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Tohoročné leto vonkoncom neprinies
lo akademickej komunite typickú prázd
ninovú ztmosféru inokedy pokojnú hla
dinu letných mesiacov čerili diskusie 
a polemiky okolo novely vysokoškolské
ho zákon«, ktorá po dvojnásobnom 
odmietnutí vládou a po viacerých mi
nisterských úpravách nabrala iný kurz 
a k Iným brehom, ako ju pôvodne na
smerovala akademická obec, 

Vedenie univerzity а akademického 
sendtu išlo ' s kožou na trh', keď sa 
v rozhovoroch so štétnou správou, na 
stránkach tlače, r>a vinách rozhlasu po-
stavila na ieh obhajoby filozofie t para
grafov pôvodnej, vysokoškolskou veřej-
nosfou zhodne akceptovanej verzie no
vely. Ministerstvo Školstva ukončilo prá
ce na novele udajne ui koncom augus
ta S napitím sa očakávala septembrová 
schôdza parlamentu, Či sa novelizovaná 
novela novely ocitne v rukách postan
ew. Hestafo sa Nový školský rok 
Ш5 196 začal bez tak dlho očakávaných 
legislatívnych úprav, ktoré naše vysoké 
školstvo potrebuje oka sof. Predlitb sa 
obdobie neistoty, nervozity a provizória. 
Ešte koncom septembra si novela vybe
rala Ч/да® our 

J. Hlnnerovi 
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BRITSKÝ DAR SLOVENSKÉMU PRÁVU 
VelVyslanec Velkej Británie v SR Peter Gale Harborne navštívil dňa 19. septembra 

1995 Právnickú fakultu UK. V sprievode dekana fakulty prof. JUOr. Petra Blahu, 
CSc., si prezrel dve nová plnotextová databázy právnych predpisov Európskej únie, 
ktorá boil sprístupnená študentom i odbornej verejnosti vďaka finančným prostried
kom British Know How Fund. 

Prvá databáza obsahuje platné právne 
predpisy EÚ vrátane zakladajúcich zmlúv 
EÚ, právne predpisy implementované do 
národnej legislatívy členských štátov EÚ, 
prípady Európskeho súdu, ako aj otázky 
vznesené v Európskom parlamente Druhá 
databáza obsahuje navrhované právne 
predpisy EÚ, informácie o činnosti Európ
skeho parlamentu a Európskeho súdu. 

Prostriedky British Know How Fund 
umožnili tiež vydávanie nového štvrťročné
ho periodika "Európsky trend", ktorý bude 
uverejňovať príspevky z dokumentov, do
chádzajúcich do Európskeho dokumentač
ného strediska knižnice. Jeho prvé číslo je 
už v tlači. 

V rozhovore s vedením fakulty a s pra
covníkmi knižnice sa pán veľvyslanec zaují
mal, ako sa nové databázy, jediné svojho 
druhu na Slovensku, využívajú, a ako bola 
zabezpečená ich propagácia Vedenie fa
kulty ho uistilo, že o databázach sú infor
mované všetky ústredné orgány SR, i od
borná verejnosť Informovanosť sa ešte 
zvýši, akonáhle začne vychádzať nové pe
riodikum. 

Po úprimnom pocfakovaní prof. Blahu za 
umožnenie realizácie projektu sa pán vet-
vyslanec rozlúčil so slovami: "Sme radi, že 
sme Vám mohli pomôcť, a že I tento náš 
krok prispeje k integrácii SR do Európy." 

Oh) 

Spravodajca Európskeho parlamentu na UK 
V rámci pracovnej návštevy SR navštívil dňa 15. septembra 1995 Univerzitu Ko

menského zmocnenec Európskeho parlamentu pán dr. A. M. Ooatiander so sprie
vodom. Rektor Univerzity Komenského prof. MUDr Juraj Švec, DrSc . informoval vzác
neho hosťa o medzinárodných vzťahoch slovenského vysokého školstva s krajinami 
Európskej únie, s Radou Európy, OECD a UNESCO a o zapojení sa slovenských vyso
koškolských ustanovizní do Európskeho integračného procesu. Na zaver rozhovoru 
rektor UK prof. Švec požiada) pána Oostlandera o plnú podporu Žiadosti slovenskej 
vlády o prijatie Slovenskej republiky do Európskej únie 
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• Prosím, keby ste charakterizoval  všeobecnú orientáciu našej 
univerzity s m e r o m  n a  zahraničie. 

- V histórii Univerzity Komenského niet obdobia, v k t o r o m  by sa tak 

intenzívne rozvíjali medzinárodné vzťahy, ako v uplynulých piatich ro

koch. V súlade so zmenou politickej kl ímy u nás i v Európe sa výrazne 

zmenili priority medzinárodných aktivít naíej univerzity. Významnými 

zmenami z hľadiska kvality, kvantity i teritoriálneho zastúpenia sa vyvíjali 

kontakty v rámci európskeho regiónu a súčasne sa nadväzovali kontakty 

iné - mimoeurópske. Ich spoloč

nou charakteristikou je najmä zá

sada hospodárnosti, vzájomnej v ý 

hodnosti a vysokej efektívnosti 

Významným m o m e n t o m  v r o z 

machu zahraničných aktivít U n i 

verzity Komenského bola i t á  sku

točnosť, í e kontakty so zahrani

čím cez tzv.  kultúrne medzištátne 

dohody majú v súčasnosti klesajú

cu tendenciu a zahraničné univer

z i ty  uprednostňujú priame kon

takty medzi univerzitami. 
Univerzita Komenského dnes 

spolupracuje s desiatkami zahra
ničných univerzít a s medzinárodnými nevládnymi organizáciami, ktoré 
podporujú vedu a vzdelávanie v európskych krajinách. V o  všeobecnosti 
možno konštatovať, ž e  v oblasti medzinárodnej spolupráce Univerzity 
Komenského prevládajú dve základné tendencie. Poprvé treba spomenúť 
multilaterálnu spoluprácu v rámci medzinárodných projektov, ktoré sú 
realizované zväčša m i m o  vlastného rozpočtu univerzít Ďalej možno 
uviesť klasické, bilaterálne univerzitné kontakty, ktoré sa uskutočňujú 
v rámci platných dohôd. 

Jednou z o  základných podmienok pre ich podpis je participácia mini

málne dvoch fakúlt na výmennom programe. 
• Ktoré najvýznamnejšie multilaterálne vzťahy sa v súčasnosti 

rozvíjajú n a  našej univerzite? 
- A k o  s o m  už spomenul, táto oblasť vzťahov sa javí pre univerzitu 

najvýhodnejšia, pretože finančne sú t ieto vzťahy zabezpečované zväčša 

m i m o  univerzitný rozpočet. 

Jednou z najrozšírenejších spoluprác svojho druhu je nesporne prog

ram Tempus. D o  konca akademického roku 1994-95 sa Univerzita Ko

menského zúčastnila na 23 ukončených programoch T E M P U S  I. V aka

demickom roku 1995-96 je naša univerzita zakomponovaná d o  I I pro

jektov T E M P U S .  Z t o h o  je 5 projektov T E M P U S  I. a 6 projektov 

T E M P U S  II. V piatich projektoch je U K  koordinátorom i kontraktorom. 

Z t o h o  sú t r i  projekty T E M P U S  I. a dva  projekty T E M P U S  II. 
t>alší významný medzinárodný projekt možno charakterizovať ako tzv.  

malý Tempus, ktorého iniciátormi sú Region Lyionnaise a Univerzity 
v Grenobli  a Lyone. Ide o projekt Tempra, ktorý je zameraný na spolu
prácu so středo a východoeurópskymi univerzitami, a t o  formou posky
tovania štipendií pre vedeckovýskumné projekty. 

V oblasti multilaterálnych kontaktov je potrebné spomenúť združenie 

klasických, významných európskych univerzít pod názvom U N I C A  Uni

verzita Komenského sa stala jej 24. členom. Cieľom tejto spolupráce je 

tak participácia na celoeurópskych vedeckých projektoch, ktoré sú 

zväčša koordinované Európskym spoločenstvom, ako aj príprava čo 

najoptimálnejšieho kreditného systému na univerzitách v Európe. V janu

ári 1996 sa na pôde našej univerzity uskutoční Generálna konferencia tej

t o  významnej univerzitnej organizácie. 
O Katedre U N E S C O  sa už na stránkach Našej univerzity písalo viac ra

zy. Predsa len niekolko informácií z jej súčasnosti. Katedra nemá stabil
ných pracovníkov a na jej činnosti participujú pracovníci viacerých fakúlt. 
Orientuje sa na oblasť ľudských práv z interdisciplinárneho pohľadu Jej 
činnosť sa premieta tak v oblasti medzinárodného výskumu, ako i v pos
kytovaní výberových prednášok pre všetkých poslucháčov univerzity 
Jednoznačne patrí medzi pracoviská s vysokým odborným kreditom. 

Pred jeden a pol rokom, ako rozšírenie vzájomnej zmluvy medzi Uni

verz i tou Komenského a Universitou Complutense v Madride, bola na na

šej univerzite vytvorená Katedra A Dubčeka Ide o vedeckovýskumné 

centrum, ktorého poslaním je podporiť rozvoj  vedy na našej univerzite 

Univerzi ta Complutense v rámci t o h t o  projektu poskytuje každoročne 

finančné prostriedky pre dve postgraduálne štipendiá mladých pracovní

k o v  U K  a dva vedeckovýskumné projekty špičkových týmov  z prírod

ných a spoločenských vied Výsledky vedeckých aktivít, sponzorované 

Q MEDZINÁRODNÝCH KONTAKTOCH 
UNIVERZITY KOMENSKÉHO 

hovoríme dnes 
s prorektorom pre zahraničné styky UK 
doc. PhDr. Igorom Brezinom, CSc. 

Madridom, boli prezentované na medzinárodnej interdisciplinárnej kon

ferencii, ktorá bola organizovaná našou univerzitou. 
• M o h l  b y  ste v stručnosti charakterizovat základné tendencie v 

bilaterálnych vzťahoch našej univerzity ľ 
- Hlavnou náplňou týchto vzťahov je najmä vyslanie a prijatie našich 

a zahraničných pracovníkov a študentov v rámci podpísaných medziuni-

verzitných dohôd. V súčasnosti bol zaznamenaný dynamický pohyb 

v smere nadväzovania nových kontaktov, ako i v smere prehlbovania 

a rozširovania už existujúcich 

dohôd - a t o  tak d o  kvality, ako 

i rozsahu T á t o  problematika 

však v sebe obsahuje viacej de

tailnejších informácií, týkajúcich 

sa tak charakteristík jednotli

vých zmlúv, ako i nového systé

m u  výberov adeptov z radov na

šich pracovníkov d o  zahraničia 

Rád by s o m  sa k tejto otázke 

vráti l  v niektorých z najbližších 

čísiel Našej univerzity 
Medzinárodné aktivity naše| 

univerzity sa taktiež týkajú mno

hých kontaktov s medzinárod

nými mimovládnymi organizáciami D ô k a z o m  t o h o  sú a| medzinárodné 

konferencie, ktoré sa na pôde univerzity uskutočňujú 

• S ktorými takýmito najvýznamnejšími organizáciami spolu
pracuje naša univerzita ? 

- O k r e m  množstva iných kontaktov, ktoré sa realizu|ú na úrovniach fa

kúlt, univerzita ako celok je členom, či aktívne spolupracuje гщгпа s na

sledovnými organizáciami V ý b o r o m  Európske| únie pre vzdelávanie a ve

du, výbormi Rady Európy. Medzinárodnou asociáciou univerzít, Hehirv  

ským univerzitným fórom, O E C D ,  U N E S C O ,  Stálou konferenciou rekto

rov európskych univerzít. Európskym centrom pre strategický m i r a g e  

ment univerzít. Medzinárodným v ý b o r o m  pre vedecký rozvo j  a rfíHie 
• Ktoré aktivity v oblasti medzinárodných vzťahov U K  považu

jete v nasledovnom období z a  najvýznamnejšie 
- Odhliadnuc o d  takých významných podujatí, ako bolo nedávne roko

vanie Rektorských konferencií SRN, Rakúska a Slovenska, či nedávne za
sadanie expertov O E C D ,  o č o m  už boli čitatelia Našej univerzity infor
movaní, dovol ím si uviesť niekolko nových neštandardných kontaktov so 
zahraničím, ktoré sú nesporne výrazom vysokého hodnotenia našej uni
verzity v zahraničí: 

a/ Po pomerne zdĺhavých administratívno-technických prípravách, 

evaluácie našej pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti, v júni t.r. Uni

verzita Komenského dostala grand o d  japonskej vládnej nadácie 

'Sasakawa Fund", ktorý má z a  cieľ výrazne podporiť špičkových postgra

duálnych študentov na našej univerzite Momentálne sa konkretizuje ob

sah programu na naše podmienky s tým, ž e  jeho otvorenie sa plánu|e na 

začiatok budúceho semestra Predtým sa však v Krakowe uskutoční pra

covný seminár univerzít, ktoré sú d o  t o h t o  programu zakomponované 

a jeho výsledkom by malo byť zjednotenie kritérií a obsahu štúdia na za

interesovaných univerzitách v európskom regióne 
b/ Naša spolupráca s univerzitami v Pensylvánií (USA), na|ma s Univer

sity of  Pittsburgh, sa začiatkom t o h t o  školského r o k u  dostala na kvalita

tívne vyššiu úroveň Ide o vytvorenie Centra pre stredoeurópske štúdia 

na Univerzite Komenského pre študentov týchto univerzít Celý  projekt 

si vyžiadal značné úsilie, ktorého výsledkom bude, že študent z univerzít 

v Pensylvánii po zaplatení poplatku príde študovať na jeden semester na 

tzv.  vysunuté pracovisko jeho materskej univerzity - na Univerzi tu Ko

menského Po absolvovaní vybraných kurzov odchádza o d  nás s kredi

t o m  vlastnej univerzity ( nie s tzv  foreigner credits, ako t o m u  bolo dopo-

siaf). T e n t o  projekt bude spočiatku organizačne zabezpečovať najma filo

zofická fakulta 
c1 Koncom októbra, na 28 Generálne| konferencii U N E S C O  v Paríži, 

bude predložená rezolúcia Ministerstva zahraničných vecí SR a Univerzi

ty  Komenského, ako |ednej z najvýznamnejších spoločensko-vedných in

štitúcií, pre uskutočnenie interdisciplinárnej konferencie v spoločenských 

vedách Gestorom bude U N E S C O ,  organizačne zodpovedná naša uni

verzita, čo je nesporne obrazom jej vysokého kreditu v zahraničí 
Oblasť zahraničných vzťahov U K  patrí medzi mimoriadne dynamické 

zložky života rtaše| univerzity M ô j  dnešný pohľad má za cieľ informovať 

o základných charakteristikách |ej širokospektrálnosti V budúcnosti by 

som sa rád zameral na niektoré aktivity, či problémy detailne|šie 
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Príspevok univerzity 
k čistote športu 

Prezident Antidopingového výboru SR MUDr. Kaz í m Ír 
Ferlenčík, CSc., a rektor Univerzity Komenského prof. 
MUDr. Juraj Švec, DrSc, slávnostne ratifikovali dfta 
8. septembra 1995 na pôde univerzity Zmluvu o zriedení 
a prevádzkovaní Národného antidopingového laboratória. 

'Dnešný deň sa do histórie slovenského antidopingového 
programu zapíše zlatým písmom, pretože dnešným dňom vzni
ká na Slovensko Národné antidopingové laboratórium. Ďaku
jem Univerzite Komenského, že sa podujala na túto zodpoved
nú úlohu. Je to gesto, ktoré si zaslúži uznanie* povedal pri tej
to príležitostí prezident ADV SR dr. Ferienčik. 

Ratifikáciou zmluvy o vzniku laboratória sa zavŕšilo takmer 
3-ročné úsilie Antidopingového výboru SR o zriadenie praco
viska, ktoré urýchli a zjednoduší antidopingoví} kontrolu Špor
tovcov. Konkurz, vypísaný pred časom Antidopingovým vý
borom SR na zriadenie laboratória, vyhrato spomedzi 
6 uchádzačov Toxikologické centrum UK. ktoré vedie prorek
tor UK prof. Ing, Ferdinand Devínsky, DrSc,, a získalo tak za
tiaľ ročnú národnú ficenciu. Toxikologické centrum má zodpo
vedajúce technické vybavenie, i kecí mu v súčasnosti ešte 
chýba predpísaná druhá záložná sada prístrojov. Odborne 
pripravení sú aj jeho pracovníci, napr. Ing, Emil Švajdtenka 
absolvoval v letných mesiacoch stáž v známom antjdopšngo-
vom laboratóriu v Kolíne nad Rýnom, ešte pod vedením me
dzinárodne uznávaného antidopingového odborníka prof. 
Manfreds Donikeho 

Zriadenie Národného antidopingového laboratória, vôbec 
prvého na Slovensku, prispeje nielen k čistote Sportu, ale po
môže zlepšit i finančnú situáciu Antidopingového výboru SR 
najme preto, žb v súčasnosti jeho najväčšie výdavky tvoria 
platby za analýzy, uskutočňované v laboratóriách v Prahe 
a v Kolíne nad Rýnom, ktoré majú akreditáciu Medzinárodné
ho olympijského výboru Znamená to, že v prípade vyhodno
tenia na Slovensku bude cena jednej analýzy podstatne niž
šia ako v zahraničí a navyše finančné prostriedky: môžu po
môcť rozvoju našej slovenskej vedy, 

V nábehovej etape, ktorá potrvá niekolko mesiacov, sa síce 
vzorky musia posudzovaí paralelne v laboratóriách akredito
vaných MOV-om, a zároveň budú analyzované aj v Bratislave. 
Ked sa však v tejto fáze nevyskytnú rozdielnosti vo vyhodno
teniach, začne bratislavské laboratórium skúmaf vzorku A sa
mostatne. Len v prípade pozitívneho nálezu sa bude kontrol
ná vzorka posielať do zahraničia. 

Antidopingový výbor predpokladá, že v tomto roku bude na 
našom území odobratých asi 300 vzoriek, po zabehnutí' brati
slavského laboratória sa počet odberov zvýši ročne asi na 
500. 

•Budeme sa usíbvaŕio najskôr získat akreditáciu s medziná
rodnou platnosťou, čím by sme rozšírili rad dvadsiatich troch 
dopingových laboratórií na celom svete', povedal na záver 
o ďalších perspektívach laboratória prof. Švec. 

Oh) 

Strieborná medaila FaF UK 
generálnemu riaditeľovi SLOVAKOFARMY 
Slovakofarma, a s. so sídlom v Hlohovci a jej divízia Liečivé ras

tliny v Malackách patria k najvýznamnejším partnerom Farma
ceutickej fakulty UK. Popri svojom výrobnom programe podiela 
sa Slovakofarma aktívne na podpore farmaceutického vysokého 
školstva na Slovensku, a to nielen starostlivosťou o detašované 
pracovisko farmaceutickej fakulty v hlohoveckom podniku Ge
nerálny riaditeľ Slovakofarmy, a s., Ing. Ondřej Gattnar, CSc , je 
členom Vedeckej rady FaF UK, rozhľadeným konzultantom ve
deckovýskumných projektov na fakulte i mimo nej v oblasti l ie 
kov a liečiv, podporovateľom študentských, pedagogických i ve
deckých odborných aktivít Pod jeho vedením Slovakofarma patrí 
dnes k najprosperujúcejším podnikom v SR. Svedčí o tom i rad 
prestížnych podnikateľských ocenení a uznaní, ktoré manage
ment podniku získal doma i v zahraničí. 

Po zhodnotení angažovanej práce Ing. Ondreja Gattnara, 
CSc., generálneho riaditela Slovakofarmy, a.s., v prospech 
fakulty, za jeho osobný vklad a podporu FaF UK, udelil dekan 
fakulty prof. MUDr. Pavel Švec, DrSc., dňa 11. septembra 
1995 Ing. Gattnarovi Striebornú medailu FaF UK a jeho pro
stredníctvom i celému managementu a.s. Slovakofarma, Hlo-
hovec. a h )  

Zjazd chemických spoločností 
Odbornými prednáškami o biotyntéze bielkovín, informač

ných systémoch pre asanáciu chemických nehôd mimo vý
robných podnikov a o etike vedeckej práce začal sa 4 sep
tembra 1995 v Aule UK v Bratislave 49 zjazd chemických spo
ločností Záujem o účasf na tomto štvordňovom stretnutí pre
javilo vyše 600 odborníkov zo Slovenska i zo zahraničia 

Pri slávnostnom otvorení zjazdu boli odovzdané aj ocenenia 
za dosiahnuté vedecké výsledky v oblasti chemických vied 
Medzi ocenenými bol aj 1. prorektor UK prof. RNDr. Pavol 
Hrnčiar, DrSc., ktorému udelili za vedecký prínos v oblasti 
organickej chémie a za prácu v Slovenskej chemickej spo
ločnosti čestné členstvo v tejto spoločnosti 

Nezamestnanosť absolventov 
vysokých škôl 

Podľa údajov Správy služieb zamestnanosti evidovali úrady 
práce na Slovensku ku koncu augusta 62 834 nezamestnaných 
čerstvých absolventov škôl Medzi nimi bolo 4100 vysokoškolá
kov, čo predstavuje 6,5% Je to priaznivejší stav ako v |uli kedy 
počet vysokoškolských absolventov bol vyšší o 762 osôb a ich 
podiel v štruktúre nezamestnaných absolventov škôl bol 7 8% 



TrWsaínäf rokiv Študijného strediska Ústavu iazykuvej a sd&uraej prioraw zahraničných študentov UK v Senci 

Š Í R I A  D O B R É  M E N O  UNIVERZITY 
Pred 35 rokmi, dňa 15, septembra, bol v Senci založený dnešný Ústav jazykovej a odbornej prípravy zahraničných Študentov UK, 

vtedy ešte pod názvom Kurz pre zahraničných študentov. Vznikol z rozhodnutia SNR a po dohode s Vysokou školou ekonomickou 
v Prahe. Hnecf.na začiatku prvého Skotského roka sa do bývalej budovy ONV nasťahovalo 85 študentov a v nasledujúcich mesiacoch 
sa ich počet rozrástol na vyše 100 Po roku Školu premenovali na Študijné stredisko Univerzity 17. novembra, 

Na slávnostnom zhromaždení k 35. ju
bileu dňa 0. septembra 1995, na pôde 
Študijného strediska Ústavu jazykovej 
a odbornej prípravy zahraničných štu
dentov UK v Senci, boli prítomní a za dl
horočné, vyše tridsaťročné pôsobenie aj 
odmenení pedagógovia Mgr. Viera Bár
ková, PhDr. Viktória Buznová, Mgr. To
máš Dratva a Mgr. Jarmila Oktavcová. Za 
svedomitú prácu im podakovali riaditeľ 
ÚJOP UK Bratislava Mgr. Július Molnár 
a riaditeľ Študijného strediska v Senci Ing. 
Lubomír Vaško, ktorí súčasne aj zhodnotili 
prácu strediska. 

Bilancia uplynulých tridsiatich piatich ro
kov je skutočne veľmi bohatá. I kecf Študij
né stredisko UJOPu v Senci dáva solídne 
znalosti slovenského jazyka predovšetkým 
študentom, pripravujúcim sa študovať me
dicínu, v uplynulých rokoch sa tu pripravo
vali na štúdium aj poslucháči iných vysoko
školských odborov, dokonca i žurnalistiky 

Absolventi školy pôsobia vo vyše osem 
desiatich krajinách celého sveta. Z mno
hých, pre nás exotických krajín, prišli si 
k nám pre vedomosti, aby sa po skončení 
vysokoškolských štúdií vrátili domov a šírili 
dobré meno nielen Univerzity Komenské
ho, ale i malého mestečka Senec, v ktorom 
získali prvé kontakty so slovenským jazy
kom a s odbornými predmetmi v slovenči
ne, ako i hlavného mesta Slovenska a teraz 
i celej Slovenskej republiky. Dnes sú z nich 
významní vedci, verejní, obchodní alebo 
politickí činitelia. 

Uznanie a poďakovanie si zaslúži celý 
pedagogický, ale nielen pedagogický, ko
lektív strediska. Po celé roky pristupovali 

jeho pracovníci ku svojej práci zodpoved
ne a cieľavedome, s úprimnou snahou po
môcť zahraničným študentom prekonať ja
zykové bariéry, aby s čo najmenšou náma
hou zdolali prekážky vysokoškolského štú
dia. Navyše, po roku 1989, sa rýchlo vyrov
nali s požiadavkou doby a začali zahranič
ných študentov pripravovať na štúdium me
dicíny v anglickom jazyku. Bol to nielen vý
znamný progresívny čin, ale aj prejav ne
všednej schopnosti flexibility pedagógov. 

Na zhromaždení sa tiež zúčastnili prorek
tor UK doc. RNDr. Svetozár Kalavský, CSc., 
kvestorka UK Ing. Zora Dobríková, riaditeľ 
odboru kultúrnych stykov MZV SR Mgr. 
Igor Laciak, Ing. Katarína Čamborová z MŠ 
SR, primátor mesta Senec Ing. Jozeť Elšík 
a další. Slávnostnú atmosťéru umocnil kul
túrny program študentov bratislavského 

konzervatória Bolo to pekné stretnutie, na 
ktorom popri kolegoch z partnerských stre
dísk boli prítomní aj bývalí a súčasní štu
denti strediska zo Spotených arabských 
emirátov. Bahrajnu, Iránu a Bangladéša 
a prijemný pocit vyvolali ich slová vdaky 

Dnes na začiatky výučby zahraničných 
študentov v Senci spomíname s určitou 
nostalgiou. Na druhej strane však vyše 
3000 poslov slovenského jazyka v cudzine 
pripravených na vysokoškolské štúdium 
v malom mestečku pri Bratislave sú reali
tou, za ktorou sú ukryté stovky a tisícky ho
dín, prežitých s mladými lúdmi z celého 
sveta. Ak účastníci slávnostného zhromaž
denia na počesť tejto školy unisono zaspie
vali známe "živió", bola to iba malá symbo
lická odmena za vykonané dielo 

Doc. PhDr. Andrej Tušer, CSc. 

Farmaceutická íakilta UK aa veltrho Agrokomplex * 95 v Nitre 
Na tohtoročnom v poradí už 22. Medzinárodnom poľnohospo

dárskom veľtrhu Agrokomplex '95 sa zúčastnilo vyše 550 vysta
vovateľov, ktorí reprezentovali viac ako 1300 firiem z 18 štátov 
V jednotlivých pavilónoch areálu výstaviska a na voľnej ploche 
boli umiestnené poľnohospodárske stroje a zariadenia, potravi
nárske stroje a komplexy, stroje potrebné pre živočíšnu výrobu 
a skladovanie potravinárskych výrobkov, potravinárske výrobky 
a iné biologické komodity. Ukážkové políčka, trhové mestečko, 
ale aj sprievodné akcie pútali pozornosť nielen odborníkov, ale aj 
ostatných návštevníkov. Integrálnou súčasťou tohoto podujatia 
boli aj vedecké a odborné semináre 

Ukážkové políčka, velké i malé a záhradkárska osada, ktoré sa 
rozkladali na ploche 9 ha, patrili medzi vyhľadávané miesta Agro
komplexu Na malých ukážkových políčkach bola umiestená 
aj spoločná expozícia Farmaceutickej fakulty UK a Slovako
farmy a.s. Hlohovec, divízie Liečivé rastliny - Malacky. Far
maceutická fakulta UK sa prezentovala tradičnou expozíciou 
liečivých rastlín, ktorú pripravila Záhrada liečivých rastlín 
v spolupráci s Katedrou farmakognózie a botaniky FaF UK. 

Genofond Záhrady liečivých rastlín zahrňuje cca 800 druhov ras
tlín, ktoré majú liečivé resp potenciálne liečivé účinky Na voľnej 
ploche si mohli návštevníci prezrieť v prírode rastúce, resp pes
tované liečivé rastliny Na výstavnej ploche boli okrem liečivých 
rastlín dostupné aj recepty čajov vhodných pri prechladnúť, po
ruchách metabolizmu, resp s protizápalovým a sedaťvnym účin
kom. 

Panelová expozícia bola zameraná na spracovanie a využitie 
šalvie v rôznych produktoch tohoto podniku (ča|e. tinktúry, zub
né pasty a pod ). Farmaceutická fakulta sa predstavila ukážkou 
štúdia vlastnosti' obsahových látok v niektorých liečivých rastli
nách. 

Expozícia liečivých rastlín sa tešila velkému záujmu návštevní
kov z radov laickei i odbornei verejnosti Konzultačná služba in
formovala záujemcov o pestovaní a použití liečivých rastlín, o zlo
žení', vlastnostiach a použití' výrobkov Slovakofarmy, a s . divízia 
Liečivé rastliny Malacky, prípadne o iných liečivých rastlinách 
Niektoré výrobky tohoto podniku sa poskytovali záujemcom ako 
vzorky Ján Stano 

Daniel Grančal 



M a l é  j u b i l e u m  
UNIVERZITY 

TRETIEHO VEKU 

V staršom veku už člove
ku nezáleží tofko na dĺžke 
života, ako skôr na jeho 
náplni. Nefde o to, pridá
vať roky k životu, ale život 
rokom. 

J. Kurie 

5 rokov. Je to veľa, alebo málo? 
V živote človeka - málo. V živote spoločností, organizácie, či in

štitúcie je to mnoho. Hlavne vtedy, ak bolo päťročné obdobie na
plnené prácou, aktivitou, činorodým životom. 

Práve taký bol život Univerzity tretieho veku pri Univerzite Ko
menského v Bratislave. Počas uplynulých rokov sa v nej zišli IU-
dia, ktorí si po živote plnom práce a povinností našli miesto pre 
aktívny odpočinok, pre napĺňanie svojich túžob, uspokojovanie 
vzdelávacích záujmov i nachádzanie nových priateľstiev. Koľkí 
z nich odovzdali v živote všetko, 
čo vedeli, kolkí z nich pomáhali 
mladším kolegom, svojim rodi
nám. A dnes, keď majú možnost 
odpočívať, nedokážu nečinne se
dieť na lavičke, alebo doma za ok
nom. Je chvályhodné, že si doká
zali nájsť dôverného priateľa v na
šej Univerzite tretieho veku. 

Za uplynulých 5 rokov sa mnohí 
poslucháči na UTV vystriedali, 
niektorí prišli noví, ale veľa je ta
kých, ktorí neodchádzajú, ale po 
absolvovaní jedného študijného 
odboru si vyberajú ďalší. 

V prvom študijnom roku v ok
tóbri 1990 otvorila UTV brány 
pre 222 poslucháčov-dôchodcov. 
V dvoch študijných skupinách 
1. ročníka študovali predmety všeobecného základu V ďalšom 
roku si mali poslucháči možnosť vybrať z deviatich ponúkaných 
odborov, o rok z dvanástich a dnes z pätnástich. Škála študij
ných odborov je veľmi široká, lebo na tvorbe plánov a obsahovej 
náplni študijných programov sa podieľajú takmer všetky fakulty 
Univerzity Komenského. Ďalšími participujúcimi na činnosti sú 
Fakulta architektúry STU a Ústav ďalšieho vzdelávania ekonómov 
a manažérov pri Ekonomickej univerzite v Bratislave. Študijné 
odbory sú otvárané nielen na základe ponuky jednotlivých fakúlt, 
ale i podľa záujmu poslucháčov UTV. Teoretické prednášky do
pĺňajú praktické cvičenia, exkurzie, vychádzky, sledovanie od
borných videofilmov, diapozitívov, návštevy múzeí, koncertov, 
tlačových stredísk a mnoho ďalších aktivít, ktoré sa neustále roz
rastajú. Okrem študijných odborov, ktoré UTV realizuje v Bratisla
ve, má UK vytvorené ďalšie dve skupiny poslucháčov na Jese-
niovej lekárskej fakulte UK v Martine. Stalo sa už tradíciou, že poslucháči pravidelne navštevujú 

v 1. ročníku štúdia starobylú Nitru, kde okrem historickej častí 
mesta absolvujú prehliadku sklenníkov Vysokej školy poľnohos
podárskej s nákupom sadovníckeho materiálu a prehliadku pod
niku Víno Nitra. Táto exkurzia sa koná každoročne na základe 
dobrej spolupráce s UTV v Nitre a s VŠP, ktorá pre našu UTV za
bezpečuje prednášateľov pre odbor Záhradníctvo a ovocinár
stvo. Poslucháči v odbore Architektúra a v odbore Dejiny umenia 
navštevujú pravidelne Viedeň a jej Múzeum dejín umenia, Ban
skú Štiavnicu a jej okolie a ďalšie prekrásne pamiatky u nás 
i v Čechách. Frekventanti odboru Etnografia a folkloristika nachá
dzajú a oživujú svoje spomienky v Múzeu slovenskej dediny 
a v Národnom múzeu v Martine Nezabúdajú aj na ďalšie prek
rásne oblasti Slovenska, či už Španiu dolinu, Čičmany a Vlkoli-
nec. Práve v tomto odbore je najlepšie vidieť propojenost gene
rácií, kde študenti denného štúdia pod patronátom starších štu
dentov z UTV častokrát konzultujú rôzne krajové tradície a zvyky 
a spoločne navštevujú rôzne oblasti Slovenska 

Pravidelný pohyb našim frekventantom umožňuje študijný od
bor Joga, v ktorom popri prednáškach poslucháči navštevujú 
posilovňu a praktizujú pod odborným dohľadom pravidelné cvi
čenia vhodné pre ich vek 

Nielen aktivity smerom dnu k poslucháčom, ale aj smerom von 
sú pre prácu a meno UTV veľmi dôležité. Od roku 1993 je UTV 
riadnym členom svetovej asociácie univerzít tretieho veku A1UTA 
V auguste 1994 mali dvaja delegáti možnosť zúčastniť sa celo
svetového kongresu AIUTA vo fínskom meste Jyväskyla a nad
viazať tak kontakty s ďalšími univerzitami v zahraničí. Prvou za
hraničnou návštevou, ktorou UTV začala recipročné výmeny štu
dentov UTV, bola návšteva Viedenskej univerzity s prijatím u pro
rektora univerzity v máji 1993 Poslucháči z Viedne nám opätovali 

návštevu v júni 1994 Prekrásne 
dojmy v poslucháčoch a organi
zátoroch UTV zanechala návšte
va Univerzity Franz Jozefa v In
nsbrucku, kde nás seniori prijali 
v marci 1995. Univerzita v ho
landskom Groningene, ktorá je 
našou ďalšou priateľskou univer
zitou, nás poctila svojou návšte
vou v počte 20-tich seniorov 
v máji 1995 Naša UTV sa pravi
delne zúčastňuje zasadaní Eu
rópskej federácie starších štu
dentov EFOS a svojimi kontakta-
mi zabezpečuj informovanosť 
v rámci Európy aj pre ostatné 
UTV v ďalších mestách na Slo
vensku. 
Univerzita tretieho veku pri UK 

v Bratislave má už 700 poslucháčov, ktorí navštevujú výučbu 
v 30 študijných skupinách Za päť rokov existencie absolvovalo 
celý trojročný vzdelávací cyklus skoro 600 absolventov Nie je 
možné spomenúť a vyčísliť všetky aktivity, ktoré sa v rámci UTV 
organizujú. Nielen účasť na seminároch z oblasti celoživotného 
vzdelávania, ale i príprava odborných podujatí je súčasťou práce 
UTV. V roku 1993 pri príležitostí Roka starších v spolupráci s Ka
tedrou andragogiky Filozofickej fakulty UK sa uskutočnil pracov
ný seminár so širokou účasťou všetkých UTV na Slovensku 
a pracovísk z oblasti celoživotného vzdelávania Aj v tomto roku 
pri príležitosti 5. výročia UTV v Bratislave, pripravujeme podobný 
seminár s cieľom výmeny skúseností' z doterajšej činností UTV na 
Slovensku. 

Univerzita tretieho veku v Bratislave, ktorá bola prvou UTV na 
Slovensku, má za sebou 5 rokov. Má svoju vlastnú učebňu, po
trebné technické vybavenie a snaživých študentov 

Čo je] zaželať? 
Aby naďalej mala takých ochotných a fundovaných učitefov, 

ktorí i keď za nízky honorár prídu medzi poslucháčov a odovzdá
vajú svoje poznatky tým, ktorí si to nesmierne vážia, tým, ktorí 
možno v minulostí nemali možnosť študovať a práve teraz dohá
ňajú zameškané. 

Želáme si, aby rozlúčok s poslucháčmi UTV bolo čo najme
nej, lebo každý poslucháč, ktorý odchádza, odnáša so sebou 
aj množstvo skúseností", ktoré je potrebné neustále ďalej 
odovzdávať Mgr. Naděžda Hrapková 

UN1VER2ITA TRETIEHO VEKU V BRATISLAVE 

počet Stud. odborov počet Stud skupm poslucháčov 

1990/91 1 г 235 
1991/92 9 n 407 
1992/93 12 15 S53 
1993/94 14 22 671 
1994/95 15 31 745 
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K U  K R E D I T O V É M U  S Y S T É M U  
Rozhovor s 1. prorektorom UK proť. RNDr. Pavlom Hrnčiarom, DrSc., v marcovom čísi* Naše} univerzity otvarH diskusiu 

o i a v * b * i  kreditového štúdia na UK, ktoré pokračoval« reakciami niektorých fakúlt Viaceré x nich sa Jednoznačne priklonili 
k Implementácii kredttovému systému štúdia do Organizácie výchovno-vzdelávacieho systému vysokých škôl. Radi by sme 
prispeli do tejto diskusie nlekoíkýml poznámkami. 

Diskutujeme... 

Na Pedagogickej fakulte UK sme sa začali 
Intenzívne zaoberať koncepciou kredltového 
štúdia v školskom roku 1904/05 z a  účinnej 
spolupráce Unlveizlty v Severnej lowe /USA/. 
Skúmali sme silné i slabé stránky kreditového 
systému v jeho domácom prostredí, ale predov
šetkým výhodné i nevýhodné následky v prípade 
jeho zavedenia na vysokých Školách na Sloven
sku. V prvom rade sme študovali historické kore
ne vzniku tohto systému v USA, aby sme lepšie 
pochopili jeho zmysel a funkciu. Pokúsime sa 
stručne načrtnúť takto získané poznatky. 

V roku 1869 prezident Harvardského kolégia 
(neskôr univerzity), pán Charles Eliot, prerušil 
klasický študijný program pre malú skupinu prís
lušníkov elitnej triedy a začal budoval otvorený 
vzdelávací systém, ktorý: 
- bude prístupný pre každého, kto preukáže, že 

je na vysokoškolské štúdium pripravený, 
- umožní jednotlivcom širokú volbu študijných 

disciplín podľa odborného záujmu na úrovni 
vysokoškolského štúdia, 

- bude rešpektoval požiadavky verejnosti, volajú-
cej po takom vysokoškolskom vzdelávaní, kto
ré umožní jeho absolventom konkrétne 
(praktické) uplatnenie sa v praxi. 
Aby bolo možné uvedené zámery naplnit bo

lo nevyhnutné nájsť objektívne ukazovatele škol
skej úspešnosti jednak na strednej škole a uka
zovatele kvality zvládnutého obsahu a rozsahu 
vzdelávania na škole vysokej. Tieto ukazovatele 
museli byť jednoznačné a platné pre všetky 
stredné a vysoké školy na území U S A  Použitím 
takýchto ukazovateľov sa malo dosiahnuť: 
- odstránenie subjektívnych vplyvov pri hodno

tení žiakov stredných škôl pri prijímaní na vy
sokoškolské štúdium, 

- započítanie úspešne zvládnutých študijných 
disciplín pri prestupe študenta na iný odbor, 
resp. inú vysokú školu, 

- získať dôkladnejšie informácie o odbornom 
profile študenta pre budúcich zamestnáva
teľov. 
Výsledkom uvedených snáh bolo postupné 

vytváranie jednotných štandardov vyučovacích 
ciefov (výstupov) a štandardizovaných testov pre 
všetky stredné školy, ktorých úspešné zvládnutie 
umožnilo postúpiť na vysokú školu bez prijíma
cích skúšok. 

Na vysokých školách sa ako ukazovateľ štu
dentovho prospechu, okrem kvality vedomostí, 
vyjadrenej známkou podľa stanovenej stupnice 
(1 až 4 alebo A až F), ustanovila jednotka nazva
ná "kredit". Kredit vyjadroval kvalitu času vynalo
ženú študentom na získanie požadovaných ve
domostí na priamei výučbe v škole, a to týžden
ne počas tedného semestra. Inak povedané, po
čet kreditov priznaných príslušnej disciplíne zod
povedal počtu týždenných vyučovacích hodín 
pre túto disciplínu. Kredit však bol priznaný len 
vtedy, ak študent získal pozitívne ohodnotene 
kvality jeho výstupov Počet kreditov pri známke 
slúžil ako doplňujúca informácia o rozsahu ho
dín venovaných danei študiinei deciplŕie Táto 
funkcia kreditov má v USA veľa kritikov, ale jeho 
prednosti ho zaradU|ú medzi pozitívne črty orga
nizácie štúdia. Každá vysoká škola (univerzita) 
má ocenené študijné disciplíny kreditmi a záro
veň stanovený celkový potat kreditov, ktorý mu
sí študent dosiahnuť, aby sa stal absolventom 

Významnou skutočnosťou je, že po každom 
semestri študent získa písomný výpis zapísaných 
a absolvovaných disciplín s vyznačením kvality 
úspešnosti a počtom kreditov. Pri prestupe na 
inú školu, pri zmene študijného odboru počas 
štúdia, ale aj pri uchádzaní sa o zamestnanie sa 
preukáže týmto výpisom. Z neho každý posu-
dzovateľ vyčfta 'študijné curriculum vitae', zapo
číta kredity, resp. posúdi jeho vhodnosť na kon
krétny výkon funkcie v zamestnaní. Tieto pred

nosti kreditového systému sa môžu využiť ai 
v ďalších súvislostiach. Napr podľa počtu zapí
saných kreditov sa určuje pre študenta zápisné, 
podľa počtu získaných kreditov sa stanovuje výš 
ka a priznanie štipendia, podľa počtu kreditov 
priznaných študijnej disciplíne sa s t a n o v u j  
mzda vyučujúcim a pod. 

Veľakrát sa dáva kreditový systém do úzkei sú 
vislosti s otvorenou organizáciou štúdia a s mož 
nosťou širokej ponuky povmne volitelných a vý
berových nepovinných deciplln Treba povedať. 
Že skutočne tvoria súčasť kreditového systému 
v USA. ale len preto, že exntuiú kiedty. ktorá sú 
organickou súčasťou bežného štúdia na vyeo 
kých školách Pojem 'kreditový systém' sa nepo 
užíva oficiálne, skôr ho používajú len v komuni 
kaču so zahraničnými partnermi Poskytnúf too 
kú možnosť výberu nepovnných študqnýcti d e  
ciplín je možné a| v pevnom systéme štúdia 
(napr v rámci UK sú to cetounrverzíné prednáé 
ky) Podobne otvorené organizácia vysofcoákol 
ského štúdia, t j  otvorený semester alebo rod 
nfc, zrušenie zápeu do ročnfcov a zavedenie z á  
psu na školské roky a pod je možná realizovať 
ai bez kreditov (napr Pr ivncká fakulta UK) Sa 
mozrejme v kombtnáca s kredíovym ohodnote 
ním disciplín je toto štúdium efektívne pretože ja 
možnost využtia |eho výhod, o ktorých sme p> 
sali vyššie 

O slabých stránkach kredHovetx) systému 
možno hovoriť len ťažko. Skôr možno zdôrazniť, 
že  kreditový systém nie je účinný, ak sa neza 
bezpečí transfer kreditov medzi fakultami, univer
zitami doma a v zahraničí, a ak sa nepodarí pres
vedčiť zamestnávateľskú sféru, aby si osvojila 
prax posudzovať absolventov vysokých škôl aj 
podľa získaných kreditov. 

Dec. it. Zazaaa Kstláriktvá, CSc. 
prtátkaaka prs výcksvse-nisiávacia tiaassf 

PaáaiHicfcá fakalta UK 

Ľudstvo má budúcnosť len v spoločnej práci všetkých národov a všetkých spoločenských vrstiev 

Hosťujúci docent na EBF UK 
Na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK pracuje na katedre sys

tematickej teológie o d  roku 1003 ako hosťujúci docent významný 
pracovník z USA - Dr. Pavel Hlnlický, PhD. Jeho činnosť na takulte je 
veľkým prínosom pre slovenskú teológiu, lebo nás podrobne obozna
muje nielen so stavom teológie v USA, ale aj s výsledkami ekumenic
kých rozhovorov, ktoré v Amerike dlhé roky prebiehajú medzi katolíkmi 
a evanjelikmi. Doc. Hinlický (nar. 1952) sa špecializuje na 'systematickú 
teológiu v kresťanskej tradícii* so zameraním na etiku, cirkevné dejiny, 
najmá na dejiny reformácie a na západnú filozofiu. Doktorskú hodnosť 
získal na Union Theological Seminary v New Yorku v roku 1983 za prá
cu 'Evanjelium a poznanie Boha: Theologie crucis u sv. Marka' V ro
koch 1988-1993 vydával v USA časopis Luther Forum a od r 1992 je 
spoluredaktorom časopisu Pro Ecclesia, kde pravidelne zapĺňa rubriku 
•teologická exegéza' 

Pôsobenie doc. Hinlického na EBF UK znamená zdravú kritiku našei 
práce, umožňuje porovnávat naše pôsobenie s prácou na teologických 
učilištiach v Amerike, a tak sa približovať k tomu, So je v americkej teoló
gii najprogresívnejšie Veľký význam má jeho spôsob metodického 
pôsobenia na vzťah študentov k teologickému výskumu reformačného 
učenia, kde kladie dôraz na výskum v seminárnych skupinách Rozbo
rom biblického zamierenia a zamierenia cirkevných otcov (napr Ignatia 
z 2 stor.) dokumentuje životnosť teologickej tvorby, v ktorei mnohé 
pravdy vyslovené už pred stáročiami oslovujú človeka i dnes, pretože 

človek, bez ohľadu na storočie, sa vždy potrebujr vyrovnávať s mrav 
ným normovaním. Len tak sa vedecký a technický pokrok nestane ne 
bezpečím pre budúcnosť ľudstva Na tento trend poukázal doc Hmlický 
v štúdiách o kresťanskej viere a atómovom nebezpečenstve, o rasizme, 
0 strete mierových úsilí a politiky. 

Poznávanie americkej teológie je pre študentov EBF UK významné 
1 preto, že niektoré z u nás očakávaných spoločenských premien sa už 
v USA odohrali a možno sa z nich poučiť Americká teológia na ne rea 
govala tzv. "sociálnym evanjeliom" (Reinhold Niebuhí), radikálnym lute 
ranizmom (Gerhard Ford) a v novšej dobe najma uvedomelými ekume 
nckými snaženiami, ktoré sa majú stať predobrazom celosvetového 
zbližovania sa ľudí Našei verejnosti sú prístupné Hmlckého hodnotenia 
tendencií v americkej teológii v štúdii uvereinenei v zborníku EBF UK 
'Cesty hľadania' (z roku 1994) 

Doc. Hinlický súčasne objektívne informuje teologickú verejnosť 
v USA o vývoii našei spoločnosti po roku 1989, a to tormou vedeckých 
článkov v amerických časopisoch a početnými prednáškami o eurôp 
ske| i slovenskej teológii 

Pôsobenie doc Hinlického, ktorého rodičia pochádzajú zo Sloven 
ska, podnecuje reálne pochopenie faktu, že ľudstvo má budúcnosť len 
v spoločnej práci všetkých národov a všetkých spoločenských vrstiev 

Dr. Karol Qábrlé 
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Kňazské semináre Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK petria k najmladším súčastiam univerzity, hoci ich históriu pí
sali stáročia. Po dlhé obdobia bývali srdcom i mozgom krajiny, strediskom duchovného a intelektuálneho života Ich zajj/mavé a pohnuté 
dejiny, sila opätovného znovuzrodenia nás inšpirovali, aby sme postupne na stránkach našich novín predstavili jednotlivé inštitúcie 

Seminár sv. Gorazda v Nitre 

PREDSTAVUJEME KŇAZSKÉ SEMINÁRE 

PO niekoľkoročných roxclahlych reštau
račných m rakonétrukiných prácach bola 
dňa 23 M p t « m b r a  1008 «Мюгкнйпа odov-
i d a n á  d o  u i ívanla  budova K ň « t « k á h e  » »  
mlnára *v. Qorarda - Nitrianak« ttuchovn* 
oortrwm. Symbol ickú pécku praatrlhol 
a »emlnár  vy*vim « d o l n ý  biskup nttriaiv 
sky 4én Ctayxoatom kardinál Korec. 

Nitrianske biskupstvo, zriadené roku 880, je 
úzko spojené so začiatkami Školstva a vzdela
nosti na našom území. Už vo veíkomoravskom 
období existovala v Nitre cirkevná škola, najmä 
za účinkovania arcibiskupa sv. Metoda a nitrian
skeho biskupa Vichinga. Prvý záznam o učitelovi 
v Nitre je z roku 1111 v donačnej listine krála Ko-
lomana benediktínskemu opátstvu na Zobore pri 
Nitre. V listine sa uvádza učiteľ Wilhermus Gra-
matieus. 

Ďalšie historické dokumenty uvádzajú, že 
v 14. storočí dvaja nitrianski kanonici sa zaobera
li aj vyučovaním teológov a že v 15.-16. stor. nit
rianski seminaristi študovali na svetoznámych 
univerzitách vo Viedni, Prahe, Bologni, Krakove 
i v Ríme. 

Trvalým úsilím nitrianskych biskupov bolo zria
diť vlastný seminár. 

Diecéza sa ho však dočkala až za biskupa La
dislava Adama Erdôdiho (1706-1736), ktorý na 
tento ciet daroval 2030 zlatých a dal zakúpiť 
v Hornom meste tzv. almašiovský dom, kde 
9.11.1715 otvoril tak velmi potrebný seminár. Za
svätený bol sv. Ladislavovi Uhorskému a prija
tých bolo osem klerikov. 

Na úsilie svojich predchodcov nadviazal sta
rostlivý biskup Ján Gustíni (1764-1777), ktorý dal 
na vlastné náklady postaviť v Hornom meste 
vhodnú budovu pre velký seminár. Starý semi
nár zbúral a postavil dnešnú budovu seminára 
Stavba trvala šest rokov a bola dokončená 
v. r. 1770. Na vtedajšie pomery výstavba stála 
40 000 zlatých florénov. Diecézni kňazi podporili 
toto dielo v sume 6 124 zlatých Na priečelí semi-
náia je erb biskupa Jána Gustiniho - zakladateľa 
a biskupa Ladislava Matašovského, ktorý je du
chovným zakladateľom seminára. 

Bohoslovci bývali v tejto budove už od r. 1770, 
hoci v tom čase ešte neabsovovali v seminán 
všetky teologické štúdiá, ale len niektoré discipli

ny. V r. 1 776 biskup Gustíni zaviedol celé teolo
gické štúdium a menoval prvých diecéznych 
profesorov. Predstavenými semnára boli rektor 
vicerektor, prefekt pre štúdium a viceptetekt Ne
skôr bol ustanovený duchovný správca (dnešný 
Spirituál) ako osobitný predstavený bohoslovcov 
Najväčší počet 36 bohoslovcov bol v r. 1783. 

Nariadením Jozefa II. v r .  1783 bol nitriansky 
seminár - ako mnohé iné - zrušený. Pre celé 
Uhorsko boli zriadené tri generálne semináre: 
v Jágri, v Záhrebe a v Bratislave na hrade, na 
ktorý začiatkom júna 1784 prešlo aj 33 nitrian
skych seminaristov. Po smrti Jozefa II (1790) sa 
však vrátili späť do Nitry. Výučba v seminári 
pokračovala až do revolučného roku 1848, kedy 
bol na ministerský nátlak seminár dočasne za
tvorený. 

Ďalší nitriansky biskup Augustín Roškováni 
(1859-1892) dal pristaviť k budove velkého semi
nára nové, impozantné krídlo, na výstavbu ktoré
ho vynaložil 175 655 zlatých. Budova patrila vte
dy medzi najkrajšie stavby mesta. Priečelie ešte 
i dnes zdobia sochy sv. Augustína a pravdepo
dobne sv. Ladislava ako i erb biskupa Rošková-
niho. Do budovy presťahoval a v novembri 1885 
otvoril diecéznu knižnicu, ktorá dnes obsahuje 
asi 60 000 zväzkov. Zásluhou biskupa Rošková-
niho pribudla v r. 1876 v Nitre-Hornom meste a| 
nová budova Malého seminára. Slúžil k príprave 
a výchove budúcich bohoslovcov, ktorí študovali 
na piaristickom gymnáziu. V období vedenia die
cézy A. Roškovánim sa spôsob štúdia reorgani
zoval. Zaviedli sa semestrálne skúšky, zmenili sa 
zastaralé metódy výučby a stanovila sa dĺžka 
teologického štúdia na štyri roky. Prístavbou no
vého krídla seminár dostal aj druhú kaplnku vy
zdobenú v neorenesančnom štýle, ktorá bola 
tiež zasvätená uhorskému královi sv Ladislavovi. 

V 20. stor. zaznamenal nitriansky semmár via
ceré podoby. Na začiatku tohto storočia študo
valo na ňom napr v rokoch 1909/1031, 1913/14 
30, 1916/17 13 bohoslovcov. S príchodom vojny 
v r. 1914 časť seminára zabrala armáda a zotrva
la tu až do r. 1 922. Spočiatku boli všetci boho
slovci oslobodení od vojenskei služby a poskyto
vali pomoc vo vojenskej nemocnici na Zobore 
Postupom času však starší boli ordinovaní, mlad
ší zaradení do armády a museli opustiť seminár 
Počet študentov sa tak znížil na dvoch a viacerí 
profesori prešli do pastorácie 

Menovanie dr Karola KmeOoi (1921-1948) za 
nitrianskeho sídelného bekupa znamená pre se
minár obdobie rozkvetu Novomenovanému b «  
kupovi ležala veľmi na srdci tormáca budúcich 
kňazov. Svedči' o tom i okamžitá reorganizácia 
profesorského zboru a menovanie nových pred
stavených Postupne sa zvyšoval ich počet po
slucháčov a napr. v šk. r. 1936/37 bolo v nitrian
skom seminári už 65 seminaristov, okrem toho 
11 v Bratislave, 2 v Prahe, 3 v Ríme, 1 v Stras-
sburgu a 3 v Innsbrucku. V seminári veľmi inte-
zívne pracoval cirkevno-literárny krúžok boho
slovcov Bernolák, na ktorého tradíciu nadviazali 
bohoslovci aj po r. 1990. 

Vojnové udalosti II. svetovej vojny opäť veľmi 
narušili život v seminári. Pred Vianocami 1944 
boli bohoslovci nútení pracovať na zákopových 
opevneniach v okolí Nitry. Pri bombardovaní Nit
ry seminár dostal dva priame a niekoľko boč
ných zásahov. Bomba, ktorá dopadla priamo na 
kaplnku, našťastie nevybuchla, avšak tlaková vl
na kaplnku zdevastovala Prednášky v šk. 
r.1945/46 začali 5. 11.1945 pre 33 bohoslovcov 

14.7.1950 bol nariadením komunistickej vlády 
nitriansky seminár uzatvorený. V budove boli 
striedavo umiestnené rôzne inštitúcie V polovici 
r. 1971 začala pod vedením Slovenského ústavu 
pamiatkové] starostlivosti generálna oprava bu 
dovy. 

Rok 1990 začal písať novú históriu v dejinách 
diecézneho seminára Jeho priestory sa opiát na
plnili posvätným tichom, ale i nádejou diecézy 
novými seminaristami. Do prvého ročnfca nastú
pilo 40 študentov a hned 28 9.1900 sa tu slávia 
pontífikálna svätá omša, ktorú celebroval sídelný 
nitriansky biskup Ján Chryzostom Korec Počas 
nej sa konala i posviacka kaplnky zasvätenei sv 
Gorazdovi. žiakovi Metoda, ktorému je zverený 
pod ochranu i celý semmár V r. 1992-1995 
sa pod starostlivým vedením nitrianskeho beku 
pa Jána Chryzostoma kardinála Korca budova 
bývalého Malého seminára rekonštruovala 
a zväčšila o prístavbu v hodnote 100 míiô-
nov Sk Od akademického roka 190V96 bude 
slúžiť pre ubytovanie 145 študentov teológie 
Kňazský seminár sv Gorazda v Nitre (e sučastou 
zväzku Univerzity Komenského od i 1901 V su 
časnosti vo funke» rektora pôsobí Möns ThLc 
Rudolf Bošňák 

Doc ThOr Viliam Ju«ak 
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K PROBLÉMOM VYSOKÉHO ŠKOLSTVA A VEDY 
Z vystúpenia prezidenta SR v NR SR dňa 7. 9.1995 

K zásadným zmenám, ktoré nastali po 
roku 1989 v oblasti vedy a techniky, patrí 
na prvom mieste prudký pokles počtu pra
covníkov až o 40%. Diskutuje sa o tom, či 
nebol chybný rozsah a neregulovanosí 
tohto poklesu. Druhý závažný fakt hovorí, 
že reálny objem finančných zdrojov vo ve
de a technike sa znížil a dnes v prepočte 
na jedného pracovníka je približne desať
krát nižší ako vo vyspelom svete. Popri níz
kych platoch je to ďalšia príčina odchodu 
špičkových odborníkov do zahraničia ale
bo do iných oblastí hospodárskej sféry do
ma. 

Od vyspelých krajín sa odlišujeme aj 
štruktúrou vedecko-technického potenciálu 
a podielom vysokoškolského sektora. Pre
javuje sa to vo financovaní: z čiastky urče
nej na vedu a techniku sa u nás pre vysoké 
školy vyčleňuje 12-14% prostriedkov, pri
čom asi 70% ide od rezortného výskumu, 
ktorý by mala podporovať hospodárska 
sféra. Na porovnanie: v zahraničí dávajú 
vysokým školám 45 i viac percent z celko
vého rozpočtu na vedu. My vlastne nereš
pektujeme skúsenosť, že základný a strate
gický technologický výskum je najefektív
nejší, keď je spojený so vzdelávaním. De
formácia štruktúry vedecko-technického 
potenciálu sa prehlbuje aj pod vplyvom 
znižovania prostriedkov určených na vedu 
a výskum. V roku 1993 bolo pre túto oblasť 
vyčlenených 2,4 mld. Sk, nasledujúci rok 
o tretinu menej a v tomto roku s plánova
ným objemom 2,3 mld. Sk nedosiahol ani 

sumu z roku 1993, pričom sa nezohľadnil 
dopad inflácie. O deformovaní možno vra
vieť preto, lebo v rezortnom výskume došlo 
k poklesu na 87% oproti roku 1992, ale 
v SAV na 72% a na vysokých školách do
konca na 67 %. 

М Я Ж й  

- s s s s a s :  ЙШ? -

Pozitívne kroky pri presadzovaní kvality 
sa urobili v organizácii vnútorného života 
vedy a techniky. S týmto cieľom boli zriade
né Grantová agentúra pre vedu a Grantová 
agentúra pre techniku. Obidve pomáhajú 
rozvi]ať súťaživosť v oblasti tvorivej práce 
tým, že finančnú podporu získavajú najlep
šie projekty Žiaľ, tam kam prúdi najviac 
rozpočtových prostriedkov štátu, t.j. v re
zortnom výskume, sa k tomu neprikročilo 
Ako vidieť, v transformačnom procese sa 
často presadzujú úzko skupinové záujmy, 
ktoré štátne orgány nedokážu eliminovať, 
zmierujeme sa radšej s nesystémovými rie
šeniami. Od toho sa odvíja reťazec ďalších 
disproporcií, napr. prehlbovanie rozdielov 
v pracovných podmienkach a finančnom 
ohodnotení. Trpia hlavne vysoké školy: 
k 31. 3. 1995 bola priemerná mzda peda
gogických pracovníkov 6750 Sk a vedec
kých pracovníkov ešte nižšia. Priemerný 
vek profesorov vysokých škôl je 62 rokov. 
Predstavitelia strednej generácie z vyso

kých škôl odchádzajú a pre mladých, ta
lentovaných (Udí je to existenčne nevýhod
né pracovisko. Je otvorenou otázkou, kam 
vyústi situácia na vysokých školách v bu
dúcnosti. 

U nás prichádza na vysoké školy 18% 
maturantov, vo svete je to okolo 30% Na 
naše pomery by bolo potrebné zvýšit po
diel študentov na jedného vysokoškolské 
ho pedagóga. Teda tam, kde máme tých 
najkvalitnejších, mohol by rásť počet prijí
maných študentov Žiaľ, presadzuje sa 
skôr odstredivá tendencia, keď dochádza 
k zakladaniu nových fakúlt bez kontroly ich 
kvality Akreditačnou komisiou Očakávam, 
že poslanci NR SR zvážia, v ktorých prípa
doch je odôvodnené pripustiť zriaďovanie 
nových mladých univerzít, pretože sa tým 
trieštia intelektuálne kapacity a finančné 
prostriedky 

Urovnaniu pomerov vo vede. technike 
a vysokom školstve by pomohlo vyplnenie 
medzier v legislatíve, ktoré sa už dlho od
kladá Je to predovšetkým novela zákona 
o vysokých školách, ktorá už bola v paria 
men tých laviciach Verzia novely, tak ako iu 
vypracovalo nrsnisterstvo školstva v spolu 
práci s akademickou obcou, sa vo vláde 
zmenila natoľko, že ju vysoké školy dôraz 
ne odmietajú. Očakávam, panie poslanky
ne a páni poslanci, že Vašim pričinením 
bude prijatá novela zákona, ktorá zaručí 
akademické slobody, autonómiu a samo
správu vysokých škôl na úrovni, aká je 
v Európe normou. 

Tabuľka č. 1: česká republika - Priemysel/živnosti 

Typ ikoly Nástupný plat Kč 
Praha ostatné regióny 

Plat s 3-5 rokmi prais K í  
Prshs ostatné regióny 

Učebný odbor (vyučený) 
Obchodná škola (trojročné - SO) 
Učebný odbor s maturitou 
Gymnázium 
SS obchodná s maturitou 
SŠ (napr. poínohosp., stavebné, strojnícka) 
Nadstavba po maturite 
Vysoké íkola ekonomická 
Absolvent univerzity 
JUOr., prip. absolvent právnickej fakulty 
Absolvent V Š  technickej (strojnícke), stavebnej) 
Absolvent V Š  chemickej, poľnohospodárskej a pod. 

4 100 3 418 5 6 1 5  4 196 
4 227 3 4 3 1  6 566 4 200 
4 773 4 107 6 898 4 695 
5 011 3 731 7 632 4 710 
5 311 3 802 7 259 4 847 
5 046 3 845 7 514 5 009 
5 801 3 941 8 532 5 0 8 0  
7 449 4 780 11 000 6 598 
7 004 4 728 10 987 8 549 
8 045 5 072 10 741 7 032 
6 276 4 800 9 830 6 885 
7 792 4 897 10 100 8 496 

Tabuľka  C. 2 

Nástupné platy VŠE VŠ technická Univerzita Právnické Gymnázium ä¥ Uómôný 
absolventov strojnícka, fakulta obchodná odbor 

(v ATS) stavebné • meturtloo • maturitou 

Rakúsko 24 500 27 000 24 500 25 ООО 15 500 16 000 15 000 
Poľsko 3 850 4 000 4 200 4 200 1 850 2050 1 750 
Slovensko 2 100 2 ООО 2 2 0 0  1 800 1 600 1 600 1 600 
Slovinsko 7 700 7 9 0 0  8 450 8 700 5 000 4 000 5000 
česká republika 2 400 2 300 2 350 2 500 1 750 1 000 1 700 
Madsrsko 3 450 3 300 3 100 3 500 2 050 2200 

Nástupné platy 
absolventov 

škôl 
Na (novšie fakty do dis
kusie o rozdieloch vo 
výike príjmov vniesla 
medzinárodné porov
návacia štúdia DGFP -
Nemeckei spoločnosti 
pre personálne vede
nie, ktorá zmapovala 
nástupné piaty absol
ventov rozličných ty
pov é kôl do podnikov 
vo vybraných kraji
nách. 

Hospodárske noviny. 1 1 8  190S 
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BOTANICKÁ ZÁHRADA CHRÁNÍ A KULTIVUJE 
Botanická záhrada UK je vedecko-pedagogické pracovisko univerzity, 

ktoré vo vedeckovýskumnej činnosti sa zameriava na sledovanie vplyvu 
vonkajších faktorov na flóru a vegetáciu Západných Karpát, na pestova
nie, rozmnožovanie a udržiavanie miznúcich, ohrozených a vzácnych ta-
xónov (druhov) a na šfechtenie vybraných druhov ovocných drevfn. 

Jednotlivé vedeckovýskumné úlohy - ich spôsob a metodika zabezpe
čenia sa realizujú vo forme monitoringu, observačných prác na prirodze
ných stanovištiach (in situ), experimentálnym pozorovaním na genofon-
dových plochách (ex situ) a v laboratóriu pletivových kultúr. Ciefom jed
notlivých štúdií je prispief k poznaniu fytogenofondu autochtómnej vege
tácie. Zistiť stav biodiverzity, jej ochranu a v spolupráci s Agentúrou život
ného prostredia SR, národnými parkami, CHKO, zabezpečiť environmen
tálne programy na ochranu biopotenciálu. genetických zdrojov a di
versity. 

Červený zoznam rastlín Velkej Fatry 
Botanická záhrada pokračuje vo svojej vedeckovýskumnej práci for

mou grantového projektu a Inštitucionálnych projektov. Na vysunutom 
pracovisku Botanickej záhrady v Blatnici sa v rokoch 199t-1993 riešila 
grantová úloha ' Štúdium ekoblológie ohrozených druhov rastlín 
v prirodzených ekosystémoch vápencových pohorí Západných Kar
pát - 1. kriticky ohrozená taxóny". Za originálne výsledky riešenia pro
jektu považujeme predovšetkým: 
- vypracovanie Červeného zoznamu vyšších rastlín Velkej Fatry, 
- zistenie výskytu, populácií taxónov rodu Sorbus svojím pôvodom a vý

vojom unikátnych v kontinentálnom meradle, 
- zistenie výskytu populácií ďalších taxónov najvyššej biotickej význam

nosti s monotopným výskytom v Západných Karpatoch 
- opisy viacerých nových syntaxónov (9 asociácií, 15 subasociácií) so zre-

tefom na účasť prírodoochranne najvýznamnejších taxónov a ich aktu
álne rozšírenie v slovenskej časti Západných Karpát. 
Dôležité je napokon zistenie, že kontinuálny výskum základných popu-

lačnobiologických charakteristik a životných stratégií vybraných taxónov, 
ktorý vykonávame na trvalých plochách v segmentoch prirodzených eko-
systémov, a výsledky postupne vyhodnocujeme a provnávame s charak
teristikami vzoriek populácií v experimentálnych kultúrach, vyžaduje dlh
šie ako vymedzené trojročné obdobie. 

Výskum v Západných Karpatoch 
V súčasnosti prebieha plnenie grantovej úlohy 'Najvýznamnejšie 

komponenty biodiverzity cievnatých rastlín v prirodzených ekosysté
mech karbonátových pohorí Západných Karpát*. 

Vedecké ciele projektu v roku 1995: 
1. Pokračovanie v štúdiu najnovšie zistených pôvodných populácií ta

xónov najvyššej biotickej významnosti, viazaných svojím vznikom a vývo
jom na 1 (2) lokality v slovenskej časti Západných Karpát: 
- Poa glauca skup.: hodnotenie taxonomického statusu morfologicky od

lišnej velkofatranskej populácie a stupňa jej odlišnosti od najbližšie prí
buzných populácií označovaných ako P. glauca Vahl a Poa riphaea (A. 
et Gr.) Fritsch, štúdium fytocenologických pomerov 

- pokračovanie v štúdiu doteraz taxonomicky nedefinovaných a nedife
rencovaných populácií rodu Sorbus L. 

2. Poa nemoralis L. subsp. montana (Gaudin) Chrtek et Jirásek: Ojedi
nelý výskyt populácií, ktoré sme predbežne priradili k tomuto taxónu, 
sme najnovšie zistili aj na hlavnom hrebeni Velkej Fatry. Chrtek et Jirásek 
(1964) stotožnili vysokohorské typy agregátneho druhu P. nemorale zo 
subalpínskeho a alpínskeho stupňa Tatier s populáciami, ktoré Gaudin 
opísal ako P. nemoralis montana. Podľa našich doterajších poznatkov vy
žadujú nové hodnotenie zahŕňajúce štúdium ich taxonómie, karyotógie 
fytocenológie a aktuálneho rozšírenia. 

3. Taxonomické štúdium západokarpatských populácií rodu Tephrose-
ris Rchb.: aktualizácia poznatkov o karyológii a rozšírení jednotlivých ta
xónov na druhovej a vnútrodruhovej úrovni na Slovensku. 

4. Aktualizácia Regionálneho zoznamu vzácnych a ohrozených taxó
nov vyšších rastlín Velkej Fatry, prectzovanie jeho metodickei časti 

5. Pokračovanie v štúdiu vzácnych a ohrozených rastlinných spoločen
stiev, publikovanie opisov nových syntaxónov: hodnotenie vegetácie slie-
nitých odkryvov krfžňanského príkrovu v najvyšších polohách Vefkei Fat
ry s dôrazom na zastúpenie druhov Poa glauca skup., P. montana a Rho-
diola rosea. 

V rámci Initltucionálnych projektov rieši Botanická záhrada úlohy 
'Monitoring a pokusná kultivácia druhu Spirarithes spiralis L I. Che-
v a e ľ  v šPR Ostrovné lúčky, 'Pozorovanie populácie Ranunculus pyg-
maeus Wahlenb'. V o  Velkej doline vo Vysokých Tartách', ako a] 
'Štúdium raslinných spoločenstiev Belianskych Tatier a Slovenského 
raja' 

Terénne výskumy a ich výsledky sa prenášajú do prostredia Botanickej 
záhrady a fytogenofondovej plochy v Blatnici, kde sa mnohé ohrozené 
druhy slovenskej flóry úspešne pestujú. V Botanické) záhrade v Bratisla
ve je to v jednotlivých kategóriách spolu 43 druhov. 

Nové odrody broskýň 
V rámci dlhodobej úlohy - 'Šľachtenie vybraných druhov ovocných 

teplomilných drevín" sa na pracovsku v Stupave vyšIachSo niekofco 
stoviek hybridov broskýň, z ktorých 5 prešlo sitom štátnych odrodo
vých pokusov, a boli uznané ako odrôdy vhodné na pestovanie vo 
velkoýrobe aj pre záhradkárov, napr. Luna, Flamingo, Fénix, Marína, 
Albatros. 

Bratislavská Botanická záhrada pestuje mnoho rastlín, ktoré sú obsiah
nuté v zozname ohrozených druhov vofne žijúcich živočíchov a rastlín -
CITES. V kategórii I. je to 41 druhov, v II. kategórii cca 250 rodov. 

Celý zbierkový fond v Botanickej záhrade slúži pre vedeckú, výskum
nú, vzdelávaciu ako aj výchovnú činnost Výsledky práce získané na 
všetkých úrovniach sú dielom vedeckovýskumných pracovníkov a zá
hradníkov v Botanickej záhrade. Výsledkom tejto vzájomnej spolupráce 
je možnosť odovzdať získané skúsenosti odbornej botanické' obci, 
školám na všetkých stupňoch - od ZŠ, SŠ až po V š ,  ako ai širokej verej
nosti, ktoré prichádza do kontaktu s rastlinami pestovanými v zbier
kach Botanickej záhrady A že o tieto expozície je záujem, dokumen
tuje 60000-ová návštevnosť Botanickej záhrady v čase jej sezóny 
t j .  od 1.4. -31.10. 

RNDr. Jaroslav Bella 
riaditeľ Botanickej záhrady UK 

Chiánený kosatec sibírsky Blatnické okno v Blatnické/ dohne 



Z U N I V E R Z I T N Ý C H  A R C H Í V O V  

Nositelia Nobelovej ceny 
za fyziku a chémiu 

na pôde Univerzity Komenského 
Od začiatku svojej existencie UK nadväzovala a udržiavala ve

deckí  kontakty s univerzitami a vedeckými inštitúciami v zahrani

čí. Dôkazom toho sú archívne a rôzne i n í  oficiálne materiály, 

z ktorých okrem iného vyplýva, ž e  našu univerzitu, resp. jej fakulty 

navštívili viaceré popredné osobnosti svetovej vedy, medzi nimi aj 

laureáti Nobelovej ceny. Dnes vás chceme Informovať, ktorí z nich 

boli nositeľmi tohto ocenenia z a  fyziku a chémiu. 
Prvý, ktorý poctil svojou návštevou naäu univerzitu, bol profesor 

Hans Kart August Simon von Euler-Chelpln z o  Štokholmu 

(1873-1964). Nobelovu cenu za chémiu dostal v roku 1929 spolu 

s profesorom A. Hardenom z Londýna za výskumy v oblasti fermentá-

cie cukrov a fermentačných enzýmov. Počas svojej návštevy mal 

prednášku na schôdzi Spolku slovenských lekárov na tému 

'Hormóny a tumory", ktorá sa konala 23.5.1941, a ktorá bola potom 

publikovaná v Bratislavských lekárskych listoch (Vol. XXI, 1941, č. 11, 

s. 497-507). Schôdza mala slávnostný rámec a zúčastnili sa jej okrem 

členov vedeckých spoločnosti aj zástupcovia kultúrnych inštitúcií 

a ministerstiev. 
V zápisnici z 3. riadneho zasadnutia profesorského zboru Lekárskej 

fakulty SU dňa 10.2.1943 sa nachádza údaj o prednáške profesora 

Adolfa Friedricha Johanna Butenandta z Bertina, ktorý získal Nobe

lovu cenu za chémiu v roku 1939 za práce o pohlavných hormónoch 

V spomínanej zápisnici sa však neuvádza térr.a ani miesto konania 

prednášky. 
V článku M Walkera v časopise HisL Stud. Phys. Sco. Vol. 22, 

1992, s. 339 sa uvádzajú spomienky profesora Wernera Helsenber

ga na jeho niekolkodftový pobyt v Bratislave, ktorý sa uskutočnil na 

základe pozvania dekana Prírodovedeckej Лаки/fy SU prof. O. flkovr-
ča. Profesor Heissenberg (1901 -1976) získal Nobelovu cenu z a  fyziku 

v roku 1932 z a  základné práce v oblasti kvantovej mechaniky. Do 

Bratislavy pricestoval 28. marca 1943 в privíali ho, okrem profesora 

llkoviča, aj prof. F. Valentín, vtedajší rektor Slovenskej vysokej školy 

technickej (súčasne aj prednosta Ústavu pre lekársku chémiu LF SU) 

a prof. T. Krempaský, dekan Chemickej fakulty SVŠT. Mal dve pred

nášky - prvú 29. marca 1943 vo Velkej posluchárni Teoretických ústa

vov LF (terajšia Ladzianskeho poslucháreň) na tému 'Dnešný stav 

atómovej fyzäcy a druhú o deft neskôr v posluchárni Ústavu technic

kej fyziky SVŠT na tému ' Kozmické žiarenie'. Počas svojho pobytu 

v Bratislave si prezrel v sprievode starostu a akademických funkcioná

rov SU a SVŠT aj historické pamiatky mesta. Stretol sa aj s predstaví

te tmi slovenskej vedy, na ktorých spomína ako na veími priateľských 

a kolegiálnych (podľa vyššie uvedenej citácie). S našou univerzitou je spojené aj meno dalšieho nositela Nobelo

vej ceny za fyziku, bratislavského rodáka Filipa Eduarda Antona Le-

narda (1862-1847), ktorú dostal v r. 1905 za svoje práce o katódo

vých lúčoch. Na návrh prírodovedeckej fakulty prof, llkoviča mu uni

verzita udelila v r. 1942 pri príležitosti jeho 80. narodenín čestný dok 

torát. Súčasne sa stal aj čestným občanom mesta Bratislavy. Týchto 

osláv sa však profesor Lenard pre svoj vysoký vek už osobne nezú

častnil a diplom čestného doktora mu odovzdali v Heidelbergu 

(7.6.1942) na oficiálnych oslavách traja zástupcovia univerzity • dekan 

právnickej fakulty prof. L. Knappek, dekan prírodovedeckej fakulty 

prof. D. Ilkovič a prednosta Ústavu farmakologické] chémie lekárske] 

fakulty prof. F. Švec. 
Je vefmi potešiteľné, že táto tradícia na našej univerzite pokračuje 

Máme ešte v čerstvel pamäti nedávnu návštevu nositeľa Nobelove) 

ceny za chémiu Jean-Marie Lehna, profesora College de France 

v Paríži, ktorý odviedol prednáškový maratón v Aule UK na tému 

'Supremoiekulárna chémia - východiská, výsledky a perspektívy", 

a ktorému bola udelené Pamätná medaila UK. 
Prof. RNDr. Jozef Čársky, CSc., 

PhDr. Darina Heřmanové 

LF UK 

Európske dokumentačné stredisko 
vo Veľkej Británii 

POZNATKY 
ZO ŠTUDIJNEJ CESTY 

V prvej polovici mája 1995 som absolvovala krátkodobý štu
dijný pobyt vo Velkej Británii Cieľom mojej návštevy bola Uni
verzitná knižnica v Durhame a Európske dokumentačné stre
disko, ktoré je jej súčasťou Cesta sa uskutočnila v rámci 
programu Európskej únie TEMPUS Phare 

Kedže pracujem v Európskom dokumentačnom stredisku 
Knižnice Právnickej fakulty UK, zaujímala som sa naimä 
o problematiku postavenia Európskych dokumentačných 
stredísk vo Velkej Británii. Chcela som tiež získat čo naiviac 
informácií o dokumentoch Európskei únie, ich uchovávaní, 
spracovávaní, využívaní, o poskytovaných informačných služ
bách, ako aj o technickom vybavení týchto stredísk V snahe 
získať čo najúplnejší obraz o poskytovaní európskych infor
mácií vo Velkej Británii, mi hostitelia pripravili návštevu a| dal
ších pracovísk na univerzitách v Newcastle upon Tyne, Leeds 
ako aj Britskej knižnice v Boston Spa a Európskej komisie 
v Londýne 

Najprv niekoľko slov o Univerzite v Durhame a o činnosti j»| 
knižnice 

Popri Oxforde a Cambridge je Univerzite v Durhame 
najstaršou autorizovanou univerzitou v Anglicku Bola založ» 
ná v roku 1832 а je strediskom výskumu а vzdelávania v he-
torickom meste severovýchodného Anglicka Univerzitná kniž
nica sa začala budovať spolu so vznikom univerzity Má 
niekolko oddelení Jedným z nich |e Hlavné knižnica (Mam 
Library) umwstnená v novej budove z r 19&3 a rozprestiera 
sa na štyroch podlažiach Hlavná knižnica obsahuje váčiinu 
študijného materiálu а má asi 700 študijných miest Ďalšími 
oddeleniami knižnice sú Palace Green (právnická knižni
ca) a Education section (Oddelenie pre štúdium výchovy 
a vzdelávania). Základnou filozofiou organizácie väčšiny 
anglických knižníc je voľný prístup ku knižničným fondom 
Znamená to, že všetky publikácie sú uložené na voľne 
prístupných regáloch Usporiadané sú tematicky podľa De-
weyho desatinného triedenia, takže používatelia sa tu môžu 
ľahko orientovať a ľubovoľne si vyberať publikácie na pre
zenčné štúdium. Významnou súčasťou knižnice sú informač
né pulty (enquiry desk) umiestnené v každom oddelení Strie
dajú sa tu pracovníci knižnice, kde plnia funkciu konzultantov 

Vo Velkej Británii existuje asi 45 európskych dokumentač
ných stredísk, ktoré zhromažcfujú dokumenty Európskej 
únie Ich hlavnou úlohou je podporovať výuku európskej 
integrácie na príslušných vysokých školách. Používateľmi 
sú najmä študenti a akademickí funkcionári danei univerzity 
Mala som možnosť navštíviť aj Európske informačné 
strediská, ktoré na rozdiel od európskych dokumentač
ných stredísk slúžia podnikateľom, obchodníkom a podpo
rujú rozvoj malých a stredných podnikov a informácie, kto
ré poskytujú, sú skôr faktografického charakteru Aby sa 
aj široká verejnosť mala možnosť zoznámiť s dokumentá
rni a informáciami o Európe, vo vereiných knižniciach sa 
v poslednom čase zriadujú špeciálne oddelenia, tzv 
European Public Information Relay Dostávajú ponuky na 
nákup literatúry, avšak tieto publikácie nedostávajú 
zdarma ako Európske dokumentačné strediská, ale s 50% 
zľavou 

V závere môjho pobytu som navštívila zastupiteľstvo Európ
skej komisie v Londýne, ktoré okrem množstva rôznych 
iných úloh má na starosti aj všetky informačné strediská v kra
jine Podporuje ich činnosť a slúži tiež ako poradenské 
stredisko 

P h D r .  A n n a  B á g e l o v á  
K n i ž n i c a  P r á v n i c k e j  fakul ty  U K  
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GYMNAESTRADA 1995 

SLOWAKE! 

Qymnaestráda j *  festival gymnastických pohybových skladieb, 
ktorý organizuje k a ž d í  4 roky v predolympijskom roku 
Medzinárodná gymnastická federácia (FIG). X .  ročník tohto 
najvýznamnejšieho podujatia v oblasti všeobecnej gymnastiky na 
svete s a  v tomto roku uskutočnil v dňoch 6.-15. júla 1066 v Berlíne 
z a  účasti viac ako 20 000 cvičencov z 34 krajín sveta. 

Prvýkrát sa na tomto podujatí prezentovalo Slovensko ako samostatný 
štát a dostalo sa nám velkej cti. ako jednej zo siedmich krajín, usporiada) 
Národný večer Slovenskej republiky. 

Autorkami námetu a choreografie Národného večera Slovenskei re
publiky boli učitelky Fakulty telesnej výchovy a športu PaedDr. Olga Ky-
selovičová a Hedviga Šimoneková, ktoré mali aj réžiu celého večera. 
Koncepcia programu ukázala vývoj gymnastiky u nás, jej prepojenosf 
s národnými tradíciami a folklórom, s tréningovým procesom v telový
chovných jednotách ako i teóriou a praxou vysokoškolského štúdia telo
výchovného smeru. Z 23 čísiel programu ukázali poslucháči FTVŠ UK 
svoje umenie v 17 vystúpeniach. Vyvrcholením večera bola samostatná 
pohybová skladba, ktorej autorkami boli spolu s dr Kyselovičovou 
a H. Šimonekovou i Emília Fialová a PhDr. Elena Strešková, CSc. Folklór
ne vstupy na kvalitnej profesionálnej úrovni predviedli členovia folklórne
ho súboru FTVŠ UK - GYMNIK. 

Národný večer Slovenskej republiky mal vysokú umeleckú, gymnastic
kú i choreografickú úroveň a bol velmi dôstojnou reprezentáciou Sloven
sko] republiky. Univerzity Komenského a jej Fakulty telesnej výchovy 
a športu. Naši študenti svojím vystúpením nadchli divákov a dostali sa do 
povedomia mnohých zúčastnených krajín Za zhodnotenie ich výkonu 
možno považovať nielen vefmi priaznivé kritiky v nemeckej tlači, rozhlase 
a v televízii, ale i viaceré pozvania do zahraničia. 

Osobitne treba vyzdvihnut velmi zodpovedný prístup poslucháčov 
FTVŠ k nácvikom na X. svetovú GYMNAESTRÁDU v priebehu letného se
mestra 1995. ale i počas sústredení a vystúpení. Prejavili tak nielen vztah 
k športu, ale i k svojmu budúcemu povolaniu, v ktorom budú môct apli
kovat poznatky získané v pedagogickej, tréningovej i choreografickej 
práci. 

Napokon vefmi cenné teoretické a metodické poznatky získali na me
dzinárodnom seminári poriadanom v rámci Gymnaestrády AUSBILDUNG 
ZUM ÜBUNGSLEITER ZUR ÜBUNGSLEITERIN ALLGEMEINES TURNEN 

Rakúsko 

V Rakúsku sú naši študenti oslobodení od platenia poplatkov za štú
dium. Predpokladané životné náklady študenta na mesiac sú približne 
2 000 šilingov na ubytovanie, 2 000 šilingov na stravu a 2 500 na učebni
ce, skriptá a kultúru. Mesačné poistenie v regionálnej poistovni stojí 
204 šilingov. 

Projekt Akcia Rakúsko-Slovenská republika poskytuje štipendiá tým 
slovenským študentom študujúcim na Slovensku, ktorí časť svojho štú
dia, jeden až dva semestre, chcú absolvovať na vybranej rakúskej škole 
Študenti, ktorí sú prijatí na riadne štúdium v Rakúsku, ho nemôžu získať. 

Velká Británia 

Získanie vysokoškolského diplomu je pre britských študentov značne 
finančne obtiažne Za samotnú výuku na univerzitách síce britskí študenti 
zo zákona neplatia, čo ich však stojí nemalé peniaze, to sú náklady na ži
vobytie. 

Priemerný študent minie v Londýne tak 5000 libier ročne. Len za uby
tovanie vo vysokoškolskom internáte zaplatí týždenne 60 libier, nákup 
učebníc ho môže stáť aj 250 libier ročne. K peniazom môžu študenti prísť 
niekolkými spôsobmi Pokiaf nepatria ich rodičia k bohatým vrstvám, po
žiadajú o grant, čo sa týka drvivej väčšiny študentov Samotný grant však 
na krytie výdavkov nestačí Granty sú prideľované na základe prísnych 
kritérií, z ktorých rozhodujúci je príjem rodičov Ďalšie možnosti, ako 
preklenúť finančné problémy, sú študentské pôžičky, ktoré sú využívané 

MIT FIG - Zertifikat aj učitelia FTVŠ UK, najmä v oblasti informácií o sveto
vých trendoch vývoja vo všeobecnej gymnastike 

Touto cestou dakujeme všetkým, ktorí významne pomohli pri realizácii 
Gymnaestrády, predovšetkým rektorovi UK prof. MUOr. Jurajovi švecovi, 
DrSc., ktorý študentom FTVŠ poskytol bezplatnú dopravu, čím sa znížili 
náklady študentov na pobyt hradené z vlastných finančných prostried
kov. Riaditeľ odboru starostlivosti o TV a šport Ministerstva školstva SR 
dr. Dubovský a dr. šamudovský z Asociácie akademického športu po
mohli pri realizácii nácvikov na sústredeniach, na ktoré MŠ SR poskytlo fi
nančné dotácie V nemalej miere prispeli i majitelia Fitnesscentra Lafran-
coni a podnik Telemont, ktorí sa podieľali na zakúpení náčinia a obleče
nia na vystúpenie. 

Kvalitná reprezentácia na telovýchovných podujatiach svetového vý
znamu je jednou z ciest ktorá šín dobré meno našei Alma Mater i Slo
venska Tešíme sa preto na Gymnaestrádu v r. 1999 ktoré bude vo švéd
skom Goteborgu 

PhDr. Elena Strešková, CSc., 
vedúca výpravy FTVŠ UK 

stále častejšie. Výška grantu a pôžičky je však obmedzená, pričom naj
viac môže získať nemajetný študent, ktorý žije bez rodičov v Londýne. 
Ročne si môže maximálne požičať 1695 libier a má nárok na grant vo 
výške 2340 libier. Tie dve položky však dohromady dávajú len niečo vyše 
4000 libier ročne, čo priemernému študentovi nestačí. A granty pre väčši
nu študentov sú aj tak podstatne nižšie než 2340 libier Mnohí absolventi 
vysokých škôl začínajú teda svoju kariéru s dlhom, ktorý však chápu ako 
nutné zlo na ceste k atraktívnemu povolaniu, ktoré im zabezpečí spolo
čenskú prestíž a materiálne zázemie. 

Maďarsko 

Posledný septembrový týždeň začali v Maďarsku demonštrácie študen 
tov vysokých škôl proti zavedeniu tzv školného, o ktorom rozhodlo mi
nisterstvo financií 

Mesačné školné je 2000 forintov (cca 500 Sk) a táto sadzba je pre ma
ďarských vysokoškolákov aj študentov z o  zahraničia povinna Úprava 
však myslela aj na špeciálne školné, ktoré si môžu zaviesť vysoké školy 
samy. Predstavitelia študentov upozorňujú, že školné na niektorých vy
braných školách (právo, ekonómia, umelecké smery) môže dosiahnuť aj 
štvornásobok základnej sadzby Pnemerná suma štipendií sa putom prib
ližuje k sume 6000 forintov Demonštrácie študentov podporovali a| za 
mestnanci vysokých škôl Počas leta, vďaka reštrikciám v rezorte škol 
stva, boli znížené stavy pedagogických pracovníkov niektorých - naima 
vidieckych - univerzit a podobný osud očakavaiu a; vysokoškolské zana 
denia v hlavnom meste Spracované z dennej tlače 
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Spomienka na rektora UK -
prof. Kizlinia 

S vďakou a uznaním si Univerzita Komenského pripomína 
100 rokov od narodenia velkého právnika, prof. JUDr. Karola 
Kizllnka, CSc. 

Narodil sa 10. októbra 1895 v Uherskom Hradišti. Študoval na 
právnickej fakulte v Prahe a v Brne, kde sa na Masarykovej univer
zite v roku 1925 i habilitoval. Neskoršie navštevoval univerzity vo 
Viedni, Bazileji, Štrasburgu, Halle a Uppsale. Po návrate zo zahra
ničia bol povolaný do Bratislavy na tamojšiu zakladajúcu sa práv
nickú fakultu, kde bol v roku 1927 menovaný profesorom. Sloven
ská univerzita sa stala na dlhý čas jeho hlavným pôsobiskom. Dva
krát bol dekanom, dvakrát prorektorom a v rokoch 1946-47 i je| 
rektorom. Spolu s dalšími 15 profesormi a docentmi sa stal 
v 50-tych rokoch obetou politických represálií a musel univerzitu 
opustit. Pracoval ako arbiter u Štátnych lesov v Bratislave, kde 
učil tiež hospodárske právo na večernej hospodárskej škole 
Neskôr, po zlepšení politických pomerov, sa znovu zapojil externe 
do vedeckej práce a v roku 1968 získal hodnosť CSc. verejnou 
rozpravou. Po roku 1968 bol plne rehabilitovaný a v roku 
1969 bol vyznamenaný Zlatou medailou Univerzity Komenského 
a v roku 1975 i Zlatou medailou Ministerstva zahraničného 
obchodu. 

Prof. Kizlink často publikoval doma i v zahraničí, čo mu umožňo
vala aktívna znalosť cudzích jazykov - francúzštiny, nemčiny, 
angličtiny, ruštiny a švédštiny. Celkom napísal 348 prác, z toho 
18 monografií, 50 príručiek a 280 puDlikácií. Na Slovensku predná
šal vždy slovensky, v Čechách a na Morave a v cudzine nemecky 
Zomrel v roku 1976 vo veku nedožitých 81 rokov 

(i*) 

Prof. Húščava 
by sl zaslúžil pamätnú tabuľu 

Univerzitný prof. PhDr. Alexander Húščava, DrSc., zakladateľ 
slovenského archívnictva, sa narodil v roku 1906 v Lamači 
v Bratislave. 

Po absolvovaní štúdia na FF UK (1929) v Bratislave pracoval 
v čsl. štátnom ústave historickom v Prahe a neskôr v čsl. štátnom 
ústave historickom v Ríme, kde ako prvý slovenský historik študo
val vo vatikánskych archívoch pramene k dejinám Slovenska 
a systematicky sa venoval pomocným vedám historickým, najmä 
diplomatiko, paleografii a metrológii. 

V roku 1937 habilitoval na bratislavskej univerzite v odbore po
mocných vied historických. Jeho pedagogické pôsobenie v tejto 
oblasti malo priekopnícky charakter Stál pri počiatkoch organizo
vania slovenského archívnictva a jeho pričinením sa v roku 1950 
otvorilo na FiF UK špeciálne štúdium archivníctva. Počas svojej bo
hatej a podnetnej pedagogickej činnosti vychoval rad historikov 
a archivárov. 

Vysokou vedeckou hodnotou sa vyznačujú jeho práce: Koloni
zácia Liptova do 14. storočia, Najstaršie výsady mesta Trnavy 
(1939) napísané k 700. výročiu povýšenia Trnavy na mesto, Archív 
zemianskeho rodu z Okoličného, Dejiny a vývoj nášho písma, 
Poľnohospodárske miery na Slovensku. Ako historik nezabudol 
ani na svoje rodisko a venoval mu Dejiny Lamača (1948) 
Okrem toho napísal množstvo vedeckých štúdií a článkov 
a bol aj dlhé roky hlavným redaktorom Historických štúdií Bol čle
nom mnohých vedeckých rád a komisií a ako činný člen Sloven
skej národopisnej spoločnosti prispel i k rozvoju nášho národopi
su. Zomrel v roku 1969 a pochovaný je na cintoríne v Slávičom 
údolí. 

Pamiatku A. Húščavu nám pripomína po ňom pomenovaná ulica 
na sídlisku v Dúbravke. Budúci rok uplynie 90 rokov od jeho naro
denia Bola by to vhodná príležitosť odhaliť prof Húščavovi na |e-
ho rodnom dome v Lamači pamätnú tabuľu 

Doc. PhDr. Henrich Janus, CSc. 

SPOLOČNOSŤ 
ABSOLVENTOV Ä PRIATEĽOV 

UNIVERZITY KOMENSKÉHO 
p r i v í t a  

absolventov a študentov UK, pracovníkov univerzity, 
ako a) všetkých občanov, ktorí majú úprimný vztah 
k našej najstaršej Alma Mater, záleží im na Jej rozvoji 
e prosperite, a chcú pomáhat pri zvyšovaní Jej 
akademickej prestiže doma i v zahraničí. 

Všetci si želáme, aby naša univerzita patrila k tým 
najlepším v Európe. Preto záleží na náa, aj na Vás, aby 
sme obnovili našu stavovskú spolupatřičnost a po
rn oh ii rozvrať tradičné poslanie Univerzity Komenské
ho: byť žriedlom vzdelanosti nášho národa. 

Bližšia informácie o podmienkach členstva v Spo
ločnosti absolventov a priatelbv UK, ako I prihlášku 
poskytne 

Oddelenie riadenia a rozvoja UK 
Šafárikovo nám. 6 
818 06 Bratislava 
Č. tel.: 363 700 

Z listu absolventa 

Spoiočnost absolventov a priateľov Univerzity Komen
ského dostala milý list, z ktorého citu|eme: 

S prekvapením, avšak s velkým uspoko/ením a radosťou 
som dostal od Vás informácie prostredníctvom spravodo/a 
o dianí na Univerzite Komenského v Bratislave. 

Osobitne som sa potešil tričku s emblémom, ako da
ru členom spoločnosti. Hoci nie som priateľom tričiek 
s rôznymi emblémami, na tento zaslaný darček som hrdý a no
sím ho príležitostne i s poukazovaním na emblém nesúci me
no univerzity, na ktorej som študoval, kde som pôsobil takmer 
dva roky ako asistent poverený vedením rektorátnej kancelárie 
a ako asistent u prof Lubyho na Právnickej fakulte do roku 
1946 

Budem veľmi rád. ak aj v budúcnosti Univerzita Komenské
ho na mňa nebude zabúdať, čim sa bude moja hrdosť na UK 
ešte viac stupňovať a vďačnosť zvyšovat 

Ostávam s vďakou a so želaním, aby sa i naďalej naša spo
ločnosť rozširovala, prosperovala a oživovala pekné spomien
ky na UK 

JUDr Imrich Vaculík, 
Handlová 

PUBLIKÁCIE 
VYDANÉ VYDAVATEĽSTVOM UK 

v septembri 1995 

Bakošová, E.; Úvod do sociológie pre právnikov 
Beláková, A.: Organológía živočíchov 
Brtková, M : Kapitoly z dejín pedagogiky 
Hájek, J. a kol. Príručka praktickej fyziológie I 
Hájek, J. a kol. Príručka praktickej fyziológie II 
Javorka, V., Jankova, M., Tomandlová, A.: 

Praktické cvičenia z preventívnej stomatológie 
Marček, T. a kol: Sports medicine 
Pavelci k, F., Kuchta, C: Difrakčné metódy 

Sk 76,-
Sk 115,-
Sk 74,-
Sk 50,-
Sk 48-

Sk 46,-

Sk 80,-


