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NASA UNIVERZITA 
Autonómia vysokých škôl sie je výsadou, 

ale podmienkou ste úspešná výchovu mladej inteligencie 
Prof.  M U D r .  J u r a j  Svec,  DrSc.,  r e k t o r  U K  

f Л 
Zamyslime sa ... 

Nový akademický rok. do ktorého 
vstupujeme, je plný očakávaní, pre 
mnohých z nás možno nie veľmi opti
mistických. Poznáme úlohy, ktoré nás 
v ňom čakajú а ktoré vôbec nie sú prí
jemné či ľahké, a preto mnohí s obava
mi pozerajú do budúcnosti. Takéto 
zmýšľanie je však začiatkom neúspe
chu. Pripomeňme si v tejto súvislosti 
myšlienku velkého nemeckého básnika 
J. W, Goetheho: 'Proste o velké myš
lienky!', ktorý takto králko, ale výstižne 
naznačil zmysel živote a jeho ciel. Po
dobne múdry Mozol a svätec už celé 
stáročia predtým - Augustín: 'Duša s a  
sýti Ideou, a keď jej niet, povstává 
prazdnota'. 

Ľahko sa staneme bytostbu bez vyš
ších ambícií, ak sa necháme ubtt všed-
nosroLi a neustálym kolotočom povin
ností, ale aj nesprávnym zameraním 
svojej životnej cesty. 

Pozntel K najvzácnejším umeleckým 
pokladom chrámu sv. Petra v fífme patrí 
Micheiangetova Pieta. Zmluva, ktorá sa 
zachovala naznačuje, s akým predsav
zatím pristupoval umelec k práci. Síibu-
je v nej, že to bude najkrajšia mramoro
vá socha tých čias. Predstava, ktorú 
v sebe Michelangelo nosil, sa stala sku
točnosťou roku 1499. Dielo dodnes nik 
neprekonal. Aj vďaka tomu, že umelec 
žil pre túto myšlienku, dokázal takmer 
nemožné. 

Človeku, ktorý nosí v sebe správne 
Ideály a usiluje sa o ich realizáciu, sa 
otvára pohľad na úplne nové hodnoty. 
Začína na každom kroku cítit Boha a to 
ho robí vnútorne silným a dodáva mu 
novú dôveru Nevyriešitelhé problémy 
sa stáva/ú nepatrnými, slabost sa pre
mieňa na silu, nenávist na sympatiu. 
V pravom zmysle slova sa tu napĺňajú 
Ježišove slová: 'Ak budete mať vieru 
ako horčičné zrnko a poviete tomuto vr
chu: prejdi odtialto ta ! - prejde Л nič 
vám nebude nemožné' (Mt 17,20). 

Hlboká dôvera v Boha je pre nás isto
tou, o ktorú sa možno opneť a z ktoré/ 
možno čerpať sily. 

Začnime, mih' priatelia, s pomocou 
Božou s dobrým predsavzatím a s ve
domím, že sme povolaní k veľkým ve
ciam a vznešeným cmfom 

Viliam Judák 

V RKCMBF UKJ 

Stopme na prahu 21. storočia, storoôa, ktoré 
charakterizujeme tromi adjektívami Toto storoôe 
nazývame postindustriálnym storočím, kedy 
ťažisko trhu práce sa presúva z plne automatizo
vane] a elektronicky riadenej výroby do sféry 
služieb, storočím vzdelanej spoločnosti, kedy vy
sokoškolské vzdelanie bude převládat v požia
davkách zamestnávatefov a kedy sa spektrum 
pracovných príležitostí zmení v prospech nových 
druhov zamestnaní, o ktorých máme dnes iba 
hmlistú predstavu, i storočím informačnej spo
ločnosti. kedy vdaka elektronickým informačným 
diaínioam sa ľudstvu otvára obrovský influx ak
tualizovaných informácií a tým i perspektívy no
vého ekonomického rozvoja 

Aby vysoké školy mohli pimt svoju nezastupi-
tefnú úlohu pn poprave novej generácie vzdela
ných ľudí 21. storočia v prostredí trhovej ekono
miky, informačnej explózie a masifikábe vysoko
školského vzdelávania, musia mať vytvorené 
podmienky riadenia na báze samosprávneho 
inštitucionálneho managementu. 

Profesor Frans van Vught. člen expertnej sku
piny Inštitútu pre management vysokých škôl pri 
OECD v Paríži, vo svojom článku ' A new auto
nomy in European higher education1 v časopise 
International Journal of Institutional Management 
in Higher Education (12,16-26,1988) napísal 

"Vo vyspelých demokratických krajinách, ktoré 
sú súčasťou globálneho trhového systému 
a v ktorých rozvoj ekonomiky už dnes plne závi
sí' od rozvoja vedy. vzdelania a koncentrácie 
vedomostí, je vysokoškolský systém zvyčajne 
postavený na zásadách autonómie, s uplatne
ním akademických práv a akademických slobôd, 
a kde úloha štátu spočíva v koordinačnom 
a evaluačnom pôsobení bez direktívnych a prís
ne regulatívnych zásahov* 

V o  svojom vystúpení k problému nových prio
rít pri riadení vysokých škôl na seminári IMHE-
OECD začiatkom septembra v Paríži ten istý 
profesor van Vught uviedol 

"V prostredí prudko sa meniacich požiadaviek 
trhu práce na kvalifikáciu, odbornosť, zručnosť, 
schopnosť tímovej práce a kreativitu absolventov 
vysokých škôl. je jedným z najvýznamnejších 
predpokladov naplnenia misie vysokých škôl ich 
autonómne samosprávne postavenie, ktoré im 
dovoíuie flexibilne reagovat na meniace sa pod
mienky trhu práce, Masifikáoa vysokoškolského 
vzdelávania a nárast požiadavky na kvalitu si vy
žaduje zavádzat nové spôsoby nadema vyso
kých škôl ako plne nezávislých samosprávnych 
inštitúcií* 

Tendencia posilňovat autonómne postavenie 
vysokých škôl sa jasne odráža v novopri|íma 
ných zákonoch o vysokých školách Príkladom 
dôslednei decentralizácie a dereguláoe rozho
dovacích právomocí zo štátnei správy na orgány 

vysokých škôl a ich súčastí sú zákony o vyso
kých školách prijaté v posledných piatich rokoch 
v škandinávskych krajinách, najma vo Fínsku 
a Dánsku, i zákon o vysokých školách Rakúskej 
republiky z roku 1993 i jeho pripravovaná novela 
z tohoto roku 

Autonómia vysokých škôl т е  je výsadou, ate 
podmienkou pre úspešné plnenie ich poslania v 
službe verejnosti a pn príprave odborne zdatnej, 
ale i kultivovanej a tolerantnej mladej generáae 
národnej inteligencie Autonómia vysokých škôl 
nie je vysokým školám udeľovaná. autonómia 
vysokých škôl je najprirodzenejšou danostou 
týchto inštitúcií, ktoré sú popn cirkevných usta
novizniach najstaršími ustanovizňami v dejinách 
fudstva a ktorých autonómne postavenie sa vyví
jalo súbežne s koncentráciou a akumuláciou 
múdrosti а pravdy po stáročia ich pôsobenia. 
Každý, kto mal možnost zhliadnuť knižnicu naj
staršej univerzity v Bologni (1202), kto mal mož
nosť vidieť pôvodný kancel, z ktorého tu predná
šal astronómiu Galileo Galilei, kruhový drevený 
amfiteáter z konca 13. storoôa, kde sa demon
štrovali prvé anatomické pitvy a chirurgické ope
rácie, i kostrové ostatky prvých rektorov umies
tnené v zlatom vykladaných sklenených vitrínach 
v dobovej zasadacej miestností univerzitného 
senátu, sa musí skloniť v hlbokej úcte pred histó
riou bohatstva ľudskej múdrostí Vlády vyspelých 
demokratických štátov dávno pochopili význam 
autonómie a samosprávneho nadema vysokých 
škôl a tieto hodnoty v národných zákonoch o vy
sokých školách plne garantujú Preto je nieler 
právom, ale i povinnosťou akademickej obce 
a jej orgánov a funkcionárov hájiť akademické 
práva a slobody a autonómiu vysokých škôl, vy
bojované v nežnej revolúcii roku 1989 v týchto 
priestoroch našej staroslávnej Alma Mater 

Pokračovanie na str 2 
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Dnes sme sa zišli, aby sme tu - na 
akademickej pôde - hájili princípy 
demokratického samosprávneho po
stavenia slovenských vysokých škôl, 
ktoré nám vládny návrh novely zákona 
0 vysokých školách uberá. Aby sme 
hájili v o  svete vysoko hodnotené princí
py zákona, ktorého filozofia vychádza 
z Magna Charty Univerzít prijatej 
Európskou rektorskou konferenciou v Bologni 
v roku 1988. Aby sme hájili dobré meno naše] 
vysokoškolskej sústavy i dobré meno Slovenskej 
republiky v zahranió'. Chceme našim vysokým 
školám zachovat perspektívu vedeckých a vzde
lávacích ustanovizní, schopných napĺňať požia
davky Bielej knihy Európskej komisie o vysoko
školskom vzdelávaní v Európe, odporúčania 
Komisie pre vysoké školy a vedu OECD i Rady 
Európy v transformačnom procese našei spoloč
nosti pred vstupom do Európskej únie a transat
lantických bezpečnostných štruktúr. 

Akademická obec slovenských vysokých škôl 
ústami svojich samosprávnych orgánov, sená
tov, vedení i vedeckých rád fakúlt a vysokých 
škôl, i v stanoviskách Rady vysokých škôl a Slo
venskej rektorskej konferencie opakovane dekla
rovala svoj nesúhlas so znením niektorých para
grafov predmetného vládneho návrhu novely, 
najmä však paragrafu 15, Ods. j a paragrafu 34, 
ktorým sa na rozhodovanie akademických funk
cionárov a samosprávnych a riadiacich orgánov 
vzťahuie zákon o správnom konaní Uplatnenie 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zasa
huje priamo do najzákladnejších akademických 
práv a slobôd vysokých škôl udeľovať akademic
ké tituly, vedecké a vedecko-pedagogické hod
nosti a rušiť rozhodnutia rektora, senátov, deka
nov, vedeckých rád a dalších samosprávnych 
ustanovizní. 

Že sa tento výklad uplatnenia zákona o správ
nom konaní na rozhodovanie akademických or
gánov vysokých škôl zakladá na pravde, o tom 
svedčí i obsah vyhlásenia Ministerstva školstva 
SR z 5. septembra 1996 - citujem * K nepravdi
vým a zavádzajúcim informáciám o výklade 
1 15 a 34 vládneho návrhu novely zákona 
č. 172/1990 Zb. o vysokých školách', ktoré pod
písal riaditeľ sekcie vysokých škôl. 

Z textu vyhlásenia sa dozvedáme, citujem: "Na 
základe podania občana, ktorý by tvrdil, že bol 
na svojich právach ukrátený rozhodnutím orgá
nu verejnej správy (takým je podľa MŠ orgán 
štátnej organizácie - vysokej školy), ministerstvo 
bude skúmať prostredníctvom externých odbor
níkov.č i  pri konaní orgánu došlo k nesplneniu 
podstatných vecných alebo formálnych náleži
tostí, ktoré by mohli mať vplyv na výsledok tohto 
konania. Ak sa zistí, že v konaní neboli splnené 
tieto náležitosti, ministerstvo školstva napadnuté 
rozhodnutie orgánu vysokej školy zruší..'. To 
znamená, že podľa tohoto výkladu zákona 
o správnom konaní vysoké školy nie sú auto
nómne a samosprávne vysokoškolské ustano
vizne (§ 1 ods. 1 a 2 Zákona č. 172/1990 Zb ), 
ale 'štátne organizácie plne podriadené svojmu 
nadriadenému orgánu - ministerstvu školstva. 
Podme však dalej. Interpretácia predmetného 
zákona dovoľuje zrušiť rozhodnutie vedeckei ra
dy fakulty o habilitácii docenta obídením hierar
chie samosprávy vysokej školy Podľa doteraz 
platného zákona rozhodnutie vedeckei rady fa
kulty v tejto veci je konečné a nemôže byť spo
chybnené žiadnym vyšším orgánom univerzity. 
Ministerstvo tu zasahuje do vnútorných záleži
tostí vysokej školy a ruší rozhodnutia orgánov, 
ako keby tieto boli priamo podriadenými inštitú
ciami ministerstva školstva 

Podme však ešte dalej a zacitujme si zo záko
na o správnom konaní 

V Oddieli 3 "Účastníci konania" sa v § 14, 
ods 1. hovorí 

"Účastníkom konania je ten, o koho právach, 
právom chránených záujmoch alebo povinnos
tiach sa má konat alebo koho práva, právom 
chránené záujmy alebo povinnosti môžu byt roz
hodnutím priamo dotknuté Účastníkom konania 
je i ten. kto tvrdí, že môže byt rozhodnutím 

vo svojich právach, priamo dotknuty..." Odst. 2 
pokračuje znením: 

"Účastníkom konania |e aj ten, komu osobitný 
právny predpis také postavenie priznáva" 

Myslím, že nikto nepochybuje, že podľa znenia 
tohoto ustanovenia zákona účastníkom konania 
môže byt nielen osoba, o ktorej sa v danom or
gáne rozhoduje, ale ktorýkolVek účastník rozho
dovania, ba i osoba "zvonka", pokiaľ bude defi
novať poškodenie svojich práv V extrémnom 
ponímaní (a myslím, že práve extrémny výklad je 
tým účelovým postupom, ktorý sa tu sleduie) ta
kouto poškodenou osobou môže byt pokoine i 
minister a jeho úradníci. Ak berieme do úvahy, 
že konanie sa podľa 5 18 citovaného zákona 
"začína na návrh účastníka konania alebo na 
podnet správneho orgánu", potom pochopíme, 
že zákon tu dáva priestor na zrušenie rozhodnutí 
orgánov vysokých škôl bez ohľadu na to. 6 tieto 
rozhodnutia boli pozitívne alebo negatívne Iný
mi slovami, uplatnením § 34 novely zákona o vy
sokých školách môže ministerstvo rozhodoval, 
kto bude docentom, profesorom, dekanom, rek
torom. a kto ním nebude 

V argumentácii pre rádio TWIST p ministerka 
Slavkovská uviedla, že zákon je tým najdemok
ratickejším zákonom v Európe, že jestvujú dale
ko tvrdšie zákony o vysokých školách, ktoré dá
vajú ministerstvu právo rušiť rozhodnutia orgá
nov vysokých škôl, a že protesty vysokých Skôl 
a ich funkcionárov sú neoprávnené, účelové 
a politicky a záujmovo motivované 

V snahe o objektivitu som sa pokúsil vo «vojei 
zbierke zákonov náisť aspoň |eden zákon demo
kratických štátov Európy, ktorý by v odvolacom 
pokračovaní delegoval štátnej správe právo zru
šiť rozhodnutie akademických funkcionárov ale
bo orgánov vysokých škôl pri udeľovaní akade
mických titulov a vedecko-pedagogických hod
ností vrátane profesúr. 

Prešiel som ich mnoho, ale takúto právomoc 
som nenašiel v žiadnom. Dovolte však, aby som 
niektoré ustanovenia o odvolacom konaní proti 
rozhodnutiam orgánov vysokých škôl vo vyso
koškolských zákonoch vyspelých európskych 
krajín aspoň okrajovo citoval. 

Kedže akademickej o b a  bol predložený ako 
príklad štátneho centralizmu v západnei Európe 
rakúsky spolkový zákon o vysokých školách, 
rád by som z neho citoval časť znenia, týkajúce
ho sa správneho konania 

V paragrafe 6 o dozore v odst 3 sa hovorí, ci
tujem: 

"Spolkový minister neudeľuje rozhodnu
tiam univerzitných orgánov súhlas, ktoré výslov
ne podliehajú jeho schváleniu podľa tohoto 
zákona". 

Odst. 5 znie: "Spolkový minister ruší rozhodnu
tia rektora a senátu s výnimkou rozhodnutia rek
tora o úradnom dozore" Kedže dozor rektora sa 
vzťahuje na udeľovanie akademických titulov, 
vedeckých a pedagogických hodností, minister 
nemá právo uplatniť zákon o správnom konaní 
na toto rozhodnutie rektora a jeho orgánov 

V zákone bavorského štátu, ktorý pani minis
terka vyzdvihovala ako prísne centralistický, 
sa otázka správneho práva bavorského štátu 
objavuje v § 89, 99 a 130 Dočítame sa tu. 
citujem 

"Použitie bavorského zákona o správnom ko
naní (Bayerischer Verwaltungsverfahrengesetz) 
sa uplatňuje pri odňatí akademického titulu 
(a príslušného diplomu) pri zmene spôsobilosti 
výkonu funkcie spojenej s dosiahnutou kvalifiká
ciou O odňatí rozhoduje vysoká škola, ktorá ti
tul udelila Bavorský zákon o správnom konaní 
sa uplatní pri porušení vnútorného poriadku -
rozhoduje príslušný orgán vysokej školy 

A konečne § 130, odst. 1:" Uplatnenie 
bavorského zákona o správnom kona
ní nie je možné pri menovaní profeso
rov" a § 130, odst. 2: " Zákon možno 
uplatniť pri odvolaní sa proti rozhodnu
tiu o výsledku skúšky, avšak iba 
v prípade, kedy vnútorné právne pred
pisy neobsahujú obsahovo rovnaké 
alebo protichodné ustanovenia" 

Nový fínsky zákon z roku 1993, ktorý priniesol 
vysokým školám zásadné prehĺbenie autonómie 
a samosprávnych právomocí, ošetruje podmien
ky odvolania sa proti rozhodnutiam akademic
kých funkcionárov a akademických orgánov 
takto: 

§ 32, ods 1: "Odvolaciemu konaniu nepodlieha 
rozhodnutie kancelára univerzity" 

Ods.2: "Pri ostatných rozhodnutiach orgánov 
vysokej školy sa člen akademickej obce môže 
odvolať proti porušeniu osobných práv rozhod
nutím akademického orgánu, toto odvolanie po
dáva na vyšší orgán vysokej školy V prípade, že 
odvolaniu nebolo vyhovené, môže táto osoba 
odvolanie zmeniť v žalobu a túto podat na naj
vyšší súd Odvolanie proti rozhodnutiu orgánov 
vysokých škôl sa nemôže uplatniť pri volbě rek 
tora, prorektorov, dekana, prodekanov, pri volbe 
a menovaní kancelára, pri pri|ímaní študentov na 
štúdium, pn hodnotení študijných výsledkov ale 
bo pn udelení akademických titulov Prot roz
hodnutiu fakultných rád možno podat odvolanie 
ku kancelárovi, tento môže prípad vrátiť fakirtnej 
rade na opätovné prerokovanie' 

Znenie tohoto paragrafu fínskeho zákona je vo 
svojom efekte velmi blízke i 34 pôvodnéfto l á  
k ona o vyiokýcfi školácfv ktorý obmedzil úplat 
nenie zákona o správnom konára len na dve 
eventuality vylúčenie študenta zo Ikoly a ne
udelení štipendia 

Švédsky zákon o vysokych tfcolácfi £ 1434 
Z roku 1902 rieši odvolacie konane takto 

Kapitola S. I 1 "Pre odvolacie konane prob 
rozhodnutiu orgánu vysokej Ikoly sa znadbie 
odvolacia komisia vysokej školy Prob rozhodnu 
tiu odvdacai komisie rae je možné M i l *  odvo 
lame'. 

Hádam najtvrdšie podmienky odvolacieho ko
nania z hľadiska autonómie vysokej školy uplat
ňuje krajinský zákon Baden-Wuttenberg. ktorého 
§ 126 znie: 

"Ministerstvo pre vedu štátu Baden-Wuttenberg 
môže protizákonné rozhodnutia a postupy orgá
nov vysokých škôl spochybnil Ministerstvo 
môže od vysokej školy požadovat zmenu roz
hodnutia Zmenu rozhodnutia môže uskutočnil 
iba orgán vysokej školy, ktorý má v danei veci 
rozhodovaciu právomoc" 

Z uvedeného vyplýva, že zavedenie zákona 
o správnom konaní do rozhodovania orgánov 
samosprávy vysokých škôl v tomto usporiadaní 
odporuje duchu demokratických zákonov európ
skych demokratických štátov Je účelovým kro
kom štátnej správy, ktorého jediným cieľom je 
rozhodovať o vysokých školách tak. ako sa dnes 
rozhoduje o divadlách, múzeách, filmových 
a kultúrne-vedeckých ustanovizniach rezortu mi
nisterstva kultúry Aj  V tomto prípade ide o Z|av 
nú snahu podriadiť štátnej moci posledné ostro
vy demokracie a slobody, ktorými sú vysoké 
školy Apelujem prelo z tohoto posvätného aka 
demického miesta na poslancov IMárodnei rady 
Slovenskej republiky, aby vypočuli oprávnené 
argumenty vysokých škôl a nepripustili detormá 
a u  demokratických pnndpov riadenia vysokých 
Skôl v Slovenskej republike Zabránime tým nie
len ochromeniu funkčnosti vysokých škôl 
a strate najzákladnejších a najpnnapiálneišich 
akademických práv a slobôd, ale i poškodeniu 
dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí 

(Vystúpenie rektora UK pro! Švece, na rrvmo 
riadnom zasadnutí akademickej obce SR к nove 
te vysokoškolského zákona dňa б septembra 
/006) 

Podrobnejšie informácie o priebehu zhromaž 
denia prinesieme v októbrovom 6'sle Našei 
univerzity 

Autonómia vysokých ikô 
nie Ja výsadou, ale podmien kou 

pre úspešnú výchovu mladej generácie 
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Menovanie profesorov 
V priestoroch Bratislavského hradu 

vymenoval dňa 19, júna 1996 prezident 
SR M Kováč osemnásť nových vysoko 
školských profesorov, 2 Univerzity Ko
menského titul profesora získate 

doc. MUDr. Jón Breza, Or Sc., 
z Lekárskej fakutiy UK, 
doe. PhDr. Vlítám Marčok, CSc., 
г Pedagogickej fakulty UK. 
doc. RNDr. O u i e n  Mtyrterčfk, DrSc.. 
z Farmaceutickej fakuŘv UK. 
doc. PhDr. Frantliek Straue, CSc., 
z Pedagogickej fakutKy UK. 

Novovymenovaným profesorom srdeč
ne blahoželáme. 

Udeľovanie 
vedeckých a pedagogických hodnosti 

V aule UK boli dňa 3 6 1 996 slávnostne odov
zdané diplomy a dekréty 18 novým doktorom 
vied. 53 kandidátom vied a 24 docentom Do 
dälšej vedeckei a pedagogickej práce želáme 
veta úspechov 

32. ročník Studia Academica Slovaca 

Vstupná návšteva izraelského velVyslanca 
Nový mimoriadny a splnomocnený velvyslanec Izraela pre SR so sídlom vo Viedni J E Yoel Sf»er 

uskutočnil dňa 6. júna 1996 vstupnú návštevu na Univerzite Komenského V rozhovore rektor UK prof 
švec spolu s vedením univerzity oboznámili vzácneho hosta so systémom štúdia na UK. s |в| postave
ním v rámci SR Zvlášť sa pán velvyslanec zaujímal o rozvoi vedy a výskumu v SR, osobitne na vyso
kých školách, o úroveň finančného zabezpečenia vysokoškolské/ vedy a formy jej spolupráce 
s SAV Vedenie UK informovalo p vefvyslanca o zriadení Inštitútu |udaistiky na U K  ktorý prijme 
prvých študentov už v akademickom roku 1996/97, a kforý bude úzko spolupracovat s Inštitútom 
judaistiky vo Viedni 

iišel intercity -
fintyersihr of Hortlea Iswa 

P c  nekoRcomesaír.ych oíateréŕny<*> &SKJ-
M c h  o možnosti rcadv-azaí otoáloe vzájocr. 
né Kontakty, u v posledných junových 
dňoch ne pôd* Univerzity Komenského 
uskutočnil podpis zmluvy » Universtty of 
Northen low« (USA, Iowa) V zmluve v.- za
hrnuté vzájomné výmeny vedecko-pedago-
gíckých pracovníkov ako i študentov ooocŕ. 
univerzít. Významným faktom týchto *ontax-
tov j * ,  t e  University of  Northen Iowa už dlh
šie aktívne spotufxacuje s našou univerzitou 
najma prostredníctvom nadácie 'Orava', 6o 
poskytuje Rnančne zvýhodnené možnost, 
stykov medzi naiirm untver atami 

University of Northen » w e  bole z&c te^ á  
v raku 1896 V sóčasnot m á  8 íakúrt, ktoré 
pokrýval i  spoločenskovedné a prírodovedné 
cbsopiíny. Na univerzite ituauje 15 000 štu
dentov. Z aspektu amenckého "evaluačne-x:* 
pohtadu (Ba;'ans, 1996) urnverzita pat' d o  
kategorie t zv. competitive universities 6c j u  
charakterizuje ako štandardnú amencku urr-
verzitu. Pri letován- informačnou b r o ž u r o u  
tejto urwerztty zaujme stránka venovaná 
kontaktom univerzity so Slovenskom (The 
Slovak foreign service), o ktoré sa konkrétne 
zaslúžil) prol Meredith a pro! Stee- Ooa-a 
sú spoločenskovední vysokoško-s»- u&tebe 
ortentovarn n a  patitológiu histocu а analýzu 
demokratizačného procesu V porovnaní 
s ostatnými zahraničnými partnermi naše. 
univerzity môžeme u Universrty ot Mortimer. 
Iowa konštatoval teda isté špeoftkum - a to 
vetmi výrazný reálny kontakt s o  Stcver-skom 
Univerzitou Komenského u i  preč podp^om 
zmluvy Preto sa nazdávam že spolupráce 
s touto univerzitou das»ehr« v rámo takmer 
tnasiabch prísne vyberaných 
zmlúv svoje významné postavenie s kon
krétnym« apbkaťiSrmi výstupm. ktoré budu 
vzájomné výhodné pre o t x í v e  uvver&ty 

Doc. PhDr. Igor Brezina. CSc 
prorektor pre zahraničné vztahy UK 

V rámci dvojdňového pobytu v SR  navštívil dňa 26. Júna Univerzitu Komenského pán Phillipe 
PetH-Laurerit, zástupca Európske| komisie v Európskej banke pre vedu a rozvoj a člen EBVR 
V rozhovore s rektorom UK prof, švecom sa zaujímal o perspektívy rozvoja vysokoškolského vzdela
nia a o súčasnú politickú, ekonomickú a sociálnu situáciu v našej krajine Rektor UK prof švec uvie
dol, že rozvoj vysokoškolského vzdelania je pre nás principiálnou podmienkou rozvoia spoločnosti 
a napredovania transformačného procesu Nevyhnutné zvyšovanie počtu vysokoškolských odborní
kov je však podmienené adekvátnym finančným a materiálnym zabezpečením vysokých škôl Obsah 
a štruktúra vzdelávania sa na Univerzite Komenského, ale aj na ostatných vysokých školách SR. 
pri- bližuje západoeurópskym modelom najmä vdaka širokej medzinárodnej spolupráci, výmene edu
kačných programov, pedagogickej a študentskej mobilite. Účastníci rozhovoru sa zhodli na tom, že je 
pre rozvoj ekonomiky a zabezpečenie požiadaviek meniaceho sa trhu práce potrebná diverzifikácia 
vysokoškolského systému. 

Hosť sa dalej zaujímal o možnosti uplatnenia sa absolventov Univerzity Komenského v praxi 
a o súčasný sociálny štandard študenta. V odpovedi rektor UK zdôraznil, že súčasné 
problémy transformač
ného procesu nachá
dzajú svoj odraz aj 
v týchto oblastiach a že 
naše vysoké školy priví
tajú všetky formy pomo
ci a podpory Európ
skej komisie a Európ
skej banky pre vedu 
a rozvoj. "Očakávame 
od týchto inštitúaí naj-
má väčšiu podporu pre 
vstup slovenských vyso
kých škôl do  zápa
doeurópskych vzdeláva
cích programov a pre 
internacionalizáciu náš
ho vysokého školstva" 
uviedol prof. švec". Pán 
Petit-Laurent pnsíúbil podporiť požiadavky rektora vrátane účinnejšej pomoci Európskei komisie 
a Európskej banky v oblasti rozvoja vedy na vysokých školách 

Rekordný počet 204 frekventantov z 35 krajín sa 
zúčastnil na 32. ročníku Letného seminára slovenské
ho Jazyka a kultúry • Studia Academica Slovaca, kto
rý v auguste už tradične uskutočnila Filozofická fakulta 
UK Najpočetnejšie skupiny záujemcov o výučbu slo
venčiny prišli z Francúzska, Španielska a USA, nechý
bali však ani študenti z Afriky, Číny. Kórey a Japonska 
I ked jadro účastníkov tvorili vysokoškoláci, ktorí sa 
venujú slovakistike alebo slavistike, záujem prakticky 
ovládať slovenčinu prejavili aj manažéri, diplomati a pra
covníci rôznych firiem. . 

Okrem jazykových seminárov, konverzačných cvičení 
pre začiatočníkov, mierne a viac pokročilých, pripravili 
organizátori plejádu prednášok a workshopov zo 
všetkých vlastivedných disciplín, vrátane kultúrnych 
podujatí a výletov za historickými a prírodnými krásami 
Slovenska 
Pri zostavovaní programu tohoročného SAS sa prihlia

dalo aj na rôzne výročia, ako napr storočnicu J Cíge-
Prof. PhDr. Jozef Mlacek. CSc , otvára SAS ra-Hronského, 150 výročie Slovenských pohľadov, 

150 rokov od výjdenia jazykovedných prác L Štúra 
i Sládkovičovej Maríny Zaujímavý bol i blok prednášok týkajúci sa Velkej Moravy alebo workshopy 
o vodnom diele Gabčíkovo. 

Ako novinárov Informoval riaditeľ SAS-u prol. Mlacek, počíta sa v budúcnosti s posilnením 
konverzačnej zložky seminára, kedže pribúda záu|emcov o praktické zvládnutie |azyka. Hlavnou 
náplňou seminára ostanú však i nadalej základné vlastivedné disciplíny - jazykoveda, literárna veda. 
história, archeológia a etnografia 

Trojtýždňový Letný seminár slovenského jazyka a kultúry - Studia Academica Slovaca sa 
slávnostne skončil dňa 24. augusta 1996 v Aule UK odovzdaním vysvedčení. 



I 

Na aktuálnu tému 
• Nariadenie vlády SR č. 193/96, kto

rým sa o 7 % zvyšujú tarifné platy 
zamestnancov v rozpočtových organizá
ciách a zavádza nový inštitút špičkového 
odborníka s adekvátnym finančným 
ohodnotením, nadobudlo účinnost 1. jú
la 1996. K tomuto termínu sa síce na UK 
zvýšili  tarifné platy, avšak inštitút 
špičkového odborníka zavedený 
nebol. Prečo ? 

- Pretože MŠ SR na realizáciu 
nariadenia pridelilo UK finančné 
prostriedky až 12. augusta. Zvýše
nie tarifných platov sa síce uskutoč
nilo už od I. júla - na ťarchu 
pôvodne rozpísaných mzdových 
prostriedkov, avšak s určením špič
kových odborníkov sa júlové Kolé
gium rektora UK rozhodlo vyčkať, 
kým budú výlučne na tento účel pri
delené mzdové prostriedky, a preto 
zavedenie inštitútu špičkového od
borníka schválilo až na augustovom 
zasadnutí. Treba poznamenať, že zavede
nie inštitútu špičkových odborníkov sa týka 
všetkých súčastí UK, nielen fakúlt. 

• Podľa odhadu vlády sa mal inštitút 
špičkového odborníka vztahovat asi na 
4 % pracovníkov v rozpočtovej sfére. 
Zodpovedá tomu objem mzdových pro
striedkov pridelených na UK ? 

- Na odmeňovanie špičkových odborní
kov v 2. polroku 1996 dostala UK celkove 
2 605 tis. Sk. To znamená, že do tejto kate
górie môže byť na UK zaradených približne 
105 zamestnancov, ak zaradujeme tých, 
ktorí dosiahli vrcholné pedagogické či ve
decké hodnosti. Odhad vlády uvažoval 
s organizáciou priemerného typu a velkosti 
s ťažiskom pracovníkov zaradených do niž
ších tried, napr. základné a stredné školy. 
Preto objem pridelených prostriedkov na 
vysoké školy takéto percento nedosahuje. 
Pridelené finančné prostriedky sme rozde
lili na jednotlivé súčasti UK podľa objemu 
mzdových prostriedkov na tarifné platy 

v T7 až T12, čo je pre pedagogické súčasti 
výhodnejšie, než podľa počtu zamestnan
cov zaradených v príslušnom výseku tarif
nej tabulky. Návrh na rozdelenie finanč
ných prostriedkov na odmeňovanie špič
kových odborníkov schválilo Kolégium 
rektora UK dňa 28. augusta. Dovolím si 
však pripomenúť, že fakulty môžu navrho

vať za špičkových odborníkov viac zamest
nancov, ale v tom prípade musia na zvýše
nie tarifných platov použiť vlastné mzdové 
prostriedky. 

•Augustové rokovanie kolégia schváli
lo tiež návrh Smernice rektora č.1/96, 
ktorá obsahuje platový poriadok a kata
lóg pracovných činností na UK. Okrem 
iného stanovuje minimálne požiadavky 
na zaradenie zamestnanca UK do kate
górie špičkových odborníkov a odporú
ča postup pri jeho výbere. 

- Smernicu, platový poriadok na UK, sme 
vypracovali so zámerom pomôcť vedúcim 
pracovníkom univerzity na všetkých úrov
niach jej riadenia pri rozhodovaní v otáz
kach mzdovej a personálnej politiky. Je to 
v podstate manuál v oblasti odmeňovania, 
ktorý mapuje všetky zložky odmeňovania 
a definuje možnosti a spôsoby ich použitia. 
Neobmedzuje kompetencie právnych sub
jektov v pracovno-právnych vzťahoch a ne
snaží sa zasahovať do ich vnútorných zále
žitostí. Chce priniesť spoločný pohľad na 

výklad niektorých ustanovení, ktoré, vzhľa 
dom na špecifikum UK a jej vnútornej 
štruktúry, sa niekedy ťažko pretavujú do 
všeobecne platných právnych noriem 
napr. Zákonník práce, zákon o rozpočto
vých pravidlách apod. Očakávame, že po 
jej schválení v kolégiu rektora bude do
držiavaný prinajmenej jej duch. Menovali 

sme v nej aj základné podmienky 
pre výber špičkových odborníkov 
požadované nariadením vlády: 
špičkový odborník musí trvale pre
ukazovať mimoriadne schopnosti 
a dosahovať vynikajúce pracovné 
výsledky, dalej musí bez výnimky 
splňovať kvalifikačné požiadavky 
vzdelania, musí mať viac ako 12 
rokov praxe v odbore požadova 
nej pracovnej činnosti a uzavretú 
pracovnú zmluvu na dobu neurči 
tú v neskrátenei pracovnei dobe 
Odporučili sme tiež, aby pre urče
nie pracovníka ako špičkového 

odborníka bola na fakultách zriadená ko
misia ako poradný orgán dekana Stanov» 
nie dálších kritérií, ako i vlastný postup pri 
určovaní špičkových odborníkov, /в v pria 
mej komeptencu fakúlt a súčastí UK 

• Na Váš podnet boto ministerstvo 
školstva nútene r e o  berat м tiež zvýše
nými mzdovými nárokmi lekárskych 
fakult a farmaceutickej fakulty, ktoré pri
náležia zamestnancom vykonávajúcim 
činnosti priamo súvisiace so zdravotníc
kou starostlivosťou 

- Ano, tento fakt si v čase schvaľovania 
a vydania novely vládneho nariadenia 
neuvedomilo ani ministerstvo financií, am 
ministerstvo školstva, a preto neboli pri de
lení z úrovne ministertva školstva na vyso
ké školy na tento účel vyčlenené finančné 
prostriedky. Presne vyčíslenú požiadavku 
na zvýšené stupnice i na nové osobitné 
príplatky sme už poslali na ministerstvo 
školstva a pridelenie prostriedkov očaká 
varne v najbližšej dobe. (jh) 

0 NOVEJ KATEGÓRII 
ŠPIČKOVÝCH ODBORNÍKOV 

A 0 ICH ODMEŇOVANÍ 
hovoríme dnes 

s k v e s t o r k o u  U K  

Ing. Zorou Dobríkovou 

Kvestorka UK Ing Zora Dobrikova a dekan PDF UK doc PhDr 
Miroslav T Bažány, CSc pri slávnostnom odovzdávaní budovy 

OBNOVENÉ PRIESTORY 
pre Pedagogickú fakultu UK 

V júni boíí ukončené práce na rekonštrukcii budovy Pedago 
gickej íakuRy UK na Moskovskej ul. Č. 3 v Bratislave Objekt 
oficiálne odovzdal Rektorát Univerzity Komenského jeho uží
vateľovi - Pedagogickej fakulta UK na malej slávnosti dňa 
23. júna 1996 

Budova, ktorá sa pred rekonštrukciou nachádzala v havarij 
nom stave, získala dobudovaním podkrovia takmer o 60 m '  
väčšiu úžitkovú plochu s modernými priestormi pre jednotlivé 
katedry PdF UK 

Prístrešie tu nájdu napr. prírodovedné a biologické laborafó 
ná. počítačové centrum, knižnica, klubovne Každé podlažie jo 
vybavené hygienickým zariadením a kuchynkou Súčasťou re
konštrukcie bola aj obnova fasády budovy, ktorá tak skrááliia 
vzhled ulice. 

Oh) 
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Hl!  STORICKÁ NÁVŠTEVA 

Milším 
členky Iii 

merického 
ibinetu ;  

prezidenta 
na Univerzite • tomenského 

Po prvýkrát v histórii mala Univerzita Komenského česť 
privítať na svojej pôde priameho zástupcu vlády USA, veľ-
vyslankyňu Spojených štátov amerických v OSN - pani 
Madeleine K. Albrightovú, ktorá sa tu dňa 6. júla 1996 
stretla s rektormi vysokých škôl SR a predstaviteľmi SAV. 
Pani veľvyslankyňa pricestovala na Slovensko ako členka 
sprievodu manželky amerického prezidenta Hillary Clinto
nové] a toto stretnutie patrilo k hlavným bodom programu 
jej krátkeho, sedemhodinového pobytu v Bratislave. 

Počas hodinovej diskusie sa hovorilo o spolupráci medzi ame
rickými a slovenskými akademickými inštitúciami a o súčasných 
problémoch rozvoja vysokého školstva a vedy na Slovensku. 
M. Albrightová ocenila úroveň nášho školského vzdelávania 
a zdôraznila, že medzinárodná spolupráca akademických inštitú
cií prispieva k procesu demokratizácie spoločnosti. Na krátkej 
tlačovej besede, ktorá nasledovala po stretnutí, vyzdvihla spolo
čenský význam nadácií, ktoré pre dobrú a účinnú prácu nevy
hnutne potrebujú nezávislosť. 7 keď nepoznám dost dobre váš 
nový zákon o nadáciach myslím si, že riadne založené nadácie, 
fungujúce v prospech dobrých vecí, potrebujú pracovat voľne 
a nebyf prísne kontrolované zákonom'. 

K obsahu stretnutia sa vyjadril aj rektor UK prof. J. Švec: 
'Oboznámili sme pani vefVyslankyňu, že je v pláne Univerzity Ko
menského a ďalších vysokých ik6l podporovať myšlienku pôso

benia amerických univerzít v SR. Ide konkrétne o projekt otvorenia 
Cornell University, Ithaca, v Bratislave, ktorý by bol zameraný na 
vzdelávacie programy v oblasti prípravy ľudských zdrojov Hovorili 
sme aj o pripravovanom zákone o vysokých školách a upozornili 
sme na silnejúce tendencie štátnej správy preberať akademické 
kompetencie a oslabovat autonómne postavenie vysokých škôl 
Požiadali sme M. K. Albrightovú, aby tlmočila vláde USA želanie 
o nadviazanie priamych kontaktov s vládou SR, aby sa zastavil 
postup určitej medzinárodnej izolácie Slovenska' 

Pri príležitosti návštevy Univerzity Komenského sa pani veľ
vyslankyňa M. Albrightová podpísala do Pamätnej knihy UK 
a na znak úcty a ocenenia jej bola udelená Zlatá medaila UK. 

(jh) 

Začiatkom augusta obdržal rektor Univerzity Komenskeho 
prof, švec, od pani Madeleine K. Albrightovej list: 

Vážený pán rektor Švec, 
ďakujem Vám i všetkým Vašim kolegom za zau/imavý rozho

vor, ktorý sa uskutočnil počas то/е/ návštevy Bratislavy na Uni
verzite Komenského Hodnoty akademických slobôd a nezá
vislosti vedeckého bádania sú v centre vývo/a každej demokra
cie Ich pôsobenie /e viditeľné nielen v prítomnosti ale bude 
mat mimonadny význam na/ma pre naše deti v budúcnosti 

S úpnmnou radosťou som sa dopočula, že na Slovensku 
pôsobia univerzity a vedecké osobnosti, pripravené obhajovat 
tažko vybojované akademické slobody Toto je hodnota, pre 
ktorú mám hlboké ľudské porozumenie a ktorú podporuje i vlá
da Spojených štátov. 

Ďakujem Vám i ostatným slovenským rektorom za mnohé dar
čeky, ktoré mi budú připomínat moju návštevu na Slovensku 
Dúfam, že Vás skoro opát uvidím. Dovtedy Vám posielam 
srdečné pozdravy 

Madeleine K Albrightová 

Predstavitelia UK v Spojených štátoch 
Na základe pozvania Cornell Universi

ty, Ithaca, štát New York,  absolvovali 
v druhej polovici júna rektor UK prof. 
Švec a prorektor UK prof. Devínsky 
14-dňovú pracovnú cestu v USA. Cornell 
University je štvrtou najlepšou univerzitou 
v USA a jej School for Industrial and Labor 
Relations je považovaná za najlepšiu fakul
tu v USA v oblasti ľudských zdrojov. S jej 
prezidentom a dekanmi rokovali o ďalšej 
vzájomnej spolupráci, medzi iným aj o vy
tvorení pobočky Cornell University v Brati
slave. Vedenie Cornell University tento ná
vrh uvítalo a napriek očakávaným legisla
tívnym komplikáciám vyplývajúcich zo zne
nia pripravovanej novely vysokoškolského 
zákona požiadali predstaviteľov UK, aby 
projekt vypracovali. Taktiež americká stra
na vysoko vyzdvihla spoluprácu^ Fakultou 
managementu UK, ktorá nedávno získala 
tretí grant podporujúci akademické mobili
ty študentov a učiteľov. 

Ďalej naša delegácia navštívila City Uni
versity Bellevue v štáte Washington, ktorá 
od roku 1991 poskytuje vzdelanie v oblasti 
manažmentu, marketingu a obchodnej 
administratívy aj vo svojej pobočke na Slo
vensku. Cieľom zmluvy, ktorú podpísal 
rektor UK prof. Švec a prezident City Uni
versity Michael Pastore, je zlepšenie koor
dinácie pri riešení vzdelávacích úloh a zvý
šenie efektívnosti pri využívaní informač
ných zdrojov. Ako zdôraznil M Pastore, 
zmluvou sa vytvoril 'mozgový trust' na 
rýchle riešenia a kvalitné vzdelávanie, čo 
obom školám pomôže zlepšovať programy 
výučby a sprístupniť ich čoraz vyššiemu 
počtu študentov. 

Súčasťou pobytu delegácie UK v Spoje
ných štátoch bola aj návšteva mesta New 
York. kde na pozvanie viceprezidenta 
AT&T navštívili ich školiace pracovisko 
špecializované na spoluprácu vysokých 
škôl a priemyslu. 

'Konkrétnym príkladom spolupráce medzi 
UK a Cornell University, potvrdzu/úcim tiež 
kvalitu prípravy našich študentov je a/ spra
va, ktonj sme od vedenia univerzity obdržal 
niekoľko dni po našom návrate z USA 
Oznámili nám, že dvaja študenti Fakulty ma
nagementu UK Ivona Datková а Ján Potak 
získali grant na absolvovanie magisterského 
štúdia na ich School for Industrial and La
bour Relations Tretiu študentku vybrali a*o 
náhradníčku s tym, že ak nedostane grant 
pokúsi sa Cornell University naj st prostried
ky na jei štúdium 

Napokon návrh vytvořit pobočku Соте» 
University v Bratislave mal pozitívnu odozvu 
aj u pani veľvyslankyne M K Altyightove, 
ktorá pn svo/ej návšteve UK dňa 6 fuia 
tuto myšlienku podporná a pnsiibiia 
konkrétnu pomoc a/ cestou viady USA' 
povedal po navrate z cesty prorektor UK 
prof Devínsky 

(jh) 
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V poradí už štvrtý návrh novely vysokoškolského zákona dostali začiatkom augusta, uprostred prázdnin, predstavitelia vysokých škôl. Prvu 
verziu novely vláda v Júli minulého roku vrátila na prepracovanie, následne a| druhú verziu a o tretej, z marca tohto roku, ako o neaktuálne|, 
vôbec nerokovala. Spolu s textom štvrtej redakcie novely ministerstvo školstva oznámilo, že sa ftou bude ešte v auguste zaoberal vláda SR 
v septembri parlament, aby mohla vstúpiť v platnost od 1. októbra, teda od začiatku nového akademického roka. Akademickí funkcionári prompt
ne zareagovali a udalosti nadobudli rýchly spád. 

NOVELA VYSOKOŠKOLSKÉHO ZÁKONA 
v septembri do parlamentu 

13. augusta v denníku Národná obroda hodnotí prezident Slovenskei 
rektorskej konferencie a rektor UK prof Švec štvrtú verziu novely slovami: 

'Z textu jednotlivých paragrafov i z dôvodovej správy vyplýva, ie pred
metná novela je koncipovaná: regresivne, negatívne, nedemokraticky, 
s nedôverou k vyšším orgánom štátnej správy i k vysokým školám a ich 
riadiacim a samosprávnym orgánom a akademickým lunkcionárom. 

Navrhovateľ zneužil potrebu novelizácie zákona o vysokých školách na 
zásah do autonómie slovenských vysokých škôl. na návrat k mocenskému 
centralistickému riadeniu ich činnosti bez ohľadu na moderné trendy ma
nažmentu vysokých škôl publikované v medzinárodnej odbornej literatúre, 
bez ohľadu na potrebnú pružnost v riadení vysokých škôl vzhľadom na 
prirodzený regulačný vplyv trhu práce a meniace sa požiadavky na odbor
nost absolventov vysokých škôl Novela spochybňuje kvalifikovanost 
a odbornost vedeckých rád vysokých škôl a ich súčastí pri rozhodovaní 
o udelení vědeckopedagogických hodností a pri dodržiavaní vnútorných 
právnych noriem vysokoškolských inštitúcií. Navyše novela bez akýchkoľ
vek pochybnosti vybočuje z rámca aproximácie zákonov Slovenskej 
republiky so zákonmi štátov Európskej únie.' 

14. augusta, proti vôli ministerstva školstva, uverejňuje denník Národná 
obroda text návrtiu novely v plnom znení a stanovisko prof šveca k pos
lednej verzii novely je predstaviteľmi ministerstva školstva označené ako 
"názor opozičného politika' 

15. augusta v dopoludňajších hodinách zasadá Predsedníctvo Akade
mického senátu UK spolu s Vedením UK a prijímajú okrem iných a| nasle
dovné uznesenia: 

- Predsedníctvo AS UK a Vedenife UK konštatujú, že Ministerstvo škol
stva SR v o  svojej 4 redakcii návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zá
kon č. 172/90. Zb. o vysokých školách a ktorý predkladá na rokovanie 
vlády SR, nezohľadnilo najzávažnejšie pripomienky Akademickej obce 
UK, Rady VŠ SR a Slovenskej rektorskej konference Z týchto dôvodov |e 
návrh štvrtej redakcie novely zákona neprijateľný pre širokú vedecko-aka-
demickú a vedeckú komunitu UK. 

- Predsedníctvo A S  UK a Vedenie UK konštatujú, že rektor UK vo 
svojich verejných vystúpeniach týkajúcich sa 4. redakcie novely zákona 
vyjadroval názor v súlade so stanoviskami, ktoré sú v dokumentoch ofi
ciálne schválených AS UK, PAS UK a Vedením UK. 

- Predsedníctvo A S  UK a Vedenie UK odporúčajú rektorovi UK a po
slancovi NR SR prof. Švecovi, aby urýchlene predložil návrh novely záko
na o vysokých školách schválený Radou VŠ SR do Národnej rady SR ako 
poslanecký návrh. 

- Predsedníctvo AS UK a Vedenie UK žiada predsedu Rady VŠ SR, aby 
vzhľadom na existujúcu situáciu urýchlene konal a zaslal poslaneckým 
klubom NR SR návrh novely zákona o vysokých školách schválený Ra
dou VŠ SR. 

15. augusta v popoludňajších hodinách zasadá v Kolíňanoch pri Nitre 
Slovenská rektorská konferencia a Predsedníctvo Rady vysokých škôl SR 
za prítomnosti štátneho tajomníka MŠ SR O. Nemčoka. Prítomní akade
mickí funkcionári vydávajú nasledovné stanovisko: 

•Konštatujeme, že štvrtá redakcia novely zákona o vysokých školách 
predložená Ministerstvom školstva SR na rokovanie vlády SR. |e v tejto 
podobe neprijateľná pre akademickú obec Slovenska, pretože v nej 
nie sú zohľadnené najzávažnejšie pripomienky Rady vysokých škôl SR 
a Slovenskej rektorskej konferencie. Žiadame vládu SR, aby pri preroko
vávaní návrhu novely zákona túto upravila v zmysle nasledovných pripo
mienok 

1. Akceptovat pripomienky Slovenskej rektorskej konferencie k par. 15 
tak, ako boli dohodnuté s ministerkou školstva a riaditeľom sekcie pre vy
soké školy na zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie v Račkovej do
line dňa 9 mája 1996 

2 Akceptovat text par 22 o doktorandskom štúdiu a následných zmien 
v znení dohody RVŠ a SAV. 

3 Vynechať návrh na zmenu par 34 a ponechat tento v pôvodnom zne
ní zákona č 172/90 Zb 

4 Akceptovať pripomienky RVŠ predložené vláde SR k novele zákona 
o vysokých školách č. 172/90 Zb 

Žiadame prítomného štátneho tajomníka pána O Nemčoka. aby tlmočil 
vláde SR prijať vyššie uvedené pripomienky 

V zmysle uznesenia RVŠ žiadame poslanca J Šveca, aby predložil ná
vrh novely zákona o vysokých školách vypracovaný RVŠ ako poslanecký 
návrh do NR SR V prípade, že vláda SR akceptuje pripomienky uvedené 
v stanovisku, odporúčame tento poslanecký návrh stiahnuť z rokovania 
NR S R -

16. augusta predkladá poslanec NR SR a rektor UK prof švec Národ
nej rade SR poslanecký návrh novely vysokoškolského zákona, ktorý vy
pracovala Rada vysokých škôl SR 

16. augusta zvoláva Predsedníctvo AS UK a Vedenie UK k štvrtei re
dakcii novely tlačovú konferenciu Prítomný |e aj riaditeľ sekcie vysokých 
škôl MŠ SR M Tolnay, ktorý informuje, že pripomienky predstaviteľov 
akademickej obce k novele zákona MŠ SR tlmočilo vláde SR Priebeh tla 
čovej besedy potvrdzuje priepasť medzi názormi a postojmi oboch zain
teresovaných strán 

20. augusta vláda SR schvaľuje štvrtú redakciu novely zákona o vyso 
kých školách bez zohľadnenia pripomienok Slovenskei rektorskei konte 
renae а Rady VŠ SR 

21. augusta opätovne sa stretáva Predsedníctvo AS UK a Vedenie UK 
a prijímajú spoločné stanovisko 

'Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 20 8 1996 schvália 4 redakciu 
novely zákona o vysokých školách 

Predsedníctvo Akademického senátu Univerzity Komenského a Vede 
nie Univerzity Komenského s poľutovaním konštatujú že vtáda SA ne/oh 
ľadnila pn schvaľovaní zásadné pripomienky akademickej oboe Stover 
ska opakovane vyjadrené v stanoviskách Rady VŠ SA. orgánoch U n w  
Zity Komenského a Slovenskej rektorskei konferencie ku klučovým usta 
noveniam novely, s ktorými boli MŠ SR a vláda SR viackrát oboznámené 

Zákon č. 172/1900 Zb o vysokých školách je pre akademickú obec 
súčasťou národného, kultúrneho a politic*éro deočstva SR NAAdou 
schválená štvrtá redakcia návrhu novely zákona o vysokých tfcotách toto 
dedičstvo ohrozuje 

Ako jeden zo zásadných krokov zameraný na ochranu autonom« vyso 
kých škôl, všetkých akademických práv a slobôd ako ai samosprávneho 
charakteru vysokých škôl Predsedníctvo Akademického seriálu UK а V »  
dente UK podporu|u ten návrh novely zákona o vysofcych školách ktorý 
bol vypracovaný Radou VŠ SR a ktorý bol ako poelaneck/ návrh predkj 
žený do Národnej rady SR " 

26. augusta na pozvanie amerického veľvyslanectva sa zástupcovia 
akademickej obce stretávajú s veľvyslancom USA v SR R Johnsonom, 
ako a| s veľvyslancami alebo zástupcami veľvyslanectiev krajín Eurôpskei 
únie, aby im tlmočili svoie stanoviská k návrhu novely vysokoškolského 
zákona. 

26. augusta posielajú rektori slovenských vysokých škôl vláde SR a NR 
SR Otvorený list, v ktorom žiadajú o vypustenie odstavca ch/par 15 a pai 
34 z vládneho návrhu novely vysokoškolského zákona Svoju žiadost 
zdôvodňujú nasledovne 

"K základným akademickým právam vysokých škôl patrí ich výlučné 
právo udeľovať vedecko-akademické hodnosti vysokoškolských docentov 
a inaugurovať univerzitných profesorov Podľa doteraz platného zákona 
toto akademické právo patrí vedeckej rade fakulty (docentúry) a vedeckei 
rade vysokei školy (profesúry) Rozhodnutie vedeckých rád ie konečné 
a nemožno ho spochybniť Zavádzame zákona o správnom konaní do 
rozhodovania vedeckých rád vysokých škôl a takúlt je hrubým zásahom 
do autonómie vysokých škôl a do akademických práv a slobôd ich samo
správnych orgánov i jednotlivcov Ustanovenia par 15, ods ch/ a par 34 
delegujú právo nadriadenému orgánu (Ministerstvu školstva SR) zrušit 
rozhodnutie vedeckých rád pri udeľovaní vedecko-akademických hod
ností 

Naša požiadavka nie |e politickým apelom, žiadame len. aby vysoké 
školy mohli uplatňovať svoje akademické práva a slobody v súlade 
s právnymi normami vyspelých európskych štátov bez politických zása 
hov a rozhodnutí' 

Otvorený list podpísalo 8 rektorov slovenských vysokých škôl 

28. augusta zasadá Predsedníctvo AS UK a Kolégium rektora UK 
a schvaľujú zvolanie mimoriadneho verejného zasadnutia Rady vysokých 
škôl SR a Konferencie rektorov slovenských vysokých škôl k návrhu no 
vely zákona o vysokých školách za účasti akademických funckionárov 
akademických orgánov, študentov a širokei akademickej obce vysokých 
škôl SR na 6 septembra v Aule UK 

Predpokladá sa, že septembrové zasadnutie NR SR rozhodne 
o osude novely vysokoškolského zákona • tym oj o dalších perspek 
bvach slovenského vysokého školstva 

(Jh) 
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Pod vedením predsedu senátu RNDr. Ivana Ostrovské
ho, CSc., a za účasti zástupcov vedenia UK zasadal dňa 
Ž$. júna Akademický senát UK. Schválil návrh Štatútu 
a Studijného a skúšobného poriadku FTVŠ, zmeny a dopln
ky Študijného a skúšobného poriadku R F  UK & študijný 
я skúšobný poriadok FAF UK schválil s výnimkami 

Vzal na vedomie informáciu z o  zasadnutia Radý vysokých 
škôl SB dňa 19,6.1996 a potvrdí) rozhodnutie Predsedníctva 
A S  UK o pozastavení mandátu tým äenom senátu, ktorí 
mali v roku t996 dve a viac neospravedlnených neúčastí na 
riadnych zasadnutiach AS UK. 

( « U » »  

Pripravujú sa volby rektora 
Posledným januárovým dňom budúceho roka končí už dru

hé funkčné obdobie terajšieho rektora Univerzity Komenské
ho prof. MUDr. Juraja Šveca, DrSc. Preto na jeseň očakáva
jú univerzitu volby nového rektora. 

Nového rektora bude voliť Akademický senát UK. Volby, 
ktoré podľa Rokovacieho poriadku AS UK budú tajné, riadi 
volebná komisia zložená z členov AS UK. Právo navrhnúť 
najviac jedného kandidáta na funkciu rektora z radov profe
sorov a docentov majú akademické senáty fakúlt, členovia 
akademického senátu, rektor a dekani. Títo odovzdajú svoje 
návrhy kandidátov na rektora volebnej komisu, ktorá ich zve
rejní aj s uvedením navrhovateľov. Tajné volby predchádza 
predstavovanie a verejná rozprava kandidátov pred akade
mickou obcou UK. Po predstavovaní sa koná vlastný volebný 
akt. Na zvolenie kandidáta za rektora je potrebný súhlas troj-
pätinovej väčšiny prítomných členov AS UK. Ak ani jeden 
z kandidátov na funkciu rektora nezíska v prvom hlasovaní 
požadovanú trojpätinovú väčšinu, do ďalších hlasovaní po
stupujú kandidáti s dvomi najväčšími počtami získaných hla
sov. Ak ani jeden z nich v druhom hlasovaní nezíska trojpäti
novú väčšinu, na zvolenie kandidáta za rektora v treťom 
a štvrtom hlasovaní postačuje súhlas nadpolovičnej väčšiny 
prítomných členov AS UK. 

Ak sa na volbe rektora UK nezúčastní aspoň nadpolovičná 
väčšina všetkých členov AS UK, Predsedníctvo AS UK ihned 
požiada akademické senáty fakúlt o spoluprácu pri riešení , 
vzniknutej situácie. Tolko z Rokovacieho poriadku AS UK. 

Predsedníctvo Akademického senátu UK, ktoré sa zaobera

lo prípravou volieb nového rektora UK dňa 28. augusta 1996 

navrhlo, aby volby rektora oficiálne vyhlásil Akademický se

nát UK na svojom zasadnutí dňa 25. septembra 1996. Podľa 

predbežného časového harmonogramu by mala volebná 

komsia AS UK obdržať do 23. októbra 1996 do 12.00 hod. 

nominácie kandidátov na funkciu rektora a oficiálne ich zve

rejniť 24. októbra 1996. Volby rektora UK by sa mali uskutoč

niť na zasadnutí AS UK 18. novembra 1996 v Aule UK 
O príprave volieb a ich časovom harmonograme bude aka

demická obec presne a včas informovaná po septembrovom 
zasadnutí AS UK. 

RNDr. Ivan Ostrovský, CSc., 
predseda AS UK 

PRVÍ ABSOLVENTI 
Fakulty managementu UK 

Ne »Mivnostnej promócii dňa  25. Júne o 11.00 hod, v aute UK 
prevzali vysotioékobké diplomy prví absolventi najmíadšej takul-
ty Univerzity Komenského - Fekulty managementu. Po pafročnom 
náročnom itúdto získalo titul "maflteter" v odbore manažment 
41 čerstvých absolventov. 

Fakulta managementu UK, ktorá vznikla v roku 1991, vychováva vyso
koškolsky vzdelaných odborníkov, manažerov-špeaalistov pre trhovú 
ekonomiku s širokým uplatnením v praxi Jej študijný program, ktorý bol 
vytvorený fjodľa vzoru zahraničných, najma amerických vysokých škôl 
známych pod názvom Business Schools alebo Schools of Management 
je z hľadiska obsahu, štruktúry výučby a profilu absolventa dnes už s ni
mi porovnateľný. Časí výučby prebieha v anglickom jazyku, k e d i e  na fa
kulte pravidelne prednášajú zahraniční odborníci. Znalost angličtiny 
umožňuie študentom využívat pôvodnú odbornú literatúru, orientovat sa 
v odbornej terminológii, prípadne absolvovat časf štúdia na podobných 
fakultách v zahraničí. Vdaka spolupráci s Cornell University /USA/ a pro
jektu Tempus má značný počet študentov možnost absolvovat jeden 
i viac semestrov na univerzite v Groningene, Grtete a v Cornelli. pričom 
sa im uznávajú tam vykonané skúšky Qh) 

PUBLIKÁCIE VYDANÉ VYDAVATEĽSTVOM UK 
v Júni  • a u g u s t e  1 9 9 6  

ŠTUDIJNÁ LITERATÚRA 
Fajnor, V. - Schwendt, P. Všeobecná a anorganická 

chémia Sk 133-
Obdržálek, Z.: Didaktika pre  študentov učitelstva 

základnej školy Sk A4 -
Sucha, V. a kot  Laboratórne metódy 

výskumu nerudných surovín Sk 7C-
Trtow, M. Cvičenia z hydrológie I. Vybrané metódy 

hyáfologiokého výskumu S *  4C, -
Vaj íčkov í .  Slovenčina pre cudzincov 

Qramaíické cvičenia Sk «C. -

MONOGRAFIE 
enkova ,  M.: Reformná pedagogika v X X  storoó Sk 26 
Obdržálek, Z.: škóta. Školský syslém. Ich organizácia 
a rtadenle Sk 66,-

Z80RNÍKY 
27. konferencia českých a slovenských botanických záhrad 
Úpaly v školskej telesne) výchove а športové) príprave mládeže 

ŠTUOUNÉ PROGRAMY NA &K. R 1996 97 
lekárskej tekulty Bratislava v slovenskom jazyku 
Lekárskej takirfty Bratislava v anglickom jazyku 
Jeaentovej lekárskej fakulty v slovenskom Jazyku 
Jesemovej lekárskej fakulty v anglickom jazyku 
Farmaceutickej fakulty 
Právnické) faku'ty 
Pedagogičke) fakulty 
Prírodovedeckej fakulty 
Matemabcko-tyzikélne; lakutty 
Fakulty telesne) vycfxjvy a športu 
Rímskokatolícke; eyntometooeket bohoslovec*#, fakurty 
Evanjelickej bohosloveckej fa*ulty 
Fakulty managementu 
Ústavu lazykove) a odborne) prípravy zahrarwinycf" £tuder>tv~v 
univerzity tretieho veku 
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Dňa 4. augusta 1996 sa uzavrel IV. ročník ELDERHOSTELu, podujatia, ktoré Univerzita Komenského realizuje v spolupráci 
s družobnou univerzitou v Slippery Rock v Pennsylvánii (USA), ako súčasť zmluvy o bilaterálnej spolupráci. Prostredníctvom 
Slippery Rock University sa tak naša univerzita zapojila do siete prestížnych európskych univerzít, ktoré pre svoje partnerské 
univerzity v USA tento program zabezpečujú. Takže s ELDERHOSTELom sa možno stretnúť v Poľsku, Francúzsku, Maďarsku ... 
a na Slovensku na Univerzite Komenského. A čo vlastne ELDERHOSTEL je ? 

Ide o kultúrno-vzdelávací 14-dňový pobyt 
na Slovensku pre približne 40-člennú sku
pinu penzionovaných pracovníkov americ
kých univerzít, financovaný americkou 
stranou, ktorý každý rok, v dvoch po sebe 
nasledujúcich turnusoch, organizačne za
bezpečuje Oddelenie medzinárodných 
vzťahov RUK. Všetky turnusy otvára na 
pôde UK prorektor pre zahraničné vzťahy 
doc. Brezina, ktorý účastníkom pobytu 
poskytne základné informácie o univerzite, 
jej histórii, organizačnom a administratív
nom členení a zahraničných kontaktoch. 
Od prvého až do posledného dňa majú 
hostia takpovediac každú minútu pobytu 
vyplnenú zaujímavým programom, v kto
rom sa strieda vzdelávací program s oddy
chom a zábavou. Ťažiskové sú prednášky 
z oblasti histórie, práva, politológie, nábo
ženstva, životného prostredia, jazykovedy, 
výtvarného umenia apod., z ktorých mno
hé garantujú naši kolegovia z fakúlt UK 
či iní odborníci. Ani tohto roku nechýbala 
5-dňová exkurzia na stredné a východné 
Slovensko - návšteva Martina, Vlkolínca, 
Východnej, Vysokých Tatier, Levoče, čer
veného Kláštora, Bardejova. Bardejov
ských kúpeľov, Košíc, Banskej Štiavnice, 
Piešťan, Bojníc, Gabčíkova . .. počas ktorej 
mali účastníci možnosť bližšie sa obozná
miť s našou históriou, spoznať zvláštnos
ti, objaviť špecifiká. Navštívili skanzeny, 
múzeá, vychutnali plavbu na pltiach, či 
fáranie do bane, obľúbili si terchovskú 
muziku, slovenský folklór a mimoriadne 
ocenili aj slovenskú kuchyňu. Podrobne sa 

Promócie prvých teológov v Nitre 

Na Teologickom inštitúte pri Kňazskom seminári sv. Go-
razda v Nitre sa dňa 13. júna 1996 uskutočnilo slávnostné 
ukončenie akademického roka 1995/96. 

Na slávnostnom Те Deum sa zúčastnil nitriansky biskup 
J. Em. msgr. Ján Chryzostom kardinál Korec, pomocný bis
kup msgr. František Rábek, prorektor Univerzity Komenského 
prof. RNDr. Pavol Hrnčiar, DrSc., dekan CMBF UK prof. ThDr. 
Jozef Kutarňa a prodekani fakulty doc. Dr. Štefan Vragaš 
a doc. ThDr. Viliam Judák. 

Prvýkrát v histórii teologického inštitútu bolo slávnostne 
promovaných 23 absolventov denného štúdia teológie. Pri 
tejto príležitosti prorektor UK prof. Hrnčiar odovzdal v mene 
rektora a vedenia Univerzity Komenského Zlatú medailu UK 
rektorovi Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre msgr. 
ThLic. Rudolfovi Bošňákovi za vynikajúce výsledky pri vedení 
kňazského seminára od roku 1990. Msgr. R. Bosňák sa veľ
kou mierou podieľal na obnovení jeho začlenenia do zväzku 
Univerzity Komenského. Zo zdravotných dôvodov sa k 30. jú
nu 1996 funkcie rektora vzdal. 

Želáme mu hojnosť Božej pomoci do dalších rokov jeho 
života 

<vj) 

Otáaenlky 
nad odvolacím konaním 

Na prijímacích skúškach na fakulty Univerzity Komenského »a 
v tomto roku zúčastnilo 19 831 študentov. Z nich do 1 ročníka 
v školskom roku 1996/97 bolo prijatých 4 392 uchádzačov Z IS 439 
neprijatých študentov sa 4 S33 odvolalo. 

V záujme objektivity a korektnosti sa odvolacie konanie na Univerzite 
Komenského uskutočňuje komisionálne Príslušnú fakultu v komisii 
zastupuje dekan, prodekan pre pedagogickú činnosť, predseda alebo 
podpredseda akademického senátu, pracovníci pedagogického oddele 
nia fakulty a daiäí pracovníci prizvaní dekanom Ďalei je prítomný rektor 
UK, prorektor pre pedagogickú önnosf UK a dvaia pracovníci Pedago 
gického oddelenia Rektorátu UK 

V minulých rokoch komisia posudzujúca odvolania akceptovala doda
točne požiadavky dekanov na zvýšenie počtu prijímaných študentov, 
teda na posunutie "багу" medzi prijatými a neprijatými študentmi nižšie 
podľa poradia - vlani bolo takto prijatých okolo 290 študentov Súčasne 
komisia prihliadala a snažila sa v odvolaniach nešit ai prípady spotené so 
závažnými zdravotnými a sociálnymi dôvodmi, so zmenenou pracovnou 
schopnosťou, invaliditou a pod 

"V odvolacom konaní komisia UK v tomto roku neprl|ala ani jedné
ho študenta naviac. Na základe rozhodnutia Akademického senátu 
UK sme sa zaoberali len tými odvolaniami, ktoré poukazovali na 
nedodržiavanie pravidiel prijímacieho konania. Tieto - a bolo Ich nie 
kolko desiatok - sme vrátili na príslušné fakulty, aby Ich dekani 
prešetrili а následne riešili vo svo|e| kompetencii Možno predpokla 
dat že v prípade kladného posúdenia odvolania budu študenti pilja 
tí' uviedol v te|to súvislosti pre masmédia rektor UK prof Švec 

(jb) 

oboznámili s Bratisla
vou a v rámci 1-dňo
vých výletov poznali aj 
zaujímavosti jej blízke
ho okolia. 

Pre mnohých z nich, 
nezriedka vyše 80-roč-
ných ľudí, je pobyt 
na Slovensku nielen ob
javovaním neznámeho 
kúta Európy, ale tak
tiež návratom ku kore
ňom, spoznávaním sve
ta, z ktorého pred rokmi 
ich rodičia či starí rodi
čia odišli. Aj nezainte
resovaných dojmú stret
nutia s príbuznými, kto
rí neraz cestujú desiat
ky kilometrov, aby me
dzi účastníkmi vyhľadali svojho bratranca, 
či sesternicu, o ktorých existencii len poču
li a neverili, že sa raz aj uvidia často len 
stiskom ruky môžu vyjadriť čo cítia, pretože 
bez tlmočníka sa už nedohovoria Mnohým 
sa však vynoria slová a vety z rannej mla 
dosti a oslovia vás jazykom, ktorým roz
právali ich starí rodičia - nárečím spišským, 
šarišským Ale čo je pre všetkých nás. or 
ganizátorov, naozaj veľmi cenným poznat
kom je to, že naši hostia oceňujú nielen 
prírodné krásy Slovenska, jeho históriu, 
kultúru a priateľskosť ľudí, ale tiež veľmi cit
livo zaznamenávajú a pozitívne hodnotia 
zmeny, ktoré sa tu v posledných rokoch 
udiali. 

A tak za všetkých, ktorí sa na príprave 
a realizácii tohto programu podietaju Od
delenie medzinárodných vzťahov RUK. Re 
ferát autodopravy RUK. SO Družba a daSi 
môžem konštatovať, že aj keď je to práca 
náročná а miestami vefmi komplikovaná 
(lebo ptány па papieri м často it&ui od 
skutočnosti, bezprostredne závtsiej od 
úrovne služieb, ochoty а profesionality k i  
di), sme radi, že záujem o tuto spoluprácu 
pretrváva a budeme sa snažiť, aby další, 
v poradí už piaty ročník ELDERHOSTELu 
v roku 1997 bol ešte atraktívnejší a zaují
mavejší ako tie doterajšie 

Mgr. Magdaléna Belková 
Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK 
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Aktivity 

Pri soche J. A. Komenského v Naeirdene 

Záverečné mesiace akademického roka 
Univerzity tretieho veku boli už tradične na
plnené množstvom sprievodných podujatí 
a doplnkových foriem vzdelávania. Okrem 
návštevy Nitry pripravili sme v apríli, v spo
lupráci s Fakultou architektúry STU, pre 
poslucháčov odboru Architektúra exkurziu 
do Budapešti a v máji trojdňový výlet za 
krásami Spiša. Dve skupiny po 40-tich po
slucháčoch za odborného výkladu doc. 
Ing. arch. J. Krivošovej mali možnosť si na 
konkrétnych architektonických pamiatkach 
preveriť a doplniť svoje vedomosti z oblasti 
architektúry. 

V uliciach Groningenu 

Poslucháči študijného odboru Etnografia 
a folkloristika už pravidelne spolu s denný
mi študentmi FIF UK a za odbornej garan
cie PhDr. Sylvie Dillnbergerovej absolvujú 
prehliadky objektov ľudových tradícií a ľu
dovej architektúry. Aj  návšteva Levíc a oko

litých dedín - Bohunic, Bátoviec a Brhloviec 
so skalnými obydliami, výrobňou kerami
ky, hradom v Leviciach a gotickým kosto
lom v Pukanci - boli prekrásnou bodkou za 
štúdiom na katedre etnológie FIF UK. 

Naša Univerzita tretieho veku už níekolko 
rokov udržiava vzťahy so seniormi a orga
nizátormi štúdia na Univerzite v Groninge-
ne v Holandsku. Po minuloročnej návšte
ve Holanďanov u nás na Slovensku nav
štívilo v máji dvadsať našich posluchá
čov UTV pod vedením prorektora UK 
prof. Hrnčiara a za organizačnej prípravy 
tajomníčky UTV pri UK Mgr. Hrapkovej 
holandský Groningen a Amsterdam 

Našu výpravu prijal aj  rektor Univerzity 
v Groningene, pričom sa hovorilo tiež 
o možnostiach rozširovania spolupráce aj 
v rámci výmien denných študentov. Srdeč
nosť. priateľstvo a velVá pohostinnosť, 
s ktorou sme sa stretli, zanechala v nás hl
boké dojmy a vzájomné vzťahy, i tak veľmi 
priateľské, sa ešte viac prehĺbili. 

V júni sa dvaja zástupcovia našej UTV 
aktívne zúčastnili XV. EURAG kongresu, 
ktorý sa konal v Berlíne pod názvom 
Postavenie starších ľudí v spoločnosti. 
Na kongrese sa prezentovalo 900 účastní
kov. Päťčlenná slovenská delegácia zastu

povala tri oblasti starostlivosti o starších ľu
dí: sociálnu, lekársku a vzdelávaciu. Dele
gáti našej UTV aktívne vystúpili v pracovnej 
skupine Východ - Západ, ktorá bola najsil
nejšie obsadená a najviac diskutovaná 
kedže oblast spolužitia a spolupráce star 
ších ľudí nielen v rámci vlastnej krajiny, ale 
i v kontexte celej Európy, je veľmi aktuálna 
Diskusia i osobné rozhovory prispeli k nad
viazaniu ďalších kontaktov, výmene prog
ramov, informácií a skúseností 

Umenie plnohodnotne žit i vo vyššom ve
ku je veľmi dôležitým faktorom a sme radi 
že aj my s našou UTV prispievame k zvy
šovaniu kvalrty života starších ľudí a na
pĺňaniu životného programu tých skór 
narodených. 

Mgr. Naděžda Hrapkova 
tajomníčka UTV pri UK 

• • • • • •  

Promócie UTV 
Slávnostnou promóciou dňa 5. júla ukon

čili svoje trojročné štúdium poslucháči 
13 odborov Univerzity tretieho veku Diplo
my z rúk akademických funkcionárov prev 
zalo 180 nových absolventov UTV 

ZÁKON O NADÁCIÁCH 
Tak a je to tu. Národná rada SR nakoniec predsa len na svojej schôdzi 

20. júna 1996 schválila zákon o nadáciách č 207/1996 Už pri vzniku toh
to zákona sa veľa nahovorilo a popísalo o jeho vplyve na doteraz existu
júce nadácie. To, či je zákon dobrý alebo zlý, ukáže až čas Pozrime sa 
však, ako novoprl|atý zákon ovplyvni činnost a ďalšie existovanie 
jednej z nadácií našej Alma mater. 

Nadácia študentská banka Univerzity Komenského v Bratislave bola 
zriadená koncom roka 1993 podľa dovtedy platných zákonov - na zákla
de Občianskeho zákonníka (č. 47/1992 Zb).  V zákonníku sa uvádza, že 
činnosť nadácií bude upravovat samostatný zákon Zákona o nadáciách 
sa dočkala nadácia až v treťom roku svojej existencie 

Aký má vplyv nový zákon na nadáciu? Na |ednej strane zákon podrob
ne vymedzuje základné podmienky pre vznik a zánik nadácie, ako aj 
podmienky odmietnutia registrácie Ministerstvom vnútra SR. Toto sú veci 
potrebné a dôležité, keďže vymedzujú pravidlá hry Na druhej strane zá
kon až príliš zasahuje do zloženia orgánov nadácie a ich právomocí To
to absurdum sa prejavuje napr v tom, kolko členov má mat správna rada 
(§ 20 odst. 1 "Správna rada má najmenei troch členov, ich počet musí byt 
deliteľný tromi...•), o čom hlavne rozhoduje a o funkčnom období členov 
Podobne aj v prípade dozornei rady Zákon dokonca stanovuje spôsob 
hlasovania, prijatia rozhodnutia a vyhotovovania a archivácie zápisnic, čo 
by mal, podľa mojei mienky, určovat štatút a nie tak podrobne zákon 

Zákon ustanovuje funkciu správcu nadácie, ktorý je jej štatutárnym or
gánom, riadi jej činnosť a koná v jej mene. ale nesmie byt členom správ
nej ani dozornej rady. V týchto orgánoch má len poradný hlas 

Zákon ďalei upravuje hospodárenie nadácie a nakladanie s |ej majet
kom, ako a| definuje pojmy výnosy z maietku, príjmy a výdavky nadácie 

- NADÁCIA O ZÁKONE 
Zákon upravuje a| to, ako sa nakladá s prostriedkami nadáoe Určuje 
schvaľovanie rozpočtu nadácie na konkrétny rok, ako ai vypracovanie vy-
ročnei správy za rok predchádzajúci Zákon ukladá povinnost oznamovat 
darcov nadácie 

Toto sú všetko veci, ktoré sa dajú zvládnut Najvačšim orieškom vša* 
ostanú financie. Pri vzniku nadácie musí' byť základné imanie najmene 
10 000 Sk a v lehote do šiestich mesiacov sa musí zvýšiť najmenej na 
100 000 Sk Zákon nadobudol účinnosť 1. septembra 1996 a doteraz 
existujúce nadácie, ak chcú nadalei fungovat, sa musia do 2 mesiacov 
přeregistrovat Ak sa nepodarí získat zákonom predpísaných dostatok ťi 
nanaí na činnosť nadácie, môže sa stat, že počnúc 1 septembrom 1996 
začali plynúť posledné mesiace nadáae Študentská banka UK 

Pre tých, ktorí by chceli prispiet na účet nadácie a tak je) pomôct. je tu 
číslo účtu a adresa 

Nadada Študentská banka Univerzity Komenského v Bratislav* 
Šafaříkovo nám 6 
818 06 Bratislava 
Bankové spo|enle: Investičná a rozvojová banka a s -

pobočka Bratislava. Talierova 10 
Číslo učtu 838 S83 S200 

Všetkým prispievatetom, darcom a sympatizantom ďakujem 

Mgr Roman Btro 
Výkonný predseda Správny rady 

Nadada Študentská banka UK v Bratislava 
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V E D A  Я V Ý S K Ü M 

Účasť slovenských vedcov v CERN-e 

Koncom mája 1996 navštívili dekan MFF UK doc. RNDr. Peter Mederly, CSc., a prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., 
predseda SAV, Európske centrum pre časticovú fyziku CERN. Stretli sa tu s generálnym riaditeľom te|to Inšti
túcie prof. C. Llewellynom Smithom, ktorý sa pripravuje navštíviť v roku 1997 a| Slovensko, I s ďalšími členmi 
vedenia CERN-u. Priateľské prijatie a pozornosť, s ktorou sa naša delegácia stretla, odzrkadlili dotera|šle 
veľmi pozitívne hodnotené pôsobenie slovenských pracovísk a pracovníkov v tejto prestížnej medzinárodnej 
organizácii. Po návrate z cesty sme ich požiadali o bližšie informácie o CERN-e. 

Európske centrum pre časticovú fyziku 
CERN je vedúcim svetovým pracoviskom 
vo výskume štruktúry a základných vlast
ností hmoty. Komplex jeho laboratórií za
berá plochu 600 hektárov a leží na území 
švajčiarska a Francúzska neďaleko od 
Ženevy. CERN vznikol v roku 1954 a jeho 
cieľom bolo sústrediť prostriedky štátov zá
padnej Európy na výskum vyžadujúci 
značné investície do experimentálnych za
riadení. Iniciatíva založiť CERN bola aj re
akciou na odchod mnohých špičkových 
európskych vedcov po 2. svetovej vojne 
do USA na lepšie vybavené pracoviská, 
ako mohla ponúknuť vojnou postihnutá 
Európa. 

Medzi základné princípy, ktoré CERN pri 
svojom vzniku dostal do vienka, patrí zá
kaz výskumu pre vojenské účely, ako aj 
sprístupnenie dosiahnutých výsledkov ce
lej vedeckej komunite. Napriek tomu, že 
hlavná problematika skúmaná v CERN-e 
patrí do základného výskumu, pozornosť 
sa venuje aj návratnosti investícií. Tá sa do
sahuje transférom nových technológií do 
priemyslu členských štátov. Návratnosť in
vestícií do projektov v CERN-e v horizonte 
niekoIVých rokov vyjadruje pomer 3:1. 
Okrem vlastného výskumu v časticovej fy
zike sa pozornosť venuje aj ďalším odbo
rom, ktoré s ním súvisia, alebo ho podpo
rujú, najmä výpočtovej technike. V CERN-e 
vznikol aj World Wide Web, dnes po elek
tronickej pošte najviac využívaná služba 
v rámci svetovej počítačovej siete Internet, 
rodí sa tu moderná elektronika a ďalšie 
produkty typu HiTech. Výsledky skúmania 
základných vlastností hmoty majú bezpro
stredný dopad na astrofyziku a kozmo-
lógiu. 

CERN dnes združuje 19 štátov: 15 zo zá
padnej a 4 - Česko, Maďarsko, Poľsko 
a Slovensko - zo strednej Európy. Členské 
štáty prispievajú do základného rozpočtu 
na prevádzku CERN-u, ktorý dosahuje roč
ne takmer 1 miliardu švajčiarskych frankov, 
formou členského príspevku. Príspevok sa 
stanovuje podfa čistého národného pro
duktu jednotlivých krajín. Slovensko, ako 
nový člen, v súčasnosti platí len 35% svoj
ho podielu a v roku 1996 kryje 0,07% 
celkového rozpočtu CERN-u. Okrem člen
ského príspevku sú štáty povinné prispie
vať aj na vedecké projekty, ktorých sa 
zúčastňujú 

CERN zamestnáva okolo 3000 kmeňo
vých pracovníkov, z ktorých väčšina zabez
pečuje prevádzku a servis zariadení. Toto 
centrum je totiž budované na užívateľskom 

princípe, teda ako pracovisko slúžiace 
vedeckovýskumnej základni členských kra
jín, na ktoré prichádzajú vedci pracovať 
počas experimentov v rámci jednotlivých 
projektov. O rozsahu využívania zariadení 
CERN-u svedčí skutočnosť, že na jeho 
5-tich urýchľovačoch beží v súčasnosti 
96 experimentálnych programov Je v nich 
zapojených viac ako 500 inštitúcií a 6700 
výskumných pracovníkov z celého sveta, 
čo predstavuje okolo 50% svetovej kapa
city v danom odbore. Na tri podobné cen
trá v Spojených štátoch je naviazaných 
spolu 28% celosvetovej kapacity. Naj
väčším zariadením v CERN-e je urýchľovač 
protibežných zväzkov elektrónov a pozitró-
nov (LEP) s obvodom 27 km umiestnený 
v kruhovom tuneli v hĺbke 100 m pod 
zemou. 

V roku 1994 bolo prijaté rozhodnutie vy
budovať nový urýchľovací komplex LHC 
(Large Hadron Collider) v existujúcom tu
neli urýchľovača LEP. Nový urýchľovač vy
tvorí rekord v energii urýchľovaných častíc 
a do prevádzky sa plánuje uviesť v roku 
2004. Projekt LHC je jediným svojho druhu 
na svete. Budú sa na ňom podieľať aj 
nečlenské štáty CERN-u. V súčasnosti sa 
rokuje o príspevku viac ako pol miliardy 
dolárov zo strany Spojených štátov americ
kých na tento urýchľovač. Realizácia pro
jektu LHC prinesie nové závažné poznatky, 
ktoré ovplyvnia súčasné predstavy o štruk
túre hmoty. Súčasne sa ním upevní vedúce 
postavenie CERN-u v časticovej fyzike po 
roku 2000. S prípravou výstavby LHC sa 
pripravujú aj vedecké projekty jeho využi
tia. V ich rámci sa bude ďalej overovať 
adekvátnosť našich predstáv o štruktúre 
častíc, ktoré sa kedysi považovali za ele
mentárne a naše poznanie sa zároveň po
sunie spätne až do okamihu 1012 s po 
Velkom tresku (Big Bang), ktorý sa pokla
dá za začiatok existencie Vesmíru. 

Všimnime si bližšie úlohu Slovenska v tej
to celosvetovej aktivite zaraďovanej do ob
lastí •megascíence*. Slovensko sa stalo 
členským štátom CERN-u 1. júla 1993. Po
litickým garantom členstva v CERN-e ako 
vládnej organizácii je Ministerstvo zahra 
ničných vecí SR a odborným garantom 
Úrad pre stratégiu rozvoja spoločností, ve
dy a techniky SR Ako výkonný orgán je 
v rámci Úradu vytvorený Výbor pre spolu
prácu SR s CERN-om. 

Slovenské pracoviská začali s CERN-om 
spolupracovať už v 60-tych rokoch formou 
individuálnych aktivít Štatút prvého oficiál
neho účastníka zo Slovenska získal košic 

ký Ústav experimentálnej fyziky SAV v roku 
1990. Od tej doby sa do spolupráce aktív 
ne zapojili aj Elektrotechnický a Fyzikálny 
ústav SAV v Bratislave, Matematicko-fyzí 
kálna fakulta UK v Bratislave a Prírodove 
decká fakulta UPJŠ v Košiciach V súčas 
nosti sú slovenské pracoviská zapojene 
do viacerých bežiacich projektov ako aj do 
projektov pripravovaných pre nový urých 
ľovač LHC. Celkove je z 5 pracovísk zo 
Slovenska zapojených do projektov okolo 
60 pracovníkov. Pritom 23 pracovniVov 
v projekte ALICE pre nový urýchfovač LHC 
posúva Slovensko na 4 miesto čo do roz 
sahu zastúpenia v tomto významnom e> 
penmente na ktorom participuje 000 ved 
cov z celého sveta 

Pre Slovensko má účasť v projektoch >i 
ekonomický význam Pri prevádzke a bo 
dování CERN-u sa v prvom rade vyuhva 
priemyselný potenciál členských кгарг 
ktoré pri získavaní objednávok sutažui 
podľa presne stanovených pravidiel 
Úspešnosť jednotlivých krajín v tomto sme
re sa meria koeficientom návratnosti da 
ným pomerom percentuálneho podielu 
získaných objednávok ku percentuálnemu 
príspevku daného štátu do rozpočtu CER
N-u. Za primeraný sa pokladá koeficient 
0,8. V minulom roku bol koeficient Sloven 
ska 1,9, čo je mimoriadne priaznivá hodno
ta. Úspešnými podnikmi v získavaní záka 
ziek pre CERN boli Výskumný ústav káblov 
a izolantov v Bratislave. General Invest 
Považská Bystrica, Ústav experimentálne) 
fyziky SAV v Košiciach a Elektrotechnický 
ústav SAV v Bratislave. 

Závažným problémom spojeným s rozvo
jom spolupráce Slovenska s CERN-om je 
obmedzené financovanie účasti sloven
ských pracovísk v projektoch CERN. Clen 
ské príspevky sú totiž určené na budovanie 
a prevádzku tejto inštitúcie a nefmancujú 
sa z nich vlastné vedecké projekty Sloven 
sko nemá túto otázku dosiaľ doriešenú Ide 
pritom o čiastku, ktorá predstavuje iba 
približne tretinu nášho členského príspev 
ku a bola by realizovaná aj dodávkami čas 
tí experimentálnych zariadení s výrazným 
podielom slovenského priemyslu Vyspelé 
krajiny vynakladajú na podporu spoluprá 
ce podstatne väčšie sumy: Dánsko 2 mil 
CHF, Rakúsko 5 míl CHF, Švajčiarsko 
20 mil CHF a pod. V súčasnosti návrh fi 
nancovania pripravuje pre vládu SR Výboi 
pre spoluprácu SR s CERN o m  

Doc. RNDr Peter Mederly, CSc , 
Prof Ing Štefan Luby. DrSc 
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UNIVERZITNÁ LEKÁREŇ ROZŠÍRILA PRIESTORY 
pre praktickú výučbu študentov aj služby verejnosti 

Univerzitné lekáreň n e  flužinovskej utici v Bratislave otvorila pre verejnosť dňa 19, augusta n o v ú  v ý d a j ň u  volhopredajných 
liekov a zdravotníckeho materiálu. Novorekonétruované priestory 2 bývalé) seminárnej miestnosti  oficiálne odovzdal  
15, a u g u s t a  dekanovi  Farmaceutickej fakulty U K  prof. MUDr. P .  Švecovi, DrSc., riaditeľ stavebnej  firmy H E L A G O ,  ».r.o. 
Ing. Jaroslav  t u n t e r .  

Univerzitná lekáreň, ktorá už viacej rokov slúži 
výchove mladých farmaceutov, bola v roku 1992 
na žiadosť Farmaceutickej akulty UK delimitova
ná Ministerstvom zdravotníctva SR z mestskej 
správy prostredníctvom UK pod správu farma
ceutickej fakulty. Jednoposchodová budova 
však už vtedy nespĺňala kritéria pre správnu vý
robnú prax študentov farmácie ani po stránke 
technickej, ani vybavením. Po prvotných nevy
hnutných úpravách sa i nadalej v rekonštrukč
ných prácach pokračuje bez prerušenia činnosti 
lekárne. A j  získanie nových expedičných priesto
rov pre výdaj liekov bez lekárskeho predpisu 
umožnilo nielen rozšíriť služby pre verejnosť, 
ale zlepšiť aj podmienky pre praktickú výučbu 
študentov. 

Univerzitná lekáreň patrí k najväčším v Bratisla
ve Iba v roku 1995 realizovala 260 000 lekár
skych predpisov a vydala viac ako 1,400 tis ba
lení liekov a zdravotníckych potrieb. Ako jedna 
z mála bratislavských lekární poskytuje v nepre
tržitej prevádzke pacientom nadštandardné služ
by, ako napr širokú informačnú a konzultačnú 
činnosť, prípravu všetkých druhov liekov na indi
viduálny predpis lekára včítane sterilných lieko
vých foriem okrem infúznych roztokov, na lekár
sky predpis zabezpečuje dovoz registrovaných, 
u nás málo frekventovaných liekov, napríklad 
nedávno z Kanady a Číny 

Univerzitná lekáreň plní štyri základné funkcie: 
je vedecko-výskumným pracoviskom v oblasti 
lekárenstva a sociálnei farmácie, zabezpečuje 
praktickú výučbu študentov farma
ceutickej fakulty, poskytuje lekárenské 
služby obyvateľstvu a zdravotníckym 
zariadeniam a sprostredkováva odbor
né informácie o liekoch širokej lekár
skej obci a laickej verejnosti. V rámci 
vedecko-výskumnej činnosti riešia pra
covníci Univerzitnej lekárne napr prob
lematiku farmakoepidemiológie, farma-
koekonomiky, individuálnej prípravy lie
kov, vofnopredajných liekov a zdravot
níckeho materiálu, spotreby liekov 
apod Ako pedagógovia vedú prednáš
ky, semináre a cvičenia v predmetoch 
Lekárenstvo a Sociálna farmácia Štu
denti si môžu priamo v praxi overiť teo
retické poznatky nielen z týchto pred
metov, ale aj z galeniky, farmakológie, 
farmakognózie, farmaceutickej chémie 
i z ekonomiky riadenia lekárne Niekto
ré ich diplomové práce sú zamerané na 
konkrétne čiastkové problémy lekárne - napr 
knvky návštevnosti, požiadavky spádového úze
mia na informačnú činnosť, náročnost pohoto
vostnej služby, spracovanie receptárov apod 
Dobudovanie a zmodernizovanie lekárne tak, 

aby bola vzorovým špičkovým pracoviskom po
rovnateľným s obdobnými v zahraničí, si vyžiada 
ešte značné finančné prostriedky. Už v roku 

1998 však Univerzitná lekáreň počíta s tým. že 
bude môcť prostredníctvom výpočtovej techniky 
poskytovat služby zdravotníckym zariadeniam 
v oblasti štatistiky, spotreby liekov a vykonávat 
rôzne analýzy a expertíznu činnost (mh, jh) 

Už po dvanásty raz o syntéze a analýze liečiv 

S n a h a  urýchliť p r e n o s  n o v ý c h  p o z n a t k o v  zák ladného v ý s k u m u  d o  praxe b o l a  v r. 1984 m o t í v o m  uspor iadania  prvého s y m p ó z i a  
o syntéze a a n a l ý z e  liečiv a látok ovplyvňujúcich ž ivotné prostredie, ktoré zorganizovala časť učiteľov katedry farmaceutickej  c h é m i e  
Farmaceut ickej  fakulty U K  pôsobiacich a j  v Slovenskej  farmaceutickej spoločnosti.  U ž  vtedy koncepciu  s y m p ó z i a  zameral i  tak, 
ž e  v p r e d n á š k a c h  vybratých r e n o m o v a n ý c h  odborníkov s a  prezentoval stav a pokrok v jednotl ivých fázach a oblast iach v ý s k u m u  
a v ý v o j a  liečiv a v r iešení  p r o b l é m o v  ž ivotného prostredia. K o r g a n i z á t o r o m  p o s t u p n e  p r i b u d l i  F a F  U K  a I n c h e b a  a s y m p ó z i u m  s a  
s t a l o  o r g a n i c k o u  s ú č a s ť o u  j e j  m e d z i n á r o d n é h o  c h e m i c k é h o  v e l t r h u .  V j ú n i  t o h t o  r o k u  s a  k o n a l o  u ž  p o  d v a n á s t y  r a z .  

Na tohtoročnom sympóziu prof. RNDr. Jozef 
Člžmárlk, CSc., (FaF UK) referoval o pentakaí-
ne, heptakaíne, karbizokaíne a benzylchlorido-
vom analógu heptakaínu ako o nových poten
ciálnych liečivách zo skupiny derivátov kyseliny 
fenylkarbámovej Následne doc. Ing. Milan 
Remko, DrSc., (FaF UK) analyzoval súčasné 
moderné trendy molekulového modelovania 
v projekcii liečiv. 

V ďalšej časti programu sympózia doc. Ing. 
Jozef Lehotay, CSc., (ChTF STU) sa zaoberal 
analýzou využitia metódy vysokoúčmnej kvapali
novej chromatografie v ultrastopovej analýze po
mocou detektora s diódovým poľom. V nad-
váznosti doc. Ing. Ján Leško, CSc., (ChTF 
STU) analyzoval možnosti využitia hmotnostnej 
spektrometrie v oblasti vybratých skupín liečiv 
a vzoriek látok negatívne ovplyvňujúcich životné 
prostredie 

Veľmi zaujímavým a podnetným bolo vystúpe
nie RNDr. Tamary Žlakove), CSc.,z firmy Ame-
dls, Bratislava, ktorá analyzovala problematiku 
extrakcie tuhou fázou ako predúpravnú techniku 
v stopovej analýze liečiv a drog 

V šiestom príspevku sympózia doc. dr. PhMr. 
Jozef Hager, zástupca firmy Pekana-Naturhel-
mlttel, GmbH, Nemecko, analyzoval prípravu, 
účinky a odlišnosti liečiv zo skupiny spagyrík 

V záverečnom príspevku sympózia dr. dlpl. 
Ing. Hans-Peter Schiefer z firmy Hewlett-Pa
ckard, Viedeň sa zaoberal uplatňovaním požia

daviek správnej laboratórnej a výrobnej praxe na 
novom type prístroja, vysokoúônnom kvapalino
vom chromatografe (HPIC 1100), ktorý táto 
firma dodáva v súčasnosti na trh. 

V rámci sympózia si jeho účastníci mali 
možnosť pozrieť i expozíciu FaF UK, v ktorej 
výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti 
prezentovali katedry farmaceutickej chémie, ga-

lenickej farmácie a analýzy nukleárnej farmácie 
FaF UK 

Výsledky analýzy účinnosti uplynulých sympó
zií ukazujú, že pôvodný zámer sa prostredníc
tvom takýchto podujatí darí neformálnym spôso
bom dosiahnuť. 

Prof. RNDr. Jozef Čtžmárik. CSc.. 
v*duci katedry farmac*ut>ck»j c ham* FaF UK 

Slovenské národné stredisko pre lUdské práva  
Právnická fakulta Univerzity Komenského  v Bratislave 

poriadajú v dňoch 2.-3. októbra 1996 
medzinárodné kolokvium 

PRÁVO NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - ZÁKLADNÉ PRÁVO ČLOVEKA 

K o l o k v i u m  s a  k o n á  p o d  zášt i tou 
prof. JUDr. Kataríny Tóthovej, DrSc., podpredsedníčky  v i a d y  S l o v e n s k e i  repubi<KV 

a prof, J U  Or. Petra Blaha, CSc., d e k a n a  Právnickej  fakulty U K  v Bratislave 

Miesto konania:  

Účelové  zatiadenie Ministerstva z a h r a n i č n ý c h  v e c i  S R .  
Drotárska cesta 4 6 . 8 1 1  0 4  Bratislava 

Bližšie informácie poskytne 
Slovenské národné stredisko p r e  Ibdské p r á v a  Ototárska cesta 4 6  

811 0 4  Bratislava tel. 5 8 0  2 2  74 
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TRADÍCIA POKRAČUJE 

O tom, že v o  svete stúpa záujem o slovenčinu svedči fakt. že jedno
mesačný Letný kurz slovenského jazyka, ktorý už po šiesty raz 
pripravil v júli Ústav jazykovej a odbornej prípravy zahraničných 
študentov Univerzity Komenského v Bratislave, mal v tomto roku 86 
poslucháčov zo šestnástich krajín sveta - Bulharska, Egypta, Fínska. 
Francúzska. Holandska. Kanady. Kórey, Rakúska, Slovinska, Španiel
ska, Švédska, Ukrajiny a USA. Už tradične sa kurzu zúčastnili aj ma
ďarskí a poľskí študenti - slovakisti, predovšetkým v ráma spolupráce 
s univerzitami v Budapešti, Krakove a Katoviciach, kde sú lektoráty 
slovenského jazyka Po druhýkrát k nám zavítali aj študenti zo Slovan
ského lýcea v Sankt Peterburgu. Častou motiváciou pre štúdium slo
venského jazyka sú rodinné zväzky so Slovenskom, alebo pracovné 
povinnosti. Ani vek nie je prekážkou - najmladší' poslucháč mal 
šestnásť rokov a najstarší šesťdesiatpäť. 

Hned na začiatku kurzu boli frekventanti rozdelení na základe vstupného 
testu do 7 skupín - od začiatočníkov až po pokročilých Počas štyroch 
týždňov venovali 80 hodín priamej výučbe slovenského jazyka, a to nielen 
v triedach, ale aj v jazykovom laboratóriu a iných špecializovaných 
učebniach, ktorú viedli pedagógovia s bohatými skúsenosťami v oblasti 
vyučovania slovenčiny ako cudzieho jazyka. Popoludňajší' program bol 
naplnený rôznorodými aktivitami - prednáškami z histórie Slovenska, zo 
slovenských reálií, videofilmami o Slovensku, jeho prírodných krásach, 
ktoré mohli spoznávať aj vdaka turistickým vychádzkam a jednodňovým 
exkurziám do blízkeho okolia Bratislavy. Zúčastňovali sa aj na rôznych 
podujatiach v rámci Kultúrneho leta. Tieto ponuky oslovili najmä skupinu 
pokročilých slovakistov, ktorí si mohli v konkrétnych rečových podmien
kach preverovať stupeň osvojenia jazyka a dalej sa v ňom zdokonaľovať. 
K najkrajším zážitkom sa zaradila účasť na oslavách sviatku sv Cynla 
a Metoda na starobylom Devíne, návšteva Trnavy, Pajštúna, jaskyne 
Driny, rímskej vojenskei stanice Gerulata v Rusovciach a beseda so spiso
vateľom 

Frekventantom kurzu zachutila slovenská kuchyňa, a preto sa ňou ne
chali inšpirovať a sami si pripravili zemiakové placky. 

Na záverečnej slávnosti, ktorá sa uskutočnila 26 júla 1996, odovzdal ria
diteľ ÚJOP UK Mgr Július Molnár spolu s vedúcou Letného kurzu sloven
ského jazyka PhDr, Teréziou Igazovou všetkým absolventom vysvedčenia 
o ukončení kurzu Dúfame však, že týmto sa naše kontakty neukončili, že 
sa s nimi stretneme na pôde Ústavu jazykovei a odbornei prípravy zahra
ničných študentov i v budúcnosti Mgr. Darina Kovéčlkové 

Oddelenie jazykovej prípravy UJOP UK 

JUBILANTOVI 
doc. MUDr. Eugenovi Horniakovi, CSc. 

Plný aktivity sa v auguste 
dožil 70 rokov popredný 
slovenský telovýchovný le
kár doc. MUDr. E. Horniak, 
CSc. 

Blízky vzťah k športu pozna
čil a usmerňoval celý |eho ži
vot Počas vysokoškolského 
štúdia z neho vyrástol vyni 
kajúci hráč bratislavského 
Slovana a stály člen česko 
slovenského basketbalového 
reprezentačného družstva 
Po promócii na LF UK v Bra 

tislave v í 1952 nastúpil na 
miesto odborného asistenta 
na katedre telovýchovného 
lekárstva, teiesnei a brannej 
výchovy LF UK Tomuto pro 

covisku - súčasnei Klinike telovýchovného lekárstva LF a FN v Bratislave 
zostal verný aj po odchode do dôchodku 

Trinásť rokov bol lekárom čsl basketbalového družstva, pôsobil ako 
tréner basketbalu a ešte i dnes je lekárom basketbalového majstra 
Slovenskej republiky - Interu Bratislava 

Svedectvom jeho vedeckého potenciálu je bohatá prednáškové a puUi  
kačná činnosť, obhajoby výskumných prác. oponentury a recenzie v u o e  
rých výskumných projektov, učebníc. kníh a akrípt 

Vedeckovýskumný záujem doc MUDr E Horniaka. C S c .  možno 
rozdeliť do troch tematických celkov 

Na začiatku svoiei kariéry sa venoval sledovaniu zmien krvného obra/u 
pri zataženi Výsledky výskumu mu umožnili d o n e i t  raektoré tecxeOcfcé 
otázky pôsobenia svalovej činnosti a trénovanosti na krvný obraz 

Druhá tematická oblast patri metodike funkčného vyietrovarva a lekár 
sKo-pedagogického sledovania v basketbale Prezentované v y w e * y  
majú význam pre klinickú prax. ipeoálnu diagnostiku trénovanosti a me
todiku športového tréningu 

V tretei oblasti u nachádzajú práca zamerané na aagnoebku W w ^ e i  
zdatnosti pomocou ipiroargometrie a na určovanie veAioati troca • jeho 
vzťahu k telesným a funkčným ukazovatetom zdatnosti a vykormoat u tre 
novanych a netrénovaných osôb rozličných vekových a sociálnych 
skupín. V poslednom období sa zaoberal tiež využitím echokardiografie 
v telovýchovnom lekárstve. Získané a publikované výsledky prispeli k sta
noveniu orientačných noriem u obyvateľstva a to v celom rade funkčných 
ukazovateľov 

Doc. Horniak významne prispel k budovaniu telovýchovného lekárstva 
u nás aj svojou neúnavnou organizátorskou prácou Dlhé roky bol vedec 
kým sekretárom Slovenskej spoločnosti telovýchovného lekárstva, jej 
podpredsedom a členom výboru Táto práca bola ocenená Zlatou medai
lou Slovenskej lekárskej spoločnosti a udelením jej čestného členstva 

Všetci, ktorí poznáme doc. Horniaka si ho vážime a máme radi nielen 
pre jeho pracovný zápal a profesionálnu zdatnosť, ale aj pre ieho osobné 
vlastnosti 

Milý Žeňo - ad multos annosl Dovoľ, aby som TI v mene vietkých 
Tvojich priateľov, spolupracovníkov a známych zaželal eite mnoho 
spoko|ných rokov medzi nami. 

Doc. MUDr. Tibor Marček, CSc., 
prednosta Kliniky telovýchovného lekárstva 

Matematická súťaž vysokoškolákov 
V bulharskom Pkwdive sa v dňoch 31. júla -

5- augusta uskutočnil 3. ročník medzinárodne* 
súťaže vysokoškolákov v riešení matematic
kých Osoh. Súťaž spoločne organizovaní Sofij-
ská univerzita a University College London. 

Študenti nešili celkove 12 úloh, ktoré vybrata 
medzinárodná jury najmä z odborov reálnej 
analýzy a algebry a v porovnaní г minulými 
ročníkmi zvýšila ich obtiažnosť. Spomedzi 
100 účastníkov z 38 európskych univerzit sa 

študent MFF UK Andrej Zlatoš umiestnil na 
7. mieste V neoficiálnom hodnotení štvorčlen
ných družstiev získalo družstvo MFF UK v zlo
žení Oaniet Pastor. Richard Kotlár. Mtchai Sko
kem a Andrej Zlátaš pekné 5 miesto. Prípravu 
družstva viedli M. Chtéb'k a D. Ševčovit 
z Ústavu aplikovanej matematiky MFF UK. 
Družstvo MFF UK s a  súťaže zúčastnilo v rámci 
projektu grantu HESP, ktorý je orientovaný n a  
podporu talentovaných študentov 

Súťaž bola nielen príležitosťou k nadviazaniu 
kontaktov medzi mladými nádejnými matema
tikmi. ale prispela aj k porovnaniu úrovne vy
učovania matematiky n a  rôznych univerzitách, 
o čom sa obsiahle diskutovalo v rámca práoe 
medzinárodnej jury. Na otvorení súťaže sa 
zúčastni) a do diskusie sa zapojil aj vrchotny 
predstaviteľ bulharského partamentu a márny 
matematik - akademik Sendov 
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