry. 
Staršie fondy ešte nie sú sprístupnené či

tateľom, pretože ich pracovníci knižnice Učebňa počáaiového prava právne/ informatiky 
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spracovávajú popri každodenných povin

nostiach. 

Knižnica právnickej fakulty ponúka záu

jemcom okrem tradičnej výpožičnej služby 

(v r. 1993 4 686 absenčných a 25 060 pre

zenčných výpožičiek), tiež informačné služ

by: spracovanie klasickej a strojovej rešer

še a poskytuje konzultačné a referenčné 

služby. 

O d  júla 1991 vydáva knižnica mesačne 

•Prírastky monografii*, v ktorých sú biblio

grafické údaje o nových knižných publiká

ciách získaných d o  fondu knižnice. Prírast

ky dostávajú všetky pracoviská PF UK, os

tatné právnické fakulty v SR a Č R  a cfalšie 

Študovňa monografii knižnice PF UK 

Základným problémom v edičnej činnosti 

po roku 1990 bolo vyriešiť enormné potre

by študijnej literatúry v súvislosť s dynami

kou právneho poriadku a s novou koncep

ciou výučby na fakulte. 

Pre plynulé zabezpečenie edičnej činnos

ti sme prikročili k úplne nevyhnutnému kro

ku a zriadili sme v rámci dekanátu fakulty 

vydavateľské oddelenie Úlohou tohto od

delenia je polygrafickou a obchodnou čin

nosťou zabezpečovať potreby fakulty v o  

vydávaní vysokoškolských učebných tex

tov, učebných pomôcok a materiálov pre 

skvalitnenie pedagogického procesu, a 

tým sprístupňovať výsledky vedeckej a pe

dagogickej práce na právnickej fakulte Vy-

davateíské oddelenie je registrované v Ma

tici slovenskej v Martine (ISBN), úzko spo-

vybrané inštitúcie. O d  r. 1993 vychádza 

mesačne "Informatórium Knižnice PF UK", 

ktoré obsahuje už uvedené prírastky litera

túry a dalšie aktuálne informácie. 
Každý rok vychádza "Zoznam dochádza

júcich časopisov", 2x ročne "Zoznam prí

rastkov EDO". V roku 1994 vydajú infor

mačnú príručku o knižnici v jazyku sloven

skom, anglickom, prípadne aj v nemeckom 

a francúzskom. Bude to záležať aj od vyda

vateľských možností fakulty. 

Fakulta získala od Európskej únie v r. 

1991 štatút špecializovaného EDO a zaradi

la sa tak d o  siete asi 300 týchto pracovísk 

na celom svete. Po vzniku samostatnej SR 

mm i »  V / V «  - j  Edicna činnost 
lupracuje s Vydavateľstvom UK, Edičnou 

komisiou fakulty. Zásluhou vydavateľského 

oddelenia sa vo veľkej miere podarilo skon

solidovať edičnú činnosť na fakulte. Vytvoril 

sa široký okruh autorov zúčastňujúcich sa 

nielen na vydávaní vysokoškolských učeb

ných textov, ale i odborných monografií ur

čených pre študentov a právnu prax Vy

tvoril sa stabilizovaný systém práce s ruko

pismi, k čomu prispelo aj uzatvorenie do

hody s dvoma tlačiarňami (GUPRESS, 

RESS). 
V našej edičnej činnosti významnou mie

rou sa prejavilo uzavretie zmluvy o spoloč

nom vydávaní vybraných titulov s vydava

teľstvom MANZ (Viedeň). 

V rámci edičnej činnosti vydávame už 

niekolko rokov zbornÍK príspevkov učiteľov 

fakulty nazvaný "Acta Facultatis luridicae" 

požiadala o kompletný štatút a tento jej bol 

v júli 1993 udelený. Z tohto titulu dostáva 

knižnica zadarmo produkciu vydavateľstva 

E U  (doteraz je to 1 300 titulov monografií a 

75 titulov časopisov). 

Úlohou knižnice je sprístupniť tieto infor

mačné materiály spôsobom prezenčných 

výpožičiek všetkým záujemcom. Používate

lia prichádzajú z celého Slovenska, najmä 

z ústredných orgánov štátnej správy, 

rôznych ústavov a tiež priamo z Úradu vlá

dy. O d  roku 1994 plánujeme 4x ročne vy

dávať časopis, ktorý by obsahoval aktuálne 

informácie o európskej integrácii a európ

skom práve. 

V roku 1993 sme založili osobitný mono

grafický rad "Studia luridica Bratisiavensia' 

Právnická fakulta Univerzity Komenského 

nesto|í mimo zmien, ktorými naša spoloč

nosť v súčasnosti žije Hospodársky a spo

ločenský pokrok je nemysliteľný bez cieľa

vedomej, všestrannej a súčasne diferenco

vanej prípravy mladei právnickej generácie 

na jej životné poslanie, predovšetkým pre 

prácu na súdoch, prokuratúre, advokácii, 

komerčných právnikov, notárstve, bezpeč

nosti, orgánoch štátnej správy a samosprá

vy a v hospodárskych organizáciách Kvali

ta výchovno-vzdelávacei práce na fakulte 

vždy bola. |e a bude priamo úmerná kvalite 

|в| vědeckopedagogického kolektívu 
Prof. JUDr. Florián Slvák, CSc., 

vedúci katedry dep'n štátu a práva PF UK 
JUDr. Anton Jančo, CSc., 

JUDr. Ladislav Vojaček, CSc 
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Univerzita Komenského prehlbuje svoje vzťahy 
s Francúzskom 

V o  svojich zahraničných aktivitách sa Uni
verzita Komenského snaží okrem iného 
nadviazať aj na všetky pozitívne tendencie 
z minulosti. Jednou z nich je  nesporne aj 
spolupráca s francúzskymi vzdelávacími in
štitúciami, ktorá sa začala úspešne rozvíjať 
ešte v období 1. Československej republi
ky. 

Spolupráca založená na duchovnom 
a kultúrnom príbuzenstve medzi slovenský
mi a francúzskymi intelektuálmi, prerušená 
v období komunistického režimu, prežíva 
obdobie svojej renesancie. Pomáha ju 
skvalitňovať a prehlbovať aj Francúzsky in
štitút s o  sídlom v Bratislave a jej budúce 
nádejné "kádre- už vyrastajú aj na bilin-
gválnych slovensko-francúzskych gymná
ziách p o  celom Slovensku. 

Vychádzajúc aj z týchto realít si vedenie 
UK uvedomuje perspektivnost a dôležitosť 
kontaktov s francúzskymi partnermi v ob
lasti vysokoškolského vzdelávania. Medzi 
mnohými medzinárodnými zmluvami 
o spolupráci podpísanými UK je  jednou 
z najúspešnejšie sa rozvíjajúcich Doho
da o spolupráci s Univerzitou Blaise Pas
cal v Clermont-Ferrand. 

Univerzita Blaise Pascal je  podobný typ 
univerzity ako naša. Spolupráca sa aktívne 
rozvíja najmä medzi matematicko-fyzikálny-
mi, filozofickými fakultami a fakultami teles
nej výchovy a športu na obidvoch stra
nách. Ročne sa vymení na krátkodobé štu
dijné a výskumné pobyty 5 vysokoškol
ských pedagógov z jednej aj druhej strany, 
jeden študent dostáva dvojsemestrové šti
pendium pre štúdium na tamojšej univerzi
te a okrem toho sa určitý počet študentov 
zúčastňuje krátkodobých a dlhodobých ja
zykových kurzov. 

V súčasnosti je velký záujem o prehĺbe
nie tejto spolupráce aj z o  strany ostat
ných fakúlt. O možnostiach jej ďalšieho 
prehĺbenia a skvalitnenia sa rokovalo pri 
návšteve prorektora pre zahraničné vzťahy 
Univerzity Blaise Pascal, prof. Jacka-Phi-
lippa Saint-Géranda v Bratislave, ktorá sa 
uskutočnila v mesiaci marci. Pána prorek
tora sprevádzal prof. Bellot-Antony, vedúci 
katedry lingvistiky a francúzskeho jazyka. 
Pri rokovaniach sa hovorilo veľa o možnos
tiach skvalitnenia vyučovania francúzskeho 
jazyka a najmä o jeho aplikácii pri medzi-
odborovom type štúdia tak, ako to vyžadu
je  dnešná prax. 

Keď hovoríme o našej spolupráci s Uni
verzitou Blaise Pascal, nedá sa nespome
núť slovenský lektorát, ktorý tam už počas 
niekolkých rokov úspešne vedie dr. 
Ž. Ozdinová, ktorá pre štúdium slovenské
ho jazyka získala v o  Francúzsku nemálo 
nadšencov. Medzi jej bývalých študentov 
patrí aj niekolko pracovníkov Francúzskeho 
veľvyslanectva a Francúzskeho inštitútu 
v Bratislave, ako aj študentov, vykonávajú
cich v súčasnosti odbornú prax v rozlič
ných slovenských alebo slovensko-fran
cúzskych inštitúciách 

V mesiaci marci našu univerzitu navští
vila aj  delegácia z programu TEMPRA, 
páni Jean Claude Martin a Pierre Raye 
TEMPRA je regionálna organizácia (región 

Rhone-Alpy), ktorá poskytuje štipendiá aj 
študentom a vedeckovýskumným pracov
níkom z krajín bývalého východného blo
ku. TEMPRA je  akýsi malý TEMPUS. Výho
da tejto organizácie oproti TEMPUSu je  
v tom, že schvaľovanie žiadostí tu nepre
chádza tolkými formálnymi procedúrami 
ako je to v prípade TEMPUSu a ich vybavo
vanie trvá kratšie. Tieto štipendiá boli ude
lené už mnohým študentom a vedeckovýs
kumným pracovníkom z Poľska a Českej 
republiky. Zo Slovenska to zatiaľ bolo len 
niekolko ojedinelých prípadov. Členovia 
oficiálnej delegácie z programu TEMPRA si 
podľa ich vlastných slov odniesli so sebou 
veľmi dobré dojmy z našej univerzity a tiež 
niekolko žiadostí o štipendijné pobyty, čo 
nám dovolúje dúfať, že medzi tými, ktorým 
už v krátkej dobe budú udelené štipendiá 
TEMPRA budú aj učitelia a študenti na
šej univerzity. Predstavitelia programu 
TEMPRA rokovali aj so zástupcom riaditeľa 
Francúzskeho inštitútu v Bratislave, pánom 
Lucom Buniolom Laffontom a s vedeckým 
ataché pri Francúzskom veľvyslanectve, 
pánom Brunom Fernándezom, ktorí tiež 
prisľúbili podporiť spomínané aktivity 

Kecľ hovoríme o spolupráci medzi UK 
a francúzskymi univerzitami, v neposled
nom rade treba spomenúť aj veľmi plodne 
sa rozvíjajúcu spoluprácu s Bordeaux 

Juhofrancúzske Bordeaux je družobným 
mestom mesta Bratislavy. Nachádzajú sa 
tu tri univerzity Bordeaux I, II a III, ktoré 
podpísali Dohodu o partnerstve s bratislav
skými univerzitami. Oddelenie medzinárod
ných vzťahov Rektorátu UK pripravuje prija
tie troch rektorov z Bordeaux na UK, aby 
vedenie univerzity s nimi prerokovalo kon
krétne možnosti tejto veľmi sľubnej a po
trebnej spolupráce. Je veľmi vítané, že spo
lupráca bude z oblasti už existujúcej spolu
práce v oblasti matematických a prírod
ných vied rozšírená aj na oblasť spoločen
ských vied. O d  budúceho semestra prijme 
Univerzita Bordeaux i dvoch hosťujúcich, 
francúzsky hovoriacich profesorov (1 z ob
lasti práva a 1 z oblasti managementu) 
z našej univerzity. Podobnú možnosť pos
kytne aj naša univerzita svojej partnerskej 
univerzite v Bordeaux. 

Na štátnom lýceu Camille Julian v Bor
deaux študujú úspešne aj slovenskí štipen
disti. Štúdium financuje Francúzsko. V lete 
tu už budeme mať prvých piatich maturan
tov. Budú môcť pokračovať v štúdiu na slo
venských univerzitách ? Tak by si to pred
stavovala francúzska strana. Avšak na to, 
aby im UK alebo iná univerzita na Sloven
sku mohla poskytnúť ďalšie adekvátne vy
sokoškolské vzdelanie je treba vyriešiť celý 
rad formálnych, aj obsahových záležitost 
A j  o tomto by sa mak) rokovať pri návšteve 
francúzskych rektorov z univerzít v Bor
deaux a s predstaviteľmi Francúzskeho veľ
vyslanectva na jeseň tohto roku. Bude to 
ďalší významný krok na ceste ku skvalitne
niu a prehĺbeniu už tradičnej spolupráce 
medzi našim a francúzskych školstvom. 

Mgr. Pavlína Šišmiiová, CSc. 
Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK 

Prof. JUDr. Karel Laštovka 
rektor UK 

v školskom roku 1924/25 

Profesor Laštovka sa narodil v Kolíne 
14. 2.1876, zomrel v Prahe 10. 6. 1941. Štúdium 
na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej ukončil 
roku 1900. Za riadneho profesora pre odbor ná
uky správnej a československého práva bol vy
menovaný pre Právnickú fakultu Univerzity Ko
menského dňa 20. 5. 1921. 

V Sk. r. 1921/22 a 1928/29 zastával prof. LaS-
tovka funkciu dekana Právnickej fakulty UK. 
Funkciu rektora UK zastával v Sk r. 1924/25. 
členom Akademického senátu UK bol v rokoch 
1926-28 a 1831-34. 

Na Právnické] fakulte UK bol predsedom Komv-
sie pre Štátne skúšky Státovedecké a členom ko
mis«' pre Statne skúšky historickoprávne a judi-
ciárne. 

Pri Ministerstve unifikácií bol členom komeií 
pre odbor práva štátneho a správneho. 

Vedecky sa prof. Laštovka venoval najmä 
správnemu právu. Bol autorom mnohých člán
kov a štúdií venovaných problematike teórie 
právno-politických otázok spojených s prestav
bou organizácie a so zmenami v oblasti Štátnej 
správy na území ČSR a iných slovanských kra
jín. Je autorom koncepcie župného členenia 
ČSR. 

Prof. Laštovka publikoval monografie "Nástin 
íupnřio zřízeni*, Praha, 1920; "Úprava o po-
méiu náboženských spoiočenstvf ke státu", 
"Vývoj organisaca veréjné správy v Republice 
československé', Praha 1925; 'Správní soudnic
tví ve státech slovanských'. Praha, 1934; 
"Československo správní právo'. Praha. 1936 
a ďalšie. 

Prof. Laštovka bol členom Učenej spoločnosti 
Šafárikovej, Slovanského ústavu, Právnej rady 
pri Predsedníctve Ministerskej rady, Právnej ko
misie pri Zemskom zastúpení na Slovensku. Bol 
mimoriadnym členom Cesket akadémie vied 
a umení 

Z preslovu, ktorý predniesol prof. Laštovka pri 
svojej inaugurácii na post rektora UK ma zaujala 
myšlienka: 'Mládež slovenská osvobozena 
z pout madarizácie dychtí a touží po co nefhorfc-
véjším uplatnéní svých sä ve všech složkách kut-
turníio života Ma li se však uplatnil bezpečné 
jeté a trvale, jest třeba, aby si opatria přesné 
a hluboké védomosti Mohu proto vám doporuč»-
ti, abyste plné používali prostředků vzdélávedch. 
jež universita poskytuje a abyste zetména véno-
vali pozornost cizím tazykúm' 

Prof. Laštovku si pr pomineme ako človeka 
ktorý viedol Pravncku fakultu UK v prvom, n »  
moriadne tažkom období te( vznécu Pritom ne
možno zabudnut ani na ieho prínos pn budovaní 
československo) Statnět správy a natmé právne
ho zabezpečenia novovznícajucch správnych 
útvarov 

PfiOr. Daniel Janou 
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V roku 1985 sa študenti Fakulty telesnej 
výchovy a športu UK prvý krát zúčastnili na 
najdlhšom a zároveň i najťažšom bežec
kom lyžiarskom podujať, ktoré sa v tom ča
se na našom území organizovalo - Po hře
benech Krkonoš. 

O d  tých čias sa mnohé zmenilo. Nielen 
v. organizácii podujatia, trase pretekov, ale 
zmenil sa i názov podujatia - dnes je to 
"Krkonošská 70-ka". Z niekdajších 10-čle-
nných družstiev sa dnes štartuje v päťčlen
ných hliadkach, ktoré stanovenými kontro
lami, resp. i na celej trase postupujú spo
ločne. 

Toto náročné podujatie sa časom stalo 
pravým vyvrcholením zimnej sezóny pre 
študentov, hlavne z FTVŠ UK (zastúpenie 
študentov z ostatných fakúlt bývalo väčši
nou len sporadické), grupujúcich sa v Od

bore turistiky (dnes v Klube turistov) pri TJ  
Slávia Univerzita Komenského. Uplynulý 
rok - 1993 znamenal prerušenie tradície 
štartov reprezentantov Univerzity Komen
ského na podujať, hlavne pričinením eko
nomických problémov. 

V tomto roku, hlavne vďaka vedeniu FTVŠ 
UK a TJ  Slávia UK Braťslava, ktoré výrazne 
podporili účasť na podujať, v štartovnom 
poli sa opäť prezentovali i zástupcovia na
šej univerzity. Treba podotknúť, že naši štu
denti boli na podujať jedinými reprezen
tantmi nielen UK a Bratislavy, ale celého 
Slovenska. O dobrej reprezentácii okrem 
dosiahnutých výsledkov svedčí i uznanie 
organizátorov, ich z á u . v n  a starostlivosť 
i pozvanie "našich Slovt J" (ako sa o vý
prave študentov UK vyjadrovali) aj na bu
dúci ročník podujatia. 

Účasť na Krkonošskej sedemdesiatke, to 
pre účastnila nie je len náročný športový 
výkon, ale aj možnosť poznávania, kultúr
neho vyžitia v novom prostredí. Z troch de
siatok študentov FTVŠ UK, tohtoročných 
účastníkov podujatia, len štyria túto oblasť 
už návšťvili. No i pre tých bol výstup na 
Snôžku (1 602 m) za ideálneho počasia 
i turistický prechod časti hlavného hrebeňa 
Krkonôš (Pec pod Snéžkou - Špindlerův 
Mlýn), ktorí absolvovali aj ako prípravu na 
vlastné preteky, určite príjemným zážitkom. 

Ostáva iba veriť, že o rok sa podobné zá
žitky naskytnú i ďalším študentom Univerzi
ty Komenského a tradícia našej účasti na 
Krkonošskej 70-ke nezanikne. 

Mlloé Chromík 

Časť vypravy na vrchole Snéiky Pod Sněžkou 

Pri príležitosti osláv 75. výročia za
loženia Univerzity Komenského 
v Bratislave a Masarykovej univerzi
ty v Brne, stretli sa študenti oboch 
vysokých škôl na priateľských pre
tekoch v plávaní. Bratislavskú uni
verzitu reprezentovali študenti fakul
ty telesnej výchovy a športu a br
nenskú študenti pedagogickej fa
kulty vedení prof. J. Motyčkom. 

Plavecké stretnutie sa uskutočnilo 
na Lafranconi 15. marca za velkej 
účasti obecenstva z radov študen
tov i pedagógov. V otváracom prí
hovore prodekan FTVŠ UK doc. 
PhDr. M. Kips, CSc., poukázal na 
význam stykov podobného charak
teru medzi študujúcou mládežou 
a potrebu nadväznosti na bývalú 
športovú aktivitu oboch univerzít so 
spoločnou historickou tradíciou. 

Súťaž sa konala v klasických plaveckých disciplínách, v ktorých 
boli dosiahnuté veľmi dobré výkony: 50 m voľný spôsob ženy 
Gulíková.FTVŠ - 30.5 sek, muži R. Hlavatý,FTVŠ - 25.3, 100 m 

Najúspešnejšia plavkyňa stretnutia univerzít, reprezentantka 
Slovenska J. Korbašová 

v.sp. ženy Hebká D.,PF - 1:09 4 min, 
muži G. Baran, FTVŠ - 57.5 sek, 50 m 
znak ženy Korbašová, FTVŠ - 36 2 
muži R. Hlavatý, FTVŠ - 32.1, 50m pr
sia ženy P Dufková, PF - 36.7 muži 
Z. Kosálek, PF 32.9 sek, 4x50 m polo
hová štafeta ženy FTVŠ - 2:19.5 min, 
muži PF 1:58.4 min. 
Najzaujímavejšie pri tom boli preteky 

štafiet, keď sa v o  vedení sfriedali 
plavci oboch univerzít Za Univerzitu 
Komenského štartovala i úspešná re
prezentantka Slovenska v plávaní, 
študentka FTVŠ J. Korbašová, ktorá 
suverénne víťazila v znakárskych dis
ciplínách Ďalším reprezentantom 
Slovenska, ale v triatlone, bol G Ba
ran víťaz v krauliarskych disciplínách 
Úspešne si počínali v kraulových šta
fetách i reprezentanti vodného póla 
0 .  Kuchárik a J Kalinka 

Bolo to sympatické športové podujatie v priateľskom ovzduší 
a zápolení, kde víťazili všetci štartujúci už svojou účasťou 
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