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Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady UK dňa 22. 11. 1996 odovzdal rektor UK 

prof. MUDr. Jura| Švec, DrSc., Velké zlaté medaily UK dvom významným zahraničným vedcom -
prol. Y o r a m  Dinsteinovl, prezidentovi Univerzity v Tel-Avlve a prof. Björn O. Roosovl, 
vedúcemu katedry teoretickej chémie na Univerzite v Lunde, členovi Švédskej akadémie vied 
a Nobeiovského výboru pre chémiu. 

Pred vedeckou obcou Univerzity Komenského predniesol prof. B. O. Roos prednášku na tému 
Švédska politika vedy a Nobelovský výbor a prof. Y Dinstem hovoril o Kolektívne) bezpečnosti 
v deväťdesiatych rokoch. 

Na stretnutí bol prítomný aj veľvyslanec štátu Izrael - J E. Yoel Sher Na záver sa vzácni hostia 
podpísali do  Pamätnej knihy UK. 

Súčasťou návštevy prof. Y .  Dinsteina na pôde UK bol podpis Dohody o vzá|omne| spolupráci 
medzi Univerzitou Komenského v Bratislave a Univerzitou v Tel-Avive ( jh)  
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prof. Björn O. Roos prof. Y. Dinstein 
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Vianočné udalosti, ktoré opisujú evanjeliá, sa 
dnes môžu vo svojej podobe mnohým zdať ako 
mýtické. Nemožno v nich však nevidieť hodnoty, 
ktoré po narodení Ježiša Krista v Betleheme 
prišli s kresťanstvom a ktoré ľudstvo i dnes nevy
hnutne potrebuje. Z udalostí narodenia Ježiša 
plynie mnoho pokynov na počínanie človeka 

Na svete je stále mnoho násilia a človek ním 
trpí. Malé dieťa Ježiš je pred zrakom vekov v je
ho bezmocnosti pre|avom ľudskosti, ako proti
v a  násilia, je to stimul na globálne zmierenie, 
v ktorom nemá miesto nijaké násilie. 

To dieťa v Betleheme potrebovalo lásku • ako 
ju potrebuje každý, kto sa iaví menším od iných 
Tá láska mala podobu lásky všetkých, ktorí sa 
o dieťa Ježiša starali, ale má aj podobu lásky 
tých, ktorí sú vďační, že môžu lásku prejavit Keď 
sa na Vianoce ľudia obdarúvajú, ukazujú tým, že 
prejav lásky je hoden toho, aby človek niečo nie

komu dal, obetoval. (Ježiš Kristus ukázal najvyš
ší stupeň lásky, keď sa obetoval za človeka). 

Príchod betlehemského dieťaťa naplnil rados
ťou tých, ktorí ho navštívili. Radost je trvalým od
kazom Vianoc pre človeka dneška, ktorý máva 
málo ů ste i radosti Nejde len o radosť detí pod 
vianočným stromkom, ale o radosť z toho, že 
máme koho milovať. 

Pri udalosti v Betleheme zaznelo velVé posol
stvo poko|a, určené pre celý svet a uplatňova
né prostredníctvom tých. v ktorých má Boh zafú-
beme. Sú to "ľudia dobrei vôle", ako o nich znel 
vianočný slávospev. Je v tom súčasne pokyn, 
aby sa viacerí stávali "ľuďmi dobrej vôle", &že tý
mi, v ktorých má Boh zatúbeme a ktorí sú pomo
cou všetkým. 

Po narodení Ježiša sa demaskovala zloba krá
ľa Herodesa VelVého, ktorý dal vyvraždit deti 
v Betleheme zo strachu o svoje postavenie Tým 
ie naznačené, že tí, ktorí ma|ú posunút vývoi ľud
stva dopredu, musia počítať aj s odporom, ba 
nebezpečenstvom Nič velkého sa nerodí bez 
tažkostí, ktoré spôsobuje ľudská zloba Preto do 
vianočnej zvesti patrí i správa o zlobe človeka. 

Ale patrí tam aj vítazné oznámenie, že naro
dené dieta nezahynulo. Bolo zachránené, i ked 
za cenu úteku do Egypta Akoby sa tým raz na

vždy povedalo, že hodnoty rozhodujúce pre ľud
stvo sa určite uplatnia, nezahynú 

K narodenému dietaťu v Betleheme prišli práve 
tak prostí pastieri, ako učení mudrci z východ
ných krajin To dieta bolo poslané všetkým - aby 
sa tým zvestovala jednota ľudstva 'o je pokyn 
aj pre dnešok - ľudstvo potrebuje niečo, čo ľudí 
spája Vťedy to bolo dietatko v Betleheme - dnes 
sú to hodnoty ľudskosti a spolupatnčnosti 

Odkaz Vianoc i pn svojei mýtickej podobe je 
trvalý a prináša velVé hodnoty tým. čo sa pn 
ňom pristavia Ten odkaz sa postupom dejm ne
zmenšuje, i keď sa môže v mnohom modifiko
vat podia potrieb človeka Je však v každom 
ohlade pomocou pn tvorení nových hodnôt 

Prof. Dr. Karol G a b r í i  

Tichá noc. soätá noc! 
N einá ti'ár. tósfcy í far 

božsky rozsieva u jasličkách tam 
bije záchranná bodná nám 
o tvojom zrodem. Beh. Syn, 



Na aktuálnu tému 

Keď prebiehali diskusie a polemiky okolo novely vysokoškolského zákona, študenti mlčali a zdalo sa, že ich vcelku nezaujíma, 
aká bude jej výsledná podoba. Aj po jej prijatí, najmä po podpornom stanovisku Rady študentov vysokých škôl SR, už sa neoča
kávali žiadne výraznejšie študentské reakcie. Prišiel však november a s ním vznik Iniciatívy študentov vysokých škôl a študent
ské mítingy. Prvý 7. novembra na Námestí slobody, ladený ako symbolická pietna rozlúčka s akademickými slobodami, druhý na 
Hodžovom námestí 16. novembra, ako výraz nesúhlasu s novelou vysokoškolského zákona a nezáujmom vlády viest s akade
mickou obcou dialóg. 

• Prečo vzniklo hnutie Iniciatíva študentov vysokých škôl 
a prečo tak neskoro? 

- Pretože sme mali pocit, že neboli vypočuté všetky prosby 
a žiadosti akademickej obce pri tvorbe novely V š  zákona. Nie je 
pravda, že sme sa neozývali skôr. Vyjadrovali sme sa prostred
níctvom akademických senátov svojich fakúlt a univerzít, svojich 
akademických funkcionárov, a pokiaľ z nich niekto vystupoval 
a pripomienkoval pripravovanú novelu, tak mal k tomu aj mandát 
študentov. Nátlakové akcie sa 
neorganizovali z dvoch dôvo
dov. Jednak preto, že prijímanie 
novely VŠ zákona bolo umne 
načasované na obdobie prázd
nin, začiatok školského roka, 
kedy tu ešte nie sú všetci štu
denti. Druhým dôvodom bolo, 
že sme sa spolu s akademický
mi funkcionármi snažili do po
slednej chvíle využiť všetky legi
tímne prostriedky a zdržať sa 
nátlakových akcií. Je veľmi jed
noduché preniesť dialóg z parla
mentu do ulíc a na námestia, ale verili sme, že predsa len bude 
mienka akademickej obce na pôde vlády a parlamentu nejakým 
spôsobom akceptovaná. To sa však nestalo a novela bola prijatá 
v podobe pre nás neprijateľnej. Tak vznikla u nás na filozofickej 
fakulte myšlienka založiť protestné hnutie Iniciatíva študentov vy 
sokých škôl. Pridali sa k nám študenti Ekonomickej univerzity 
a začali sme medzi študentami prezentovať naše názory, snažili 
sa ich zobudiť, aby sa jednoznačne vyjadrili, či novela áno alebo 
nie. Preto sme pripravili prvý míting a rezolúciu, ktorá bola na 
mítingu zverejnená, sme poslali všetkým akademickým senátom, 
vedeniam V š ,  aby mali šancu sa vyjadriť aspoň ex post. Samo
zrejme sme rezolúciu poslali aj pani ministerke školstva. 

• Kolkí z nich reagovali na rezolúciu? 
- K 25. novembru sme dostali od akademických senátov 4 pí

somné a 7 telefonických podporných stanovísk s tým, že svoje 
písomné vyjadrenia posielajú poštou. 

• Na mítingu som počula poznámku jedného študenta, že a j .  
keby bolo plné námestie, aj tak sa nič nezmení. 

- Ak by sme už vopred mali porazeneckú náladu, tak by celé 
naše úsilie nemalo zmysel. Človek nerobí v živote veci, o ktorých 
vie, že sú vopred stratené, pokiaľ nejestvuje aspoň malá šanca 
na výhru. Keď si spomeniem na r. 1989 - z malých 
vecí, o ktorých nikto netušil v čo vyústia, vznikli velké 
zmeny. 

• Máte pocit, že študentská obec vie, o čo v nove
le ide? 

- Obávam sa, že väčšina študentov to nevie a je mi 
to ľúto. Je to však tak trochu výpoveď o ich záujmoch. 
Pretože novela VŠ zákona sa vyjadruje ako, a za 
akých podmienok sa môže študovať, malo by ich to 
zaujímať. Každý študent, ktorý sa chcel dozvedieť 
o novele niečo bližšie, mal možnosť. Napríklad v ko
more študentov u nás na fakulte máme kópiu posled
nej verzie zákona Percento študentov, ktorí mali záu
jem nechať si vysvetliť problémové paragrafy novely, 
bolo veľmi žalostné. Chcel by som zdôrazniť, že štu
denti netvrdia, že starý zákon bol dobrý. Zhodujeme 
sa v tom, že bolo potrebné ho novelizovať, ale 
spôsob, akým sa to udialo, bol nešťastný a novela je 
horšia ako starý zákon. Je tam veľa paragrafov, ktoré 
pôvodný zákon vylepšujú, ale sú tam aj také, ktoré sú 
pre nás tak trochu ranou pod pás. Napríklad čo naj- Foto Sámela 

0 NOVEMBROVEJ REVOLTE ŠTUDENTOV 
hovoríme dnes 

s Jirkom Lukesom, 
študentom V. ročníka katedry sociolófta F1F UK, 

hovorcom iniciativy študentov vysokých škôl 

viac študentom vadí, je direktíva o zložení akademických sená
tov, v čom vidíme zásah do samosprávy vysokých škôl. Alebo 
ďalší bod, ktorý dopadne tvrdo na študentov, je ustanovenie 
o štátnej záverečnej skúške, podľa ktorého študent, ak nevykoná 
v určenom termíne štátnu skúšku, prestáva byt študentom školy. 
Skomplikuje to zbytočne mnohým študentom život Možno, že 
keby pri schvaľovaní zákona bol pripustený dialóg, tak by sa 
niektoré ustanovenia mohli upraviť a riešiť mak Z pohľadu štu

dentov sú tam aj ďalšie 
problémy, na ktoré upozor
níme. až zákon bude zverej
nený. 
• Prečo ste sa rozišli 
s Radou študentov vyso
kých škôl? 
• Rada študentov V š  sa 
k pripravovanej novele dlho 
nevyjadrovala, čakali sme. 
že organizácia, ktorá vyhla
s u j .  že zastupuie všetkých 
študentov, postaví sa aj za 
ich záujmy Keď potom 

Predsedníctvo R š  V š  podporilo pripravované znenie novety tak 
nás to šokovalo a zaskočilo Neviem, koho názor prezentovalo, 
rozhodne nie však názor väčšiny študentov vysokych škôl Tak 
sme pocítili potrebu vyiadnt sa sami Mítingom, ktorý м konal 
16. novembra, sme chceli ukázal že ai študenti ma|u pocit zod 
povednosti a že dokážu strážit svoie veci a chcú sa k nim ai vy 
jadrovat Míting sme nazvali alternatívnou аксюи. pretože rada 
študentov pripravila ako oslavu sviatku študentov v Mlynskej do
line v podstate týždenný zábavný program s diskotékami, šou, 
bierfestom, čo sme nepovažovali za dôstojnú oslavu študentské
ho sviatku. Nazdávali sme sa, že si ho treba dôstojne uctiť aj 
inak, nie iba spôsobom chlieb a hry. 

•Aké dälšie kroky pripravuje Iniciatíva študentov vysokých 
škôl? 

- V súlade s prijatou rezolúciou sme vyzvali pani ministerku na 
dialóg na pôde UK, pani ministerka sa však chce stretnúť s dele
gáciou Iniciatívy študentov vysokých škôl na pôde Ministerstva 
školstva SR. S tým však nesúhlasíme, chceme, aby sa pani mi
nisterka stretla s viacerými členmi akademickej obce, nielen 
s pozvanými tromi študentami. To sme jej a) oznámili a do 6 de 
cembra budeme čakať na jej písomnú odpoveď (jh) 
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ШШ V а 1  л « к  I V m Na počest A. Dubčeka 
Univerzita Komenského v Bratislave a Univerzita 

CompfuUmse v Madride uskutočnili v dňoch 28. novem
bra - 1. decembra 1996 Seminár Katedry Alexandra 
Dubčeka. 

Slávnostné otvorenie seminára sa konalo 28. novembra 
v Rektorskej sieni UK, Na otvorení sa zúčastnili velvyslanec 

Španielskeho kráľovstva v SR J,E, Antonio Mazarambroz, 

TQ-čtenná delegácia najvyšších predstaviteľov Univerzity 

Complutense, účastnici konferencí© z Rakúska, Maďarska 

Pri tejto príležitosti odovzdal rektor UK prof. J. Švec Zlatú 
medailu UK rektorovi Univerzity Complutense v Madride 
D. Rafaelovi Puyolovi Striebornú medailu UK obdržal Jej 
prorektor - D, Carlos Seoane. 

Súčasťou podujatia bol podpis novej dohody na obdobie 
troch rokov pre vedecko-výskumné centrum (Katedra 
Alexandra Dubčeka), ktoré bude sponzorovať výskum 
a postgraduálne štúdium na U K  

Program Seminára Katedry Alexandra Dubčeka, ktorý za

čal 29, novembra v kongresových priestoroch hotela Druž

ba, prebiehal v troch sekciách: 
- Sekcia molekulárnej biológie 

- Hispanická sekcia 

• Sekcia psychologicko-bíologická 
<jf) 

UK proti kráteniu rozpočtu 
vysokých škôl 

List premiérovi vlády SR V. Mečiarovi so žiadosfou. aby 
nedopustil krátenie rozpočtu vysokých škôl a zabránil tak dalšej 
devastácii vysokého školstva na Slovensku, odoslali dňa 20. no
vembra rektor UK prof. J. švec a predseda AS UK RNDr 
I. Ostrovský: 'Ako inštitúcia úplne závislá od prídelu verejných 
pro- striedkov sme už, spolu s inými vysokými školami, viackrát 
pocítili priame dôsledky zníženia rozpísaného objemu rozpočtu 
Stalo sa tak dvakrát v roku 1992, celkom o 3,7% ročného objemu 
a v roku 1994 o 0,25% Dnes sa však uvažuje o krátení rozpočtu 
vysokých škôl najmenej o 5 %, možno až o 8%. Namiesto limitu 
výdavkov, ktorý by mal byf k dispozícii k 30 11 1996 vo výške 
91,7% roka, majú vysoké školy len 84%, čo už jasne indikuje trend 
potvrdzujúci naše obavy,' uviedli v liste. Ako ďalej napísali, už pri 
rozpise rozpočtu na rok 1996 konštatovali, tak Ministerstvo škol
stva SR ako aj vysoké školy, že prostriedky určené na prevádzku 
škôl nebudú postačovať na celoročné krytie nevyhnutných po
trieb ich hlavných činností. 'Ak by sa mali ešte aj krátif, váčšina VŠ 
by musela zastaviť financovanie svojej prevádzky' 

Rektor UK prof. J. Švec a predseda jej akademického senátu 
RNDr. I. Ostrovský poslali aj list ministerke školstva SR Eve 
Slavkovskej. Obaja predstavitelia v ňom odmietajú, aby sa v sú
časnej ekonomickej a sociálnej situácii slovenských rodín partici
povali rodinní príslušníci a zákonní zástupcovia študentov na 
krytí nákladov na riadne denné štúdium bez toho, aby bola vy
tvorená a schválená primeraná sociálna záchytná sieť Pôžičky 
študentom rozhodne túto úlohu neplnia, lebo k ním nemajú prí
stup všetci študenti za rovnakých podmienok (napríklad krité
rium prospechu). Predstavitelia UK v liste E Slavkovskej uviedli 
svoje pripomienky aj k Návrhu nového modelu financovania 
škôl, menovite vysokého školstva. 

(cc Г 

Ďakujeme za to, čo ste pre našu školu a našu krajinu vykonali, 
i za  všetko to dobré, čo ešte pre Slovensko vykonáte 

Pri príležitosti Dňa študentstva usku
točnilo sa 14. novembra 1996 v Rektor
skej sieni UK slávnostné prijatie najlep
ších študentov UK predstaviteľmi univer
zity. Na základe návrhov dekanov jednotli
vých fakúlt bola Akademická pochvala 
rektora UK udelená 23 študentom, ktorí 
v minulom školskom roku dosiahli nielen 
vynikajúce študijné výsledky, ale svojimi 
výnimočnými znalosťami, schopnosťami 
a talentom uspeli aj v zahraničí. Tým pris
peli k dôstojnej reprezentácii a šíreniu dob
rého mena nielen svojej fakulty, Univerzity 
Komenského, ale i Slovenskej republiky. 

Akademická pochvala rektora UK bola 
udelená študentom: 

Anna Vachulová, 6. ročník LF UK 
Maroš Ferenčík, 5. ročník LF UK 
Rastislav Maďar, JLF UK 
Dušan Golian, JLF UK 
Agáta Lešová, 4. ročník FaF UK 
Natália Galdunová, 5. ročník FaF UK, 
Jozef Tokoš, siedmy semester PravF UK, 
Patrik Benčík, siedmy semester PravF UK, 
Roman Szabo. 5. ročník PrírF UK, 
Miroslava Mrmusová, 5. ročník PrírF UK, 

Andrej Zlatoš, MFF UK 
Jana Daňová, 5. ročník PdF UK 
Iveta Šrámková, 4. ročník PdF UK, 
Gabriel Baran, 4. ročník FTVŠ UK 
Lubor Tománek. 5. ročník FTVŠ UK 
Pavel Komorník, 4. ročník FM UK, 
Roman Heriban, 4 ročník FM UK, 
Ján Buček, 6. ročník RKCMBF UK, 
Jozef Due, 6. ročník RKCMBF UK, 
Hilveliisa Ukkonenová, 5. ročník. EBF U K  
Dušan Tillinger, 3. ročník EBF UK. 
Michaela Mojžišová, 3 ročník FF UK, 

Jiří Lukeš, 5. ročník FF UK 

Pokojné vianočné suíatky 

a v Novom roku 199 7 

zdrauíe, šťastie a spokojnosť 

želáme všetkým členom 

Spoločností 

absolventov a priateľov 

Univerzity Komenskeho. 

i — — J  
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BIOMEDICÍNSKA FYZIKA 
nový typ medziodborového štúdia na MFF UK a LF UK v Bratislave 

V školskom roku 1995/1996 gestorské fakulty MFF UK a LF UK v Bratislave otvorili nový typ medziodborového štúdia - biomedicínsku 
fyziku. Tento typ interdisciplinárneho štúdia poskytuje možnosť prípravy študentov pre prácu v tých oblastiach medicíny, kde je okrem 
zdravotníckeho personálu nevyhnutná aj spolupráca ďalších odborníkov, najmá technického zamerania. Také pracoviská sú napr. 
oddelenia nukleárnej medicíny, rádiodiagnostiky a rádioterapie, laserovej chirurgie a liečby, ultrazvukovej diagnostiky, rtg, počítačovej 
tomografie a nukleárnej magnetickej rezonancie, oddelenia pre implantáty a náhrady v chirurgii, oddelenia počítačových analýz, či 
oddelenia pre využitie vláknovej optiky a biosenzorov pri diagnostike a liečbe vnútorných ochorení, fotodynamickej liečby v onkológii 
a využitie počítačov a počítačovej grafiky v medicíne vôbec. Tento výpočet špecializovaných a v súčasnej medicíne nevyhnutných 
pracovísk je stále početnejší. Vznik medziodborového štúdia je logickým východiskom pre personálne zabezpečenie prevádzky týchto 
oddelení. Vzniká tu však celý rad otázok. Rozhovor o prvých skúsenostiach s novým typom štúdia s gestormi medziodborového 
štúdia prot. RNDr. Dušanom Chorvátom, DrSc., (MFF UK) a prof. MUDr. Ladislavom Zlatošom, DrSc., (LF UK) pripravil pre Našu 
univerzitu doc. MUDr. M. Bernadič, CSc., z LF UK. 

Doc. Bernadič: Mohli by ste charakterizovať hlavné vý
chodiská, ktoré viedli k otvoreniu medziodborového štúdia? 

Prof. Chorvát: Východísk pre potrebu zriadiť medziodborové 
štúdium je niekolko: 1. Väčšina nových dynamických diagnostic
kých, ale aj terapeutických metodík je založených na zložitých fy
zikálnych princípoch a využití výpočtovej techniky. 2. Stále viac 
sa uplatňuje analýza a vyhodnocovanie výsledkov vyšetrení pret
ransformovaných do obrazovej formy. 3. Lekár sa sústreďuje na 
prácu s pacientom, na určenie diagnózy a vedenie liečby, ne
môže sa venovať riešeniu technických analytických problémov, 
ktoré sa naviac môžu od prípadu k prípadu významne meniť. 
4. Informačné siete umožňujú zaviesť optimálnější spôsob komu
nikácie lekár-lekár, resp. lekár-pacient, môžu prispieť k efektív
nejšej liečbe a skráteniu pobytu pacienta v nemocnici. 5. Super-
ťechnológie (biosenzory, fotodynamická liečba) umožňujú nové 
spôsoby liečby. 6. Využívajú sa nové operačné techniky 
(laserová chirurgia, využitie videomikroskopu, či vláknovej opti
ky). Všetky tieto postupy vyžadujú nové formy prípravy lekárov 
a obsluhujúceho personálu. 

Prof. Zlatoš: Zdravotníctvo vždy využívalo absolventov rôznych 
druhov nemedicínskych odborov. Treba povedať, že bez špeciál
nej prípravy bola doba zapracovania takéhoto pracovníka v zdra
votníckom zariadení veľmi dlhá. Nový typ štúdia na UK by mal 
tento problém odstrániť. Otvorenie medziodborového štúdia je 
určitým spôsobom "vyžiadaný krok' skutočnou potrebou zdra
votníckej praxe. Preto s vytvorením tohto študijného odboru vy
jadrili súhlas aj všetci oslovení experti MZ SR, resp. hlavní odbor
níci viacerých medicínskych odborov. 

Doc. Bernadič: Ako je definovaný profil absolventa? 

Prof. Chorvát: Absolvent bude schopný po ukončení štúdia 
vybraných častí základov vyššej matematiky, fyziky, informatiky 
a teoretickej medicíny a po špecializovanej príprave vo vybra
nom zameraní biomedicínskej fyziky riešiť zložité problémy 
aplikácie moderných diagnostických, terapeutických a výpočto-
vo-zobrazovacích metód v bežnej medicínskej praxi ako spolu
pracovník lekára. 

Prof. Zlatoš: Áno, bude to vysokokvalifikovaný blízky spolupra
covník lekára. 

Doc. Bernadič: Mohli by ste nám priblížiť okolnosti štúdia? 
Kto sa môže uchádzať o štúdium, kolko je študentov v roční
ku, ako je štúdium organizované, ako dlho štúdium trvá, ako 
vyzerá študijný plán? 

Prof. Chorvát: O štúdium sa môže uchádzať každý absolvent 
strednej školy s maturitou, ktorý vyhovie prijímaciemu pokračo
vaniu z fyziky a biológie. Optimálny počet je 20 študentov v roč
níku. štúdium trvá 5 rokov - prvé 3 roky sú prednášky, semináre 
a praktické cvičenia na MFF UK a LF UK, posledné 2 roky je špe
cializovaná príprava na báze diplomovej práce v spolupráci so 
špičkovými klinickými zdravotníckymi pracoviskami. Pre priblíže
nie náplne štúdia možno len v skratke uviesť napr. základy teore
tickej medicíny (anatómia, histológia, fyziológia, biochémia, ale 
aj latinčina), základy fyziky (molekulová fyzika, elektrina a mag
netizmus, vlny a optika, jadrová fyzika, úvod do kvantovej teórie, 
termodynamika), základy matematiky (matematická analýza, 
geometria štatistické metódy, prvky grafiky), špecializované blo
ky sú pripravené z metód spracovania biosignálov, matematické

ho modelovania, nukleárnej medicíny, rádiodiagnostiky, laserov, 
termografií, fotodynamickej terapie, elektrokardiograme, myogra 
fie a ďalšie. Špecializácia na jeden z vybraných smerov sa končí 
diplomovou prácou. Štúdium sa končí obhajobou diplomovei 
práce a štátnou záverečnou skúškou. 

Prof. Zlatoš: študenti medziodborového štúdia absolvujú vý 
učbu tých istých teoretických a predklinických predmetov ako 
študenti medicíny. Rozsah štúdia je samozrejme upravený Táto 
príprava dáva záruku pre integráciu absolventa do zdravotnícke 
ho prostredia a pre dobrú schopnosť komunikácie s lekárom 
Prijímacie pokračovanie, zápis do ročníkov, vedenie študijných 
protokolov o výsledkoch štúdia zabezpečuj MFF UK 

Doc. Bernadič: Ake sú možnosti spolupráce so zahraničný
mi univerzitami pri štúdiu podobného zamerania? 

Prof. Chorvát: V rámci Asociácie európskych lekárskych fyzí 
kov (EFOMP) vznikol r. 1994 Európsky vedecky inštitút v Ženeve 
Tu sa vytvára základňa pre medzinárodnú výmenu skúsenosti 
v oblasti výchovy biomedicínskych fyzikov Do roku 1995 sa sta 
lo členom EFOMP 14 univerzít z rovnakého počtu krajín A| naša 
univerzita robí potrebné kroky pre vstup do tohto združenia 

Prof. Zlatoš: O spoluprácu prejavili záujem predstavitelia po 
dobného študijného zamerania z Holandska a Anglicka. Je reál
ny predpoklad, že spolupráca so zahraničnými fakultami sa 
začne výraznejšie rozvíjať už v blízkej budúcnosti 

Doc. Bernadič: Aké sú možnosti uplatnenia absolventov? 
Prof. Chorvát: Odborníci, akých pripravujeme, sa doteraz 

uplatňovali v nukleárnej medicíne a rádiodiagnostike. kde ich aj 
lekári akceptovali. Postupne sa začleňujú do pracovných tímov 
obsluhujúcich počítačovú tomografiu, nukleárnu magnetickú re
zonanciu a ďalšie diagnostické metódy Ministerstvo zdravotníc
tva SR súhlasilo so začatím medziodborového štúdia na UK 
s tým, že jeho absolventi budú prijatí v rezorte zdravotníctva 
Predpokladáme, že najskôr by sa mali umiestniť naši absolventi 
na pracoviskách, kde sa už dnes pracuje s najmodernejšou 
technikou. Postupne by mal pracovať aspoň jeden náš absolvent 
v každom väčšom zdravotníckom zariadení. Podmienky i spolo
čenská objednávka tu sú, veľa bude závisieť aj od našich absol 
ventov, ako budú schopní sa presadiť v náročnom prostredí 

Prof. Zlatoš: Očakávame, že naši absolventi sa okrem zdravot 
níckych zariadení uplatnia aj v podnikoch zameraných na vývoi 
a výrobu zdravotníckej techniky, moderných diagnostických a te 
rapeutických prístrojov a biomateriálov 

Doc. Bernadič: Otvára interdisciplinárne štúdium aj nové 
možnosti vedeckovýskumného zamerania? 

Prof. Zlatoš: Áno, vďaka sústredenému úsiliu oboch fakúlt sa 
podarilo zabezpečiť modernú techniku, ktorá sa už využíva pre 
výučbu biomedicínskej fyziky, medicíny, ale aj vo vedeckovýs 
kumnej oblasti. Ide napr. o systém prenosu endoskopického 
obrazu do počítača s možnosťou jeho počítačového spracovania 
a vyhodnotenia, alebo o laserový fluorescenčný mikroskop s vy 
sokým časovým a priestorovým rozlíšením, ktorý sa využíva pri 
štúdiu morfologických a funkčných vlastností na úrovní bunky 

Doc. Bernadič: Nehrozí zvyšovanie techniky a počtu tech
nických pracovníkov "odľudštením medicíny"? Alebo práve 
naopak sa vytvára širší priestor lekárom pre kontakt 
s pacientom... 

4 



Prof. Chorvát: Vesmír nie je len astronomický pojem. Existuje 
vesmír živej bunky, ktorého poznávanie budí úctu k životu, upo
zorňuje nás na jeho jedinečnosť, unikátnost', individuálnosť, 
prehlbuje v nás citlivosť a pokoru (v rozumnom zmysle slova). 
Súčasné metódy fantasticky rozširujú možnosti diagnostiky, 
urýchľujú liečbu, dávajú nové impulzy a možnosti lekárom a no
vú nádej pacientom. Týmto možnostiam je však potrebné poro
zumieť a vedieť s nimi narábať - a to nielen z medicínskej stránky. 
Som presvedčený, že sa naplní skôr tá druhá časť Vašej otázky, 
že lekár bude mať väčší priestor pre pacienta. Teda na prvý 
pohľad paradoxne práve technika pomôže medicíne naplno 
rozvinúť jej "humánny rozmer". 

Doc. Bernadič: Matematika pre mňa predstavuje ohraničené 
nekonečno, ktoré možno sčítavať a odčítavať. Kde sú jej 
styčné body s človekom? Dokáže rozumieť jeho boles
tiam? Č o  by ste odkázali študentom medziodborového 
štúdia? 

Prof. Chorvát: Aby boli veľmi zvedaví a veľmi nároční k sebe 
i k svojím učiteľom. Matematika pomáha človeku spoznať zákoni
tosti prírody, zorientovať sa vo svojom časopriestore. Sme pres
vedčení, že práve naši absolventi potvrdia miesto matematiky 

a biofyziky v reálnom živote ľudí, a to práve vtedy, ked to človek 
vo svojej chorobe najviac potrebuje. 

Doc. Bernadič: O čo by ste požiadali lekárov - primárov 
a prednostov oddelení, pre ktoré je absolvent interdiscipli
nárneho štúdia pripravovaný? 

Prof. Chorvát: Aby dovolili našim absolventom prejaviť svoju 
užitočnosť, aby boli na nich nároční pri plnení pracovných úloh, 
aby ich poverovali úlohami, ktoré budú konkrétnym prínosom 
pre rast pracoviska a pre osoh pacientov. Veríme, že naši absol
venti sa v zdravotníctve nestratia. 

Prof. Zlatoš: Želáme si, aby sa vytvorila spätná väzba medzi 
našimi fakultami a pracoviskami, pre Ktoré pripravujeme vyso
kokvalifikovaných odborníkov. Pri tvorbe profilu našich absol
ventov sme vychádzali z aktuálnych potrieb zdravotníctva Len 
spoločná snaha doplniť, resp. "skompletizovať tím odborných 
pracovníkov okolo lekára v technicky náročných diagnostických 
a terapeutických zariadeniach nemocníc a kliník, môže viesť 
k optimálnemu plneniu ich úloh. Sme presvedčení, že sme 
nastúpili správnu cestu. 

Doc. Bernadič: Ďakujem Vám za rozhovor. 

VEŠINANTAM LEVANEJCHA - BUDEŠ UČIŤ SVOJE DETI 
Kultúrny a civilizačný prínos judaizmu je považovaný za jeden z pilierov európskej a svetovej vzdelanosti. Preto na väčšine 
svetových renomovaných univerzít sú zriadené pracoviská, zaoberajúce sa štúdiom judaistiky ako širšej spoločensko-vednej 
disciplíny. Napriek bohatým tradíciam židovskej vzdelanosti na území Slovenska, nejestvovala donedávna u nás žiadna podobná 
univerzitná alebo vedecká inštitúcia. 

Izraelský veľvyslanec J. E. Yoel  Sher pri podpise do Pamätnej knihy UK 

Inštitút  juda i s t iky  UK 
Panenská ul. č. 4, 811 03 Bratislave 

tel. č. +42-7-531 68 67, 531 68 73 

riaditeľ: Prof. Dr. Egon Mittelmann 
odborní asistenti: akad. sochár Valerian Trabalka 

Mgr. Dita Rukriglová 
Mgr. Jana Mielcarková 

Konzultačné hodiny: 
Prof. Dr. E. Mittelmann - utorok a štvrtok: 16,00-17,00 hod. 
ak. soch. V. Trabalka - pondelok a streda: 15,00-17,00 hod 
Mgr. Dita Rukriglová- pondelok a streda: 15,00 -17,00 hod 
Sekretariát inštitútu: 
Mgr. Jana Mielcarková - úradné hodiny denne: 9,00-13,00 hod 

•V kontraste s inými kultúrami в národmi, ktoré budovali monumenty svojej 
slávy г materiálu - dreva, kameňa, ako napríklad pyramidy v Egypte, činsky 
múr, chýrne katedrály a podobne, tidovská kultúra /e vybudovaná zo slov 
a kníh. Preto sa itdia volajú Am Hasefer - čiže M knihy Tieto slová a knihy 
pretill a sú mocnejšie ako všetky fyzické monumenty, steh sa pevnou súčas-
tbu civilizácie ' Prot Mittelmann 

V minulosti bola Bratislava stredoeurópskym multikuttúrnym 
mestom, v ktorom sídlila najvplyvnejšia židovská komunita 
celej Rakúsko-Uhorskej monarchie V rokoch 1806-1839 tu 
pôsobil ako hlavný bratislavský rabín najvýznamnejší židov
ský učenec 19 storoóa - Moše Schreiber. 6 ž e  Chatam Sofe*-

Jeho pôsobenie nemožno oddeliť od rabínskeho učiiišta -
bratislavskej je ši vy, ktorá patrila k najuznávanejším ješivám 
v celosvetovom meradle Vyštudovali na nej v prvej potovio 
minulého storoóa hlavní rabíni Jeruzalema, Uhorska. Británie. 
Britského spoločenstva národov. Budapešti, Berlína, V»edne 
Londýna, New Yorku.a mnohých dalších miest. 
Snaha zriadiť na Univerzite Komenského v Bratislave Inštitút 

judaistiky sa datuje už od roku 1991 Realizácia tohto projek
tu sa však výraznejšie posunula vpred až po uzavretí kultúrnej 
dohody medzi Slovenskom a štátom Izrael v r. 1995. ktorej 
vykonávací protokol predpokladal aj vytvorenie centra pre vý
učbu hebrejského jazyka na Univerzite Komenského v Brati
slave Z podnetu vedenia UK sa však projekt rozšíril o dalšie 
spoločensko-vedné disciplíny, približujúce produkty židovskej 
kultúry, náboženstva a civilizácie Nemalú zásluhu na realizá
cii myšlienky zriadit inštitút judaistiky maju bývaly velvyslanec 
štátu Izrael Joseph Govrm. takisto veívyslana Yoel  Sher а Jo
zef Klimko. V priebehu akademického roka 1995/96 sa dorie
šili personálne, finančné i priestorové podmienky vzniku inšti
tútu. obsahová náplň prednášok aj ich lektori A tak po 
súhlase Akademického senátu UK rozhodol rektor UK 
prof. MUDr. J. Švec. DrSc., o zriadení Inštitútu judaistiky 
Univerzity Komenského s účinnostou od 1. juna 1996 ako 
účelového vedecko-pedagogicko-informačneho zariade
nia UK bez právnej subjektivity. Slávnostne otvorenie no
vého Institutu judaistiky UK sa uskutočnilo v Rektorskej 
sieni UK dňa 5. novembra 1996. Prítomní boli aj vefvysla-
nec štátu Izrael dr. Y o e l  Sher, zastupca Nadacie Konrada 
Adenauera z SRN Josef Thesing. predstavitelia židovskej 
obce na Slovensku a další hostia. V otvaracom príhovore 
prorektor pre rozvoj UK prof Devínsky zdôraznil poslanie 
inštitútu, ktorého ulohou nebude len vyučovat a skumat 
judaizmus, ale predovšetkým prehlbovat poznanie pre nas 
ešte stále citlivej oblasti "Vzdelanie je predpo* adom pre toe-
ranciu Som presvedčený, že práve inštitút judaistiky je pre
durčený na to. aby Šíril myšlienky humanizmu a toJeranoe* 
uviedol 

Za mimoriadne úsilie pri vzniku Inštitutu judaistiky UK 
udelil rektor UK prof. Švec členom prípravného výboru in

štitutu JUDr Petrovi Volkovi.  Ing. Jaroslavovi Franekovi. 
CSc., a Dr. Ule Pastirčakovej Bronzové medaily UK. 

Hoci sa na výučbu v zimnom semestr» pnhiásik) okok? 60 po
slucháčov, už prvú prednášku ak sochára V TrabaJku 11 no
vembra si prišlo vypočut vyše sto záujemcov Podobny 
úspech zaznamenali aj dalšie prednášky 

Oh) 
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Programové vyhlásenie prof. RNDri Ivana Krausa, DrSc., 
prednesené pri príležitosti volieb kandidáta na funkciu rektora dňa 16. 10.1996 

Program rozvoja Univerzity Komenského, ktorý dnes predkladám na 
posúdenie, obsahuje v úvode základné východiská a v závere metódy 
a pracovný štýl. Vlastný program člením na: 
- program medzinárodne] spolupráce UK, 
- program UK pri riešení globálnych problémov akademickej obce 

(ДО) na Slovensku, 
- program vlastného rozvoja UK. 

Základné východiská 
1. Rektor najstaršej a najväčšej univerzity na Slovensku, ktorou |e UK, 

má historickú povinnosť niesť zodpovednosť za uchovanie jej autonómie, 
akademických práv a slobôd, ktoré boli legislatívne zakotvené zákonom 
č. 172 o V Š  z roku 1990. Tieto práva a slobody neboli univerzitám daro
vané, ale majú v Európe svoje korene v stredoveku a sú spojené s več
ným hľadaním pravdy v slobodnom a nezávislom postavení proti totalite 
a diktatúre akéhokoľvek druhu. 

2. UK sľúži slovenskému národu - významnou mierou zveľaduje vzdela
nostný potenciál národa a tvorivo rozvíja vlastenectvo a národnú identitu 
svojich študentov. Súčasne sa podieľa na rozvoji vzdelanosti všetkých 
národností a etnických skupín žijúcich na Slovensku, vrátane zahranič
ných študentov. 

3. UK má povinnosť reprezentovať Slovensko v zahraničí a súčasne sa 
neustále prezentovať na Slovensku činmi: perfektne organizovanými 
medzinárodnými konferenciami doma, reprezentatívnymi vystúpeniami 
svoiich uftteľov a výskumných pracovníkov v zahraničí, dosahovaním vy
nikajúcich výsledkov na medzinárodných, ale aj domácich projektoch 
všetkého druhu, neustálym vysielaním a pozývaním prednášateľov a štu
dentov do zahraničia a zo zahraničia. Intelektom, vysokou úrovňou svojej 
práce a schopnosťami svojich študentov a absolventov takto najlepšie 
prispeje k odstráňovaniu bariér neinformovanosti o Slovensku 

4 Vyššie uvedené základné východiská môže UK dosiahnuť výlučne 
v otvorenej spoločnosti, zbavuiúcei sa rezíduí centralizmu, netoleranae 
а izolacionizmu. UK súčasne prichodí zaujímat postoje proti novotvarom 
týchto deformít. UK sa môže rozvíjať len v demokratickej spoločnosti 
Rozvoj demokracie je nemožný bez rozvoja vzdelanosti. V tomto smere 
je postoj všetkých VŠ, ale pre nás osobitne UK, na Slovensku nezastupi-
teľný. 

5. Kvalita práce UK je postavená na kvalite jednotlivca - učiteľa a vedec
kovýskumného pracovníka. Na UK potrebujeme čo najviac osobností, 
ktoré dosahujú v o  svojich kategóriách nadpriemerné výsledky, ktoré si 
dôverujú, vedia si obhajovať svoje stanoviská a požiadavky a neohýbajú 
chrbáty pred vrchnosťou. Potrebujeme ich preto, aby sme mali vynikajú
ce katedry, fakulty a univerzitu. Priemerné katedry a fakulty bez osobnos
tí nemôžu garantovať nezávislosť, slobodu, demokraciu, toleranciu a tým 
aj vysoký stupeň vzdelanosti. 

Program medzinárodnej sfsolupráce UK 
V tejto oblasti Univerzita Komenského zaznamenala po roku 1989 

najväčší rozvoj. Platí to pre: 
- študentskú mobilitu, 
- medzinárodné edukačné a vedecké projekty, 
- bilaterálnu a multilaterálnu spoluprácu UK s inými univerzitami 
- činnosť UK a jej rektora v Rade Európy a v iných medzinárodných orga

nizáciách. 
Hlavné rezervy v tejto oblasti vidím v zabezpečovaní a sprostredkúvaní 

kvalitných a rýchlych informácií na jednotlivé fakulty a katedry k samot
ným učiteľom a študentom, aby sa tak zabezpečilo čo najefektívnejšie vy
užitie kontaktov a informácií získavaných na úrovni RUK. Pozitívnu úlohu 
by v tomto smere mohol zohrať Internet, prostredníctvom ktorého by 
bolo možné informácie bez meškania poskytovať všetkým členom А О  
univerzity. 

Program UK pri riešení globálnych problémov 
akademickej obce na Slovensku 

Univerzita Komenského má povinnosť veľmi aktívne vstupovať do rieše
nia všetkých globálnych problémov akademickej obce na Slovensku 
v súčinnosti s Radou vysokých škôl SR, Študentskou radou vysokých 
škôl SR. akademickými senátmi vysokých škôl a Slovenskou rektorskou 
konferenciou. 

Za najvýznamnejšie považujem problémy spojené s legislatívou. V prí
pade, že parlament opätovne schváli prezidentom vrátenú novelu zákona 
o VŠ. bude potrebné sa sústrediť na otázku rozhodovania vo veciach do
centúr a profesúr a na|mä riešit otázku financovania VŠ na rok 1997 
V prípade dalšieho znižovania výdavkovej časti rozpočtu na VŠ a zavede
nia daňovej prirážky z iných zdrojov (dary a podnikateľská činnost), bude 
potrebné vyzvať А О  Slovenska k účinnejším opatreniam, ako tomu bolo 
doteraz. Som presvedčený, že výzvy a stanoviská zásadný obrat v o  fi
nancovaní VŠ na Slovensku už neprinesú 

Druhý okruh sa týka priam nedôstojného postavenia VŠ v stále platnej 
štruktúre výskumno-vývojovej základne SR, ktorej podstata a financova-

• m 
nie sa v plnom rozsahu zachovalo z éry budovania socializmu, a ktoré 
veľmi účinne limitujú rozvoi VŠ a UK ako najvýznamnejšieho vedecko
výskumného pracoviska osobitne S tým úzko  S Ú V I S Í  v tomto prípade ne 
kompromisná ale odborne fundovaná obhajoba postavenia VS SR pn 
príprave návrhov zákonov o vede a technike a o štátnom fonde pre vedu 
a techniku. 

Za osobitnú považujem otázku spoločensko-eociálneho postavenia vy 
sokoškolských učiteľov, ku ktorému doteraz nezaujala stanovisko žiadna 
vláda V súčinnosti s odborovými orgánmi je potrebné predložil 
a zdôvodniť požiadavku, aby sa do r 2000 zvýšila pner"«<ná mzda VŠ 
učiteľov vrátane výskumno-vyvojovych pracovníkov VŠ na 3-náaobok 
pnemernei mzdy v národnom hospodárstve 

Oveľa väčšiu pozornost je potrebne venoval spolupráci so Itudentam 
najma po legislatívnom ustanovení študentskej rady VŠ Za osudovú pre 
АО Slovenska považujem zachovanie jej jednoty Ŕtuder" m u » a  гсяш 
nedeliteľnou súčastou А О  Slovenska Preto f nevyhnutne nienzivne)l<e 
ako doteraz rozvíjať a upevňovat prvky Itudentskei samosprávy v akade 
mických senátoch 

Uzákonené doktorandské štúdium ie potrebné postupne využívat na 
zmenu nevyhovujúcej štruktúry vytokoék >skýcn uči!e< л «de bate-? 
odborných asistentov stale tvorí viac ar.^ 60% učiluijv, a . .a zr.iíe.,,« 
vekového priemeru docentov a profesorov. 

V nadväznosti na uvedené globálne problémy A O  na Slovenku sa musí 
podstatne zvýšiť informovanosť verejnosti najmä o tom, v akých pod 
mienkach VŠ a UK zvlášť poskytujú ich detom vzdelanie 

Program vlastného rozvoja UK 
UK je najväčším pedagogickým a vedeckovýskumným pracoviskom na 

Slovensku. Je potrebné urobit všetky kroky k tomu. aby získala zaslúže 
nú vážnosť v celej spoločnosti. Preto predkladám návrh, aby sa počas 
troch rokov vypracovala, na celouniverzitnei pôde prediskutovala a nako 
niec schválila koncepcia (v niektorých smeroch vízia) dalšieho rozvoia 
UK a model jej riadenia. Takúto koncefjciu považujem za nevyhnutnú pre 
vstup do tretieho milénia. Mala by dať odpoved na všetky zásadné otvo
rené otázky súčasného života UK. Uvediem len niektoré z nich 
- Ako zamedzíme tomu. aby novelou zákona o VŠ legalizovaná centrah 

zácia zo strany MŠ SR pri riadení UK sa nepreniesla do adekvátnei cen 
tralizácie aparátu UK pri riadení jej fakúlt? Musí platiť zásada: UK nielen 
riadi a koordinuje, ale predovšetkým robí servis fakultám. Fakulty nielen 
riadia a koordinujú, ale predovšetkým robia servis katedrám a ústavom1 

- S akým modelom riadenia na UK pô|deme do E Ú  a aký model riadenia 
UK, ale aj obecne akejkoľvek univerzity, budeme navrhovať, resp 
obhajovať pri príprave nového VŠ zákona? 

- Ktoré kompetencie odovzdá univerzita fakultám a ktoré kompetencie 
pri zachovaní súčasnei právnei subjektivity, odovzdajú fakulty uni
verzite? 

- Ako posilníme kompetencie UK pn narastaní odstredivých tendencii fa 
kúlt? Postupným využívaním kreditného systému a profiláciou študij 
ných odborov interdisciplinárneho zamerania, čo |e súčasne hlavná sila 
každej dobrej univerzity pri integrácii fakúlt - odstraňovanie bariér 
medzi fakultami prostredníctvom medziodborových študijných pro 
gramov? 

- Ako zvýšime univerzalizáciu na úkor nadmernei Specializovanosti v ma 
gisterskom a doktorandskom štúdiu? 

- Ako vo výskumno-vývojovei činnosti zvýšime výkonnosť na UK koordi 
náciou a efektívnym využívaním prístrojového potenciálu univerzitných 
a fakultných pracovísk na|ma pri zostavovaní domácich a medzinárod 
ných projektov, čo je druhá hnacia sila každei dobrei univerzity pn m 
tegrácn fakúlt7 

Teda sú tu dva rozhodujúce momenty pre integráciu UK študijné 
programy, na ktorých sa podieľajú viaceré fakulty a vedecké projekty 
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s účasťou pracovísk z viacerých fakúlt. Pritom integrácia študijných 
programov a integrácia vedeckých projektov by sa mala viesť naprieč 
fakultami a nemali by zostávať len v o  vnútri fakúlt, ako je tomu v súčas
nosti. 

- Budeme reagovať na objednávku spoločnosti inováciou študijných 
programov, nadväzovaním kontaktov s odberateľmi absolventov UK, 
rozvíjaním marketingu intelektuálneho potenciálu našich absolventov, 
alebo budeme len očakávať, že tak, ako doteraz, aj naďalej nám trh 
práce bude priaznivo naklonený? 

- Ako budeme viac kooperovať s pracoviskami SAV a rezortnými výskum
nými ústavmi, ale hlavne s praxou pri získavaní mimorozpočtových 
zdrojov? 

- Ako bude univerzita stabilizovať stavy asistentov a odborných asisten
tov pri uzatváraní zmlúv na dobu určitú, ako bude získavať špičkových 
odborníkov a súčasne ako bude vytvárať podmienky pre pokojné pra
covné ovzdušie? 

Metódy a pracovný štýl 
Na záver si vás dovolím oboznámiť s metódami a pracovným štýlom, 

ktorým by som sa v prípade úspechu usiloval plniť svoj program. Heslovi
to ho budem charakterizovať v štyroch bodoch: 

1. Rektor je povinný venovať velké úsilie na vytváranie optimálnych 
podmienok pre UK, to znamená, že musí byť v sústavnom kontakte 
okrem iných inštitúcií predovšetkým s MŠ SR a Úradom pre stratégiu roz
voja spoločnosti, vedy a techniky. 

2. Pri tvorbe koncepcií a formulovaní rozhodnutí musí viesť na všetkých 
úrovniach neustály dialóg, to znamená, že musí uskutočňovať monitoring 
mienky A O  UK predovšetkým prostredníctvom AS UK, VR UK a kolégia 
rektora. 

3. Účinnosť prijatých koncepcií a rozhodnutí musí kontrolovať rôznymi 
formami spätnej väzby, pričom jej najdôležitejšou formou je osobný kon
takt (pre rektora osobný kontakt s fakultami aj mimo AS UK a VR UK 
považujem za veími významný). 

4. Dodržiavať na každei úrovni jednotu slov a činov a vedome sa po
drobiť pri plnení tejto zásady kontrole z o  strany AS UK. 

Naznačený pracovný štýl rektor teda uplatňuje v troch úrovniach: 
s nadriadenými orgánmi, s univerzitnými orgánmi a A O  UK a nakoniec 
s celou akademickou obcou Slovenska a verejnosťou Slovenska. 

Pri rokovaní s nadriadenými orgánmi som v tomto a v minulom roku 
získal isté skúsenosti pri obhajovaní modelu doktorandského štúdia v no
vele zákona o VŠ a pri kritike MŠ SR a vlády SR za zostavenie diskrimi
načného rozpočtu na vysokoškolskú vedu pre rok 1996 Tieto skúsenosti 
ma presvedčili, že prvý kontakt by nemal byť konfrontačný, ale mal by 
mať charakter dialógu, v ktorom sa ale už od počiatku musia predkladať 
stanoviská odsúhlasené samosprávnymi orgánmi. V tomto štádiu je po
trebné usilovať sa o dohodu a| cestou kompromisu, ale nie za každú 
cenu. UK si nemôže dovoliť prijímať kompromisy za každú cenu pri obha
jovaní svojich práv a práv celej A O  Slovenska ani v prípade, ak isté sú
časti A O  Slovenska ich prijímať budú. Takéto postoje bude určite potreb
né zaujímať pri návrhoch na novelizáciu súčasnej novely zákona o VŠ, pri 
koncipovaní nového V Š  zákona, pri návrhoch na Zákon o vede a techni
ke, na Zákon o štátnom fonde pre vedu a techniku, ako aj pri rozpočte 
na rok 1997. 

Doterajšie skúsenosti pri presadzovaní postojov A O  ukázali, že v súčas
nej politickej situácii je nevhodné, aby najvyšší' akademickí hodnostári 
boli aktívnymi členmi politických strán a hnutí, pretože ai výsostne odbor
né stanoviská a postoje sa v tomto prípade automaticky pokladajú za 
politické. UK musí za každú cenu obhajovať akademické práva a slobo
dy, ktoré VŠ získali zákonom č. 172 z roku 1990, ale pritom musí zostať 
principiálne apolitická v tom zmysle, že sa nesmie dostať do vleku politic
kých strán a hnutí. Vlády sa budú meniť, ale UK si svoje postoje založené 
na obhajobe akademických práv a slobôd a úsilí o demokraciu musí vždy 
zachovať. Univerzita slúži národu, ale súčasnej aj celej spoločnosti a jej 
občanom, ale neslúži žiadnej politickej moci Mňa osobne posledných 
48 rokov môjho života, z ktorých som plných 43 rokov prežil na UK, 
o tom dostatočne a mnohokrát presvedčili, aby som na to nikdy 
nezabudol. 

Za základný považujem vzťah rektora k AS UK. Je síce daný zákonom 
o VŠ a Štatútom UK, ale chcel by som ho zbaviť akýchkoľvek prvkov tak
tizovania, zahmlievania a zavádzania Bol som členom RVŠ od jej založe
nia v roku 1991 až do roku 1994, aj ako námestník ministra školstva pre 
vedu a techniku Pracujem v RVŠ doteraz. Za ten čas som sa mnohokrát 
presvedčil, že AS fakúlt a VŠ predstavujú základný pilier demokratického 
rozvoja VŠ, a preto je mojím bytostným presvedčením vytvárať s AS UK 
vzťahy vzájomnej spolupráce a rešpektovania. V súčasnosti sa na Slo
vensku vedie nielen zápas o demokraciu, ale na pozadí privatizácie aj 
o morálne hodnoty Preto vo svojich postojoch chcem položit velVý 
dôraz na také kategórie etiky, akými sú svedomie, šťastie, zmysel ľudské
ho života a základné životné hodnoty 

Ak si UK právom dáva do svojho štítu obhajobu akademických práv 
a slobôd, nesmie a nemôže jej byt za nijakých okolností ľahostajná celá 
oblasť morálky. Z tohto aspektu považujem za prvoradú prioritu spreh
ľadnenie všetkých, t.j. rozpočtových - a v tom tak inštitucionálnych, tak aj 
účelových, ako a| mimorozpočtových finančných tokov na univerzite, 
a následne, rešpektujúc štatúty a právnu subjektivitu fakúlt, aj na fakul
tách. Toto sprehľadnenie považujem z hľadiska poradia dôležitosti za pr

voradé a na ňom by som začal so senátom od prvého kontaktu pracovať 
(Okrem iného by som odporučil premenovať komisiu pre rozpočet AS UK 
na komisiu pre rozpočet a financovanie). 

Za významný považujem tiež vzťah k VR UK Ten je tiež presne vyme
dzený zákonom o VŠ a Štatútom UK, ale zo skúseností z vlastnej fakulty 
viem, že činnosť VR sa na veIkú škodu celého vysokoškolského hnutia 
redukuje na prerokovanie návrhov na vymenovanie profesorov, habilitá
cie docentov a udeľovanie, resp navrhovanie vedeckých hodností Len 
sporadicky sa prerokovávajú koncepčné, ô už pedagogické, alebo vše
tky ostatné závažné otázky spojené s výskumno-vývojovou činnosťou 

Sumár globálnych problémov A O  na Slovensku som naznačil v samos
tatnom bloku. Na tomto mieste chcem zdôrazniť veľkú zodpovědnost 
a nezastupíteľné miesto UK pri komunikovaní o týchto otázkach s celou 
A O  VŠ, ako aj s celou verejnosťou Slovenska UK sa ani doteraz a ani ni
kdy v budúcnosti nemôže uzatvárať do seba a riešiť len tzv. svoje vlastné 
problémy. Pre najbližšie obdobie ie potrebné zhodnotit všetky doterajšie 
skúsenosti a zvoliť ešte účinnejšie formy komunikácie s A O  VŠ a verej
nosťou Slovenska, ktoré by limitovali velVú heterogenitu A O  VŠ Sloven
ska a tým aj jej spomalenú akcieschopnosť a údernosť. Z tohto dôvodu je 
pre nové volebné obdobie nevyhnutné premyslieť nové tormy spolupráce 
medzi Slovenskou rektorskou konferenciou. AS VŠ. RVŠ SR a ŠR VŠ SR 

Celkom na záver želám novému rektorovi, nech to bude ktorýkoľ
vek z dnešných uchádzačov, aby si vybral do svo|ho reálneho prog
ramu všetko inšpiratívne a užitočné, čo tu odznelo a odzneje. bez 
ohľadu na to, kto to vyslovil. Dajme všetci svoje sily do  rozvoja UK 
ako bašty vzdelanosti, vedy, demokracie a slobody. Vtedy bude UK 
spoľahlivo kráčat správnym smerom, ktorý nikdy nezmenia akékoľ
vek problémy, tažkosti, nespravodlivosť a netolerancla. 

PUBLIKÁCIE 
VYDANÉ VYDAVATEĽSTVOM UX 

v októbri a v novembri 1996 

Stuoijná literatúra 
Bede, V.: Praktická príručka elektrokardiograme Sk 60,-

Bizubová, M.: Základy geológie pre geografov 

Buchvald. J. Praktikum z dermatovenerotógie Sk 36,-
Gavmar, 0., Upková,  J.: Fyziológa 

telesných cvičení Sk 88,-
Br tor  в, P.: Výskumné metódy v pedagogike Sk 62,-
Háková, N.: Dejiny hudby i. Európsky stredovek Sk 72,-

Sk 106,-Brčková. N.: Dejiny hudby il. Renesancia 

Budóková, A.; Histológia živočíchov 

Kalas, J.: Vybrané kapitoly 

Sk 72,-

Sk 106,-Brčková. N.: Dejiny hudby il. Renesancia 

Budóková, A.; Histológia živočíchov 

Kalas, J.: Vybrané kapitoly 

OI\ » , •  

z teórie náhodného výberu 

Kolektív autorov: Praktické cvičenia z biochémie 

Kolíbáš, E. - Novotný, V.: Alkoholizmus 

Sk 

Sk 

42,-

75,-

A drogové závislosti 
Kvetko, P. Anglická frazeológia v teórii a praxi 
Pašiaková, J.: Dejiny svetovej hieratury it. 

Sk 
Sk 

36,-

47,-

Uteratúra 20. storočia 

A vliágiľodatom tórténete It. A 2. század irodaima 

Petrovi čová, A.: Praktické cvičenia 

z lekárskej virológie 

Poláčková, G., Jurečková, A., Džuganová, 8.: 

Sk 

Sk 

70,-

23,-

Textbook d Medical Engbsh 
Rybár, J.: Kapitoly z eptstemoiógie 
šlmortek, J.. Zrubá k, A. a kol.: Základy 

kondičnej prípravy v športe 

Sk 
Sk 

Sk 

90,-
27,-

58,-

Tlrpák. A.: Elektrina a magentizmus t Sk 168,-

Trup, L :  Cvičebnica zo španielskej morfosyntaxe 

T vr doň, E.: Jazykové a štylistické prostriedky 

propagácie 

Sk 110,-

Sk 23,-

ZBORNÍKY 

Acta Zoologica UC 1996 Vol 40 
AFRNUC Geographica 3? 
Ethnologie Slovaca et Slavica 26-27 
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FILOZOFICKÁ FAKULTA UK SLÁVNOSTNE OTVORILA NIZOZEMSKÉ ŠTIÍDIE 

Poznatky z o  zahraničných c leat  

Š t ú d i u m  n a  A r i s t o t e l o v e j  u n i v e r z i t e  v S o l ú n e  

V Moyzesovej sieni na Vajanského nábreží slávnostne otvorila dňa 22. novembra 1996 Filozofická fakulta UK nový študijný 
odbor - nederlandistiku, štúdium nizozemského jazyka a kultúry. Na slávnosti sa zúčastnili chargé d'affaires Nizozemského 
kráľovstva p. Gajus Scheltema, velvyslanec Belgického královstva p. Igor Haustrate, zástupcovia velVyslanectiev Juhoafrickej 
republiky a Indonézskej republiky, ako aj predstaviteľ Nizozemskej jazykovej únie p. Mare ie Clercq. Ďalej boli prítomní zástupco
via holandských, belgických, poľských, rakúskych a českých univerzít a ďalší hostia. 

A k o  v pr íhovore uviedol  dekan Fllozoflcke| 
fakulty U K  doc. PhDr. J á n  Paulíny, CSc., vzni
ku nového odboru nederlandistiky predchádzalo 
v roku 1990 založenie lektorátu holandčiny, 
ktorý o d  r. 1993 viedol p. A b r a m  Mül ler .  Jeho 
obetavá a nadšená práca vyústila v otvorenie 
nederlandistiky ako študijného odboru. Spolu so 
svojimi spolupracovníkmi vypracoval sylaby ne
derlandistiky a ďalšie potrebné materiály pre jej 
akreditáciu. 

Štúdium nederlandistiky na U K  o d  počiatku 
finančne podporovala Nizozemská jazyková 
únia, ktorá pomohla vybudovať knižnicu, posky
tla peniaze na zakúpenie počítačov a iazykové-
ho laboratóriá, poskytla študentom štipendiá na 
letné ]azykové kurzy. Za pomoc pri  konštituo
vaní  nového študijného odboru odovzdal  
dekan FIF U K  doc. Paulíny je j  predstaviteľovi 
p. Mare le Clercqovl  Zlatú medailu Filozofic
kej fakulty UK. 

Nemalou mierou k vybudovaniu nového študij
ného odboru prispeli aj holandské a belgické 
veľvyslanectvá. 

'Začiatok výučby nizozemského jazyka 
a kultúry na Filozofickej fakuŘe UK je významnou 
udahsfou pre celú univerzitu Naše kontakty s ni
zozemskými univerzitami, najmä s univerzitou 
v Groningene. sú veľmi živé a časté a som pres
vedčený, že nové štúdium nederlandistiky 
prispe/e k ďalšiemu prehĺbeniu vzájomnej spolu
práce najmä na kultúrnom a vedeckom polľ 
zdôraznil vo svojom vystúpení 1. prorektor UK 
prof. RNDr. P. Hrnčiar, DrSc. 

Odbor nederlandistika na Filozofickej fakulte 
UK bol Akreditačnou komisiou SR schválený 
ako 5-ročné magisterské štúdium Do I ročníku 
sa prihlásilo vyše 400 uchádzačov, približne 

polovica z nich uspela pri pnpmecícŕi ifcuthecfv 
avšak vzhľadom na priestorové možnoet boto 
napokon priatych 34 Itudentov 

0*> 

Grécke vysoké školy, a univerzitný život vôbec, tvoria neoddeliteľnú súčasť spoločenského života takmer v každom velkom gréckom meste Aristo
telova univerzita v Solúne, gr. Thessaloniki  (dalej AUT), je jednou z najväčších v krajine Študijno-vzdelávací program TEMPUS, do  ktorého je AUT 
zapojená, nám umožnil bližšie sa zoznámiť s touto vysokou školou, konkrétne s jej filozofickou fakultou. 

Filozofická fakulta bola založená v r. 1925 a svoju činnosť začala o rok 
neskôr. Predovšetkým o d  50-tych rokov nastáva na fakulte postupné 
rozširovanie študijných odborov a od školského roku 1961/62 sa popri 
anglickej a francúzskej filológii vyučuje aj nemecká a talianska filológia 
V roku 1964 otvorilo činnosť detašované pracovisko A U T  v loannine, ktoré 
sa neskôr osamostatnilo a začlenilo do  loanninskej univerzity, V r, 1977 
pod záštitou filozofickej fakulty započala na AUT svo|U činnosť Škola no-
vogréckeho jazyka, ktorá organizuje pre zahraničných študentov kurzy 
novogréčtiny. 

V súčasnosti pôsobí na Filozofickej fakulte AUT 8 katedier: katedra filo
lógie, histórie a archeológie, psychológie, filozofie a pedagogiky, anglic
kej filológie, francúzskej filológie, nemeckej filológie, talianskej filológie 

Katedru filológie vytvárajú tri oddelenia: 
- oddelenie klasických štúdií - starogréckych a latinských, 
- oddelenie stredovekých a novogréckych štúdií, 
- oddelenie jazykovedy. 

Za štúdium na vysokých školách sa v Grécku neplatí. Prijímacie pohovo
ry prebiehajú v štyroch sekciách (polytechnické odbory, ekonómia, medi
cína, filozofia), pre filozofické odbory sa skúšky skladajú zo 4 predmetov, 
latinčina, starogréčtina, história a slohová práca. Uchádzač si v prihláške 
na prvom mieste uvedie odbor, o ktorého štúdium má eminentný záujem. 
Na základe výsledkov prijímacích skúšok je potom na zvolený odbor prija
tý 

Zimný aj letný semester sa začínajú a končia na AUT približne v tých 
istých termínoch, ako na našich univerzitách. Študijný plán počíta s otvo
reným semestrom a obsahuje povinné a povinne voliteľné predmety 
(tvoria 1/4 všetkých predmetov). Ak poslucháč neurobí skúšku z povinné
ho predmetu, musí ju  zložiť v nasledujúcom semestri, pri voliteľnom pred
mete v priebehu nasledujúcich semestrov, príp. si môže predmet zmeniť. 

Na získanie diplomu |e študent povinný úspešne absolvovať minimálne 
8 semestrov a 55 predmetov Kedže je štúdium na AUT založené na kre
ditnom systéme, znamená to získat v priebehu štúdia 165 kreditov 

Po zvládnutí základného 8-semestrálneho štúdia môže absolvent pokra
čovať v postgraduálnom štúdiu (4 semestre) a nadväzne v doktoran-
dskom (6 semestrov). 

Organickou súčasťou Filozofickej fakulta AUT |e niekoľko odborných 
knižníc a študovní. Najviac knižných fondov uchováva a sprístupňuje kniž
nica klasickej filológie a starovekej histórie, ktorá v celoumverzitnom me
radle patrí medzi najvačšte Knižnica poskytuje všestranné podmienky pre 
štúdium a vedecké bádanie Na svoiei pôde sústreduie život celého odbo
ru. 

Základný študijný materiál býva spravidla zadarmo a vybavenost spo
menutých knižníc umožňuje prístup k množstvu pramenného materiálu 

Velkou výhodou a uľahčením 'chudobného* študentského života je mož
nosť stravovať sa dvakrát denne zadarmo v školskei jedálni AUT 

Prekvapujúca, a pre nás snád nevídaná, je výrazná politická aktivita 
gréckych študentov Rozhodne sa nedá povedat, že by akademická pôde 
v Grécku bola apolitická 

Celý komplex univerzitných budov AUT je sústredený nedaleko od cen 
tra mesta a spolu s internátmi vytvára malebné študentské mestečko. Pre 
zahraničných študentov, predovšetkým z krajín ako |e naša. ktorá neoplý
va bohatstvom antických pamiatok, znamená pobyt v lednom z kultúr 
nych centier antického a byzantského sveta, akým Solún nesporne ie, 
okrem načerpania mnohých vedomostí a skúseností ai neopakovateľný 
dotyk s bezprostrednými a očarujúcimi pamiatkami dávnych vekov 

Mgr Jana Qruaková 
Mgr Dušan Józsa 

Katedra klasickej a semltskej f i lológie FIF UK 
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Medzinárodné kolokvium 
o starších a novších rakúsko-slovenských jazykových kontaktoch 

Katedra slov«n*k«he> (azyka Filozofičtí») fakulty Univerzity K o n w i t k í h o  v Brab»lave zorganizovala pri přilezte»« 75. výroéia začatie 
výuŕby tin FF UK v spolupráci s braöslavakou pobočkou ňakú»k«ho IniWútu pre východmi o Juhovýchodnú Európu medzinárodná Kolokvium 
o »toréích i» rtoviích rakúsko-slovenských Jazykových kontaktoch. N# kolokviu, ktoré otvorili vedtíd katedry #tovon*Who Jazyka FF UK prof. 
PhOr, J, Mlacek, CSc., a tledltor bratislavskej pobočky Rakúskeho Initttútu pre výchovnú e Juhovýchodmi Európu doc. Dr. F. Žtgral. CSc., м 
zúčastnili Jazykovedci Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Viedenskej univerzity a Jazykovedného ústavu C Štúra SAV. 

Úvodný referát na tému O preberaní lexikálnych prvkov z nemčiny 
do slovenčiny predniesol prof. Dr. V. Blanár, DrSc. V tomto referáte 
odzneli základné metodologické kritériá konfrontačného výskumu lexikál
nej roviny slovenčiny a nemčiny a kritické hodnotenie niektorých zahra
ničných prác, ktorým chýba aspekt modernej kontaktovej lingvistiky, 
V referáte doc. Dr. K. Rajnocha (Viedenská univerzita) s názvom Vplyv 
viedenského prostredia na pokusy o reformu slovenského Jazyka 
v 18. a 19. storočí sa jeho autor zameral na pôsobenie slovenských 
vzdelancov vo Viedni v predspisovnom období slovenčiny (Š. Dubnicay) 
a na neskorší vplyv viedenského prostredia na formovanie ich názorov na 
kodifikáciu slovenčiny (J. I. Bajza, J. Kollár, A. Radlinský, J. Záborský, 
F. V. Sasinek, M, Chrástek, M. Hatala). 

Osobitnú skupinu príspevkov tvorili referáty zamerané na slovensko-ra-
kúske areálové kontakty v oblasti nespisovných útvarov - slovenských 
a dolnorakúskych nárečí Dr. K. Palkovlč, CSc., (FF UK) charakterizo
val  v o  svojom referáte Staršie výskumy slovenských nárečí 
v Rakúsku záujem starších bádateľov o výskum nárečí slovenskei menši
ny na území dnešného Dolného Rakúska(pri rieke Morave A. V. Šembe-
ra) a základné poznatky starších výskumov z polovice 19. stor. rozšíril 
o hodnotné demografické a historické údaje o používaní slovenčiny oby
vateľmi Dolného Rakúska v liturgických prejavoch a školách v staršom 
období (2. polovica 19. stor. a 1. polovica 20. stor ). Výstižným doplne
ním týchto poznatkov bol referát PhDr. S. Ondre|oviča, CSc., (JÚ 
Ĺ. Štúra SAV) Z výskumu "zabudnutej* slovenskej menšiny v Dolnom 
Rakúsku, ktorý bol prezentáciou výsledkov súčasných sociolingvistic-
kých výskumov jazyka potomkov pôvodného slovenského obyvateľstva 
na území Dolného Rakúska PhDr. I. Rlpka, CSc., (JU L Štúra SAV) 
v referáte Odraz slovensko-nemeckých kontaktov v nárečovej lexlke 
zhodnotil širší' areálový aspekt vzájomného nemecko-slovenského vplyvu 
v oblasti nárečovej slovnej zásoby. Presvedčivým sprievodným argumen
tačným prostriedkom pri charakteristike výsledkov vzájomného vplyvu 
areálov sa v tomto referáte stalo kartografické spracovanie slovenskej 
nárečovej lexiky vo štvrtom zväzku Atlasu slovenského jazyka Vplyv 
nemčiny na slovnú zásobu staršej slovenčiny v jej predspisovnom obdo

bí charakterizovala na základe výskumu nepublikovaných archívnych 
prameňov zo spišskej oblasti Mgr. G. Múcsková (FF UK) v referáte Le
xikálne prevzatia z nemčiny v textoch z predsplsovného obdobia. 
Areálové kritérium uplatnil pri charakteristike vzájomného vplyvu západo
slovenských a dolnorakúskych nárečí doc. PhDr. P. Žigo, CSc., (FIF 
UK) v referáte nazvanom Areálové vplyvy na nárečovú lexlku na slo-
vensko-rakúskom pomedzí. Okrem charakteristiky slovnej zásoby 
základných areálov západoslovenských nárečí využitím Atlasu slovenské
ho jazyka argumentoval autor vývinové tendencie vzájomného vplyvu 
slovenského a dolnorakúskeho areálu paralelnými tendenciami a výsled
kami vzájomného vplyvu dolnorakúskych a susedných juhomoravských 
nárečí PhDr. M. Majtán, DrSc., (JÚ L Štúra SAV) príspevkom Ján 
Stanislav o hydronyme Rablca (Repce) zhodnotil metodológiu staršie
ho výkladu pôvodných slovanských i predslovanských hydroným využi
tím nepublikovaného príspevku J. Stanislava k slovanskému osídleniu 
Panónie (r. 1939). Referát bol syntetizujúcim pohľadom na metodológiu 
starších a novších výkladov vzájomného vplyvu starého slovanského, ne
meckého a madarského etnika a okrem lingvistického a historického 
aspektu bol aj hodnotným príspevkom v oblasti dejín vedy Príspevok 
PhDr. J. PekarovlčoveJ (FF UK) Pozitívny a negativný transfer v slo-
vensko-rakúskych Jazykových kontaktoch t>ol svojím analytickým prí
stupom spracovania transferu v rovine súčasných spisovných jazykov 
orientovaný aj do didaktickej roviny. Autorka poukázala aj na odlišný 
prístup hodnotenia spisovnej normy v jazykovej praxi v Rakúsku a v slo
venských a rakúskych školách. 

Medzinárodné kolokvium o starších a novších rakúsko-sloven
ských jazykových kontaktoch bolo vhodnou príležltostou na zhodno
tenie vzájomného vplyvu západoslovanského a dolnorakúskeho ná
rečového areálu a na charakteristiku areálových kontaktov v oblastí 
spisovných aj nespisovných útvarov. Odbornú náplň, spoločensky 
význam a prínos kolokvia zhodnotil na záver podujatia riadrtef Jazy
kovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV I. Ripka. Usporiadate э medzi 
národného kolokvia pripravujú z tohto podujatia zborník príspevkov 

Doc. PhDr. P. Žigo. CSc. 

K o n f e r e n c i a  "VIERA A VEDA" 
N a  Evanjelickej bohosloveckej  fakulte U K  s a  v d ň o c h  7. a 8. novembra 1996 

uskutočnila konferencia n a  t é m u  "Viera a veda" e medzinárodnou účasťou.  P r v ý  
d e ň  konferencie s a  к о л а !  v Bratislave a p r i  j e j  otvoren í  prof. Dr,  Karol  G á b r i š  nastolit 
p r o b l é m  v z ť a h u  m e d z i  v e d e c k ý m  b á d a n í m  a jeho et ickým využit ím v prospech fud-
s k e j  spoločnost i ,  vrátane odmietnut ia  zneužit ia  v e d e c k ý c h  v ý s k u m o v ,  Dr. Peter Pav-
iovič V prednáške "Možnosti dialógu m e d z i  v e d o u  a vierou"  s a  zaoberal  antroprc-
k ý m  pr incípom, p o u k á z a t  n a  v ý z n a m  teleotógie, antropocentr izmu a existencie člove
k a  a k o  integrálnej súčast i  pr írody,  č o  všetko  m á  v ý z n a m  tak pre vieru, a k o  a j  p r e  
vedu.  Prof. Dr. H a n s  S c h w a r z  z Regensburgu hovoril  n a  t é m u  "Moderné vedecké 
teórie budúcnosti  a kresťanská eschatotógia". S koreferátom o kresťanskom 
prístupe k svetu  vystúpi l  doc. Dr. Peter Gažík. Z úst Dr. Georgea L. Murphyho z o  
St. Mark Lutheran C h u r c h  v Tatlmadge, U S A ,  odznela p r e d n á i k a  " O d Malého ka
techizmu p o  Big Beng", s koreferátom doc. Dr. Jána Grešu.  O b s i a h l a  diskusia 
zdôrazni la  d ô s l e d k y  s p r á v n e h o  vzťahu v iery  a vedy,  ktorý n i e  j e  exkluzívny a n i  z jed
nej, a n i  z d r u h e j  strany, a ktorého n e š e n i e  m ô ž e  oslovovať celú  spoločnosť 
a ovplyvniť  j e j  v ý v o j .  

N a  d r u h ý  d e ň  pokračovala  konferencia w S v a t o m  J u n .  k d e  Dr. Ivan T ó t h  v pred
náške "Zneužitie prírodných v i e d  proti náboženstvu v marxlzme-tenlnlzme" pred 
stavil  o m y l y ,  k u  k t o r ý m  viedl i  zneuži té  ideologické postoje z d o b y  tzv.  reálneho so-
cia l izmu u nás.  Doc. Dr. Igor K l š š  s a  v referáte "Kozmické dimenzie kristológie 
a soťerlológle" zaobera l  ref lexami teológie n a  m o d e r n é  výs ledky bádania  o kozme. 

C e l á  konferencia poslúži la  k vy jasneniu  stanovísk v meniacej  s a  копсерсн vtery 
v 20. storočí  n a j m ä  p o d  v p t y v o m  e k u m e n i z m u  a tolerancie a pr i  vedeckej  otvorenosti  
n o v ý m  p o z n a t k o m  o v ý z n a m e  d u c h o v n ý c h  h o d n ô t  č loveka a j  p n  jeho začlenení  d o  
pr i rodzene pturalitnej spoločnost i .  N i e  v š a k  b e z  hľadania  jednotiacich motívov, kto
rých p ô v o d  j e  v s p r á v n o m  využrtí tak dedičstva helenizmu, a k o  i dedičstva židovsko-
-kresťanského v k l a d u  d o  dej ín  fudstva. Tieto d v a  prístupy k pos lan iu  č loveka predsta
v u j ú  d v a  p ó l y ,  ktoré l e n  v o  v z á j o m n e j  nadväznost i  s ú  p r e d p o k l a d o m  nekonfl iktného 
a tvor ivého využi t ia  v š e t k ý c h  potenci í  človeka.  Dr. K, G á b r i i  

Výsledky súťaže o logo 
Nadácie Študentská banka UK 

Nadácia 

Študentská Sanica 
V jarných mesiacoch Nadácia Študentská Dan

ka UK v Bratislave vyhlásila sutaž o logo nadá
cie Do uzávierky sútaže - 30 apnla 1996 pnšJo 
na adresu nadáae 11 sútažnych návrhov od 
troch autorov. 

A) napriek malému množstvu návrtxjv maia 
správna rada nadáae tažku uiohu, aby vybrala 
vítazný návrh Po dlhom zvažovaní zvŕtazii návrt> 
pána Františka Ábela Správna rada sa rozhod«a 
odměnit všetkých troch autorov kton posla'i do 
sútaže svoje návrhy Poradie úspešnosti autorov 
jednotlivých návrhov bolo nasiedovné 
1 miesto František Abel 
2 miesto Milan Kuvik 
3 miesto Milan Prekop 
Vi'tazovt blahoželáme a tešíme sa na da'šiu spo

luprácu 
Mgr. Roman Biro.výkonný pr»ds*da 

SR Nadaci« študentská banka UK 
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Profesor MUDr. Karol Kapellor sedemdesiatnikom 
Dňa 12. novembra tohto roku sa v plnej aktivite dožil dlho

ročný pedagóg a významný vedec Lekárskej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave - profesor Karol Kapeller - okrúhle
ho životného jubilea, 70. narodenín. 

Prof. MUDr. Karol Kapeller, DrSc., ukončil štúdium na LF UK 
v Bratislave v roku 1952 a celý svoj plodný život, aj svoje 
organizačné schopnosti zasvätil rozvoju tejto fakulty, najmä mor
fologických disciplín - anatómii, histológii a embryológii. Bol 
akademickým funkcionárom fakulty, zakladateľom a vedúcim 
Strediska elektrónovej mikroskopie, spoluzakladateľom Ústavu 
molekulárnej a subcelulárnej biológie, prednostom Ústavu histo
lógie a embryológie, dlhoročným predsedom organizácie Česko
slovenského Červeného kríža na LF UK, predsedom a vedeckým 
sekretárom Česko-Slovenskej anatomickej spoločnosti, predse
dom Slovenskej anatomickej spoločnosti, členom redakčných 
rád vedeckých časopisov doma a v zahraničí, školiteľom počet
ných vedeckých ašpirantov, t^privým vedcom a predovšetkým 
obľúbeným pedagógom niekoIVcých generácií poslucháčov LF UK 
v Bratislave. Jeho organizačná, vedecká a pedagogická práca 
bola odmenená viacerými významnými oceneniami. 

Prof. Kapeller počas svojho študijného pobytu v Anglicku a po
tom aj na Ústave anatómie LF UK v Bratislave rozvíjal metódy 
elektrónovej mikroskopie. Pomocou nich študoval najmä ultra-
štruktúru autonómnych (vegetatívnych) nervov, ktoré riadia funk
ciu mnohých vnútorných orgánov a ciev. Experimentálne a origi
nálnym spôsobom sa mu podarilo dokázať prúdenie axoplazmy, 
bunkových organel a vezikúl s noradrenalínom (axonálne prúde
nie) v nervových vláknach. Toto "axonálne prúdenie" (z tiel nervo
vých buniek do nervových vlákien a ich zakončenO zabezpečuje 
prenos nervových vzruchov na bunky cieľových orgánov (žľazové 
či svalové bunky). Zmeny tohto procesu alebo poškodenie ner
vov spôsobujú poruchy funkcie vnútorných orgánov. Mnohoroč
nú systematickú prácu spracoval prof. Kapeller v monografii 
'Štruktúra autonómneho nervového vlákna", ktorá vyšla v roku 
1977 v knižnom vydaní. Za objavný prínos vo výskume ultraštruk-
túry autonómnych nervov udelili prof. Kapellerovi významné oce
nenie - Národnú cenu SSR za rok 1987 

Okrem spomenutej problematiky 
spolupracoval prof. Kapeller na 
mnohých iných vedeckovýskum
ných úlohách. Bol autorom alebo 
spoluautorom vyše 190 odborných 
prác. Jeho práce sú široko citova
né v renomovaných časopisoch, 
monografiách a učebniciach. Bol 
školiteľom 9 vedeckých ašpirantov, 
ktorí patria dnes k špičkovým 
odborníkom vo svojom odbore 

Mimoriadne významná je tiež pedagogická práca prof. Kapelle-
ra. Jeho prednášky z anatómie, cytológie, histológie a embryoló
gie boli vždy obľúbené pre ich zrozumiteľnosť a zainteresovanosť 
Velký úspech medzi poslucháčmi medicíny aj pedagógmi 
zaznamenali tiež učebné texty, ktoré napísal so svojimi spolupra 
covníkmi z Ústavu histológie a embryológie LF UK. Učebnice 
"Cytológia pre medikov" a 'Embryológia človeka" obdržali cenu 
Československej Lekárskej spoločnosti. V súčasnosti vychádza 
ďalšia originálna učebnica ' Embryologický atlas/ Atlas of 
Embryology" v slovensko-anglickej verzii pre poslucháčov medi 
cíny a prírodovedných odborov. Dlhé roky úspešne prednáša 
prof. Kapeller aj na Vysokej škole múzických umení Jeho pred 
nášky z anatómie si získali aj nemedicínsky orientovaných poslu 
cháčov. 

Profesor Kapeller vedel podchytiť, zapáliť a viesť svojich spolu
pracovníkov k tvorivej vedeckovýskumnej práci, aj kvalitnej 
pedagogickej činnosti Svojim prístupom a spoločenským sprá 
vaním si získal široký okruh priateľov nielen medzi lekármi, ale 
známe sú jeho priateľské kontakty s mnohými významnými dtva 
dělnými umelcami, výtvarníkmi či básnikmi 

Vážený pán profesor, milý Karol, do daliich rokov prajeme 
dobré zdravie, pohodu v osobnom živote a eéte veľa tvorivých 
nápadov. 

Ad multos annosl 
Kolektiv Ústavu histologie a embryológie 

Lekárskej fakulty UK 

Za profesorom Bohuslavem Novotným 
Náhle a nečakane nás 31. októb

ra 1996 opustil dlhoročný vedúci 
odboru archeológie Filozofickej 
fakulty Univerzity Komenského, 
prof. PhDr. Bohuslav Novotný, 
DrSc. 

Narodil sa 3. októbra 1921 v Podé-
bradoch, teda krátko pred svojím 
neočakávaným skonom oslávil 75. 
narodeniny. Vyštudoval na Filozo

fickej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe a po skončení štúdia 
krátky čas pôsobil v Muzeu hlavního města Prahy, v archeologic
kom oddelení. Už v roku 1952 odišiel pracovať na Slovensko, do 
Archeologického ústavu SAV v Nitre. Tu sa zaslúžil o vybudova
nie dokumentačného oddelenia a knižnice. Súčasne viedol terén
ne výskumy v okolí Nitry a na dolnom Pohroní. K najrozsiahlejším 
patrí mnohokultúrne sídlisko Šarovce, kde sa pokúsil aj o zacho
vanie a sprístupnenie časti výskumu keltského osídlenia. 

Od roku 1953 prednášal externe pravekú archeológiu na Filozo
fickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa v roku 
1956 habilitoval na docenta. Z Archeologického ústavu SAV pre
šiel v r. 1957 na odbor archeológie Filozofickej fakulty UK, kde 
pracoval až do svojho emeritovama na fakulte v roku 1991. Pôso
bil tu ako vedúci odboru 34 rokov a budovanie Archeologického 
seminára sa stalo jeho srdcovou záležitosťou Predovšetkým sa 
snažil vytvořit podmienky pre štúdium mladým adeptom archeo
lógie budovaním odbornej archeologickej knižnice, ktorá sa jeho 
zásluhou dostala na európsku úroveň. Pre praktické poznávanie 
materiálu vytváral postupne študijné porovnávacie zbierky а ргак-
tická práca v teréne sa stala súčasťou výučby. Svojím širokým zá
berom a rozhľadenosťou v literatúre, ktorá denne prechádzala 
jeho rukami, výrazne ovplyvnil pedagogický proces a výchovu 
študentov. 

V posledných piatich rokoch stal sa spolutvorcom a jedným 
z prvých profesorov Trnavskej univerzity. Do svojho skonu zastá
val tu funkciu prorektora. 

Stredobodom vedeckého záujmu prof. B. Novotného bola na 
Slovensku mladšia a neskorá doba kamenná, ktorej venoval celý 
rad vedeckých monografií a štúdií (Najstaršie osady na Sloven
sku 1957, Slovensko v mladšej dobe kamennej 1958. Lužianska 
skupina a počiatky maľovanej keramiky na Slovensku 1962 
a iné). Problematike doby rímskej venoval rozsiahlejšiu štúdiu eš
te počas svojho pražského pobytu. Na dobu sťahovania národov 
je zameraná monografia Sarovce (1976) a v ostatnom čase sa 
k tejto problematike vrátil v populárnovedeckej monografii Slo
vom a mečom (1995). Jeho pozornosť však v menších štúdiách 
a článkoch pútali aj všetky obdobia pravekého a včasnohistoric-
kého vývoja človeka. Svoj široký odborný záber spolu s organi
začnými schopnosťami predstavil verejnosti ako editor a hlavný 
autor Encyklopédie archeológie (1986) 

Organizačný talent uplatnil aj na poli bádateľskom. Spolu 
s manželkou, dnes prof. PhDr. M Novotnou, DrSc , položili zákla 
dy pravidelných medzinárodných sympózií o neskorej dobe 
kamennej a staršej dobe bronzovej, ktoré sa mekolkokrát konali 
aj na Slovensku. Nie v poslednom rade treba spomenúť, že svoje 
organizačné schopnosti využil aj pri vytváraní podmienok pre 
terénnu prax študentov archeológie Jeho dielom bolo postavenie 
základne pre archeologický výskum Vysokých Tatier a Spiša, kde 
sa počas letných prázdnin zacvičovali desiatky študentov 
v terénnej aj dokumentačnej práci 

Odchod prof. B Novotného znamená výraznú stratu pre 
celú archeologickú obec. ktorej mal až do poslednej chvíle 
čo povedať 

Česť jeho pamiatke. 
Prof. PhDr. Tatiana štefanovičová, CSc., 

katedra archeológie FIF UK 
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Z Á S T U P C O V I A  U K  V B R É M Á C H  

V rámci družobných kontaktov Univerzity Komenského a Univerzity Brémy uskutočnila sa v septembri už po tretíkrát výmena 
učiteibv a študentov obidvoch univerzít. 

Spolupráca začala v r, 1994, kedy jeden z 12 študijných odborov Univerzity Sfémy - odbor kultúrnych vied. prejavil záujem 
o kontakty s I TVft UK v oblasti športových vied. Odvtedy vzájomná výmena učítefov a študentov sa sústredila na poznávanie 
Systému štúdia na jednotlivých fakultách a na oboznamovanie sa s teoretickými a didaktickými východiskami jednotlivých Športových 
odvetví kurzovej výuky. 

Nemeckí študenti účasťou na našich 
lyžiarskych kurzoch, na seminároch i na 
praktickej výuke plnili vlastné zápočtové 
požiadavky. Výmena sa uskutočňovala 
pod dohľadom a vedením vedúceho študij
ného odboru prof. dr. Haralda Brauna, 
známeho a v Nemecku uznávaného špor
tového historika, ktorý okrem vedeckej 
práce venuje 50% úväzku praktickej čin
nosti. Okrem histórie sa prof. Braun špe
cializuje na lyžovanie a veslovanie. 

V spolupráci s nemeckými učiteľmi a štu-
dentami si tak mohli svoje jazykové znalos
ti overiť nielen poslucháči, študujúci cudzie 
jazyka na filozofickej fakulte, ale aj učitelia 
FTVŠ. 

Spolupráca s univerzitou v Brémách sa 
v poslednom období rozšírila aj o oblasť 
"Sportu na vysokých školách", ktorá, ako 
samostatný organizačný subjekt, spadá do 
právomoci rektora univerzity a kolégia rek

tora. Po návšteve troch zástupcov z brém
skej univerzity - jedným z nich bol práve 
prof. Braun - v Bratislave, v prvý septem
brový týždeň, sa črtajú ďalšie perspektívy 
spolupráce a možnosti uplatnenia sa na
šich študentov v oblasti využívania voľného 
času a pohybových aktivít nielen študujú
cej mládeže, ale aj všetkých vrstiev obyva
teľstva. 

Koncom septembra navštívili naši učitelia 
FTVŠ (dr. Blahutová, doc. Hellebrandt, 
dr. Kutlík a dr. Zátko) Brémy, kde boli na 
univerzite prijatí jej prorektorom - prof. Ha-
genom Lichtenbergom. Okrem návštevy 
univerzity, univerzitnej knižnice, si mohli aj 
prakticky otestovať svoje pohybové schop
nosti a technické zručnosti priamo v špor
tových objektoch fakulty pri In-Line-Skatin-
gu (korčuľovanie na kolieskových korču
liach), vo Fitness Aerobicu, na veslárskom 
kanáli športovej školy. 

Na vysokej úrovni bola aj spoločenská 
stránka našej návštevy. Okrem prijatia na 
jednotlivých pracoviskách pripravili nemec
kí kolegovia pre nás ojedinelú plavbu po 
Brémskych prístavoch za účasti predstavi
teľov a zástupcov univerzity a vysokoškol
ského športu. 

V apríli 1997 sa v Bratislave uskutoční 
odborný seminár na tému:" Sport na 
vysokých školách", kde s hlavnými refe
rátmi vystúpia zástupcovia Univerzity 
Brémy a na ktorý budú pozvaní zástup
covia pedagogických'fakúlt, telovýchov
ných katedier, ale aj študenti našej 
univerzity. 

Záverom by sme chceli vyjadriť pre
svedčenie, že táto cenná výmena bu
de pokračovať v prospech obidvoch uni
verzít. 

PaedOr. Anna Blahutová, CSc., 
FT V S UK - KTLŠP 

Anketa 

Čím sa študentom prihovára dátum 17. ш о д & и  1989? 
Od 17 novembra 1989 uplynulo 7 rokov. Študentskí iniciátori "nežnej 

revolúcie' už odpromovali. vačšina dnešných prvákov mala vtedy 12 ro
kov. Práve tých - študentov 1 ročníkov našej univerzity sme sa opýtali, 
čo im pripomína dátum 17 november 1989 

Zuzana. Prírodovedecká fakulta UK (biológia-chémia): 
"Na 17. november 1989 sa veľmi nepamätám, pretože som ešte bola 

primalá, aby som všetko dokázala pochopiť. Pamätám si len na mamu, 
ako sedí pred televízorom a tlačia sa jej slzy do očí. Až teraz si uvedomu
jem, čo sa vlastne stalo. A som hrdá na to, že som študentka. Myslím si, 
že študenti by mali pociťovať v tento deň najmä spolupatričnosť." 

Aneta, Filozofická fakulta UK (história-etnológla) 
"17. november 1989 pre mňa znamená asi tolko, čo pre ostatných štu

dentov. Teda veľa. Študenti, a vlastne všetci ľudia, sa dokázali zjednotiť 
a zvrhnúť systém, ktorý sa zdal byt neporaziteľným. Zdá sa mi, že v sú
časnosti by už niečo také ani nebolo možné. Zažiť ten pocit spolupatrič
nosti... A to ma veľmi mrzí." 

Miro, Matematlcko-fyzlkálna fakulta UK (Informatika) 
"17. november? Vtedy sa naša krajina začala uberať novým smerom 

No, zdá sa. že na jednej z mnohých križovatiek, ktorými prešla, odbočila 
na nesprávnu cestu. Nechcem však teraz nikoho obviňovat. Nikto nemo
hol vtedy vedieť, čo bude nasledovať, a práve preto by sme význam 
17. novembra v žiadnom prípade nemali znižovať. Bolo to pekné a tak by 
to malo ostať v našich pamätiach." 

Barbora, Prírodovedecká fakulta UK (biológia-chémia) 
"17. november mi pripomína pocit sily a víťazstva. Dokazuie, že človeka 

nemožno spútať na dlhý čas. Zdá sa to tak dávno, možno to ani 
nebolo...No pokiaľ bude čo i len |eden človek, ktorý si 17. novembra 
zapáli svoju súkromnú sviečku a hoci sám príde na námestie, na 17. no
vember sa nezabudne. Som rada, že práve študenti boli iniciátormi zme
ny." 

Jana, Filozofická fakulta UK (žurnalistika) 
"Myslím si, že je dôležité pripomínať si 17. november, aby sme sa 

konečne zobudili a pripomenuli si to, o čo nám všetkým vtedy išlo. Našej 
republike by pomohla ešte jedna zamatová revolúcia - ale naozajstná, 
skutočná. A práve my, študenti, by sme opat mali otvorit unavené о й  
a zatvorené srdcia." 

Gabriela Bachařové 

Piatykrat v celosvetovom finále 
Konoom novembra sa koňak) na pôde Univerzity KomenskéTic Stre

doeurópske regionálne kolo celosvetovej sutaže univerzitných dnjž-
stiev v programovaní (ACM tnternationai Colgate ^ogrammmg 
Contest). Zúčastrnlo sa ho 37 družsoev z 2* unwerz't z 8 steaoeuróo-
skyah кгар'г. Družstvo UK zložené z poslucháčov Matemabcko-fy-
zlkálnej fakulty (B. Brejova, L. Kí š, P. Mederly) obsadilo v o  vefmi 
silnej konkurencii 1. miesto a zaistilo, u ž  po  piatykrat z a  sebou, 
účast slovenských študentov v celosvetovom finále, ktoré * a  bu
d e  konať začiatkom marca 1997 v San Jose v Kalifornii (USA). 

-ei-

Viete. že v funt a juh sa v Aule UK uskutočnilo 73 promocii našich 
absolventov? А/ takú podobu má dvo/ite vitazstvo' 

NAŠA UNIVERZITA spravodaj Univerzity Komenského v Bratislave • Vydáva Univerzita Komenského • Adresa Šafárikovo п а т  i 6 S 1 8  06 Bratislava • T e i  304 111 • 
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doc. PhDr Duôan Stanek, CSc., Práv F UK. doc PhDr Ladislav Kiczko. CSc , FiF UK, doc - PhDr Daniel Škoviera, FiF UK, doc RNDr Vladimír Fajnor. CSc Prv F UK 
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Súčasná slovenská spo
ločnosť je značne polari
zovaná. Mnoho politických 
strán a hnutí sa snaži pri
lákať čo najviac voličov. 

V tomto nekompromis
nom boji hrajú prvé husle 
najsilnejšie politické sub
jekty - koaličné i opozičné. 
Zápas o získanie politickej 
podpory neobchádza ani a-
kademickú pôdu. 

Aj výročné dni študentskej 
novembrovej revolúcie 
mnohí politici využili na 
svoje politické ciele. Z tri
bún opäť zaznievali sľuby. 

Politikárčenie sa, bohu
žiaľ, prenáša i medzi štu
dentov. Začínajú sa deliť, 
rozchádzať. Študentskú silu 
a jednotu naštrbuje práve 
prehnaná politika. Jej pred
stavitelia majú eminentný 
záujem o priazeň študent-
stva. Pretonás k sebe rôzny
mi spôsobmi lákajú. V pod
state nás však využívajú len 
pre seba - študentskou pod
porou sa oháňajú v politic
kých ringoch. 

Bez študentstva by žiadna 
revolúcia nebola. Ďalšim 
vývojom v spoločnosti sme 
boli odstavení a podvedeni. 
Slová politikov nemusia byť 
vždy čestné a úprimné. Pre 
študentov je určite dôle
žitejšia ich názorová auto
nómia a objektívny pohľad 
na svet (mrs) 

ZOŽIVOTA ĽADU je názov 
výstavy fotografických ob
razov Dr. Jána Lofaja z ka
tedry žurnalistiky FiF U K, na 
ktorú vás pozývame do ga
lérie FOCUS na Štúrovej 9,1. 
posch. Výstava je otvorená 
počas pracovných dní od 9. 
do 17. hod. a potrvá do T roch 
krá Tov. 

Plesanie nad plesom 
Dopočuli sme sa zo študentských tamtamov, že sa pripravuje 

reprezentačný univerzitný ples. Mala by to byt' veľká sláva - bál, na 
ktorom by sa okrem terajších študentov a funkcionárov univerzity 
zúčastnili i bývalí absolventi našej alma mater, významné osobnosti 
kultúrneho a spoločenského života. Úmysel o to chvályhodnější, že 
usporiadatelia by mali byť z radov študentov a cieľom plesu by mala byť 
dobrá zábava. V podmieňovacom spôsobe píšeme preto, lebo nieje isté, 
či sa túto veľkolepú myšlienku podarí zrealizovať. Úmysel, ako sme 
spomínali, i niektoré počiatočné kroky sú už na svete, ale na definitívne 
áno reprezentačnému univerzitnému plesu si treba ešte nejakútú chvíľu 
počkať. Exkluzívne sa nám podarilo zistiť, že ak ples Univerzity Komen
ského nebude, s najväčšou pravdepodobnosťou sa uskutoční minimálne 
ples FiF UK. -RK-

KOMU PATRIA M L Y N Y ?  
Bratislavská časť Mlynská dolina je sídlom študentov z celého 

Slovenska. V tomto študentskom mestečku býva každoročne 
okolo desať tisíc mladých ľudí. Doposiaľ žilo pokojnou štu
dentskou atmosférou, ku ktorej bez pochýb patrili aj zábavné 
podniky - diskotéky a bary. Na „mlynoch" sa žilo prijemne. 
Vznikali nové priateľstvá, lásky. V súčasnosti je situácia odlišná. 
Študenti akoby sa navzájom od seba vzďaľovali. Navyše, za 
posledný rok sa medzi nimi udomácnila kriminalita. Už vyše roka 
každý vie, že študenti z afrických a arabských krajín očividne 
rozširujú a predávajú drogy. Svoje útočisko tu našli niekoľkí 
bezdomovci. Živia sa žobraním od mládeže. Môžeme nad tým 
zažmúriť oči. Sú to len menšie problémy v porovnaní s tým, čo sa 
deje inde vo svete. Neduhy vzrástli otvorením Jedného nového 
veľkokapacitného podniku „39". Majitelia ho vlastnou ne
schopnosťou (amožno i zámerne) urobili „neslušným". Prilákali 
ľudí z mesta - neštudentov. Stretávajú sa tu čudné individua. 
Šarvátky sú doslova na dennom programe. V honbe za ziskom sa 
majitelia ani len nepokúsili problémy riešiť. V tomto podniku v am 
nikto nezaručí bezpečnosť. Už tam raz vtrhli aj vymáhači peňazí. 
Zatiaľ ešte, našťastie, nikto nestrieľal... -PB-

FILMOVÉ STRETNUTIE 
Organizácia Slovenskej mládeže v Macfarsku usporiadala v polovici 

novembra na pôde Slovenského inštitútu v Budapešti trojdňové filmové 
stretnutie. V prvý deň sa od rána premietali filmy študentov Filmovej 
fakulty VŠMU v Bratislave a študentov Vysokej školy divadelného a 
filmového umenia v Budapešti. Poobede otvorili seminár Žánre vo filme, 
a potom premietli aj prvý film Stana Párnického Kára plná bolesti Po 
prednáške Zuzany Krížkovej na tému Film ako estetická hodnota 
premietali film Dušana Rapoša Fontána pre Zuzanu. Kapitoly z dejín 
slovenskej kinematografie potom prednášali O. Šulaj a M Cieľ. Večerný 
program patril ukážkam tvorby študentov FF VŠMU. Druhý deň sa 
prezentáciou filmov študentov VŠMU v Bratislave a študentov VŠDFU 
v Budapešti. Vtáčkovia, siroty, blázni Juraja Jakubiska, Čarbanice Evy 

• Štefankovičovej a Rapošov film Utekajme, sa popoludní striedali s 
prednáškami M. Cieľa Žánre vo filme. Počas posledného dňa stretnutia 
premietli film Dušana Hanáka Tichá radosť a diváci sa mohli porozprávať 
s jeho scenáristom O. Šulajom. - m a -

Študentská Hystéria 
V staronovom podniku Hystéria na zimnom štadióne opäť vládne 

jazz. Po prebudovaní a modernizácii zväčšil svoju kapacitu a nabral 
novú tvár Pravidelné jazzové stredy a štvrtky sú pre dnešnú mládež, 
presýtenú jednotvárnosťou hudobnej ponuky v podobných podni
koch. veľmi atraktívne Keďže aj cenová relácia, široký sortiment jedál, 
nápojov a celková situácia študentskej peňaženke vcelku vyhovuje, 
podnik sa stáva mekkou študentskej mládeže 

Novinkou, ktorá isto upúta najmä študentov z FaF UK stojacej oproti 
zimáku, je posunutie otváracieho času na ôsmu hodinu a podávanie 
raňajok. Vecfv koľkých bratislavských zábavných kluboch majú niečo 
podobné? Takže, milí študenti, Hystéha je opäť študentská (klm) 

Pivné hody 
V rámci tradičných no

vembrových Študentských 
dní usporiadaných Radou 
vysokých škôl študenti mo
hli darovať krv a následne 
podporiť tvorbu svojich 
vlastných krviniek - červe
ným vínom. A doslova vy
chutnali „bírfest", krásne to 
slovo (najmä pre najsmäd-
nejších). Dobrá hudba, mo
derátor a spevák Peter Lipa, 
Vidiek, Electric Blues Band 
a, navyše, ešte aj prajné 
počasie vygradovali záver 
dni. Obecenstvo skando
valo „ešte! ešte!" a hudob
níci sa nebránili. (kr) 

INFOBLOK 
• „Hľadám si Job" Je názov 
seminára, ktorý organizuje 
SA1A. Individuálne poraden
stvo a Informácie o pracovných 
možnostiach zabezpečujú Nora 
Beňaková a Scott Alien každý 
utorok a stredu predpoludnm 
a vo štvrtok popoludní Na vŕš
ku číslo 8. 

• SPASMUS (z lat. kŕč) Je 
časopis Bratislavského spolku 
medikov, ktorý vychadza už 
štvrtý rok. Prlnáia správy z od
borných kongresov, poviedky 
z lekárskeho prostredia, no
vinky zo spolku a v rubrike 
Kultúrne synkopy pohľad na 
súčasné dianie v slovenskej 
kultúre. 

• Fórum študentskej solida
rity (FOŠTUS), ktorému pred
sedá Juraj Ďurlna, študent prí
rodovedeckej a filozofickej 
fakulty, zaregistrovalo Minis
terstvo vnútra SR koncom ok
tóbra tohto roku. Úlohou tohto 
nového združenia bude hľadať 
optimálne riešenia študent
ských problémov, ako je 
zlepšenie stavu ubytovania, 
stravy a dopravy. 

Triumf Brna 
V telocvični FiF UK sa pri 

príležitosti Medzinárodného 
dňa študentstva uskutočnil už 
X X I .  ročník basketbalového 
turnaja, na ktorom prvýki át hrali 
aj zahraničné družstvá z ČR a 
Rakúska V ženskej i mužskej 
kategórii slávili úspech filozofi 
z Brna Naša FiF UK získala 
dvojnásobný bronz. 

(bt) 

Túto stranu pripravili študenti katedry žurnalistiky FiF UK pod vedením Maroša Smolca 


