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Pre väčšinu fakúlt UK bol 28 február 
posledným dňom, dokedy sa  prijímali 
prihlášky na štúdium. Onedlho sa do
zvieme, aký je celkový počet uchádza
čov i to, ktorá fakulta je najžiadanejšia 
I keď konečné číslo nebude celkom 
presné, pretože mnohí adepti vysoko
školského štúdia využívajú možnost! po
dař prihlášku na viacero fakúlt, predsa 
len bude určitým Indikátorom záujmu 
o vysokoškolskú kvalifikáciu. Bude nižší 
alebo vyšší ako vlani? A premietne sa do 
počtu prihlášok o štúdium na UK zvýše
nie študentských poplatkov a súčasná 
sociálna situácia rodín ? Veď rodina, kto
rá dnes posiela dcéru či syna na vysokú 
školu musí rátef s tým, že päť rokov štú
dia ju bude stáť pri všetkej skromnosti 
vyše 120 000 Sk. 

V súčasnosti je ťažko předpokládej, 
ako sa bude v najbližších rokoch záujem 
o vysokoškolské vzdelanie vyvíjať. Vlani 
sa hlásilo na UK vyáe 20 ООО študentov, 
do lavíc v posluchárniach si však mohla 
sadnúť necelá šestina Zatiaľ teda dopyt 
ešte prevyšuje ponuku. Odhliadnuc od 
balíka problémov limitujúcich počet prijí
maných študentov kardinálnou otázkou 
ostáva, či trend záujmu o vysokoškolskú 
kvalifikáciu je trvalý alebo bude postup
ne klesať. Kardinálnou najmä z hľadiska 
spoločenskej cesty k prosperite, na kto
rej by mal mozgový kapitál konečne zoh
rať rozhodujúcu úlohu Zdá sa, že pro
gnózy sú skôr zahmlené a preto iba bu
dúcnosť ukáže, koľko karótov bude mať 
hodnota vysokoškolského vzdelania 

J. Hlnnerová 

Pre britskú vládu 
je najväčším úspechom a najväčšou pýchou ich vysoké školstvo 

POCTA INTELEKTU 
Ako jediný reprezentant vysokých škôl strednej Európy zúčastnil sa rektor UK prof 

MUDr. J. Švec, DrSc., na pozvanie Úradu kráľovnej odovzdávania najvyiiieho kráľovského vy
znamenania britským univerzitám a výskumným pracoviskám, ktoré obdržali za významný prínos 
pre intelektuálny, ekonomický, kultúrny a sociálny rozvoj spoločnosti, za výsledky v oblasti vedy 
a výskumu. Zlaté medaile a diplomy 21 rektorom britských vysokých ikô l  odovzdala osobne 
S. februára 1905 v Buckinghamskom paláci britská kráľovná Alžbeta II. 

Spolu s 40 prominetnými hosťami z celého 
sveta mal rektor UK prof. J. Švec možnosf stret-
nút sa i s britským premiérom Johnom Majo
rom, princeznou Ann a významnými osobnosťa
mi britského vysokého školstva, štátnej správy, 
podnikatelskei sféry, diplomatického zboru a 
rôznych nadácií. 

*Z poznatkov, pocitov a zážitkov by som rád 
vyzdvihol najmi vystúpenie premiéra Johna 
Majora, ktorý zhodnotil úlohu britského vyso
kého školstva pre rozvoj modernej spoloč
nosti v modernom svete' uviedol po návrate 
z Londýna na tlačovej konferencii prof. Švec. 

"Podia slov J. Majora najväčším úspechom 
a najväčšou hrdosťou vlády Velkej Británie je 
britské vysoké školstvo. Britské vysoké školstvo 
prešlo prudkým rozvojom najmä v ostatnom de
saťročí. Kým v roku 1965 celý britský vysoko
školský systém pozostával zo 16 vysokých škôl, 
na ktorých študovalo 110 000 študentov, dnes 
má Velká Británia viac ako 100 štátnych a desiat
ky privátnych školských ustanovizní, na ktorých 
študuje viac ako 1,3 milióna študentov. Tento 
trend vývoja vysokoškolského systému za 
posledné roky sleduje ústrednú myšlienku, že 
bez intelektu niet pokroku ani nádeje pre efektív
ny rozvoj hospodárstva a prosperitu štátu. Revo
lúciu v celom britskom vzdelávacom systéme pri
niesla najmä cielená diverzrfikácia vysokého 
školstva, ktorá pomohla priamo piepojiť pôsobe
nie vysokých škôl na vereiný sektor Dnes brit
ské vysoké školy, ktoré sú skôr ponímané ako 
regionálne vysoké školy, vychovávajú erudova
ných odborníkov pre lokoiegionálny trh prace, 
pričom odborná príprava sa deje na naivyššei 

vysokoškolskej intelektuálne] úrovni Univerz ty 
pochopitefne. zabezpečuj intelektuálnu špičku 
pre všetky sféry verejného sektoru 

Premiér zdôrazní potrebu adekvátneho finan
covania vysokých škôl vo všetkých činnostiach 
najmä v oblasti vedeckého výskumu a služieb 
verejnosti Podlá jeho slov (e akademický svet 
prostredím, kde sa materializuj brilantne 
myšlienky, brilantné idey, je to svet budúcnosti 
národov Velkej Británie. 

Britská vláda si je vedomá nesmiernej zodpo
vednosti vysokých škôl pri príprave a zvyšovaní 
intelektuálneho potenciálu krajiny. J. Major po
vedal: Dnes sa rodia deti, ktorým tento svet dáva 
velkú príležitosť Príležitosť žiť a pracovať na 
najvyššej vzdelanostnej, kultúrnej a sociálnej 
úrovni spoločnosti To je však možné dosiahnúť 
len vtedy, ak je krajina postavena na vzdelanosti 
Premiér tiež vyzdvihol postavenie učitela Označil 
jeho prácu za najzodpovednejšie a najpos-
vätnejšie povolanie, ktoré si zaslúži všetky formy 
ocenenia a uznania, o čom svedčí i rozhodnutie 
královnei Alžbety II. udělovat najúspešnejším 
univerzitám najvyššie kráľovské ocenenie.' 

Na slávnostnom zhromaždení mal prof. 
J. Švec možnosť osobne sa stretnúť s britským 
premiérom Johnom Majorom a v krátkom roz
hovore vyzdvihol poctu, ktorej sa dostalo SR 
a UK pozvaním na kráľovský dvor a účasťou na 
tomto mimoiiadne významnom medzmáiodnom 
podujatí. 

Počas pobytu v Londýne navštívil tektoi UK 
prof. Švec Kráľovský ustav pre výskum rakoviny 
a University College London 

(jh) 
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• Kráľovský kompliment rektorovi 
• Kreditový systém - áno či nie 
• Čo  rozhoduje pri delení rozpočtu 
• V apríli noví senátori 
• Nepodceňujte bezpečnost pri práci 
• Novinky v Botanickej záhrade UK 
• Kto dostane internát 
• Je tu opát katedra žurnalistiky 

Akademický senát Univerzity Komenského oznamuje akademickej 
obci, že sa na váetkých fakultách a pracoviskách U K  uakutoénia 
v dňoch od 28. marca do 10. apríla 1995 

VOĽBY 00 AKADEMICKÉHO SEiÁTU UK 

Akademický senát UK je najvyášim samosprávnym organom UK. 
Rozhoduje o závažných otázkách života univerzity, preto sa 
zúčastnite volieb a zodpovedne zvážte, kto vas bude v senáte 
reprezentovat. 



Kredltový systém štúdia je typický najmä pre americké vysoké školy. Uplatňuje sa však aj v Európe hlavne na technicky profilova
ných univerzitách a postupne preniká al k nám. Vedenie UK je presvedčené o výhodách kredltového systému štúdia a podporuje 
myšlienku, aby na fakultách nahradil klasický spôsob výučby. 

-»Pán prorektor, mohli by ste stručne vysvětlit podstatu kre
dltového systému Štúdia, Jeho výhody a nevýhody? 
Doteraz sa na našich vysokých školách uplatňoval tradičný, klasic

ký spôsob štúdia, v ktorom výučba študentov prebieha podľa Jed
notného učebného plánu a každý predmet Je zaradený do určitého 
ročníka štúdia. Ak študent niektorý predmet nezvládne, musí opa
kovat celý ročník. Tento sys
tém v podstate nabáda štu
dentov získavať Iba priemer
né znalosti, podávat priemer
né výkony a zaoberať sa spra
vidla Intenzívnejšie štúdiom 
len počas skúšobného obdo
bia. Nevytvára dostatočný ča
sový priestor pre hlbšie štúdi
um a aj voliteľné predmety sa 
dostávajú na vedľajšiu kolaj. 

Vedia klasického systému 
štúdia Je v Európe ešte rozší
rený aj tzv. modulový, bloko
vý systém. Ten Je založený na 
učebných plánoch, ktoré 
umožňujú volbu študijného 
programu zloženého zo súbo
rov blokov, modulov a Im pri
radených tém. V blokovom 
systéme sa ruší zväčša ročníková organizácia štúdia a Je určitým pre
chodom ku kreditovému systému. 

Teraz konkrétnejšie o kredltovom systéme. Na rozdiel od klasické
ho spôsobu štúdia umožňuje kredltový systém študentom v rámci 
predpísaných pravidiel zvoliť Individuálny študijný plán, pričom zá
kladnou mierou plnenia Ich povinností v stanovených časových hla
dinách Je počet získaných jednotiek študijnej záťaže - kreditov. Ab
solvovanie každého predmetu je ohodnotené určitým počtom kre
ditov zodpovedajúcich náročnosti predmetu. Kredit teda vyjadruje 
váhu, významu predmetu . Kredit predstavuje Istý zlomok ročného 
(semestrálneho) študijného úsilia vynaloženého na prácu priemer
ným študentom. Je definovaný počtom hodín - Jednak reálnych ho
dín, ktoré musí študent povinne absolvovať v škole a počtom hodín, 
ktoré musí priemerný študent venovať samostatnému štúdiu. Do 
práce študenta teda patrí popri priamej účasti na výučbe aj čas, kto
rý potrebuje na štúdium predpísanej látky - napr. literatúry, spraco
vávanie projektov, riešenie príkladov a pod. Ten sa vypočítava podľa 
rozsahu a náročnosti predpísaných činností pre Jednotlivé predme
ty, pričom sa vychádza z vopred stanoveného priemerného času. Na 
amerických univerzitách počet povinných vyučovacích hodín nepre
sahuje 20 do týždňa, ostatné hodiny sú venované samostatnému 
štúdiu. Z toho vyplýva, že študent, ktorý prichádza na prednášky, 
musí byť na ne pripravený. Zvyčajne profesori vopred dávajú štu
dentom zoznam a termíny prednášaných tém. 

Povinné predmety, ktoré musí absolvovať každý, kto chce získať 
diplom z určitého odboru, predstavujú asi 50-80% kreditov, voliteľné 
predmety, ktoré si študent zapisuje podľa svojho záujmu, asi 20-50% 
kreditov. 

Počet získaných kreditov za predmet odzrkadľuje predovšetkým 
kvalitu práce študenta. Aby sa mohla zhodnotiť aj jej  kvalita, násobí 
sa hodnota kreditu koeficientom úmerným získanej známke Na
príklad ak študent Je ohodnotený na "výbornú", násobí sa počet kre
ditov dvoma, pri "veľmi dobre" 1,5 krát a pri "dobrej" jedenkrát 
V USA Je potrebných pre získanie titulu bakalár asi 120 kreditov, pre 
titul magistra asi 160 a pre získanie PhD asi 210 - podľa toho, ako si 
tá ktorá univerzita určí 

-»Aké sú teda výhody a nevýhody kredltového systému štúdia 
pri Jeho aplikácii na naše podmienky? 
Ja osobne pokladám za najväčšiu výhodu kredltového systému in

dividualizáciu štúdia. Študent má nielen možnosť pri vytváraní indivi
duálnych študijných plánov širšej voľby obsahu štúdia, ale môže sl aj 
zvoliť študijné tempo. Kredity, ktoré získa, platia napríklad i po roč
nom prerušení štúdia Môže, ak to zvládne, urýchliť tempo štúdia 
a ukončiť školu skôr, alebo naopak predĺžiť štúdium podľa toho, ako 
mu t o  vyhovuje. Ďalšou prednosťou kredltového systému je, že vná
ša do štúdia väčšiu systematičnost a tvorivosť Jednotlivca Formálne, 
pamäťové zvládanie štúdia nahradzuje logický a tvorivý prístup 
Dôležitým aspektom je aj to, že porovnateľné podmienky kredltové
ho systému umožňujú mobilitu študentov medzi fakultami, vysoký

mi školami doma aj v zahraničí. Kredltový systém štúdia zvyšuje tiež 
rozhodovaciu samostatnosť a zodpovednosť študenta za priebeh 
štúdia. 

Na druhej strane nevýhodou kredltového systému Je Jeho nároč
nosť na administratívu. Musí sa viest evidencia študentov, počet ab
solvovaných kreditov, študijných odborov a predmetov, organizač

ne zlaďovať Intenzitu záujmu 
študentov o predmety a pod 
Vyžaduje tiež hustú sieť štu
dovní a knižníc bohato záso
bených študijnou literatúrou 
Predovšetkým však pilierom 
kredltového systému Je osob
nosť učiteľa. Jeho schopnost 
a pripravenosť k individuálnej 
práci so študentaml Tá nebe
rie ohiad na pevnú pracovnú 
dobu, ale vyžaduje perma
nentný kontakt so študentaml 
od siedmej ráno do desiatej 
hodiny večer Z Individuálnych 
kontaktov počas semestra zís
kava študent 70% ohodnotení 
Tým by sa. prirodzene, pod
statne skrátilo skúšobné ob
dobie 

-»V  čom vidíte najväčší probtém prechodu z klasického rva kre 
dltový systém štúdia? 
Nazdávam sa. že práve v pripravenosti pedagógov a v Ich ochote 

prejsť na časovo a profesionálne náročnejší pedagogicky proces 
Kredltový systém vyžaduje zmeniť od základu spôsob vyučby Na 
mnohých fakultách je dnes nedostatok pedagógov a u jestvujúci su 
značne pracovne zaťažení Zavedenie kredltového systému ešte Иас 
zvýši náročnosť pedagogickej práce a predovšetkým na jeho počiat 
ku aj zaťaženosť učiteľov 

Ďalej pre plnohodnotné zavedenie kredltového systému Je potreb
ná zmena, resp. novelizácia vysokoškolského zákona Vzhľadom na 
sociálne výhody študentov (Internáty, stravovanie, štipendiá) štát sl 
nemôže dovoliť "večných" študentov. Bude musieť byť stanovená 
maximálna povolená dĺžka štúdia, počas ktorej študent bude mat 
nárok na sociálne výhody Akonáhle Ju prekročí, mal by sl štúdium 
platiť sám. 
-»Vedenie UK Je prívržencom kredltového systému a odporučilo 

fakultám Jeho postupné zavedenie Aký Je názor fakúlt? 
Rozdielny. Niektoré fakulty už uplatňujú určité prvky kredltového 

systému štúdia - napr prírodovedecká, matematlcko-fyzikálna. far
maceutická, niektoré v súčasnosti vypracovávajú pre kredltový sys
tém študijný program - napr. pedagogická fakulta, niektoré fakulty 
kredltový systém odmietajú ako lekárska a právnická fakulta. Práv
nická fakulta skúša blokový systém, zrušila ročníky a celé štúdium 
rozdelila do troch blokov. Predpokladám, že pri tom aj zotrvajú 
-»Zavedenie kredltového systému Je teda vecou fakúlt? 

Nie celkom. Názor vedenia UK Je, že by na kredltový systém mali 
prejsť všetky fakulty UK a že by hlavné zásady kredltového systému 
mali byť na všetkých fakultách rovnaké, porovnateľné so zahranič
nými. Vedenie UK nebráni tomu, aby v kredltovom systéme boli 
premietnuté všetky špecifiká Jednotlivých fakúlt Zmenu systému 
štúdia nechceme a nemôžeme nariaďovať zhora Fakulty sa musia 
najskôr sami s novým systémom štúdia stotožniť, vnútorne sa pres
vedčiť, že kredltový systém prispeje k skvalitneniu štúdia a zvýrazní 
individuálne schopnosti študenta 
-»Ako dlho môže na UK trvať prechod z klasického na kredltový 

systém štúdia? 
Predpokladáme, že proces postupnej zmeny systému štúdia môže 

u nás trvať 3-4 roky. Závisí to, ako som už povedal, od postoja a ini
ciatívy fakúlt a od legislatívnych úprav 

(Jhl 

/ 

Názory na opodstatnenosť prechodu fakúlt UK na kredl
tový systém štúdia sú v akademickej obci rôzne. Privíta
me, ak sa tento rozhovor, této téma stane podnetom k dis
kusii, polemike, výmene názorov na stránkach naáich 
novfn. 

0 ZAVEDENÍ 
KREDITOVÉHO SYSTÉMU ŠTÚDIA NA UK 

hovoríme dnes 
s 1. prorektorom UK 

prof. RNDr. Pavlom Hrnčiarom, DrSc., 
prorektorom pre vzdelávaciu činnosť 

2 



Dve Otázky pre kvestorku UK Ing. Zoru Dobríkovú 

KRITÉRIÁ DELENIA PEŇAZÍ SCHVÁLENE 
•Vo februári Kolégium rektora UK a Akademický senát UK schválili kritériá ročného rozdelenia 

finančných prostriedkov, ktoré univerzita očakáva na rok 1005. Prečo je potrebné stanovovať 
kritériá delenia rozpočtu a čo je pre ich tvorbu určujúce? 

Pokúsim sa to velmi zjednodušene vysvetliť. Finančné prostriedky pridelené zo štátneho rozpočtu 
sú určené univerzite ako celku, pričom celkový objem pozostáva z niekolkých limitov. Každý z nich 
vymedzuje určitý druh prostriedkov, ktoré sa líšia svojim účelom i spôsobom čerpania a použitia 
Časf z nich predstavujú účelovo viazané investície - napr. na stavby, ktoré vôbec nemožno použit 
iným spôsobom. Časť pozostáva z účelových prostriedkov na rozvoj vedy a ťažisko tvoria 
prostriedky určené na zabezpečenie prevádzky budov a výučbu. Z prevádzkových peňazí sa 
vyčleňujú prostriedky potrebné pre tie súčasti univerzity, ktoré nesúvisia priamo s pedagogickou 
činnosťou - napr. študentské domovy a jedálne, botanická záhrada, výpočtové centrum a pod., ako 
aj prostriedky pre havarijné a nepředvídatelné okolnosti. Zvyšná časť sa delí medzi fakulty 
kriteriálnym spôsobom. A prečo sú kritériá potrebné? Ich použitím sa zviditefnia všetky finančné toky 
na univerzite, zabezpečuje sa optimálne využitie všetkých finančných prostriedkov a čo je hlavné • 
pomáhajú pri zabezpečovaní objektivity rozdelovania. Prvé takéto kritériá boli schválené Kolégiom 
rektora UK a AS UK ešte v roku 1992 a môžem povedať, že sa osvedčili. Odvtedy sa každý rok 
prehodnocovali a postupne sa prehlbovala aj závislosť na kvalite (meria sa zaradením fakulty do 
skupín podlá Akreditačnej komisie). Hlavným výkonovým ukazovatefom fakúlt sú pre delenie 
prostriedkov určených na nákup strojného vybavenia počty učitelov, vedeckých pracovníkov, 
študentov denného štúdia bez samoplatcov, doktorantov a zohľadňuje sa tiež počet 
experimentálnych diplomových prác. Ďalej do výpočtu vstupuje koeficient akreditácie a koeficient 
experimentálnej náročnosti, ktorý zohladňuje najmä prístrojovú náročnosť fakulty. Pri delení 
prevádzkových prostriedkov sa zohladňujú nároky na chod budov (fixné výdavky) i výkon fakulty -
v tomto prípade meraný počtom študentov (variabilné výdavky). Ich výšku tiež ovplyvňuje koeficient 
akreditácie a experimentálna náročnosť. V tomto prípade sa v nej zohladňuje rozdielna potreba 
nákladov na výchovu 1 študenta na priemernej európskej úrovni. 

•Čo treba vedieť o rozpočtovom provizóriu na úrovni UK? 

Myslím, že najmä to, že rozpísané objemy sú absolútne nepostačujúce a že nekryjú ani výdavky 
potrebné na úhradu energií. V tomto smere možno očakávať insolventnosť viacerých súčastí UK, 
pričom najviac ohrození sú 'velkoodberatelia" energií, teda tí, ktorí zabezpečuj ubytovacie služby 
Okrem velkých študentských domovov sú to všetky Kňazské semináre. Mzdové prostriedky boli 
rozpísané tak. že v I. štvrťroku kryjú nároky vyplývajúce zo zvýšenia základných platov a investície 
len na úrovni I. štvrťroku 1994. Mimoriadne nízky rozpis bol v položke "štipendiá PGŠ' a nie je 
predpoklad doplniť ho z iných rozpočtových zdrojov Všetky súčasti dostali tiež prostriedky na 
povinný odvod do poistných fondov 

A čo sa týka otázky, či aj pre rozdelenie prostriedkov v rámci provizória boli použité kritériá -
možno odpovedať, že áno okrem položky vecných neinvestičných výdavkov, ktorých rozpísaný 
objem bol taký nízky, že sa na ne vôbec nedali aplikovať. 

ih 

Akademici športovali 
Dňa 25 1. 1995 sa v plaveckom Bazéne FTVŠ UK na Lafranconl uskutočnil II ročník plaveckých Štafiet 

6x50 m akademických funkcionárov jednotlivých fakúlt UK Clelom podujatia bok) okrem rozšírenia vzájom
ných kontaktov zvýílť záujem akademických funkcionárov o svoje zdravie a získať len pre pravidelné pláva
nie 

Celkove súťažil Štyri fakulty lo dve menej ako Po Športovom zápolení sa účastníci na pozvanie 
v I ročníku) dekana FTVŠ UK doc. RNDr. Antona ZruBáka. CSc.. 

Výsledky: stretí na krátkom spoločenskom posedení s vyhlá-
1 FTVŠ UK 5:15,0 min senim výsledkov Verime, 2e menSí počet účastní-
2. Právnická fakulta UK 5:26,0 min kov, ako v I. ročniku. Je spôsobený zvyšujúcim sa 
3 Matematlcko-fyzikálna fakulta pracovným zaťažením naSIch akademikov a nie po-

UK 6:07.0 min klesom Ich fyzickej zdratnosti 
4 Filozofická fakulta UK 6:57.0 min J.S. 

Ocenenie 
za rozvoj olympizmu 

Olympijská spoločnosť Slovenska na svo
jom poslednom valnom zhromaždení v ja
nuári 1995 ocenila niektorých svojich členov 
za ich príspevok v rozvoji olympizmu e pri ší
rení olympijských myšlienok v Slovenskej 
republike. Certifikát predsedu Medzinárod
ného ofympqského výboru dostala aj Fakul
ta telesnej výchovy a športu UK a jej pracov
níci: prof. PhDr. J. Hrčka, DrSc., za rozvoj 
športu pre všetkých, p.of. PhDf. F. Sýkora, 
DrSc., za rozvoj školskej telesnej výchovy, 
doc. PhDr. J. Labudová, CSc, za podiel na 
rozvoji telesnej výchovy a športu detí 
s oslabeným zdravím a PaedDr. Branisla* 
Antala, CSc., za príspevok k šíreniu olympij
ských myšlienok. B.A. 

Habilitácia teológa 
29. januára 1995 sa uskutočnia v aule 

Teologického inštitútu Bohosloveckej fakulty 
UK v Spišskej Kapitule habíitačná prednáš
ka PhDr Ivana Chalupeckého, vysokoškol
ského učitefa cirkevných dejín. Prednáška 
mala titul Kresťanská Európa v dobe sv To
máša Akvíiského a bola súčasfou slávnos
tnej akadémie k sv. Tomášovi, ktorý je patró
nom teologických fakúlt Na slávnosti sa 
zúčastnil doc PhDr. ТЮг. Stefan Vragaš. 
doc. ТЮг. Jozef Kutarňa, moderátori teolo
gických mštiútov na Slovanskú a pedagó
govia vyučujúci na TI v Spišskej Kapitule 
Boli prítomní aj bskupi košickej a spišskei 
diecézy Vffiam Judák 

Kolégium rektora 
Dňa 6. februára 1995 zasadalo Kolégium 

rektora UK. Schváläo rozpis rozpočtového 
provizória a návrh kiiténi delenia rozpočtu 
pre rok 19Ö5. Ďalej sa zaoberalo študijnými 
a vednými odbormi na UK a situáciou v ob
sadení vedúcich funkcií na katedrách, ústa
voch a klinikách. 

Najväčší záujem o UTV 
Dňa 7. februára navštívila UK delegácia 

Medziregionálneho zasadania OSN národ
ných koordinátorov Medzinárodného roku 
rodiny. V Rektorskej sieni hostí přivdal 
1. prorektor UK prof. RNDr. P. Hrnčiar, DrSc 
a oboznámil ich so štruktúrou a systémom 
štúdia na U K  Najväčší záujem prejavia de
legácia o formy a obsah štúdia Univerzity 
tretieho veku. Ďalej sa zaujímali o možnosti 
štúdia psychológie a o uplatnenie absolven
tov v praxi. Pozornosť vzbudil i informácie 
o počte a učebnom zameraní zahraničných 
študentov. 

Výstava 
v Univerzitnej knižnici 

Pri príležitosti 50 výročia vzniku OSN a Ro
ku tolerancie pripravilo Stredisko UNESCO 
pri UK výstavu okolo 500 publikácii a perio
dík Z fondov Depozitnej knižnice OSN 
a UNESCO. Výstava bola otvoiená U feb
ruára v priestoroch Univerzitnej knižnice 
v Bratislave. 

BOTANICKÁ ZÁHRADA UK 
V Á S  OČAKAVA 

ifajte na 9tr. 7 
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A K A D E M I C K Ý  S E N A T  

BLÍŽIA SA VOLBY DO AS UK 
Harmonogram volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského 

Vzhľadom na to, že funkčné obdobie terajšieho AS UK končí dňom 30.4.1995 a v súlade s článkami č. 7 a 9 štatútu UK 
Akademický senát UK oznamuje akademickej obci UK, že sa volby nových členov AS UK uskutočnia na jednotlivých fakultách 
a vedeckých alebo pedagogických pracoviskách UK v termíne od 28. marca do 10. apríla 1995. 

Volby organizuje Volebná komisia UK, ktorej 
predsedom je doc. RNDr. Pavol Čičmanec, 
CSc., z MFF UK. 

Priamo na fakultách, resp. pracoviskách UK 
volby organizuje volebná komisia fakulty, resp. 
pracoviska, ktorá si zvolí predsedu tajným hlaso
vaním. 

Termín volieb na fakulte, resp. pracovisku UK, 
je potrebné oznámit najneskôr 10 dní pred kona
ním volieb Volebnej komisii UK, ktorá deleguje 
do príslušnej volebnej komisie svojho člena. 

Voliť, byť volený a navrhovať kandidátov do AS 
UK môžu iba členovia akademickej obce UK 
(štatút UK, článok 5). Kandidátmi však nemôžu 
byt akademickí funkcionári a členovia volebných 
komisií ťakúlt, resp. vedeckých alebo pedagogic
kých pracovísk UK. Je potrebné, aby kandidáti 
so svojou kandidatúrou súhlasili. 

Volebné komisie navrhnú v súlade so záko
nom o VŠ a štatútami UK, fakúlt, resp. pracovísk 
UK volebné kandidátky, ktoré zverejnia naskôr 
7 dní pred termínom volieb. 

Volby sa uskutočňujú v súlade so Štatútom 
UK, štatútom fakulty, resp. pracoviska UK. buď 
ako priame volby, ked volí celá akademcká 
obec na fakulte, resp. pracovisku UK. alebo ako 
nepriame volby, kecf volí akademický senát fa
kulty, príp. jeho komory. 

Za každú fakultu sú do AS UK volení 4 členo
via. Pomer počtu študentov a neštudentov urču
je štatút fakulty. Za každé pracovisko UK sa do 
AS UK volí jeden člen. Volby do AS UK sa usku
točňujú tajným hlasovaním 

Každá volebná komisia vyhotoví o priebehu 
a výsledku volieb zápisnicu, ktorá musí obsaho
vať počet prítomných voličov, zoznam kandidá
tov, počty hlasov a musí byť podpísaná všetkými 
členmi volebnej komisie Túto zápisnicu je voleb
ná komisia fakulty, resp. pracoviska UK povmná 
doručiť Volebnej komisii UK do 2 dní po uskutoč
není volieb na adresu: Sekretariát AS UK, Alica 
Jankovičová, Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratisla 
va (nová budova RUK. 1. posch č. 112) tel. 
304 111 Id. 428, telefax 364 392 Pri zaslaní vý

sledkov telefaxom treba poslať ai originál zá 
ptsnice. 

Volebná komisia UK oznámi výsledky volieb 
verejnou vyhláškou do troch dní po ich ukon
čení. 

Predseda Volebnei komisie UK zvolá prvé za
sadnutie Akademického senátu UK do 10 dní po 
vyhlásení výsledku volieb a predsedá mu až do 
zvolenia predsedu nového AS UK 

AS UK povážu)» za nevyhnutné, aby akade
mické senáty a vietcl členovia akademickej 
obce UK zodpovedne pristúpili k realizácii vo
lieb. Ich priebeh a korektné konštituovanie 
Akademického senátu UK na naeledujuce 
dvojročné funkčné obdobie )e Jedným z dôle
žitých predpokladov fungovania naéej univer
zity. Súčasne žiadame všetkých členov akade
mickej obce, aby sa oboznámili so zrtenim 
príslušných častí zákona o VŠ, Štatútu UK, šte-
tútov fakúlt a pracovísk UK. 

Pro4. Ing. Miroslav Ferenčík, DrSc , 
predseda AS UK 

Senát rokoval do neskorých večerných hodín 
Dňa 15.2.1995 zasadal A S  UK pod vedením jeho predsedu prof. Ing. Miroslava Ferenčíka, DrSc. Program rokovania senátu 

obsahoval 14 bodov, z ktorých vyberáme tie najpodstatnejšie. 

Rektor UK proť. Švec predložil AS UK návrh na menovanie prorektora 
UK pre vedu a výskum doc. RNDr. S. Kalavského, CSc., a prorektora 
UK pre zahraničné vzťahy doc. PhDr. I. Brezinu, CSc., na druhé funkč
né obdobie. Zhodnotil ich doterajšiu činnosť vo tunkcii prorektorov, pri
čom ocenil ich mimoriadny prínos pre organizáciu a riadenie vedy a za
hraničných vzťahov na Univerzite Komenského. 

V tajnom hlasovaní AS UK vyslovil súhlas s predloženými návrhmi. 

AS UK schválil Harmonogram volieb do AS UK a poveril predsedu vo
lebnej komisie, aby oboznámil predsedov AS fakúlt a riaditelov vedec
kých a pedagogických pracovísk s konaním volieb do AS UK a so zlože
ním Volebnej komisie UK. Uložil tiež predsedovi a podpredsedom AS UK, 
aby na budúce zasadanie pripravili sumarizačnú správu o činnosti senátu 
od 16.4.1994 do 28.2. 1995. 

Prof. Ferenčík oboznámil členov AS UK s dokumentárni a listami obsa
hujúcimi návrh na zriadenie Reformovanej teologickej fakulty UK 
a s príslušným stanoviskom Vedenia UK. AS UK sa rozhodol v súčas
nosti nezriaďovať Reformovanú teologickú fakultu UK a odporučil navrho
vatelovi, aby vstúpil do rokovania s Evanjelickou bohosloveckou ťakuttou 
UK a prerokoval s ňou možnosť zavedenia štúdia na EBF UK. 

Kvestorka UK Ing. Dobríková oboznámila členov AS UK so štruktúrou 
rozpočtu rozpočtovej organizácie a kritériami delenia jednotlivých po
ložiek rozpočtu. Ďalej podala informáciu o rozpise ukazovatefov rozpoč
tového provizória na obdobie do 31.3.1995. AS UK schválil Kritériá ročné
ho rozdelenia prostriedkov UK s pripomienkami. Súčasne vyjadril ostrý 
protest proti výške pridelených prostriedkov na štipendiá PGš, VNV 
a mzdy a navrhol konkretizovať sociálny status štipendistov PGš. Žiada 
rektora UK, aby poveril Právne oddelenie RUK vypracovať právne stano
visko k postaveniu PGŠ spolu s návrhom praktického riešenia problému. 
AS UK zaviazal zástupcov fakúlt predniesť toto stanovisko v AS fakúlt UK. 

V súlade so snahou Vedenia UK poverH zástupcu AS UK v Rade VŠ ini
ciovať zmenu záväzných noriem platných pre odvod príjmov vysokých 
škôl do štátneho rozpočtu. 

AS UK schválil Štatút Kňazského seminára v Košiciach a nové znenie 
článkov 6 štatútu Kňazského seminára biskupa Jána VojtaSSáka v Spiš 
skej Kapitule - v Spišskom Podhradí a štatútu Kňazského semmáia 
v Nitre. 

V súvislosti so Štatútom PRAF UK AS UK konštatoval, že proces |eho 
schvafovania nie je ukončený. Návrh Štatútu PdF UK je v štádiu posu 
dzovania a jeho prerokovanie sa odkladá na nasleduiúce zasadnutie 
AS UK. 

AS UK schvaluje doplnenie čl. 7, ods. 6 Štatútu UK v tomto 
znení:'Univerzita Komenského. |e| fakulty a ostatné pracoviská nesmú 
postihovať členov akademického senátu a iné osoby v súvislosti s čmnos 
tou, ktorú vykonávajú alebo vykonávali pre akademický senát' AS UK 
nedopustí, aby členovia AS a iné osoby, ktoré vykonávaj, alebo vykoná 
valí pre AS činnosť, boli v súvislosti s touto činnosťou postihovaní v pia 
covno-právnej oblasti. 

Predseda Komisie pre študentské domovy a ubytovanie AS UK Roman 
Bfro predložil návrh pravidiel rozdelenia ubytovacej kapacity pre Jed
notlivé fakulty UK a návrh kritérií pridelenia ubytovania študentom-
-manželom v šk. roku 1006/96. Ďaloi požiadal riaditelov šDaJ UK, aby 
informovali AS UK o situácii v ŠDaJ L. štúra a Družba Riaditelia poukáza 
li na nedostatok financií na nevyhnutné rekonštrukcie, čo má za následok 
znižovanie ubytovacej kapacity Súčasne pripomenuli ai platnosť zastaia 
lej a nevyhovujúcej legislatívy v tejto oblasti 

AS UK súhlasil s poskytnutím ubytovacei kapacity v ŠD L štúra átno 
vé domky pre študentov VŠMU v šk roku 1995/96 a pre študentov man 
želov z STU a EU v Sk roku 1995/96 po následnei 100% letundácii za ob 
sadené lôžka s nasledovnou lokalizáciou STU-SD Mladosť. EU Hoisky 
park Požiadavky na počet lektorských izieb a na počet miest pie CVS su 
fakulty povinné nahlásiť na RUK do 7 4 1995 Zamestnanci UK piedložia 
žiadosti o ubytovanie v ŠD t. Štúra na tlačive RUK do 7 4 1995 na Rekto 
rát UK 

Predpokladaný termín budúceho zasadania AS UK |e 
15.3.1995. (a.j.,j.h.) 
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Dnes účastník Univerzitného fóra, o dva roky možno summitu KBSE 

B o l i  s m e  p r i  t o m  
V dňoch 5.-9. decembra 1984 sa v Budapešti uskutočnila akcia nazvané UNIVERSITY FORUM >94. Zorganizovala Ju nevládna 

organizácia UNIVERSITY NETWORK, ktorá je súčasťou španielskeho Helsinského výboru pre ľudské práva a ktorá zjednocu|e 
96 unlverzft z o  48 prevažne európskych krajín. Na stretnutí sa zúčastnilo vyše 300 univerzitných študentov a učiteľov. 
Univerzitu Komenského, ktorá ako je<ttná reprezentuje Slovensko v tejto organizácii, zastupovala štvorčlenná delegácia 
v zložení prof. Štefanovičová, prodekanka filozofickej fakulty, Katarína Strýčkové, FiF žurnallstika-arabčlna, Peter Môcletlč 
právnická fakulta a Ivan Kuhn FIF, polltológla. 

Cielom stretnutia s podnázvom "Svetoví lídri a univerzitní študenti 
spolu-, načasovaného zámerne na termín konania summitu krajín KBSE, 
bolo sústredí univerzitných študentov a učitefov z rôznych univerzít 
rôznych štátov a využiť tento mozgový potenciál na prediskutovanie pálči
vých otázok udržania stability a mieru na európskom kontinente, ukonče
nia vojny v bývalej Juhoslávii a na Kaukaze a rešpektovania ľudských 
práv vo všetkých zúčastnených krajinách. 

Velká pozornosť sa preto venovala problémom európskej integrácie, 
problematike etnických a národnostných menšín, otázkam prevencie 
konfliktov, postavenia žien v spoločnosti, ekonomickej spolupráci a po
dobne. 

Treba podotknúť, že nie všetci aktéri tohto stretnutia sa dôsledne držali 
akademického prístupu k riešeniu agendy a na mítingu zazneli aj falošné 
tóny, ktorým chýbali základné atribúty akademickej práce. Všetky tieto 
pokusy o zneužitie akademického zhromaždenia na propagandistické 
ciele boli však drvivou väčšinou zúčastnených odmietnuté. 

Je na mieste otázka, aký malo vlastne UNIVERSITY FORUM v Budapeš
ti význam. Bolo by naivné očakávať, že sa na takomto stretnutí podarí do
siahnuť vyriešenie všetkých pálčivých problémov, ktoré sužujú starý kon
tinent. Napriek tomu sa ukázalo, že takéto stretnutia ma|ú opodstatnenie 
Už samotný takt. že sa v mnohých prípadoch niektorí "západní* študenti 
vôbec prvýkrát stretli so svoiimi 'východnými " kolegami a naopak, má 
svoju významnú "ľudskú dimenziu". Ako pozitívny fakt treba oceniť, že aj 
po ostrých výmenách názorov a emocionálnych diskusiách na prednáš
kach a workshopoch sa študenti dokázali počas prestávok, obeda či ve
černých recepcií prihovoriť jeden druhému a pokojne sa rozprávať o bež
ných študentských i politických problémoch. 

Hmatatelným výsledkom stretnutia bol sumarizačný dokument Univer 
žitného fóra, ktorý účastníci študentskej konferencie odovzdali pri záve
rečnom ceremoniáli za prítomnosti prezidenta Maďarskej republiky Árpa 
da Góncza zástupcom summitu KBSE. Tento dokument obsahuje alter
natívne riešenia horúcich problémov súčasnosti, na ktorých sa zhodli 
zúčastnení univerzitní učitelia aj študenti. 

Na záver ostáva len dúfať, že o dva roky. kedy by sa opát mala usku
točniť podobná akcia pri príležitosti dalšieho summitu Organizácie pre 
bezpečnosť a spoluprácu v Európe v portugalskom Lisabone, budú 
účastníci Univerzitného fóra >96 môcť konstatovat že stretnutie c h  pred
chodcov nebolo zbytočné, a že prispelo svojou troškou do mlyna vefkej 
politiky. Konieckoncov, o dva roky môžu na stoličky účastnfeov stretnutia 
KBSE zasadnúť včerajší účastníci Univerzitného fóra Ivan Kuhn 

Poznámka na okraj 
Velmi často počúvam, ako sme na lom zle v porovnaní s okolitými 

krajinami, pretote zstiaľ čo Poliaci, Češi a Maďar (či už študenti alebo 
univerzitní učitelia) sú všade, Slováci sa nikam nedostanú, lebo im svet 
netičí Na základe svojich skromných skúseností si dovolím tvrdil, te to 
nie je tak celkom pravda. Velakrát si loht za absenciu na významných 
medzinárodných podujatiach môteme sami, predovšetkým zlou organi
záciou, vybavovaním vecí na poslednú chvílu, často po termínoch 
a uzávierkach. V prípade Unrverztného fóra napríklad Unrverzitu Ko
menského reprezentovali len štyria zástupcovia, hoci sme mohli pos& 
páf ludí Nikoho však nenapadlo zaistil a) náhradníkov, aby v prípade 
nečakanej udalosti (čo sa a/ teraz stalo) cestoval niekto iný Atak by sa 
pokračovat... Pýtam sa' DO KEDY?7> (ik) 

V tomto roku ( I  jedno z najmladších praco
vísk Lekárskej fakulty UK - Oddelenie histórie 
medicíny a zdravotníctva Ústavu sociálneho 
lekárstva - pripomína S. výročie svojho vzniku. 
Úlohou pracoviska je vedeckovýskumná práca 
v oblasti dejín medicíny a zdravotníctva, ako aj 
účasť vo výchovno-vzdelávacom procese na fa
kulte. 

Pracovníci oddelenia, pod vedením doc. PhDr. 
M. Tichého, CSc., nadviazali na aktivity, ktoré sa 
začali vo výskume dejín LF UK už v predchádza
júcom období na Ústave sociálneho lekárstva. 
Ich výsledkom boli 3 monografie a okolo 200 od
borných štúdií. Pozornosť si zasluhuje najmä 
syntetická knižná publikácia autorov M. Beniak -
M. Tichý: Dejiny Lekárskej fakulty Univerzity Ko
menského v Bratislave, I. časť, ktorá podáva his
toriografický spracovaný pohlad na dejiny LF UK 
v rokoch 1919-1939 (v súčasnosti sa pripravuje 
II. časť tejto publikácie). 

Opodstatnenosť svojej existencie potvrdilo od
delenie počas uplynulých piatich rokov rôznoro-
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J U B I L E U M  

dou činnosťou. Riešilo dve fakultné úlohy zá
kladného výskumu, realizovalo odborné seminá
re s tematikou histórie LF UK a zdravotníctva na 
Slovensku. Výsledky výskumu prezentovali jeho 
pracovníci na teoretických seminároch a vedec
kých sympóziách doma i v zahraničí. Za uplynu
lé obdobie uverejnili vyše 70 článkov a štúdií 
v odborných časopisoch. Výsledkom spolupráce 
s viacerými klinickými a teoretickými pracoviska
mi LF UK boli početné odborné semináre veno
vané histórii týchto pracovísk i jednotlivým osob
nostiam, ktoré sa významne zaslúžili o rozvoj LF 

UK a medicínskej vedy vôbec Na zaklade pod
kladov prednostov lednotlrvých pracovísk LF UK 
pracovníci oddelenia spracovali a do tlače odov
zdali vyše 300 stranový rukopis Informatikům LF 
UK. Boli tiež spoluautormi publikácie Univerzita 
Komenského v Bratislave v rokoch 1919-1994 
a Kroniky medicíny (Bratislava. Fortuna Print 
1994) Tiež napísali publikáciu Prehlad profeso
rov LF UK v Bratislave v r. 1919-1994 V súčas
nosti sa pripravujú na spracovanie Kroniky medi
cíny a zdravotníctva na Slovensku. 

Pri riešení vedeckovýskumných úloh pracovní
ci oddelenia úspešne spolupracujú okrem pra
covísk LF UK aj s inými inštitúciami v Bratislave 
Dobré pracovné kontakty majú so zahraničnými 
pracoviskami - ústavmi dejín medicíny na lekár 
skych fakultách UK v Prahe a v Ptzni. s univerzi
tami vo Frankfurte nad Mohanom a Zúrchu 

Prejavom ich mimofakultnej aktivity je účasť na 
príprave i priebehu dvoch medzinárodných sym
pózií k dejinám medicíny a farmácie, ktoré sa 
uskutočnili v roku 1992 v Ptzni a v roku 1994 
v Starej Lesnei vo Vysokych Tatrách 

Na úspešnej činnosti pracoviska ma významný 
podiel prednosta Ústavu sociálneho lekárstva LF 
UK prof MUDr M Beniak DrSc . ktorý stal pri 
jeho zrode a ktorý vytvaia predpoklady pre ieho 
ďalšie rozvíjanie v oblasti vedeckovyskumnei 
a perspektívne aj vy c hovno v? de la vacej prace 

Doterajšie vysledky čmnosti pracovska. svojm 
zameraním jediného na Slovensku, dokazujú |e-
ho význam z hladiska výskumu a poznavania 
dejín medicíny a zdravotníctva na Slovensku 
a tým a| z htadiska prehlbovania historických 
poznatkov našch národných dejm 

V te|to súvislosti je zrejme stále potrebne 
zdôrazňovať, že poznáváme našei rrwiulosti obo 
hacuie našu súčasnosť a ukazuie ai cestu do bu 
ducnosti Pieto si zažetaime spoločne nieten ve 
la ďalších úspešných hstonu osvetfuiucc+i риЫ> 
käcu a odborných podujatí, ale ai ch silný m d i  
vačny vplyv na zdiave povedomie naima nafte 
mladei geneiacie 

Prof R N O  Jox » í  Č irsky CSc 

Pracovníci Oddelenia de/in medicíny a zdravotníctva Ústavu sociálneho lekarstva LF UK v Bratislave 
(sprava: prof. MUDr M Beniak, DrSc , doc. Paedr L Pavlíková. CSc., PhDr D Hermanová, doc PhD< 
E. Sedláčková, CSc a doc PhDr M Tichý, CSc.) 
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ZAMESTNANECKÝ SERVIS 

Ako postupovať pri pracovnom úraze 

Najprv si povedzme ČO JE PRACOVNÝ ÚRAZ. 
Za pracovný úraz sa pokladá akékofvek poškodenie zdravia alebo amrf, »pôsobená pracovníkovI nezávisle od vlastnej vôle 

krátkodobým, náhlym alebo násilným pôsobením vonkajších vplyvov pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti 
s nimi, či už na pracovisku alebo v Inej organizácii. 

Za pracovný úraz sa pokladá aj úraz, ktorý utrpel pracovník na pracovisku alebo v priestoroch organizácie pri činnosti, ktorá 
nesúvisí s plnením pracovných úloh. 

Pracovným úrazom nie je úraz, ktorý sa pracovníkovi prihodil na ceste do zamestnania a spät. 

Kecf sa pracovníkovi stane úraz, v prvom 
rade sa treba postarať o ošetrenie zranené
ho. Do dvoch dní od úrazu priamy nadria
dený pracovníka spíše s ním "Záznam 
0 úraze". Tlačivo si možno vyzdvihnúť 
u technika BOZ. Záznam treba vyhotoviť 
v 7 exemplároch a je nutné vyplniť všetky 
kolonky. Priamy vedúci svojim podpisom 
potvrdí, že ide o pracovný úraz. K navrho
vaným opatreniam na zamedzenie ďalšie
ho podobného úrazu sa vyjadruje zástup
ca ZV OZ, čo potvrdí svojím podpisom. 
Jedna kópia takto vyplneného a podpísa
ného záznamu zostane poškodenému 
a ostatných 6 sa zašle technikovi BOZ. 

Technik zasiela záznam: IBP, Všeobecnej 
zdravotnej poisťovni, Slovenskej poisťovni, 
mzdovej učtárni, technikovi BOZ RUK, kde 
je centrálna evidencia úrazov vzniknutých 
na UK a jedna kópia zostáva technikovi 
BOZ fakulty. 

Technik BOZ pošle poškodenému tiačivo 
" Posudok o bolestnom a o sťažení spolo
čenského uplatnenia", ktoré on po ukonče
ní  práceneschopnosti predloží ošetrujúce
mu lekárovi. Ten v zmysle vyhlášky 
č. 32/1965 Z b „  v znení vyhl. č. 48/1967 Zb. 
a vyhl. č. 78/1981 ohodnotí úraz bodmi Za 
1 bod poškodený dostane 15,- Sk. 

Technik vrátené potvrdené tlačivo spolu 
s tlačivom "Potvrdenie o strate na zárobku 
počas PN", ktoré vyplní mzdová učtáreň, 
záznamom o úraze a tlačivom " Zákonné 
poistenie pracovno-právnej zodpovednosti 
"35" pošle príslušnej pobočke Slovenskej 
poisťovni, a s. a požiada ju o odškodnenie 
úrazu. 

Na niektorých fakultách všetky tlačivá 
zozbiera mzdová učtáreň a zašle ich d o  
poisťovne. 

V prípade, že poškodenému po úraze 
zostanú trvalé následky, jeden rok po úra
ze opát vyhľadá lekára, ktorý mu na tlačive 
"Posudok o bolestnom a o sťažení spolo
čenského uplatnenia" bodmi ohodnotí' trva
lé následky a sťažené spoločenské uplat
nenie, ktoré si potom opäť nárokuje u Slo
venskej poisťovni,a.s 

Ak sa stane úraz na služobnei ceste v re
publike (napr autohavária) záznam o úra
ze spisuje s postihnutým vždy priamy nad
riadený Ak k úrazu dôjde v priestoroch or
ganizácie, kde sa konalo rokovanie, spísa
nie záznamu zabezpečí organizácia, kde 
došlo k úrazu a na vybavenie ho zašle do 
materskej organizácie postihnutého. 

Pri školskom úraze záznam spisuje vy
učujúci, za ktorého prítomnosti došlo k úra

zu. Tlačivo si môže vyzdvihnúť u príslušné
ho technika BOZ alebo na študijnom odde
lení fakulty. Vyplnené tlačivo treba predložiť 
technikovi BOZ, ktorý zabezpečí odškod
nenie úrazu. 

V prípade mimopracovného úrazu poško
dený je  povinný úraz zahlásiť d o  mzdovei 
učtárne, od ktorej obdrží tlačivo "Záznam 
o mimopracovnom úraze* P o  vyplnení ho 
vráti d o  učtárne 

Ak dôjde k úrazu, poraneniu alebo stlné 
mu udretiu, ale pracovmV nezostane ani |0~ 
den deň PN, treba takýto úraz zaznamenať 
d o  "Zošita drobných úrazov* Pri neskor
ších komplikáciách sa na základe takéhoto 
zápisu vyhotoví Záznam o úraze a bude sa 
pokračovať ako pri bežnom pracovnom 
úraze 

Pri ťažkých, smrtelných a hromadných 
úrazoch (kecf pri tet , s , e i  událost boli zra 
nené naimene) tri osoby, z ktorých aspoň 
jedna ťažko alebo smrtefne. alebo kecť bolo 
zranených viac ako desať osôb) treba oka 
mžite informovať technika BOZ, pretože 
k vyšetrovaniu týchto úrazov musí byť priz
vaný IBP, MŠV a v prípade zavinenia úrazu 
inou osobou aj polícia. 

Ing. Marta Kuzmová 
technik BOZ RUK 

»» A j  chladnička môže horieť 

V roku 1994 bolo na celej UK zaregistrovaných 20 pracovných úrazov, 
čo je o 4 viac ako vlani. Najviac pracovných úrazov, paf, sa prihodilo na 
JLF v Martine a v ŠD L. Štúra. Ťažký úraz utrpel službukonajúci vrátnik 
z UJOPu, keď sa v noci počas služby dostal do konfliktu so zahraničným 
Študentom. Študent sotil do vrátnika tak silno, že ten pri páde na zem nie
len rozbil zrkadlo, ale zlomil si aj stehenný kĺb. Z 29 pracovných úrazov 
bolo 16 odškodnených v celkovej sume 20 995,50 Sk. 

V minulom roku bolo tiež zaznamenaných 6 školských úrazov - o je
den menej ako vlani. Odškodnené boli dve osoby v sume 1425,- Sk. 
V rámci chorôb z povolaní nepribudol žiadny nový prípad 

K podstatným zmenám, oproti minulému roku, došlo v oblasti rizikovej 
práce. V súčasnosti evidujeme na UK 31 rizikových pracovísk s celko
vým počtom 396 pracovníkov, z toho je 222 žien. V porovnaní s rokom 
1993 je to síce viac iba o 1 rizikové pracovisko, avšak počet pracovníkov 
na rizikových pracoviskách sa zvýšil o 99, z toho žien o 66. Najviac riziko
vých pracovísk, až 13, je na JLF v Martine. 

V apríli minulého roka boli na fakultách a pracoviskách UK vykonané 
previerky BOZ. Zistené závady sa priebežne, v rámci finančných možnos
tí, postupne odstraňovali. Koncom roka 1994 uvolnením finančných pros
triedkov z MŠaV SR bolo možné pristúpiť k odstraňovaniu závad väčšieho 
rozsahu - najmä na farmaceutickei a pedagogickej fakulte a na Rektoráte 
UK Napriek tomu niektoré nedostatky pretrvávaiú aj naďalej a bude ich 
možné odstránif až po poskytnutí dalších finančných dotácií 

V roku 1994 vznikli na pracoviskách UK 2 požiare. Na prírodovedeckej 
fakulte zhorela chladnička, priama a následná škoda bola vyčíslená až 
na 70 000,- Sk Horiaci smetný kôš na matematicko-fyzikálnei takulte za
príčinil škodu 100,- Sk. 

Pri 15 kontrolách Inšpekcie požiarnej ochrany na jednotlivých súčasti
ach UK neboli zistené také závady, aby z nich bolo potrebné vyvodif fi
nančné postihy 

(  .  . ,  J.h) 

Do zahraničia s vyššími diétami 
S účinnosťou od 26.1.1995 plata nové diéty pri zahraničných slu

žobných cestách. 
Z velkého množstva krajín vyberáme niektoré pre nás najzaujíma. 

vejšíe a v zátvorke uvádzame dennú sadzbu stravného v amerických 
dolároch: 

Alžírsko (20,50), 8u)harsko (18), Čína (31), Egypt (35). Grécko (30). 
Izrael (33), Juhoafrická republika (29), Kuba (25), Libanon (28). Ma 
ďarsko (20), Maroko (18,50), Polsko (25), Rumunsko (9,50), Spojené 
arabské emiráty (40), Turecko (30), USA (23), Vietnam (20). 

V bývalých krajinách Sovietskeho zvázu sa najviac piati pri pobyte 
na Ukrajine (30 USO), v Rusku a v Uzbekistane (po 25), v ostatných 
štátoch - Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Estónsko, Gruzínsko. 
Kazachstan, Kirgizsko. Litva, Lotyšsko, Moldavsko, Tadžikistan 
a Turkménsko po 15 USD na deň. V štátoch bývalej Juhoslávie sú 
diéty určené v nemeckých markách pre Juhosláviu 50 DEM, pre os
tatné štáty po 45 DEM. 

Vybrané štáty majú diéty určené vo vlastnej mene Belgicko 1000 
belgických frankov. Česká republika 180 Kč, Dánsko 240 dánskych 
korún, Fínsko 140 fínskych mariek, Fiancúzsko 250 tiancúzskych 
frankov, Holandsko 93 holandských zlatých, Japonsko 6500 iapon 
ských jenov, Kanada 40 kanadských dolárov. Luxembursko 1000 
belgických frankov, Nemecko 55 DEM. Nórsko 220 nôrskch korún 
Rakúsko 380 ATS, Španielsko a Kanárskej ostrovy 4500 Španiel 
ských pesiet, Švajčiarsko 80 CHF. Švédsko 370 švédskych korún. 
Taliansko 55 000 talianskych lír, Velká Británia 23 anglických libiet 
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JAR OTVÁRA RRÁNY BOTANICKEJ ZÁHRADY 
Botanickú záhradu UK navštívi ročne približne 40 ООО návštevníkov. Pre mnohých z nich znamená oázu kludu, pohody, poézie larieb a vôní. Prijemne 
prostredie a pokojnú atmosféru Botanickej záhrady citeľne narušila výstavba nového mosta Lafranconi. Most odkrojil zo záhrady 1,5 ha roky kukivovane/ 
výstavnej plochy, za obeť padla aj vzácna historická pamiatka - vila Lalranconi. Ako náhradu za strstenú plochu dostala záhrada 1,5 ha bývalého staveniska a 
komunikácií, ktoré bolo potrebné do hĺbky rekuŘrvovaf a novo osadK rastlinným porastom. Na to, ako pokračujú rekonštrukčné práce a ako je Botanická 
záhrada pripravená na novú sezónu, ktorá začína 1. apríla, sme aa opýtali jej riaditeľa RNDr. Jaroslava Bellu. 

• Sezóna začína 1. apríla • Návštevníkov o č a k á v a j  n o « *  expozície • V skleníkoch voefcy s exotickým vtáctvom • 
Komplexná ponuka služieb - detské thrisko, mlnlgoH a občerstvenie • Na svoje sí prídu a} záhradkári* 

Novú časť záhrady budujeme už druhý rok. Ked2e na obnovu záhrady 
neboli zvlášť vyčlenené finančné zdroje, musíme rekultivačné práce usku
točňovať postupne, podlá množstva finančných prostriedkov. Vela poze
mných prác a úprav sa vykonalo na základe vzájomne výhodných do
hôd, bartlových obchodov, za pomoci sponzorov i vďaka dobrým vzťa
hom a iniciatíve našich pracovníkov. Nový plot napr finančne pokryl in
vestor, magistrát mesta Bratislavy nám poskytol darom vzrastlý rastlinný 
materiál v hodnote asi 350 000 Sk, zeminu sme zasa získali zadarmo vďa
ka šťastnej náhode. Pri všetkých našich snaženiach a problémoch nám 
vedenie UK vychádza v ústrety, aktívne nás morálne a pokiaľ sú možnosti 
aj finančne podporuje. Celkove môžeme 
povedať, že sa nám práca darí a to na
jmä vďaka zápalu pracovníkov Botanic
kej záhrady, čo považujeme za našu 
hlavnú devízu. Za súčasnej ekonomickej 
situácie sa žiadna botanická záhrada na 
Slovensku a pokiaľ viem, ani v ČR, ne
rozširuje takým intenzívnym spôsobom, 
ako naša. 

e č í m  prekvapíte tohoročných náv
števníkov? 
Poloha Bratislavy, ako najjužnejšej 

časti Slovenska, nám umožňuje skúšať 
pestovanie rôznych druhov stredomor
skej teplomilnej flóry Ich expozícia na 
novej ploche a mikroklíma, ktorej sme 
trochu pomohli, priniesli zatiaí pozitívne 
výsledky. Mnohé rastliny sa už aklimati
zovali a zimné obdobie preverilo, ktoré 
z nich môžeme pestovať a ktoré nie. 
I v novej časti záhrady chceme doku
mentovať spolužitie a súlad živej a neživej prírody a rozšírili sme preto 
druhy a počet skaliek. Doteraz sme mali skalky iba na vápencovom, tufo
vom a andezitovom podklade, momentálne môže návštevník obdivovať 
celkom 15 druhov skaliek na rôznych skalných podkladoch. Medzi starou 
a novou častou záhrady plánujeme urobiť prepojenie formou japonskej 
záhrady. V novej časti sme vybudovali aj minigolf a detské ihrisko, ktoré 
chceme ešte doplniť preliezkami a kolotočom, zriadili sme aj bufet. Snaží
me sa teda návštevníkom poskytnúť komplexné služby 

e K vyhľadávaným expozíciám patria skleníky. Aj tu sú novinky? 
Svojpomocne sa nám podarilo postaviť jeden nový pracovný kaktusový 

skleník, pretože starý už nepostačoval. Je šanca, že sortiment kaktusov, 
ktorý tu teraz máme, bude uznaný ako genofondový materiál najmä 
u tých druhov a skupín kaktusov, ktoré sú v prírode ohrozené a postupne 
miznú. Pre návštevníkov sme pripravili aj skleník tropických a subtropic
kých úžitkových rastlín a plodín, aby na vlastné oči videli, ako vyzerajú 
napr. banánovníky, citrónovníky, kávovniVy, bavlníky, plody manga, pa-
paye a pod 

Keďže deti majú záujem skôr o niečo živé, pohyblivé, máme so zväzom 
chovatefov dohodnuté, že nám na sezónu prepožičajú do skleníkov volié
ry s tropickým a subtropickým vtáctvom - papagáimi, kanánkmi a možno 
bude i chameleón. Korytnačky chováme v skleníkoch už roky Vlani sme 
tu mali atrakciu - krokodíla z bojnickej ZOO Museli sme ho však z bez 
pečnostných dôvodov vrátiť, pretože rád vyliezal z bazéna. 

Taktiež by sme chceli opätovne sprístupniť našu zbierku mäsožravých 
rastlín, ktorých máme v skleníkoch viac ako 100 druhov 

Atraktívnosť kra|iny, ako je Austrália, nás inšpirovala k tomu, aby sme 
začali rozširovať zbierku austrálskei flóry Zbierka intenzívne narastá jed
nak z nášho vlastného základného rastlinného materiálu a |ednak pros
tredníctvom indexu semien, čo je zásielková služba, prostredníctvom kto
rej si vymieňame semená s 530 botanickými záhradami sveta 

evianl upútala Botanická záhrada UK svojou expozíciou na výstave 
Flóra. Akými ďalšími aktivitami sa prezentujete na verejnosti? 
Botanická záhrada UK je vedeckovýskumné a kultúrno-popularizačné 

centrum. Snažíme sa vychádzať v ústrety deťom, študentom, širokej ve
rejnosti. Na deti myslíme osobitnými formami. Pravidelne, hneď na začiat
ku sezóny posielame na školy informačný ponukový list o našich akciách 
- napr. pri príležitosti Dňa otvorených dverí, Dňa Zeme, MDD, o našej čin
nosti počas prázdnin a pod. Deti si už zvykli na výtvarnú súťaž 
s 'botanickými' témami, vracia sa nám množstvo výkresov, z ktorých robí
me putovné výstavy a víťazov odmeňuieme vofnými vstupenkami alebo 

rastlinným darčekom. Na exkurzie k nám 
chodia študenti z viacerých fakúlt a vyso
kých škôl, študentom našei PrŕF posky
tujeme cvičný materiál. 

Kontakt s verejnosťou upevňujeme aj 
pomocou rôznych výstav, vlani sme boli 
úspešní na bratislavskej Flóre, kde sme 
získali za expozíciu cenu MŠaV SR. Toh
to roku opát po štvorročnej prestávke, 
máme participovat na výstave Flóra Olo
mouc, kde sa majú predstav* všetky bo
tanické záhrady z Čech aj Slovenska 
Spolupracujeme pri inštalácii aj iných vý
stav napr teraz vo tebruári sme poskytli 
zeleň na výstavu Slovakiatour. vlani na 
podobnú výstavu v Žiline, ktorá bola po
tom prenesená aj do Ljublane. 

e Blíži sa jar a s ňou ožívajú aj záhrad
ky. Myslíte aj na záhradkárov? 

Už dávnejšie k nám chodili drobní pesto
vatelia a záhradkári s prosbami o nejaký 
rastlinný materiál. To nás, aj v súvislosti 

s našou ekonomickou situáciou, priviedlo k myšlienke, aby sme všetky 
nadprodukty, prebytky ponúkli verejnosti formou malopredaja za réžijné 
ceny. Záujemci majú na výber z izbových črepníkových rastlín aj rôzny 
základný rastlinný materiál pre záhradky - napr. okrasné krky, nfcke for
my ihlŕňanov, tuje. juniperusy. skalničkové rastliny, trávy, ruže - z časti 
popínavé, ale najmä čaiové hybridy, begónie, petúnie, rozmarín, tuchsie. 
cibulovky, rôzne druhy letničiek - záleží na tom, čo sa nám podarí dopes
tovať. Treba prist a pozrieť sa. čo márne. Ceny sú u nás podstatne nižšie, 
ako na trhu alebo v obchode. Napr. cena za 60 cm vysokú tuju je u nás 
asi 100,- Sk, inde o 60-80,- Sk viac alebo petúnie budeme predávať po 
3-5,- Sk, begónie za 3,- Sk, podobne i letničky za približne polovičnú ce
nu. S odpredajom začíname f .  apríla, jednotlive druhy rastlín potom pod
lá vegetačného obdobia. (jh) 

PRIJMETE NAŠE POZVANIE? 

- Návštevná sezóna začína 1. apríla a trvá do 31 októbra 
• Návštevné hodiny: denne od 9.00 - 18.00 hod 
- Vstup do skleníkov: v pracovné dni od 9.00 - 15.00 hod 

v sobotu a nedefu od 9,00 - 17,00 hod 
- Predaj nad produktov v pracovné dni od 9.00 - 14.00 hod 
• Vstupné: deti do 10 rokov zadarmo ,\t 

mládež od 10- 18 rokov 5,- Sk 
dospeli 10,- Sk ÄJň 

- Odborný sprievod pre véišie skupiny: 30. • Sk ^2332 
- Poradenská služba na tel. i 720 351,725 779 

Botanická záhrada naša boli by sme najradšej, keby 

botanická záhrada nebola ostrovčekom na okraji mesta. 

Keby nemala ohradu, ale rozprestierala sa na celom 

území Slovenska. Ešte krajšie by bolo, keby celý wet bol 

jedna velká záhrada. Keby každá samota, sídlisko, obec, 

mesto, veľkomesto boh kúsočkom z nej. Žiaf, sme všeli

jakí. Akľi Takí, ako na našich výkresoch. Zasielame a dú
fame, že pomôžu i ďalším uvědomit si hrozbu dnešných 
dní. Ak každý každuäčký neprispeje na ochranu prírody 
a života, nepodarí sa nám odstrániť ohrady z botanic
kých záhrad. Naopak, ľahko ta nám môže stať, že i os
trovčeky z krajov miest sa presťahujú do knižiek amy si 
kh budeme môcfprezeraf iba nakreslené na papieri. 
Myšlienku výstavy podporujú 

Žiaci 4.A. ZŠ Plickova 9, 83106 Bratislava 
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V E  D Л A V Ý S K U M 

IOWA na Orave 
• spolupráca s americkými pedagógmi na projekte OBAVA • PdF UK sa pripravuje na kredľtový systém • Modelový 
tréning 20 uätetov 25 preweha v Dolnom Kubíne 

Na začiatku nebolo slovo, ale návšteva ministra Pišúta v USA. 
Z iniciatívy guvernéra Maria Cuoma prišli do Spojených štátov 
ministri školstva postkomunistických krajín. Počas návštevy sa 
každý z ministrov podrobne zoznámil s jedným zo štátov USA. 
Minister Pišut sa takto stretol s guvernérom lowy Terrym Bransta-
dom a na * lowskej konferencii o vzdelávaní* vznikla myšlienka 
spolupráce pri večnom probléme každej krajiny a každej spoloč
nosti - obnove školstva a obsahu vzdelávania Vcfaka podpore 
lowského rozvojového fondu navštívili v rokoch 1991 a 1992 pra
covníci guvernérovho úradu a profesori Pedagogickej fakulty 
Univerzity Severná Iowa Ministerstvo školstva, mládeže a športu 
Spolupracujúcou fakultou za slovenskú stranu sa stala Pedago
gická fakulta UK. Aby sa však projekt nezúžil len na školy a pros
tredie mestského typu, bolo potrebné vytypovať aj spolupracov
níkov z oblasti vidieckeho charakteru Vďaka iniciatíve riaditeľa 
Školskej správy v Dolnom Kubíne Štefana Jányho sa touto 
oblasťou stala Orava a koncom roku 1992 dostal projekt spolu
práce obidvoch fakúlt definitívne meno V máji 1993 sa v Bratisla
ve uskutočnila konferencia "Vzdelávanie pre 21. storočie", na kto
rej sa zúčastnilo 15 odborníkov z PF USI Na konferencii došlo 
k porovnaniu troch školských systémov Prednáša|úci z lowy, 
Čiech a Slovenska predstavili klady a zápory školského systému 
vlastnej krajiny z piatich hľadísk 
- globálne zmeny vo vzdelávaní, 
- príprava a dalšie vzdelávanie učiteľov, 
- inovácie obsahu vzdelávania, tvorba kurikula, 
- vyučovací proces, 
- riadenie školstva. 

Konfrontácia referátov približujúcich úplne odlišný školský sys
tém a dva veľmi blízke školské systémy, spolu s návštevou brati
slavských a oravských škôl, veľmi prispela k vyjasneniu zámerov 
projektu. Na konferencii zároveň došlo k prvej rozsiahlej výmene 
skúseností medzi budúcimi americkými a slovenskými spolupra
covníkmi. Koncom roku 1993 vypracovali Dr. Jeannie L. Steele 
a Dr. Kurt Meredith záverečnú verziu projektu Orava. Vdaka pod
pore Americkej agentúry pre medzinárodný rozvoj (USAID) sa 
od polovice roku 1994 pristúpilo k realizácii projektu 

Hlavným všeobecným cieľom projektu |e podpora demokra
tizácie školstva vnesením prvkov demokracie do učiva zá
kladnej školy, chodu základnej školy i do riadenia škôl. Dru
hým globálnym zámerom projektu je napomôcť zmene priorít 
vyučovacieho procesu. Namiesto doteraz prevládajúceho 
prílišného sústredenia sa na učivo a vyučujúceho učiteľa je 
potrebné väčšmi sa zamerať na osobu učiaceho sa žiaka. 

V súčasnosti sa v rámci projektu Orava uskutočňujú štyri pod

programy spolupráce. 

I. Rekonštrukcia študijného programu PdF UK, posilnenie 
modulového a kreditového charakteru štúdia (prof Bill Calla

han, doc. PhDr. Zuzana Kolláriková, CSc). 

Hlavným zámerom rekonštrukcie študijného programu je 
umožniť študentom väčšiu mieru sebaprofilácie pri štúdiu, posil
niť orientáciu a metódy riešenia problémov a redukovať odovzdá
vanie poznatkov dostupných v študi|ných textoch V priebehu ro
ku 1995 budú študijné odbory rekonštruované do vyučovacích 
jednotiek - kurzov s fixnou hodinovou dotáciou Navrhne sa re
dukcia počtu priamo odučených hodín a zvýši sa podiel konzul
tácií a samostatnej práce študentov Rekonštruovaný kreditový 
systém bude zavedený vo všetkých študijných odboroch od ro
ku 1996/97 

II. Príprava funkčného štúdia riadiacich pedagogických 
pracovníkov (prof. David Else, dr Boris Sodoma, ZŠ Žitavská 

a dr Mária Dudáková, ŠS Dolný Kubín). 

Cieľom je vytvorenie uceleného programu prípravy riadiacich 

pracovníkov Štúdium bude organizované ako súbor desiatich 

kurzov (v rozsahu 30 hodín, 100 strán študijného textu) 

1 Úvod do riadenia a menežmentu 2 Vedúci organizácie 

3.Technológia riadiace] práce 4 Školská politika 5 školské zá

kony 6. Organizácia vzdelávania - rozvoi kurikula 7 Plánovanie 

rozvoja školy 8 Marketing 9 Rozpočet organizácie 10 Aplikač

ný seminár 
V pilotnom programe, na ktorom sa zúčastňujú riadiaci pracov

níci z Oravy a Bratislavy II, sa overu|ú podkladové materiály 
pripravené pracovníkmi PF USI, prispôsobujú sa potrebám slo
venského školského systému a navrhu|ú sa finálne znenia Stude
ných textov Dosiaľ sú spracované študijné materiály prvých 
dvoch kurzov V marci prebehne pilotný kurz k tretiemu kurzu a 
do konca roku 1996 budú spracované kompletné Studené texty 

ill. Výchova a vzdelávanie žiakov predškolského a mladšie
ho školského veku (prof Rheta de Vrieš, dr Soňa Kikušová) 

Zámerom spolupráce |e uplatniť v predškolský výchove a vo 

výchove, ale i vzdelávaní žiakov mladšieho školského veku kon

štruktivistickú koncepciu intelektového a morálneho vyvinu Vo 

väzbe na konferenciu "Konštruktivistický prístup v predškolskei 

a školskej výchove", na ktorej sa zúčastnili spolupracovníci z PF 

USI, bude vypracovaný spoločný výskumný program 

IV. Ďalšie vzdelávanie učiteľov I. stupňa (prof. Jeannie 

L. Steele, dr. Kurt Meredith, dr. Mária Dudáková). 
Modelový tréning 20 lektorov - učiteľov I. stupňa pod vedením 

amerických lektorov prebieha v pôsobnosti Školskei správy Dol

ný Kubín. 
V priebehu roku 1995 bude program spolupráce rozšírený o 

- aktivity zamerané na rozvoj vzťahov a spolupráce medzi rodi
nou a školou (dr Penny Beed, dr. Viola Tamášová). 

Cieľom vstupného poldňového workshopu dňa 27 2 1995 |e 
informovať o formách aktivít rodičovské] komunity pri spoluprá
ci so školami v lowe a pripraviť program cfalšei oboistranne uži
točnej spolupráce 

- aktivity riešenia konfliktov v základnej škole (dr Sue Koch, 

dr. Vladimír Labáth). 
Cieľom vstupného workshopu dňa 1 3 1995 "Aplikácia teórie 

a prax riešenia konfliktov v základnej škole" je prispieť k obozná
meniu sa s technikami negociácie a mediácie. ich využitím pri 
riešení konfliktov v škole a s preskúmaním možností cfalšei dlho
dobej spolupráce (výskumné metódy a literatúra, inovácie osnov 
učiva Zš, námety pre výskum) 

Ďalšie Informácie o projekte možno získať prostredníc
tvom E-mallu na adresách: 

Vantuch@fedu.uniba.sk 
a v angličtine na 
XPdFMere<§> sa vba.savba.sk. 

Juraj Vantuch 
PdF UK 
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V E D A  Д T Ý S K а M 

SLOVANIA VÝCHODNE! A JUHOVÝCHODNEJ EURÓPY V RANOM STREDOVEKO 
Na projekte grantovej úlohy spolupracovali v rokoch 1991-1994 pracovnici Filozofickej fakulty UK (T. Stefanovttová 

- vedúca projektu. Z. Seväková. M Danf§ a v roku 1994 a] L. Matějko) a Historického ústavu SAV (A. Avenarius) Tvo
rili mterdfcciplinámy team so zastúpením rôznych vedných odborov - archeológie, histórie a dejín umenia - ktorý 
nepriniesol len mechanicky príspevky príslušných odborov, ale stmeffl ich do spoločného riešenia 

Projekt bol zameraný na skúmanie kultúr-
no-hlstorického vývoja Slovanov východnej 
a juhovýchodnej Európy v ranom stredoveku 
a na zistenie miery vzájomného pôsobenia 
tejto oblasti s oblasťou Slovanov na stred
nom Dunaji. Územie stredného Dunaja sa od
dávna nachádza na križovatke nielen vý
znamných diaľkových obchodných ciest, ale 
aj výrazných kultúrnych prúdov, ktoré sem 
smerovali najmä zo západnej a juhovýchod
nej Európy. Osvetlenie Ich vplyvu prispieva 
k vytvoreniu obrazu o formovaní počiatkov 
slovenských národných dejín. 

Pretože v ranom stredoveku juhovýchodná 
Európa a velká časť východnej Európy patrila 
alebo priamo do Byzantskej ríše, alebo do jej 
kultúrnej sféry, pozornosť bola venovaná 
trom hlavným oblastiam: 

1. metodologickej otázke pôsobenia by
zantskej kultúry na kultúrny vývoj na 
strednom Dunaji v preclvelkomoravskom 
a veľkom oravskom období pri použití akul-
turačnej teórie kultúrnej antropológie a to 
Isté sa skúmalo aj na územiach Južných 
a východných Slovanov, 

2. otázkam vzájomných hospodárskych 
a politických vzťahov, 

3. otázke pôsobenia byzantskej duchov
nej kultúry na uvedenom území. 

Čiatková úloha výskumu slovanského osíd
lenia Grécka sledovala opačný smer pôsobe
nia - prenikanie slovanského obyvateľstva na 
územie Byzantskej ríše a jeho ďalší vývoj, a to  
z hľadiska archeologických prameňov. Tieto 
umožňujú sledovať osídlenie v dvoch hlav
ných časových rovinách: v období ich prvého 
usadenia sa v Grécku a v období po ich poli
tickej a mocenskej porážke, t.j. v 9 - 10. sto
ročí. K usadzovaniu Slovanov došlo až v prie
behu 7. storočia, čo výrazne dokladajú od
kryté zvyšky sídlisk aj žiarové pohrebisko na 
Peloponéze. Nálezy keramiky sú materiálom 
a spôsobom výroby veľmi príbuzné súvekým 
nálezom z oblasti dolného Dunaja, ich pôvod 
preto môžeme skôr predpokladať tam, ako 
v Karpatskej kotline Slovania, ktorí prenikli 
do prostredia vyspelej antickej kultúry, boli 
ňou čoskoro absorbovaní, napr. s výrobou 
pre nich charakteristických nádob sa už 
v ďalších storočiach nestretávame. Ich prejav 
v materiálnej kultúre môžeme pozorovať vo 
výrobe zľudovelého byzantského šperku 
v 9 -10 storočí. Pochádza zväčša z hrobov, 
čo svedčí o zachovaní istej konzervatívnosti 
v duchovnej sfére, napriek určite silnému 
vplyvu christianizácie, ktorá v tom období 
nepoznala výbavu hrobov. Vplyv byzantskej kultúry v slovanskom 
prostredí bolo možné sledovať z viacerých 
aspektov V materiálnej kultúre t o  bola jed
nak umelecko-remeselná výroba, predovšet
kým šperk a jednak architektúra V umelec-
ko-remeselnej výrobe možno rozpoznať dva 
výrazné časové horizonty Starší je zastúpený 
predovšetkým v 7. storočí, ked v čase vytvá
rania sa Avarskej ríše sa do Karpatskej kotliny 
dostávali priamo importy byzantských zlat
níckych dielní, neskôr tam pôsobili byzantskí 
zlatníci, ktorí tvorbu prispôsobovali aj vkusu 

vládnucej vrstvy prevažne avarského obyva
telstva. Po porážke Avarskej ríše v posled
nom desaťročí 8. storočia sa časť zlatníkov 
mohla presunúť na sever do vznikajúcej Veľ
kej Moravy a ovplyvniť aj výrobu miestnych 
majstrov. Výsledkom bol vznik celkom svoj
ráznej, veľmi vyspelej zlatníckej výroby inšpi
rovanej neskororímskymi a včasnobyzantský-
mi predlohami z oblasti Dalmácie, ktorá ani 
v tvarosloví ani v koncentrácii nemá obdobu 
v oblastiach susediacich s Velkou Moravou 
a dokazuje domácu tvorivú Invenciu bez 
priamych importov z Byzantskej ríše. S po
dobným prijatím a pretvorením byzantskej 
kultúry sa stretávame aj v zlatníctve dal-
matského chorvátskeho kniežatstva, pravda 
v inej tvarovej škále. 

Riešenie úlohy o ideových otázkach archi
tektúry a liturgie dospelo k podobným záve
rom. Na území stredného Podunajska dochá
dzalo v 9.-11. storočí k dotykom východného 
a západného rítu, čo bolo predmetom viace
rých štúdií. Na vzorke sakrálnych stavieb 
s centrálnym pôdorysom a vpísaným vnútor
ným členením, ako aj na stavbách s pôdory
som gréckeho kríža sa podarilo presvedčivo 
dokázať porovnaním so širokým spektrom 
byzantskej architektúry niekoľko prúdov 
juhovýchodného a východného pôvodu. 
Najstaršia stavba centrály so vpísaným pôdo
rysom, rotunda z Mikulčic z prvej polovice 
9. storočia, bola inšpirovaná ranokresťanskou 
architektúrou z oblasti Dalmácie, podobne 
ako už spomenutá výroba šperku v uvede
nom období. A j  v dalšom vývoji možno sledo
vať tento vplyv prichádzajúci sprostredkova
ne cez Dalmáciu z umenia Ravenny, ale 
aj vplyvy z okruhu Konštantinopola, ktorý 
silne ovplyvnil architektúru Bulharska 
v 9.-10.storočí. Nemožno vylúčiť ani vplyv 
vzdialenejšieho centra architektúry v Armén
sku a Gruzínsku, kde je výrazne zachovaná hl
boko modelovaná stena ako slohová tenden
cia v zmysle meditatívneho charakteru vý
chodného rítu V strednom Podunajsku došlo 
časom k vyznievaniu plastického systému in
teriérových slepých arkád, ktoré vznikli re
dukciou apsíd a nik pod vplyvom zásadného 
príklonu k západnému rítu. 

Sledovanie problematiky duchovného pôso
benia Byzancie na velkomoravskú kultúru 
umožnilo predovšetkým poukázať na prejavy 
byzantského obrazoboreckého myslenia vo 
veľkomoravskom prostredí, sledovať problém 
asymbolického byzantského umenia, ktoré sa 
prejavilo napríklad pri volbe slovanského pís
ma hlaholice Výskum priniesol dôkazy 
o tom, že byzantská duchovná kultúra sa sta
la duchovným základom, na ktorom vyrástli 
nielen jednotlivé slovanské kultúry na Velkej 
Morave, v Čechách, Rusku a na Balkáne, ale 
aj prvé vedomie slovanskej duchovnej a kul
túrnej vzájomnosti, ktoré možno zreteľne zis
tiť v prameňoch z 9 -11 storočia Cyrilome
todská kultúra a jej dedičstvo plnili v slovan
ských krajinách funkcie spoločné každej ob
lasti, no s prejavmi individuálnych črt v závis
losti od konkrétnych podmienok Pôsobenie 
cyrilometodského dedičstva sa realizovalo 

procesom vzájomného prelínania dvoch pro
tikladných tendencií: na jednej strane prebe
raním cyrilometodského vzdelanostného 
a kultúrneho ideálu, ktorý si viac-menej po
nechával nemodifikovaný charakter a na dru
hej strane čoraz silnejšie podliehal v ostat
ných súčastiach pomalej transformácii 

Byzantská a slovanská kultúra východnej 
a juhovýchodnej Európy sa v stredodunaj-
skom priestore prejavovala vo viac alebo me
nej transformovanej podobe, nebola sem 
však bezo zmien Implantovaná Tieto kultúr
ne Impulzy sa prejavili predovšetkým v obdo
bí cyrilometodskom, ale mali svoju výraznú 
predohru v období' avarskom a svoju vý
znamnú dohru v procese formovania sa kul
túry ranouhorského štátu Prejavili sa ako 
v materiálnej, tak aj duchovnej kultúre, v cir
kevnom vývoji a písomníctve. 

Hlavným výstupom riešenia projektu bolo 
uskutočnenie vedeckého kolokvia s medziná
rodnou účasťou v decembri 1993, na ktorom 
sa problémy v širšom rozsahu predniesli 
a diskutovali Zborník príspevkov z kolokvia je 
odovzdaný do tlače Riešenie projektu vytvo
rilo základ pre širiie koncipovaný výskum 
vzťahov východnej a juhovýchodnej Európy 
k strednému Podunajsku, ktorý je na Sloven
sku zatiaľ nezastúpený a môže sa stať výcho
diskom pre spoluprácu v novovytvorenom 
Slovenskom komitéte balkanistiky 

prof. PhDr. Tatiana Stefanovlčová, CSc 

Bíŕia, pôdorys rotundy, datovaná najskôr do 
11. stor (Š. Holčik. 1978) 

Ani. kostol sv Salvatora. pôdorys, r 1036 Ar
ménska architektura 
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Z rozhovoru s rektorom UK prof. J. Švecom 

0 projektoch ocenených britskou kráľovnou a vysokoškolskom výskume 
• Ktoré z projektov vás najviac zaujali, takže 

môžu byt pre nás inšpiráciou? 
Najmä projekty ťažiace z priamei väzby univer

zity na verejný sektor. To, čo ma veľmi zaujalo, 
je napr. využitie univerzitného intelektu na ino
vačné programy a technológie v priemysle. Bola 
zaň ocenená Oxfordská univerzita. Vefmi pod
netný bol projekt Kräfovskej univerzity v Belfaste. 
Išlo o technológie zvyšovania právneho vedomia 
v spoločnosti. V našej republike prijímame dnes 
hŕby nových zákonov, o ktorých sa málo vie 
A myslím si, ak by sme takýto projekt adaptovali 
na náš systém, mohol by byt skvelým modelom, 
ako prenášať informácie smerom k vereinosti. 
Ďalší zaujímavý projekt bol zametaný na dizain 
v súvislosti s procesom starnutia. Analyzuje po
treby starších fudí. Zamerali sa i na dizajn samo-
obslúh a predajní v regiónoch, kde je väčší 
podiel staršej populácie 

• Môžeme výsledky najlepších projektov 
zúžitkovaf alebo sú chránené patentom? 
Výsledky sú bežne dostupné a ani jeden nebu

de patentovaný. Takže nemal by byť problém sa 
k nim dostať. 

• Prejavili ste o niektorý záujem? 
Samozrejme, urobil som prvé kroky, aby sme 

ich dostali. Mimoriadny záujem máme o projekt 
motivácie handicapovaných študentov na profe
sionálnu kariéru. Napokon, týka sa i Univerzity 
Komenského. V posledných rokoch sme vytvorili 
centrá pre štúdium zrakovo postihnutých a nevi
diacich študentov s vefmi dobrým technickým 
vybavením. Svojou kvalitou zodpovedajú rovna
kým centrám vo Velkei Británii, no chýba nám 
práve projekt motivácie. 

•Zrejme nie náhodou ste hovorili o projek
toch využitia intelektuálneho potenciálu vy
sokých škôl v priemysle. U nás je skôr pre
ferovaný výskum v rezortných výskumných 
ústavoch... 

Edinburgh - sídlo jednej z najväčších britských univerzit 

Pri rozhovoroch o sieti našei vedeckovýskum
nej základne sa vždy stretávame s miernym po
čudovaním expertov zo zahraničia. Tvrdia, že na
ša štruktúra je absolútny luxus. Nevedia si pred
staviť, akým spôsobom sa dá veda v tak široko 
diferencovanej sieti financovať. 
• Máte na mysli rozloženie výskumu na vyso

ká školy, SAV a rezortná výskumná ústavy? 
Britský systém výskumných pracovísk sa opie

ra o vysoké školy, ktoré sú jeho centrami. Pre 
priemyselný sektor je lacnejšie objednať si ana
lýzu na vysokej škole, ako si hradiť vlastnú výs
kumnú a vývojovú inštitúciu, hoci velké koncerny 
ich samozrejme majú. Pritom štát, podobne ako 
v Nemecku, Francúzsku, financuje strategicky 

dôležitý aplikovaný výskum Kontraktny výskum 
na vysokých školách je obojstranne výhodný 
lacnejší, možno i kvalitnejší ako pestovanie ob 
rovskej vyskumnei a vývojovej základne na urov 
ni rezortov bez toho. že by sa vedelo, čo vlastne 
tieto inštitúcie spoločnosti ponataiu 

• Môžete porovnal kontraktny výskum na vy
sokých školách vo VelVej Británii a u nás? 
U nás predstavuje mizivé percento Na UK 

vlastne nejestvuje, na technických univerzitách 
tvorí niekolko málo percent Pritom na európ
skych univerzitách klasického i technického 
smeru zabezpečuje minimálne 20 percent roz
počtových financií. 

Takmer 5 ООО študentov vlani úspešne ukončilo The Manchester Metropolitan University 

K E D Y  A J  U N Á S ?  

*Za posledných päf rokov narástol 

počet študentov na slovenských vyso

kých školách o 15 tisíc, Univerzita Ko

menského sa na tom podieta najvyš

šou mierou - v roku 1989 srne mali 

13 500 študentov, dnes vyše 22 ttsi'c 

Na Slovensku je však stále veírni nízky 

percentuálny podiel vysokoškolsky 

kvalifikovaných ľudí. V o  Vefcej Británii 

až  70 % absolventov stredných škôl 

pokračuje v ďalšej forme vzdelávania, 

tendencia je dosiahnuť čo najskôr, 

aby na vysoké školy išlo až  50 % ma

turantov, rovnaké sú predstavy v Ne

mecku. U nás sa na vysoké školy do

stáva stále len 16-17 % maturantov' 

Rektor UK v Bratislave J. Švec 

pre SME 17.2.1 M S  
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КТО DOSTANE INTERNÁT 

PRAVIDLÁ 
rozdelenia ubytovacej kapacity 

medzi jednotlivé fakulty UK v šk. roku 1995/96 

PRVA FÄZA: z celkového počtu všetkých ubytovacích kapacít 
UK sa odrátajú miesta nasledovne; 

a) miesta pre ubytovanie 5tudentov-man2elov 
b) miesta pre zamestnancov UK s rodinami 
c) miesta pre zamestnancov UK a CVS - sólo 
d) miesta pre potreby Oddelenia medzinárodných stykov RUK 

a fakúlt (Ide o ubytovanie zahraničných lektorov a stážistov) 
e) miesta na realizáciu samostatne] hospodárskej činnosti ŠD 
f l  miesta pre študentov realizujúcich prospešnú mimoškolskú 

činnosť - kluby, IRŠ, TJ 
g) miesta pre vytvorenie rezervy, o využití ktorej rozhoduje 

komisia. 

DRUHÁ FÄZA: po odrátaní miest podľa prvej fázy a odrátaní 
miest v lokalitách neschopných prevádzky (generálne opravy, 
vyradenie z hygienických dôvodov a pod.) sa zvyšná kapacita 
prerozdelí medzi fakulty na základe ich požiadaviek podľa týchto 
zásad: 

al požiadavky na ubytovanie zahraničných študentov sa zoh
ľadnia na 100% - okrem samoplatcov, 

b) požiadavky na ubytovanie ašpirantov sa zohľadnia na 100%, 
c) požiadavky fakúlt na ubytovanie študentov 1. ročníka sa de

finujú ako percento z plánovaného počtu študentov pre prijatie. 
Toto percento sa vypočíta z pomeru počtu študentov k celkové
mu počtu študentov 2 -6. ročníka, ktorí si podali žiadosť - ide o 
pomer pre každú fakultu typický, 

d l  po odrátaní príslušného počtu miest podľa bodov a) a b) sa 
zvyšná kapacita rozdelí tak, že sa stanoví všetkým fakultám rov
naké percento z ich požiadaviek. 

TRETIA FÁZA. po rozdelení ubytovacích kapacít na úrovni UK 
o pridelení ubytovania konkrétnym študentom na konkrétne 
miesto rozhoduje podľa vlastných kritérií príslušná fakulta. 

Zahraničným študentom - samoplatcom a študentom s trvalým 
bydliskom v Bratislave sa ubytovanie neposkytuje. 

Sociálne oddelenia fakúlt spropagujú a zozbierajú žiadosti 
o ubytovanie - do 31.3.1995 (opatrené pečiatkou podateľne fa
kulty) a zašlú vyplnenú tabuľku na RUK - do 7. 4. 1995. 

Tieto pravidlá schválil AS UK dňa 15.2.1995. 

KRITÉRIÁ 
prideľovania ubytovania 

študentom-manželom všk. roku 1995/96 

a) Kritérií: 
- ubytovať: Studentka - Student 

doktorantka • Student 
matka Studentka 

- neubytovať : Student - ostatné (vrátane matka na MDl 
MD - materská dovolenka s prerušeným Štúdiom 
alebo nikdy nebola a nebude Studentkou 

- ubytovať iba s trvalým bydliskom mimo Bratislavy 
- Individuálne zvážiť: doktorant UK - ostatné 
b) Žiadosti: 
- zásady : podáva Studentka - žiadatelka na tlačivách RUK 
- postup : a) fakulta zabezpečí rozmnoženie žladost 

a poskytne ich žiadatelkám 
b) manžel sl nechá overiť svoje údaje na svojej 

fakulte 
c) žiadatelka podá žiadosť cez podatelnu na sodálne 

oddelenie svojej fakulty do 31 3 1995 
d) sociálne odd fakulty žiadatelky oven údaje na 

žiadosti a zašle na RUK do 7 4 1995 

Tieto kritérií schváli AS UK drta 15 2 1995 

V Školskom roku 1994/1995 Studenti FM UK úspeSne absolvoval viacero 
konkurzných konaní vypísaných americkými univerzitami Celoročné špeciálne 
Štúdium ekonomiky a financií absolvujú na Wichita State Univerzity Styrta Stu
denti a Jedna Studentka bola pozvaná na Jeden semester 

Vo vybraných špedalzádách na univerzite v Hartforde počas letného se
mestra budú Študovať dve Studentky 

ĎalSím Spedalzovaným programom je semestrálny Studijný pobyt siedmich 
Študentov v rámci projektu Tempus, ktorf v Cente (Belgicko) navštevujú kurz 
•European Auditing1 Kurz bude ukončený v mard 1995 záverečnými skúškam 
a vydaním osvedčenia 

Okrem vyššie uvedených programov sa naSi Studenti zúčastnil konkurzu na 
Štúdium ekonómie na univerzite vo Wlntrope (USA), ktorý eSte nebol vyhod
notený. 

Ďalší traja Studenti úspeSne preši konkurzami na Individuálne mobilty 
a dve Studentky v súčasnosti Študujú v Talansku (Bologna) a jedna v USA 
(Chicago). 

V Školskom roku 1994/1995 ešte plánujeme pobyt dvocn Študentov na pra
xi v USA v rámd spoločného projektu Cornell University 

Pripravený Je aj další výmenný pobyt piatich študentov v Dánsku v rámd 
zmluvy Esbjerg Handelsshole a FM UK V rámd recipročnej výmeny očakáva
me v budúcom Školskom roku dánskych Študentov u nás. ktori budú okrem 
Štúdia vykonávať aj prax vo vybraných slovenských a zahraničných firmách 

Základom pre výber uchádzačov o Štúdium, resp. prax v zahraničí sú okrem 
vynlkajúdch jazykových znalostí jednoznačne Studijné výsledky výber pokrý
va poslucháčov druhého a Štvrtého ročníka 

Kedže výsledky Študentov FM UK zahraniční partneri hodnotia velmi pozitív
ne, sú Studentské mobilty súčasťou takmer každej zahraničnej fakultnej spo
lupráce a zahraniční partneri v rámd svojich finančných možnosti majú záu
jem o jej predĺženie Na druhej strane možnosť StuOovať v zahraničí, ktorá sa 
na FM UK ponúka v takomto širokom meradle, je silným moováčným fakto
rom pre našich Študentov. 

PhDr. Helena Svobodová, 
log Ľubica Bajzfcová. CSc 
Fakulta managementu UK 

27 študentov FM UK v zahraničí 

Štúdium v Rakúsku bezplatné 

slovenskí Studenti nebudú ani 
v budúcnosti povinní platiť Studijné 
poplatky na rakúskych univerzitách 
a vysokých Školách, oznámil to veľ
vyslanec Rakúskej repubiky v SR 
Maxlmilan Pammer Podö Jeho 
vyjadrenia sa príslušné rakúske úra
dy skutočne domnieval, že presta
la platiť vzájomnosť vo ved oslobo
denia od Studijných poplatkov, čo sa 
napokon objavilo aj v slovenskej 

tlači. Na základe rozhodnutia Kon-
ferende rektorov SR. že rakúski 
študenti na Slovensku nemusia 
platiť poplatky za štúdium, pova
žuje prísluSné rakúske ministerstvo 
vzájomnosť za zabezpečenú a vy
rozumelo rakúske univerzity a vyso
ké školy o tom. že ani v budúc
nosti sa nebudú od slovenských 
Študentov vymáhať Studijné po
platky. 

PUBLIKÁCIE 
vydané Vydavateľstvom UK 

vo februári 1995 

S k r l  p t á 
Moussa. M.A.F. - Vlzárwi. Z.: Anglcky Jazyk pre slovenských 

expertov nepredajné 
Machová. Z. - Tremoos. p :  Terminologtckv slovní; 

Vybrané termíny používané v geografu a envlronmentalstfke 46 • 
B*5t*i. $.: čítanka z americkej poéae 
Konôpka, J.: Vybrané kapitoly z pedagogiky 12a,-
Ohrádka. 8. a kot : Špeciálna chirurgia t 102 
Valent, T.: Antológia z diel filozofov pn» právnikov l 9í 
Valent. т.: Antológia z diel filozofov pre právnikov II. 9í, • 
Devinsky. F. a kol: Návody na cvičenia z orgamckej chémie 82 • 
НоОа. V : Fyzikálna chémia pre necftemikov ЮС • 
Hmäar. P a kol : Organická chémia v príkladoch 112,-

Z b o r n i k y  
Geographica Mr 35 
HfctortcaMJ 
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EDITORIAL 
Dobre sa pamätám na nástenky 
zo stredoškolských čias, na 
ktorých sa marec pýši! titulom 
Mesiac knihy. Obvykle vtedy 
sme pisali aj slohové práce na 
tému "Povedz mi. čo čítaš..." 
Keď dnes hľadím na pulty 
kníhkupectiev, musím sa pou
smiať. Podľa spomenutého 
sloganu je asi polovica ženskej 
populácie beznádejne, "harle-
kýnovsky" zamilovaná, plná 
romantiky. V kurze je korup
cia, podvody, násilie. Z našich 
drobčekov zrejme vyrastú 
Ninja-korytnačky alebo morské 
vily. 

Napriek trendu - dobré je to, 
čo nie je slovenské - trh ponúka 
i našu pôvodnú tvorbu. Jej po
stavenie sa dá ilustrovať na jed
noduchom príklade: Rozprávka 
o Popoluške. Krása a jednodu
chosť skrytá pod korytom 
a trblietavo odetá faloš na krá
ľovskom plese. 
Ozaj, už ste niekedy videli, ako 
sa hrá s knihami pexeso? - To 
je tak. Vezmete knihu, obrátite 
ju, mrknete na cenu a vrátite ju 
na pôvodné miesto. Darmo, 
zdraželi nám nielen zemiaky... 
Takže: "Povedz mi. kolko máš 
peňazí a ja ti poviem, čo budeš 
čítať " 

K.BEŇADIKOVÁ 

Stihnúť sa d á  všetko, 
chce to len zbytočne  
nespať. 

Vysokoškolské príslovie 

ôt ud en its' kým perom 
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Navštívte Galériu Focus, výstavu Slovpressfoto *94. Snímka: A. Hyža 

VIVISEKCIA j e  potrebná 
T é m a  ochrany zvierat sa v ď a k a  

k a m p a n i  Slobody zvierat proti  
f i rme  Gillette a noseniu kožuchov 
dostáva stále viac d o  pozornosti. 
A k o  j e  to s pokusmi n a  zvieratách 
n a  Prírodovedeckej fakulte, sme 
sa opýtali  docenta Jána Vese-
lovského, vedúceho  Katedry  

"Many, many, many..." 
O t á z k a  p r v á :  S t á v a  s a  t i  často,  ž e  p e n i a z e  s í c e  p r í d u ,  a l e  p o 

t o m  t a k  r ý c h l o  o d í d u ,  ž e  s a  a n i  n e n a z d á š ?  O t á z k a  d r u h á :  A k o  

a k d e  v y v i n ú ť  t a k ú  m i m o š k o l s k ú  a k t i v i t u ,  k t o r á  t i  p o m ô ž e  

a s p o ň  d o č a s n e  z a p l á t a ť  d e r a v é  v r e c k o ?  

A k  si  š t u d e n t o m  p e d a g o g i c k e j  fakulty, m á š  m o ž n o s ť  o d o 

v z d á v a ť  s v o j e  m ú d r o s t i  m l a d š e j  g e n e r á c i i  a š t á t  s a  t i  o d v ď a č í  

k o r u n k a m i .  A j  š t u d e n t  ž u r n a l i s t i k y  m á  v ý h o d n é  p o s t a v e n i e .  

N i e l e n ž e  si  p í s a n í m  c i b r i  t a l e n t  a u m ,  s l ú ž i  v e r e j n o s t i  a š í r i  

i n f o r m á c i e ,  a l e  p r i v y r o b í  s i  i groš .  J a z y k y ,  j a z y k y  - a k  i c h  

o v l á d a š ,  d o b r e  j e .  M á š  š a n c u  u č i ť  n a  j a z y k o v ý c h  š k o l á c h ,  

k u r z o c h  a l e b o  d o u č o v a ť  z a  h o n o r á r  s ú k r o m n é  osoby,  k t o r ý m  

j a z y k  c h ý b a .  N a v y š e ,  m n o h é  f i r m y  p o t r e b u j ú  p r e k l a d y  

z a h r a n i č n e j  o d b o r n e j  l i t e r a t ú r y ,  č i  t l m o č n í k o v  p r i  s t y k u  so 

z a h r a n i č n ý m i  p a r t n e r m i .  

O k r e m  p r á c e ,  k t o r á  p o m ô ž e  s p e ň a ž i ť  š t u d o v a n ú  š p e c i a l i z á 

c i u ,  e x i s t u j e  p o n u k a  s i e t e  š t u d e n t s k ý c h  p r a c o v n ý c f t  s e r v i s o v .  

V y k l a d a n i e  a n a k l a d a n i e  t o v a r u ,  s ť a h o v a n i e ,  u p r a t o v a n i e  -

to v š e t k o  j e  s l u š n e  p l a t e n é .  A c e z  p r á z d n i n y  m ô ž e š  b r i g á d o v a ť  

i v z a h r a n i č í .  

V d n e š n e j  d o b e  j e  n e p r e d s t a v i t e ľ n é  ž i ť  b e z  p e ň a z í .  P r e t o  

u ž i t o č n e  h ý b a j  r o z u m o m  tak,  a b y  si n i e l e n  prež i l .  

R E N Á T A  S V R Č K O V  A 

živočíšnej fýziológie a etologie. Je 
to j e d n a  z t roch  katedier,  kde  
vykonáva jú  vivisekciu. 

Stretli ste sa v poslednom řase 
s nesúhlasom študentov s pokusmi 
na  zvieratách, ktoré robíte na  va
š e j  fakulte? 

- Nie. Skôr naopak. Práve tieto 
hodiny považujú študenti za veľmi 
zaujímavé. 

КоГЪо jedincov potrebujete na 
pokusy v jednom  školskom roku? 

- Zvieratá sa u nás používajú na 
praktikách. Snažíme sa ich počet 
redukovať na najnižšiu možnú mie
ru. Prirodzene, vždy sa nájde päť až 
osem jedincov, ktoré musia b y ť  
operované alebo dekapitované. Bez 
toho to vo funkčne dynamických 
biologických disciplínách jedno
ducho nejde. Robíme to účelne, aby 
sa orgány z týchto zvierat mohli po
užiť na ďalšie pokusy 

Odkiaľ dovážate zvieratá po
trebné na experimenty? 

- Dovážame ich z chovných staníc 
v Modre a Dobrej Vode a zo Štátne
ho ústavu kontroly liečiv. 

Súhlasíte s názorom, že zviera 
tá by nemali slúžiť ako pokusný 
materiál? 

- Často sa stáva, že v snahe zachrá
niť zvieratá zabúdame na človeka. 
Nikto predsa nemôže experimen
tovať na ľuďoch. 

Zhovárala sa: 
PATRÍCIA POPROCKA 

i n f o ^ o x  
- Od 14.2. sa vo  FK 901 pred 

hlavným filmom sporadicky uvádza 
krátka hraná alebo dokumentárna 
snímka absolventov či študentov 
VŠMU. 

- Na tému Drogy, fajčenie, al
kohol a ich škodlivé účinky na 
organizmus bude  22. marca o 19. 
h v klube UJOP-u prednášať a 
besedovať riaditeľ Centra pro
t idrogových  závislosti MlJDr. 
Ivan Horský. 

- Tento mesiac uplynie rok od 
otvorenia zrekonštruovaného 
knihkupectva MANZ v hlavnej 
budove univerzity na Šafárikovom 
námestí Svojou literatúrou pokrýva 
tri fakulty: právnickú, filozofickú 
a pedagogickú 

- Záujem o štúdium na katedre 
žurnalistiky Filozofickej fakulty 
UK j e  stále vysoký. Tento rok sa 
na  ponúkané kombinácie  pri  
hlásilo v y i e  500 uchádzačov. Na 
talentových skúškach. ktoré >a 
uskutočnili už koncom Januára 
t r . ,  vyhovel  približne každý tretí 
z nich. 

- V drtoch 9 až 12 februári u v 
Brne konal medzinárodný festival 
divadelných škôl SETKÁNÍ-
BRNO '93 za účasti študentom z 
Belgicka, Izraela, V. Británie. 
Slovenska a Ceska. Slovensko 
úspešne reprezentovali  d v e  
predstavenia VŠMU. Hra Hansa 
Агра Na jednej nohe, ktorú rea
lizoval 1. ročník bábkoherectva 
pod vedením režiséra A. Pa-
chingera, získala cenu za kolektív
nu tvorivosť. Za výborný herecký 
výkon v hre K. Witlingera Poznáte 
mliečnu dráhu? získal cenu B 
Bystríanský Pod vedením režiséra 
M. Forgacsa j u  hrali študenti 4 
ročníka herectva. 

- Každý pondelok o pol ôsmej  
večersa konajú  v kostole Jezuitov 
medzi veriacimi vysokoškolákmi 
obľúbené  teologické prednášky . 
Ich februárový cyklus bol veno
vaný pr íprave  na návštevu pápe 
ža Jána Pavla II. na Slovensku. 
Prednášky katolických osobnosti 
na  rozličné témy, týka júce  sa 
n a j m ä  života veriacich, sú v e r e j  
né a budú  pokračovať i v nasle 
d u j ú c o m  období.  Súčasťou du 
chovného programu j e  svatá o m  
ša, ktorá sa začina o 20. hodine. 

(Študentským perom 
- príloha NaAcj univerzity, kto
rú pripravujú Studenti kated
ry žurnalistiky FiF UK. 
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