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N3 zasadnutí Vedeckej rady UK dňa 3. marca 1907 udelil rektor UK 

prof. Ing. Ferdinand Devínsky, DrSc., VelVu zlatú medailu UK prot. 
MUDr. Jurajovi Švecovi, DrSc., rektorovi UK v rokoch 1991 - 1997, za 
významný príspevok k napredovaniu Univerzity Komenského, vdaka kto
rému sa táto dostala do povedomia medzinárodnej akademickej obce ako 
siina. demokratická a uznávaná inštitúcia. Za to, Je svoiimi aktivitami pozi
tívne ovplyvnil rozvoj nielen Univerzity Komenského, ale významnou mie 
rou pnspel a| ku zvýšeniu kvality vysokoškolského systému v Slovenskei 
republike i z medzinárodného pohľadu 

Pamätná zlaté medaily Univerzity Komenského obdržali tiež 
odstupujúci dekani UK • doc. PhDr. Miroslav T. Bažany, CSc., prof 
RNOr. Jozef Krcho, DrSc., doc. RNDr. Peter Mederly, CSc., prof. MUDr 
Peter Mráz, DrSc., prof. PhDr. Ján Paulíny, CSc., a doc. RNDr. Anton 
Zrubák, CSc. 

Zároveň prevzalo menovacie dekréty 40 nových Členov Vedeckei ta 
dy UK (jh) 

Britský velVyslanec P. HARBORNE 
navštívil Univerzitu Komenského 

V dopoludňajších hodinách 4. marca 1997 vykonal veľvyslanec Veľkej 
Británie v Slovenskej republike J.E. Peter Harborne návštevu na Univer
zite Komenského, kde ho prijal jej rektor prof. Ing. Ferdinand Devínsky, 
DrSc. V úvode rozhovoru zablahoželal P. Harborne novému rektorovi UK 
prof. Devínskemu k jeho zvoleniu za rektora a vyslovil presvedčenie, že bude 
i naďalei pokračovať spolupráca UK s inštitúciami reprezentujúcimi Veľkú Bri
tániu na Slovensku, ako aj s britskými vysokými školami. V odpovedi rektor 
UK prot. Devínsky britského hosta uistil, že smerovanie univerzity a kontinuita 
spolupráce sa nemenia a že jedným z hlavných cieľov UK ostava podporovat 
mtergáciu SR do Európskej únie. Ďalej informoval hosta o konkrétnych kro
koch UK nielen pri zvyšovaní počtu študentov, ale aj v prispôsobovaní systé
mu výučby na UK vzdelávaniu na vysokých školách v rozvinutých krajinách 
Britský veľvyslanec sa tiež zaujímal o situáciu na vysokych školách po prijatí 
novely vysokoškolského zakona, pričom zdôraznil, že stupeň rozvoja akade
mických slobôd ie dôležitým kritériom pre vstup SR do Euiopskei unie (jh) 
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Na aktuálnu tému 
Začiatkom februára obdržala Univerzita Komenského z Ministerstva školstva SR rozpočet školy na rok 1997. Vzápätí jeho 

rozdelenie na jednotlivé súčasti UK prerokovalo a schválilo Kolégium rektora UK a Akademický senát UK. Postupovali pritom 
podľa kritérií, ktoré s drobnými úpravami platia na UK už 5 rokov a ktoré zabezpečujú transparentnost a objektivitu rozdeľovania. 
Tento legislatívny akt každoročne patri k jedným z najdôležitejším rokovacích bodov najvyšších univerzitných grémii, pretože 
determinuje chod školy počas celého fiskálneho roka. 

• Môžeme očakávať, pani kvestorka, že sa v roku 1997 zlep
ší  finančná situácia univerzity? 

- To, bohužiaľ, nie. Objem rozpočtu UK na rok 1997 predstavu
je 980,3 mil. Sk. V porovnaní s upraveným rozpočtom v roku 
1996 to síce znamená nárast o 3,06%, ale ak zoberieme do úva
hy 2,5%-né krátenie rozpočtu, ktoré vykonalo MF SR koncom mi
nulého roka, potom nárast je len 
0,5%. A to je menej, ako prírastok 
miezd na tarifné platy od 1.7.1996. 
Predpokladáme však, že sa v prie
behu roka, najmä vďaka mimoroz-
počtovým a grantovým prostried
kom, ako i vplyvom ďalších úprav, 
zvýši celkový objem výdavkov UK 
približne na 1,15 mld. Sk. 

V časti bežných výdavkov, urče
ných na zabezpečenie denného 
chodu školy, dostala UK 179,5 mil. Sk, čo je o 13,7 mil. Sk viac 
ako vlani, avšak i tak tento objem predstavuje len asi dve tretiny 
bežných výdavkov pridelených UK v roku 1991! Keď navyše zo
hľadníme každoročnú infláciu, budeme reálne pracovať s menej 
ako jednou tretinou objemu prostriedkov roku 1991. Treba tiež 
poznamenať, že v rámci bežných výdavkov prudko vzrástol po
diel účelovo určených finančných prostriedkov, napr. na energie, 
ubytovanie a stravovanie študentov, stravovanie zamestnancov, 
a pod. Zvýšenie vyplýva predovšetkým z nárastu cien za energie, 
nákladov na ubytovanie študentov, stravovanie študentov a za
mestnancov. Novým vstupom, ktorý bolo treba zohľadniť v rozpi
se, je podľa novelizovaného Zákonníka práce povinnosť zamest
návateľa hradiť pracovníkovi príspevok na náklady na stravu vo 
výške 55% ceny hlavného jedla (max. 27,50 Sk/deň). Táto čiast
ka predstavuje na UK vyše 14,6 mil. Sk, zaťažuje prevádzku školy 
a v podstate celý prírastok týchto prostriedkov prejeme. Parado
xom je, že študentom ostal príspevok na hlavné jedlo nezmene
ný, takže platia za 1 stravný lístok viac ako zamestnanci. 

Na rozdiel od bežných výdavkov, ktorých výška od roku 1991 
permanentne klesá, vzrastá objem mzdových prostriedkov - do
siahli už sumu 530,6 mil. Sk, čo je o 19,1 mil. Sk viac než v roku 
1996. Percentuálny nárast - 3,5% však prezrádza, že zvýšenie 
pokrýva len tarifné platy určené k 1. 7. 1996, nič iné. Dlhodobým 
porovnaním vývoja bežných výdavkov a mzdových prostriedkov 
vidieť, že vlastne dochádza len k prelievaniu výdavkov z pro
striedkov určených na chod školy do oblasti osobných výdav
kov, najmä ak do týchto výdavkov zahrnieme i platby do po
istných fondov. Názorne to dokumentuje graf 1, kde z celého 
rozpočtu UK až 78% tvoria výplaty fyzickým osobám a odvody 
do poistných fondov a 22% rozpočtu 'musí'" stačiť na chod uni
verzity, pedagogický proces, včítane potrieb vedy a kapitálových 
výdavkov. Štruktúru rozpočtu UK vo všetkých položkách znázor
ňuje aj graf 2. 

V oblasti kapitálových výdavkov, určených na obstaranie 
a zhodnotenie hmotného i nehmotného majetku, sa na potreby 
školy (par. 4018 a ďalšie) spolu delilo 15,6 mil. SV, pre potreby • 

vedy (par. 2001) 5,1 mil. Sk, čo je približne na úrovni minulého 
roka. 

Celkove môžno povedať, že sa finančná situácia školy oproti 
predchádzajúcemu roku nezhoršila dramaticky Pridelené finanč
né prostriedky by mali (pri terajších cenách!)pokryl náklady na 
energiu, mzdové prostriedky a štipendiá pre doktorandov V ob 

lasti miezd doteraz nie je z úrovne 
MŠ SR a MF SR doriešený prob 
lém odmeňovania lekárov-peda 
gógov našich lekárskych fakúlt, 
vykonávajúcich na klinikách úko 
ny spojené s priamou zdravotníc
kou starostlivosťou 
Opäť, tak ako po minulé roky, bu 

dú chýbať prostriedky na chod 
školy, na opravy a údržbu budov, 
najmä striech, strojového parku, 

na nákup materiálu, literatúry, softvéru, na nové technológie, ako 
aj prostriedky na inštitucionálnu vedu Nedostali sme žiadne 
prostriedky na areál získaný po vysťahovaní Ekonomickej univer 
zity do Petržalky. Z tohto hľadiska je rozpočet UK (ednoznačne 
nedostatkový a diskriminujúci našich lekárov učiteľov Takto ho 
hodnotilo Kolégium rektora UK aj Akademický senát UK 

• V  rámci kritérií ročného rozdelenia rozpočtu UK na tento 
rok boli prijaté dve novinky. Môžete nás s nimi oboznámiť? 

- Kolégium rektora UK i Akademický senát UK súhlasili s návr 
hom vedenia UK. aby z tej časti výdavkov na prevádzku, ktorá ie 
určená ako rezerva na havárie a nepredvídateľné udalosti boto 
vyčlenených 10% ako podpora vedeckých, pedagogických 
a umeleckých projektov mladých zamestnancov UK To známe 
ná, že si na univerzite vytvoríme vlastný lond pre odborný rozvoj 
našich mladých pracovníkov. Druhou novinkou je, že nevyčerpa
ný zostatok rezervy kapitálových výdavkov k 15. 9. 1997, určený 
na havarijné a nepredvídateľné situácie, sa použije na moderni
záciu vybraných zariadení IKS jednotlivých súčastí UK 

• V roku 1991 študovalo na UK vo všetkých formách štúdia 
asi 17000 študentov, dnes ich počet dosahuje 25000. Zvýšil 
sa aj počet zamestnancov UK? 

- Naopak - počet zamestnancov poklesol. Kým ku koncu roka 
1991 zamestnávala UK 5101 pracovníkov, v súčasnosti, teda 
k 31.12.1996, len 4872 pracovníkov (prepočítaných na plny 
úväzok). Z tohto počtu je 1957 učiteľov, 398 vedeckých pracovní
kov a 2516 ostatných zamestnancov Napriek podstatnému zvý
šeniu počtu študentov sa nám doposiaľ darí zabezpečovať chod 
a ešte aj neznižovať kvalitu školy. Treba však konštatovať, že 
v súčasných finančných podmienkach sme už dlho na hrani 
ciach možností a bez finančných dotácií sa kapacita školy už 
nedá zvyšovať. Myslím si, že prostriedky, ktoré vláda hodlá in 
veslovať do nových vysokých škôl, by sa mohli rozumnejšie 
a efektívnejšie využiť už na jestvujúcich vysokých školách (jh) 

Podiel výplat fyzickým osobám 

a odvody do poistných fondov no UK v r. 1997 

Ostala* výdavky 
22% 

Výplaty fyacfcý. 
oaobéa • odrody 

Rozpočet UK no r 1997 (mil Sk. véetky položky) 
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0 ROZPOČTE UK NA ROK 1997 
hovoríme dnes 

s kvestorkou UK 
Ing. Zorou Dobnkovou 
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P R E Z I D E N T  S R  M I C H A L  K O V Á Č  M E D Z I  Š T U D E N T M I  U N I V E R Z I T Y  K O M E N S K É H O  

Návšteva hlavy štátu na MFF UK 
V rámci pracovnej návštevy štvrtého bratislavského obvodu zavítal 5. marca 1997 prezident Slovenskej republiky Michal Kováč 

s manželkou aj na pôdu Matematicko-fyzikálnej fakulty UK. Privítali ho spoločne rektor univerzity prof Devínsky a dekan fakulty doc 
Fischer. Napriek prísne vymedzenému času - 75 minút - stihol pán prezident nadviazať priateľský, neformálny kontakt s vedením fakulty, 
oboznámiť sa s aktuálnou situáciou vo vedeckovýskumnej a pedagogickej činnosti a s možnosťami a záujmom o štúdium na matema
tických. fyzikálnych a informatických odboroch fakulty. 

obyvateľov štátu. Práve študenti, univerzitní 
učitelia a umelci majú šancu v rozhodujú
cej miere ovplyvňovať štýl a spôsob jestvo
vania širokého občianskeho spoločen
stva." Pán prezident chápe dôvody, prečo 
sa niektorí obracajú k spoločnosti chrb
tom, ale nemôže s tým súhlasiť, pretože: 
"vaši blízki, vaši predkovia i vaše budúce 
detí si to nezaslúžia. .. Problémy dneška 
nemusia byť aj problémami zajtrajška. A že 
to, či budú alebo nebudú, závisí do velkej 
miery aj od vás." 

V samotnej besede preukázali študenti 
Matematicko-fyzikálnej fakulty UK svoju vy
spelosť, spoločenskú rozhľadenosť, anga
žovanosť a kultivovanosť, s ktorou kládli aj 
tzv. otázky "na telo". Boli zvedaví na proble
matiku referenda o vstupe do NATO, pria
mej volby prezidenta, možnosti meniť ústa
vu referendom. prezidentských právomocí, 
ale aj základnej vojenskej služby, ö tvr
denia p. prezidenta z roku 1993, že 
"...premiér Mečíar je presvedčený demo
krat.', alebo kedy bude na Slovensku žičli
vá atmosféra pre intelektuálnu prácu. Po
slucháčov si pán prezident získal aj prizna
ním, že bol tiež "normálnym študentom", 
ktorému sa najmä v počiatkoch štúdia pri
trafil aj opravný termín skúšky 

Slová dekana v závere stretnutia, ktorými 
poďakoval prezidentovi SR za návštevu 
a odovzdal Pamätnú zlatú medailu fakulty, 
zanikli v búrlivom potlesku. 

Martin Belluš 
MFF UK 

Hlavným bodom programu bola bezmála 
60 minútová beseda pána prezidenta 
a akademickou obcou, učiteľmi a študent
mi MFF UK. V preplnenej velkej posluchár
ni privítali hlavu nášho štátu srdečným 
potleskom okolo 300 študentov, pedago
gických pracovníkov a zamestnancov fa
kulty. V krátkom úvodnom príhovore vyslo
vil pán prezident aj myšlienku, že: "Len 
v slobodnom, prosperujúcom, ekonomicky 
i sociálne vyspelom spoločenstve sa môže 
presadiť čo najviac talentovaných, húžev
natých a pracovitých individualít a osob
ností. Jedno sa spája s druhým, odborná 
a mravná kvalita jednotlivcov je východis
kom pre hodnoty skupiny, národa, štátu, 
ľudskej civilizácie - a dobre vybudovaná 

spoločnosť so zákonnými i praktickými 
zárukami rovnoprávnosti, rovnocenných 
príležitostí a vôbec spravodlivosti pre kaž
dého príčinlivého je najprimeranejším rám
com života každej bunky väčšieho či men
šieho spoločenstva. To však predpokladá, 
že občania nebudú pasívni a nebudú 
čakať, čo im ktosi iný poskytne. A osobitne 
to platí o študentoch." Vystríhal dalej pred 
apatiou, tichým egoizmom, spoločenskou 
ľahkomyseľnosťou a ľahostajnosťou, ktoré 
sú nebezpečné a doslova zhubné "Na
opak, životodarnosť večnej a neustále sa 
opakujúcej túžby akademickej obce po ne
závislosti a slobode myslenia, poznávania, 
bádania, ale aj každodennej existencie mu
sí znovu a znovu ovplyvňovať aj ostatných 

Prezident na pôde JUF UK v Martine 
Sála vedeckej rady Jesseniovej lekár

skej fakulty UK v Martine napriek svojej 
velkosti v utorok 25. marca večer kapa
citne jednoducho nestačila uspokojiť 
obrovský záujem pedagógov a študen
tov školy o stretnutie so slovenským 
prezidentom Michalom Kováčom. 

Prítomní zaplnili každučké voľné miesto 
a tí, ktorí sa dovnútra nevmestili, počúvali 
diskusiu aspoň vonku na chodbe, študen
tov a pedagógov zaujímali predovšetkým 
otázky budúceho osudu vysokého školstva 
na Slovensku. Chceli vedieť podrobnosti 
stretnutia prezidenta s predstaviteľmi Koor
dinačného centra štrajkových výborov vy
sokoškolákov. Búrlivý potlesk zožal prezi
dent predovšetkým za odpoveď na otázku, 
čo považuje za záruky demokracie na Slo
vensku. Podľa prezidenta je jednou zo 
záruk aj udržanie a upevnenie akademic
kých slobôd na vysokých školách. Mnohí 
prítomní s obavami načrtli problém rastu 
počtu vysokých škôl, čo môže znamenať 
pokles úrovne vysokého školstva, ale aj fi 
nančné problémy pre existujúce vysoké 
školy. Zakladanie nových vysokých škôl 

odčerpá podľa nich financie na bežné fun
govanie ostatných škôl. "Kritizujem tieto 
kroky vlády, veď dnes ťažko prežívajú aj 
existujúce zabehnuté a známe vysoké ško
ly. Zriadenie univerzity je zložitý a zodpo
vedný proces, ktorý si vyžaduje ujasne
nú koncepciu a spoločenské prediskutova
nie medzi odborníkmi. Aký projekt a aká 
koncepcia však boli predložené v tomto 
prípade? Myšlienka sa zrodila v hlave 
jedného človeka a jeho blízki ju posluš
ne podporili," konštatoval prezident. Je
ho slová podporil jeden z pedagógov, kto
rý uviedol, že aj ich vysoká škola sa 
kreuje už 28. rok a iba niekolko rokov 
ju možno považovať za plnohodnotnú 
fakultu... 

Smiech vyvolala poznámka jedného 
z diskutujúcich, že podlá platného jazyko
vého zákona budú musieť zrejme vykoná 
vať promočný ceremoniál v latinskom jazy
ku protizákonne... Podľa M Kováča sa 
mnohé sporné body jazykového zákona 
vynárajú postupne a časom bude potrebné 
zákon novelizovať 

(Sme, 27. 3. 1997) 

ÚSPECH 
našich študentov 

Americká informatická spoločnosť organi
zuje každoročne celosvetovú súťaž v prog
ramovaní vysokoškolských družstiev V ne-
defu 2. marca 1997 sa konalo v San Jose 
v Kalifornii už 21 finále tejto sútaže O učast 
vo finále bojovalo v regionálnych kolách 
viac ako 1000 družstiev z vysokých škôl šty
roch kontinentov Vynikajúcu úrovert našich 
mladých programátorov potvrdila už pata 
finálová účast za sebou a celkove 7 miesto 
z 50 finalistov Družstvo Univerzity Ko
menského. tak ako po minule roky. tvorili 
študenti matematicko-fyzikalnej fakulty. 
Tentoraz to boli Bronislava Brejova. Ladi
slav Kis a Pavol Mederly. Vyrieš o jednu 
ulohu menej ako vitazne družstvo z Harvey 
Mudd College a predbehli v poradí take 
svetoznáme školy, ako napr Massachusetts 
Inst of Technology. Stanford University 
Harward University. Moskovskú univerzitu 
Česku technickú univerzitu atd 

Medzi informatikmi v USA sa o sloven-
skych študentoch ho von s najvyšším uz^a 
nim Patri im naša vdaka za dotxu fee*e 
zentaou 

(mb) 

3 



P R E D S T A V U J E M E  N O V Ý C H  PROREKTOROV U K  

Od 1. februára 1997 má Univerzita Komenského dvoch nových prorektorov. 
Prof. MUDr. Peter Mráz, DrSc., bol rektorom UK menovaný za prorektora pre zahraničné vzťahy 

a doc. JUDr. Peter Kresák, CSc., za prorektora pre rozvoj legislatívy a vzťahy s verejnosťou. 

Doc. JUDr. Reter Kr esa K, CSc. 

Narodený : 24. 4. 1954 
Vzdelanie : 1978 vysokoškolské (PR FUK Bratislava) 

1981 - JUDr 
1984-CSc. 
1991 - docent 

Významné pracoviská, kde doposiaľ pôsobil: 
1978 -1984 - Ústav štátu a práva SAV 
1984- PF UK-dodnes 
1988 - 7 mesačný študijný pobyt na University of Virginia, Charlottesville, 

V A  
1991 - absolvoval Salzburský seminár (Salzburg Seminar ol  American 

Studies) 
- mesačný študijný pobyt na Faculteit der Rechtsgeleerdeiheid, 

Groningen, Holandsko. 
1992 - sudca Ustavného súdu ČSFR 
1993 - 6 mesačný študijný a prednáškový pobyt na University of Michi

gan, Ann Arbor, Ml 
1994 - mesačný študijný pobyt na madridskej Universitad Complutense 

v Španielsku 
1996 - 5 mesačný prednáškový pobyt na College of Law, University of 

Tulsa, predmet prednášok - 'Porovnávacie ústavné právo" 
Od roku 1988 prednášal na viacerých zahraničných konferenciách 

a sympóziách v USA, Rakúsku, Švajčiarsku, Malte, ČR. 

V rokoch 1991 - 1993 bol spolupracovníkom Centre Study of Constitutio
nalism in Eastern Europe, the Chicago University School of Law • 
USA. 

Je vedúcim kolektívu autorov pripravujúcich pre študentov stredných 
škôl učebnicu o ľudských a občianskych právach v SR. 

Okrem pedagogičke] a vedeckei práce bol do roku 1993 zapojený do 
činnosti viacerých odborných komisií v oblasti ústavnei legislatívy doma 
i v zahraničí (napr. Komisia FZ, ktorá pripravila návrh Ustiny základných 
práv a slobôd ČSFR, Komisia SNR poverená prípravou návrhu Ústavy 
SR, v roku 1992 zastupoval Slovenskú republiku v Komisii Rady Európy 
Za demokraciu prostredníctvom práva, v roku 1994 viedol komisiu exper
tov MV SR, ktorá pripravila návrh nového volebného zákona do orgánov 
miestnych samospráv) Je tiež členom redakčnei rady odborného časo
pisu pre oblasť štátu a práva SAV - Právny obzor 

V súčasnosti prednáša porovnávacie ústavné právo aj na Inštitúte me
dzinárodných vzťahov pri PF UK. ktorý sa zameriava na prípravu budú 
a c h  diplomatov v Slovenskei republike a pre poslucháčov katedry polito 
lógie FF UK. V rokoch 1994 a 1995 prednášal pre študentov College of 
Law, University of Tulsa (USA), predmet Comparative Constitutional Law 
V ráma Letnej školy organizovanei v spolupráci s PF UK spolupracuje na 
viacerých projektoch s dalšími zahraničnými univerzitami, mimovládnymi 
organizáaami a vedeckými pracoviskami v Rakusku. USA. Taliansku 

Od roku 1994 |e poradcom Ústavného súdu SR 

• Pán prorektor, začínate pracovať 
v oblasti, ktorá doposiaľ nebola štan
dardnou súčasťou práce prorektorov 
Univerzity Komenského. Mohli by ste 
stručne objasniť, ktoré boli hlavné dôvo
dy jej vzniku a aké ciele vedenie univer
zity v tejto oblasti sleduje? 

- Áno, je pravdou, že rektorom Univerzity 
Komenského doposiaľ pomáhali pri ich 
práci v oblastiach, ktoré taxatívne vymenú
va Štatút Univerzity Komenského, tradične 
štyria prorektori. Tá istá univerzitná norma 
však zároveň konštatuje, že celkovo môže 
pôsobiť na univerzite až päť prorektorov. 
Dáva teda možnosť rektorovi UK, aby v prí
pade, ak sa na základe určitých skutočnos
tí rozhodne, poveril jedného zo svojich 
prorektorov aj oblasťou, ktorú univerzitný 
štatút priamo nedefinuje. 

Bezprostredné dôvody, ktoré viedli pána 
rektora Devínskeho ku kreovaniu miesta 
prorektora pre rozvoj legislatívy UK a styku 
s verejnosťou, by zrejme najlepšie objasnil 
on sám. Isté však je, že ešte pred ofi
ciálnym zverejnením môjho menovania 
pre tento úsek, som mal s pánom rekto
rom niekoIVo rozhovorov. Rozoberali sme 
v nich nielen súčasné právne postavenie 
univerzity, ale aj celkovú situáciu v oblasti 
univerzitnej (a nielen univerzitnej) legislatí
vy. V stručnosti však možno povedať, že ta
kéto sústredenie pozornosti na oblasť 
legislatívy sleduje nielen skvalitnenie vnú
torných univerzitných noriem, no rovnako 
aj účinnejšie obhajovanie záujmov univer
zity v oblastiach, ktoré sa bezprostredne 
dotýkajú výchovy, vzdelávania i vedeckej 
činnosti. 

Učitelia i vedeckí pracovníci nielen na 
Univerzite Komenského už určite vedia, čo 
priniesla napríklad novela vysokoškolské
ho zákona. Jej uvádzanie do života na 
pôde vysokých škôl si už vyžiadalo, a ešte 
si nepochybne vyžiada, značné množstvo 

citlivej práce predovšetkým v oblasti nor-
moťvorby. Táto nás čaká nielen na úrovni 
UK a jej jednotlivých fakúlt, ale aj v rám
ci existujúcich vzťahov medzi univerzitou 
a ministerstvom školstva. Prvý významnejší 
legislatívny návrh, na ktorý sme už museli 
reagovať, bol návrh vyhlášky MŠ SR o dok-
torandskom štúdiu. Jeho analýza i opo
nentúra si vyžiadala značné množstvo 
práce na úrovni univerzity, ale aj fakúlt, kto
rých pracovníci prispeli svojimi cennými 
poznatkami. Akademická obec je už určite 
oboznámená so skutočnosťou, že po 
dôkladnom obsahovom i formálnom roz
bore musela univerzita tento návrh ako ce
lok odmietnuť. Pri tejto príležitosti sme však 
predložili MŠ SR vlastný návrh na riešenie 
minimálne tých najvypuklejších sociálnych 
problémov doktorandov, do ktorých posta 
venia zasiahol vysokoškolský zákon. Aj 
keď ani uvedené problémy ešte zďaleka 
nie sú vyriešené, neostáva nám než dúfať, 
že podobná situácia sa nebude opakovať 
príliš často a že sa podarí obhájiť riešenia, 
ktoré budú zodpovedať požiadavkám po 
nezávislej tvorivej pedagogickej a vedeckej 
práci 

Súčasné znenie vysokoškolského záko
na však predpokladá prijatie aj viacerých 
dalších vykonávacích predpisov, a to som 
ešte nespomenul potrebné zosulaďo 
vanie univerzitných a fakultných noriem 
s vysokoškolským zákonom a potrebne 
skvalitňovanie ich formálnej i obsahovei 
stránky. 

Ako ukázal už prvy mesiac môjho pôso
benia na úseku legislatívy, na nedostatok 
práce si určite nebudem môcť sťažovať. 
Mal som už možnosť spoznať takpovediac 
"na vlastnej koži", že toto je problém, ktorý 
sa dotýka prakticky celého riadenia tak 
zložitého organizmu, akým je Univerzita 
Komenského. 

V oblasti styku s verejnosťou sa mi situá
cia zatiaľ javí byť o niečo pokojnejšia. Je to 
iste najmä vďaka zabehnutému oddeleniu, 
ktoré pracuje na tomto úseku už dlhšie 
Svoju úlohu pritom určite zohráva aj 
•miernejší tlak zvonka'. Veľa si však sľubu
jem najmä od prvého stretnutia novovyme
novaných členov redakčnej rady "Našej 
univerzity" z jednotlivých fakúlt Očakávam 
totiž, že sa v budúcnosti podarí účinnejšie 
funkčne prepojiť aj toto servisné oddelenie 
univerzity s jej fakultami í ďalšími pracovis 
kami. Iba tak dokážeme účinnejšie pro
pagovať navonok hodnotné výsledky, ktoré 
dosahujú učitelia a vedeckí pracovníci 
UK Aj  na základe svojich početných skú 
seností z pôsobenia na zahraničných 
univerzitách som sa presvedčil, že sa 
skutočne máme čím pochválit Ako občan 
Slovenskej republiky a zároveň vysoko
školský pedagóg totiž jednoznačne vni 
mam, že postavenie a ohodnotenie vy
sokoškolských pracovísk doma zďale 
ka nezodpovedá ich reálnemu prínosu 
pre rozvoj spoločnosti, o ktorom niektorí 
v súčasnosti lak často a veľa iba ho
voria 
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P R E D S T A V U J E M E  N O V Ý C H  PROREKTOROV U K  

Prof. MU Dr. Reter Mráz, DrSc. 

Narodený: 28. 12. 1940 v Bratislave 
Vzdelanie: 1963 - Lekárska fakulta UK v Bratislave 

1971 - CSc. 
1980 - docent 
1991 - DrSc. 
1991 - profesor 

Zamestnanie: 1963 - až dodnes Anatomický ústav LF UK 
(1990 -1994 prednosta ústavu) 
(1990 -1991 predseda Akademického senátu LF UK) 
1991 -1997 dekan LF UK v Bratislave 

Zahraničné pobyty: 1971 - 1972 Velká Británia, Sheffield University, kde 
pracoval na Department of Human Biology and Anatomy a v Electron 
Microscopy Research Centre. 
1982 - 1983 - učiteľ na Lekárskej fakulte University of Malta, Department 
of Anatomy 

Odborný a vedecký profil 
V odbornej práci sa prof. Mráz orientoval najmä na otázky neurocytoló-

gíe, riešené predovšetkým transmisnou elektrónovou mikroskopiou 
a imunocytochemickými metódami. Predniesol ako autor alebo spoluau
tor 138 prednášok na kongresoch a odborných sympóziách a publikoval 
75 vedeckých prác. Dve práce v r. 1985 a 1986 boli odmenené ako naj

lepšie publikácie roka. Monografia 'Metódy elektrónovej mikroskopie ži
vočíšnych tkanív* (v spoluautorstve s J. Polónyím) bola odmenená v r 
1989 najvyšším ocenením - Cenou prezídia čs. lekárskej spoločnosti 
J. E. Purkyne. Za preklad diela 'Anatómia človeka" spolu so spolupra
covníkom obdržal v roku 1994 cenu Mateja Bela Slovenského literárneho 
fondu v kategórii prírodných a lekárskych vied. Za celoštátnu učebnicu 
"Pitevné cvičenia" spolu so spolupracovníkom dostal v r. 1996 cenu Slo
venského literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii 
prírodných vied. 

Niektoré súčasné funkcie 
V súčasnosti je prof. Mráz členom vedeckých rád Lekárskej fakulty UK, 

UK, Inštitútu pre dalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v zdra
votníctve, Fakulty ošetrovateľstva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, 
členom niekoľkých redakčných rád odborných časopisov v SR a ČR. Na 
návrh Inštitútu pre dalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a po 
nominačnom pokračovaní sa v r. 1992 stal členom Royal Society of 
Health v o  Veľkej Británii, členom rady AMSE (Association of Medical 
Schools of Europe), predsedom a členom komisie pre obhajoby kandi
dátskych a doktorských dizertačných prác v odbore anatómia, histológia 
a embryológia, garantom štúdia všeobecného lekárstva na LF UK v Brati
slave, členom Rady ministra zdravotníctva SR. 

• P á n  p r o r e k t o r ,  a k o  s a  b u d e  ď a l e j  

r o z v í j a ť  z a h r a n i č n á  o r i e n t á c i a  n a š e j  

u n i v e r z i t y  a k t o r ý  p r o b l é m  v o b l a s t i  m e 

d z i n á r o d n e j  s p o l u p r á c e  p o v a ž u j e t e  z a  

n a j p á l č i v e j š í ?  
- R o z v o j  zahran ičných stykov  našej  uni

verzity v ž i a d n o m  pr ípade n e c h á p e m  tak, 
ž e  s a  b u d e  postupovať podľa nejaké
h o  centrálne v y p r a c o v a n é h o  univerzitného 
p lánu a ž e  b u d e m e  diktovať fakultám, 
s k ý m  m a j ú  spolupracovať Fakulty  m a j ú  
s v o j u  p r á v n u  subjektivitu, j e  treba i m  pone
chať dostatočný priestor, a b y  s i  s a m i  mohl i  
budovať z a h r a n i č n é  s tyky  podľa svoj ich 
kontaktov, pretože všetky fakulty u ž  m a j ú  
v tejto oblast i  z n a č n é  skúsenost í .  Takt iež  
s a  n e d o m n i e v a m ,  ž e  j e  účelné podpisovať 
n a  úrovni  rektorátu ďalšie z m l u v y  o bilate
rálnych a l e b o  mult i laterálnych vzťahoch 
UK, a l e  s k ô r  b y  s m e  s a  m a l i  zamerať n a  

to, a b y  s a  univerzita skutočne dostala 
č o  najskôr d o  Európy.  T o  napríklad zna
mená,  a b y  nevznikal i  v zahraničí  problémy 

s uznávaním našich d i p l o m o v  a l e b o  skú
šok Bývalá Č e s k o s l o v e n s k á  republ ika ma
la veľa z týchto p r o b l é m o v  vyr iešených,  
v z á j o m n é  uznávanie  vzdelan ia  b o l o  súčas
ťou medz iv ládnych d o h ô d  takmer  s o  všet
k ý m i  štátmi E u r ó p y  a m n o h ý m i  kraj inami 
sveta. P o  rozdelení  republ iky vzn ik lo  v tejto 
oblasti  v á k u u m ,  pretože m n o h é  d o h o d y  
neboli  automaticky prevzaté, j e  ich potreb
n é  obnoviť a lebo uzatvoriť iné, č o  j e  ú l o h o u  
centrálnej štátnej správy.  

Konkrétne otázkami  v z á j o m n é h o  medzi
národného uznávania  dosiahnutého vzde
lania s a  z a o b e r á  pracovná s k u p i n a  pri Mi
nisterstve školstva S R  M u s í m  však  konšta 
tovať, ž e  o ich práci s m e  veľmi  m á l o  infor
movaní ,  a preto n a š o u  prioritnou ú l o h o u  
v najb l ižšom o b d o b í  b u d e  iniciovať ožive
nie činnosti  tejto pracovnej  s k u p i n y  a žía-
danie  konkrétnych výs ledkov.  

D o c .  R N D r .  S v e t o z á r  K a l a v s k ý ,  CSc,,  i naďalej  v y k o n á v a  funkciu prorektora U K  pre v e d e c k o v ý s k u m n ú  činnosť. 

D o c .  P h D r .  I g o r  B r e z i n a ,  CSc.,  doterajší  prorektor U K  pre medzinárodné vztahy, b o l  rektorom U K  m e n o v a n ý  z a  prorektora U K  pre vý-

chovno-vzdelávaciu činnosť. 

Každý rok sa v o  svété koná nespočetné množstvo medzinárodných vý
stav a velTrhov Informujúcich záujemcov o možnostiach štúdia na domá
cich í zahraničných vysokých ško

lách, o rôznych vyšších formách | | | í | | | f 7 Í t l  l í l l l l t k í k í  
vzdelávania, ponúkajúcich účasf U R I i C I ĺ I I I  K I I C I S I C I I  
na r o z l A i ý c h  jazykovýcn kurzoch 
a vzdelávacích programoch Me
rané kilometrami, je pre nás naj
bližším veľkým medzinárodným 
veľtrhom o pomatuntnom vzdelá
vaní viedenské výstava, ktorej 
dvanásty ročník pnpravili organi-
záton v dftoch 6 - 9. marca 1097 
v o  viedenskej Stadthatie. Tak ako 
vJant I tohto roku sa na výstave 
s vlastnou expozíciou zúčastnila 
aj Univerzita Komenského. Expo
zíciu za pomoci fakúlt pripravilo 
Oddelenie vzťahov s verejnosťou 
RUK a ÚJOP Cieíom našej účasb 
bolo predstavil predovšetkým 
rakúskej verejnosti Univerzitu Ko
menského, jej fakulty, ÚJOP a in
formovat o rôznych možnostiach 
štúdia na našej vysokej škole. Na výstave sa prezentovalo 
približne 175 Vysokých šk&l. fa

kúlt vzdelávacích inštitúcií, z toho 28 mimorakúskyeh. medzi nimi Slo
vensko zastupovala iba naša univerzita. Počas celého trvania zazname

nala výstava veľkú návštěvnost nieten 

M

i m a | e u |  I I в  U l e h l i  "akúskyoh šfcjdeniov - maturantov, 

V j i l i V C  V I  VIEIII ate aj pedagógov, rodičov, záujem
cov o rôzne jazykové kurzy a vyššie 
formy vzdelávania 

Návštěvnost v stánku U K  nebola, 
prirodzene, tak vefká ako u našich 
rakúskych susedov. Zo « r a n y  domc
o c h  študentov bol záujem o možnos
ti štúdia medicíny a práva n a  UK, in
formácie o našicfi fakultách žiadali a; 
slovenskí maturanti, kon&acj streenú 
školu v Rakúsku Viacero navš^vr.'. 
kov sa zaujímalo o ponuky štúaa a 
kurzov LUOPu, úspech zaznanenal-
aj vystavovane učebnice a stovreky 

I ked účast Ľmverzjty Komenskeoo 
n a  medzinaiodnych informačných 
fórach je ftnančne mimoriadne ná
ročné, je jednou z oesí. ktorou prerw-
kame o o  povedome zah-an-čn«; 
verejnosti, Jíriroe do sveta n^ier« 
jx>znatky o poskytovanom vzdeláva
ní na našej Alma mater, ale aj je-
dobre meno J. Hlnneroví  
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M E D Z I N Á R O D N Á  S P O L U P R Á C A  U K  

Slovensko-amerícká konferencia o súčasných trendoch v riadení nidských zdrojov 
Fakulta managementu UK v spolupráci s ILR School na Cornell University, USA, pripravila dňa 20. marca 1997 v priestoroch 

hotela Družba už 5. spoločnú medzinárodnú konferenciu pod názvom "Súčasné trendy v riadení ľudských zdrojov". 

Na konferencii sa zúčastnili tak zástupco
via slovenských podnikov, ako aj zástup
covia z ďalších dvoch partnerských americ
kých univerzít - University of Pittsburgh 
a Montclair State University. Desaťročia za
nedbávaný rozhodujúci prvok úspešnosti 
ekonomiky - ľudský faktor - sa dostáva do 
popredia záujmu aj v podmienkach Slo
venska. kde je ľudský potenciál najvýznam
nejším zdrojom krajiny pri obmedzenom 
množstve materiálnych, energetických a fi
nančných zdrojov. 

S hlavným príspevkom na tému "Zmeny 
v organizačnom usporiadaní - kľúče 
k úspešnej transformácii" vystúpil prof. 
Earl Potter z Cornell University. 

Poobedňajšie rokovanie konferencie pre
biehalo v malých diskusných skupinách -
workshopoch, zameraných na riadenie 
ľudských zdrojov, marketing, strategický 
a finančný manažment. Zástupcovia slo
venských podnikov si v rušnej diskusii vy
mieňali praktické skúsenosti a poznatky 
s predstaviteľmi akademického fóra. Ako 
vyplynulo z diskusie, byť úspešný v konku
rencii znamená neustále zdokonaľovať naj
mä štýl riadenia podnikov, organizačné 
štruktúry, motiváciu a odmeňovanie pra
covníkov tak, aby sa vytvárali úspešne 
fungujúce tímy na akomkoľvek stupni pod
nikového riadenia. V súvislosti s globalizá-
ciou podnikania je vzdelávanie v oblasti 
ľudských zdrojov nevyhnutné aj pre sloven
ské podnikateľské prostredie. 

Na konferencii sa zúčastnili aj  hostia 
zo School of Business Administration 
Montclair State University, ktorí prišli na FM 
UK s cieľom pokračovať v spolupráci, ktorá 
začala v roku 1992: prof. Phillip G. LeBel, 
PhD., - dekan fakulty, profesori Dr. Allan 
Oppenheim, vedúci katedry informatiky 
a vied o rozhodovaní, Dr. L. L. Jayaraman, 
profesor z Katedry manažmentu a kvantita
tívnych metód a prof. C. "Jay1 Jayachan-
dran, odborník v oblasti marketingu, riadi
teľ Medzinárodného obchodného centra 
School of Business Administration. 

Ako dar venovali fakulte managementu 
hostia z Montclaire University výučbové 
materiály a učebnice, s cieľom pomôcť 
dosahovať takú úroveň vzdelania absol
ventov, aby sa vyrovnala úrovni absolven
tov MBA programov na zahraničných uni
verzitách. 

Po konferencií am« požiadali 
proí, PhWŕp LeBeta 
o krátky rozhovor: 

• V  čom vidíte, pán dekan, hlavné ťaži
sko spolupráce? 

- Spolupráca s Univerzitou Komenského 
a jej Fakultou managementu začala už 
pred 5 rokmi v máji 1992, kedy som tu bol 
s dvoma kolegami na krátkej návšteve 
Odvtedy absolvovali pracovné pobyty 
v Montclaire v roku 1994 Ing. Klement Ka-
čír, DrSc., vedúci katedry logistiky, a na je
seň roku 1996 dekan fakulty doc Ing Ján 
Rudy. CSc. Ako hlavné možné oblastí spo
lupráce s Fakultou managementu UK vi
dím vo výmenných programoch študentov 
a pedagógov. V krátkom čase by mali 
fakultu navštíviť riaditeľ študentských vý
menných programov z Montclair State Uni
versity prof. Benjamin Hadis a riaditelVa 
pre globálne vzdelávanie Dr Marina Cun 
ningham, aby špecifikovali dalšie otázky 
spojené s výmennými pobytmi. Chce
me, aby tieto výmenné študijné pobyty 
obe strany rozvíjali ako cieľovo oriento
vané partnerstvo s výstupmi v oblasti vý
skumu. 

Ďalšou z možných oblastí spolupráce je 
využitie "Distance learning technologies" 
na interaktívne vzdelávanie na dialku. Moja 
predstava je, že na oboch fakultách budú 
"distance learning classrooms" - učebne 
spojené pomocou špeciálnej techniky. Štu
denti v Bratislave a v Montclaire sa tak bu
dú môcť společne zúčastňovať na prednáš
kach a zapájať sa do diskusií a riešení 
problémov, podobne ako pri videokonfe-
renciách. 

Prot Philip G LeBel. P n D .  ie dekanom 
School ot Business Administration na Stát 
nej univerzite v Montclaire. v State New 
Jersey, blízko pri New Yorku Univerzita má 
5 takult - School of Arts. Scftooi ot Business 
Administration. College of Education ano 
Human Services College ot Humanities 
and Social Sciences a College of Science 
and Mathematics š t u d u j  na nej 13 000 i t u  
dentov pracuie tu 435 profesorov na piny 
úväzok а ЭОС а I  400 spoiupracuiucicft pro 
te šorov 

• Ako sa Vám pačila konferencie? 
- Oceňuje myiiienku konferencií a «ork 

shopov. pretože si tu môžu vy mieňat 
poznatky a skúsenosti odbornici z teórie 
a praxe. 

• Čo sa zmenilo na Slovensku od Vašej 
poslednej návštevy? 

- Výrazne sa zlepšila pripravenosť ľudí na 
prechod k trhovej ekonomike. V obchode 
a službách začína byt zákazník pánom 
a služby zákazníkom majú rastúcu úroveň 
z čoho usudzujem aj na vysokú úroveň 
výskumu v tejto oblasti a dobrú aplikáciu 
jeho výsledkov v praxi Páči sa mi aj zre
konštruované centrum Bratislavy 

Ing. Ľubica Bajziková, CSc., 
vedúca Katedry manažmentu FM UK 

RNOr. Zuzana Kovačičova. 
Oddelenie pre vedu. výskum a rozvoj takulty 

Spolupráca Ústavu ekológie PRiF UK s katedrou zoológie Sliezskej univerzity v Katoviciach 
Spolupráca Ústavu ekológie PRIF UK (do r. 1996 Zoologický ústav PRIF UK) s katovickým partnerom má uz dlhodobý 

charakter. Jej začiatky siahajú do obdobia zoologických výskumov Mongolskej ludovej republiky, na ktorých sa v rámci 
našich expedícii podieľal do r. 1982 i vtedajší rektor Katovickej univerzity - prof. Dr.hab M S. Klimaszewski 

Prvá fáza spolupráce spočívala v spracovaní 
získaného zoologického materiálu z expedícií 
V neskorších rokoch sa rozšírila i o výskum 
Slovenska, hlavne niektorých chránených území, 
a to o výskum skupín, na ktoré zoologické pra
coviská PRIF UK nemali odborníkov Išlo najma 
o skupiny hmyzu, napr z radov Homoptera 
(Aphidoidea, Psylloidea) a Heteroptera (Miri-
dae), 6'm sa rozšírili naše poznatky o faune Slo
venska o niekolko desiatok nových druhov 
V Polsku sa zasa naši špecialisti podieíali na 
výskume parazitocenóz mesta Katovice, zamera
ného na hydrobiologický výskum niektorých po

horí a územia Sliezskej jury O tom. že táto 
spolupráca bola a je plodná, svedčí takmer 
desiatka spoločných článkov, uverejnených 
v našich i poľských Časopisoch, učast našich 
a katovických odborníkov na vedeckých poduja
tiach. na ktorých boli prezentované spoločne 
výsledky 

Rovnako je dôležitá i pedagogická spolupráca 
pri výchove vedeckých kádrov, ako i pri vydáva 
ní spoločných učebníc vo forme skript V su 
časnosti vyšli dva tituly skript v polštme (Zarys 
entomologu ogólnej a Podstawy systematyki 
zoologicznej). pripravuje sa ich slovenský pre 

klad a plánovane su > dalšie tituly zamerane 
najma na ekológiu Hlavnú zásluhu na vzájomnej 
spolupráci má, ako sme sa JŽ zmienili, prof Kli 
maszewski, súčasný vedúci katedry zoológie 
Sliezskej univerzity Jeho prínos pre rozvoi šlo 
venskej vedy ocenila i Slovenske zoologická 
spoločnost a vo februári tohto roka mu udelila 
čestné členstvo Podpísanie spresneneho plánu 
spolupráce na tento rok je tiež dôkazom že vza 
jomné vztahy maiu silne korene a dúfame že 
budu pokračovat i nadalej 

RNDr Jozef Halgoš. DrSc 
Ustav ekológie PRiF и к  
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T R I  F A K U L T Y  U K  A C Y K L O T R Ó N  
V posledných mesiacoch sa v dennej tlači 

objavili viaceré stručné správy o prvom Cyklo-
trónovom centre v Slovenskej republike. 

Doc. RNDr. Ján Ružička, DrSc., predseda Koordinačnej rady 
pre prípravu projektu (katedra jadrovej fyziky MFF UK): 

- Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 
18.6.1996 uznesením č. 434/96 schválila "Strategický zámer vy
tvořit Cyklotrónové laboratórium v rámci Slovenského metrolo
gického ústavu". 

V okolitých krajinách, Česká republika - Řež u Prahy, Poľsko -
Varšava, Madársko - Debrecín, už roky pracujú takéto malé 
urýchľovače, tzv. cyklotróny, ktoré sú vhodné svojim energetic
kým rozsahom najmä na aplikácie v oblasti zdravotníctva. Po 
rozdelení ČSR náš jediný cyklotrón, umožňujúci produkciu rá
dioizotopov, zostal v Českej republike. 

Ruská federácia, v úsilí vyrovnať časť svojho finančného dlhu 
voči nám, vyjadrila záujem dodať na kľúč podobný cyklo
trón i s nadväzujúcimi technologickými zariadeniami. Projekcia 
i kompletné vyhotovenie cyklotrónu sa uskutoční (podľa nami 
zadaných parametrov) v medzinárodnom vedeckom centre -
v Spojenom ústave jadrových výskumov v Dubne pri Moskve. 
Slovensko je jeho členom už od roku 1956. 

•Za akú dobu a za akú cenu? 
- Všetky realizované práce súvisiace s projekciou a vlastnou 

výrobou urýchľovača potrvajú päť rokov a vyžiadajú si náklady 
okolo 10 miliónov USD. Väčšiu časť z tejto sumy si vyžiada sa
motný urýchľovač a zvyšok jeho technologické vybavenie, ktoré 
plánujeme doviesť z Ruskej federácie. Tieto peniaze bude po
trebné postupne deblokovať z ruského dlhu. Príprava priestorov 
Cyklotrónového laboratória a nákup ostatných technológií si vy
žiada náklady vo výške 469 miliónov slovenských korún. 

• Kde má byt laboratórium umiestnené? 
- Cyklotrónové laboratórium bude inštalované v areáli Sloven

ského metrologického ústavu v Bratislave. 

•Aký  bude jeho hlavný význam? 
- Sú všetky predpoklady na to, aby sa toto laboratórium stalo 

nielen jediným slovenským centrom produkcie cyklotrónových 
rádioizotopov pre lekársku diagnostiku a terapiu, ale aj význam
ným centrom pre základný i aplikovaný výskum v oblasti fyziky, 
chémie, biológie a vied o materiáloch. Treba podčiarknuť, že ide 
o mnohoúčelové zariadenie. 

Zo širokého spektra možností využitia cyklo
trónu je pre širšiu verejnosť asi najdôležitejšia 
Jeho úloha v zdravotníctve. 

Doc. MUDr. Izabela Makaiová, CSc., členka Koordinačnej 
rady pre prípravu projektu Cyklotrónového centra (klinika 
nukleárnej medicíny LF UK v Bratislave): 

- V nukleárnej medicíne, ktorá je odborom zaoberajúcim sa 
diagnostikou a liečbou pomocou rádiofarmák, sa aj dnes využí

vajú niektoré cyklotrónové rádionuklidy. Vzhľadom na ich po
merne dlhý polčas premeny (desiatky hodín) ich môžeme 
dovážať z Nemecka alebo Anglicka Avšak skutočné zobrazenie 
orgánov a patologických procesov v ľudskom organizme (na 
metabolickej úrovni) je možné len vďaka rádionuklidom tzv. bio
génnych prvkov (uhlík, kyslík, dusík a fluór), ktoré majú veľmi 
krátke polčasy premeny - od niekolkých minút po desiatky mi
nút. Preto musí byť pracovisko nukleárnej medicíny (a jeho 
pacienti) v tesnej blízkosti cyklotrónu. 
• V  čom je prednosť týchto biogénnych rádiofarmák pred 

ostatnými, ktoré sa už bežne na Slovensku používajú? 
- Pomocou nich možno posúdiť aj biologickú aktivitu nádoro

vého tkaniva, teda odlíšiť nádory s horšou prognózou od menej 
zhubných. Možno odlíšiť objektívne zmeny po liečbe nádoru od 
obnovy nádoru, teda od recidívy. Za ich pomoci vieme posúdiť aj 
metabolizmus glukózy mozgového, srdcového a pečeňového 
tkaniva. Sú to informácie, ktoré inými diagnostickými postupmi 
nezískame. 
• V  ktorom roku by sme mohli očakávať prijatie prvého 

pacienta? 
- Ak sa realizačné práce začnú ešte v tomto školskom roku 

(1996/97), potom je reálna nádej, že v roku 2001 môže byt vyšet
rený prvý pacient. Všetci zainteresovaní tomu pevne veríme. 

Prvé Cyklotrónové laboratórium na Slovensku 
otvorí nové možnosti pre viaceré prírodovedec
ké a technické odbory. Jedným z nich je určite 
rádiochémla... 

Doc. RNDr. Pavol Rajec, CSc., člen Koordinačnej rady pre 
prípravu projektu Cyklotrónového centra (prodekan Prírodo
vedeckej fakulty UK): 

- V prvom rade je potrebné konštatovať, že rádtochémia je na 
Slovensku systematicky a dlhodobé rozvíjaná iba na jednom 
pracovisku - na katedre jadrovej chémie PRIF UK.. Podstatný prí
nos spomínaného laboratória vidím v produkcii cyklotrónových 
rádionuklidov na lekárske účely, ale aj pre potreby rozvoja rádio-
chémie ako vednej disciplíny. Treba si uvedomiť, že krátkožijúce 
rádionuklidy (s polčasom premeny niekolko minút až hodín) nie 
je možné dovážať, A bez experimentálnej práce s nimi nemôže
me pokryť všetky perspektívne oblasti súčasných aplikácií. Cyk
lotrónové laboratórium nám nepochybne otvorí nové možnosti 
medzinárodnej spolupráce s najvyspelejšími krajinami sveta To 
nie je žiadna fráza. Skutočne pôjde o obojstranne užitočnú spo
luprácu Slovenskej republiky s najvyspelejšími štátmi 

• A  ešte jedna - takmer geopolitická - otázka. Ako tento ve
decký projekt, založený na spolupráci Slovenskej repub
liky s Ruskou federáciou, vnímajú v tzv. západných 
štátoch? 

Doc. RNDr. Ján Ružička, DrSc., 
fakulta UK): 

(Matematicko-fyzikálna 

4 

Prof S M Khmasrewski pri rozhovore s prof Z Ferencovou Masárovoo na Ústave ekológie 
PRIF UK 

- Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu so 
sídlom vo Viedni (MAAE) už tento projekt podporila. 
Ani námietky, ani výhrady sa nevyskytli Na obdobie 
rokov 1997 až 2000 schválila MAAE pre náš projekt 
grant vo výške viac ako 600 tisíc USD Tieto 
prostriedky majú slúžiť predovšetkým na odbornú 
prípravu našich pracovníkov v renomovaných zahra
ničných centrách, ďalej maju umožniť zahraničné 
expertízy nami prijatých technických riešení a v ne
poslednom rade majú slúžiť na nákup zariadení 
a technológií, ktoré nemôžu byt zabezpečené z Rus
kej federácie 

Učitelom troch fakult našej univerzity za rozho
vor ďakuje 

Doc RNDr. Vladimir Fajnor. CS . 
Prírodovedecká fakulta UK 
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Študenti: N IEJI DE O J  EDM 10 ZB ilTi IE. II  )E 0 PRIN ICÍP i 

Známe udalosti z 11. a 12. marca na pôde ministerstva 
kultúry ako iskra podnietili novú vlnu študentských nepokojov. 
Protestné vyhlásenie študentov VŠMU s výzvou k štrajkovej poho
tovosti podporil ihneď 12 marca na pravé poludnie v študentmi 
zaplnenom vestibule UK AS Filozofickej fakulty UK, k protestu sa 
pripojili i zástupcovia študentov Pedagogickej a Matematicko-fyzi-
kálnei fakulty UK spolu s niektorými fakultami dalších vysokých 
škôl K aktuálnej situácii v rezorte kultúry a k nadväzným štu
dentským aktivitám zaujalo 12. marca o 15.00 hod. stanovisko 
aj Predsedníctvo AS UK: 

1 Predsedníctvo Akademického senátu Univerzity Komenského 
v Bratislave podporuje študentské aktivity a vyhlásenia vydané 
v dňoch 11 marca 1997 na Vysokej škole múzických umení 
a 12 marca 1997 na Filozofickej fakulte UK v súvislosti s nepriazni
vou situáciou v rezorte kultúry. 

2. Na základe zlých skúseností akademickej obce SR pri schva
lovaní novely zákona o vysokých školách, kedy štátna správa, 
zvláší Ministerstvo školstva SR. prerušila dialóg s akademickou 
obcou a mocensky presadila v novele zákona vlastné predstavy 
o riadení slovenských vysokých škôl v mnohom nerešpektujúce 
názory akademickej samosprávy, žiada Predsedníctvo Akademic
kého senátu UK kompetentných vládnych činiteľov, menovite pod
predsedu vlády SR Jozefa Kalmana a predsedu vlády SR Vladimí
ra Mečiara, aby s poverenými zástupcami divadelníkov, Zväzu 
divadelných odborov Slovenska a ostatnej kultúrnej obce nadvia
zali okamžite dialóg vedúci k riešeniu vzniknutej situácie 

3. Predsedníctvo Akademického senátu UK sa obracia na Radu 
vysokých škôl SR. akademické senáty vysokých škôl a fakúlt 
v SR, Slovenskú konferenciu rektorov so žiadosíou o zaujatie sta 
noviska k študentských iniciatívam i k aktuálnej situácii v rezorte 
kultúry. 

V ten istý deň, krátko po 16. hodine, vzniklo na VŠMU Koor
dinačné centrum štrajkových výborov slovenských vysokých 
škôl. 

V nasledujúcich dňoch sa do štrajkovej pohotovosti postupne 
zapájali aj dalšie vysoké školy SR. Okrem podpory štrajkujúcich 
umelcov rozšírili študenti svoj protest aj proti direktívnemu riadeniu 
školstva, proti nabúravaniu základných študentských istôt a proti 
zakladaniu nových vysokých škôl. ked ani existujúce nemajú pe 
maze. Štrngali kľúčmi pred parlamentom i pred budovou minister 
stva kultúry, tichou demonštráciou pred Úradom vlády SR vyiadrih 
svoj nesúhlas so založením novej univerzity v Trnave, organizovali 
protestné pochody ulicami miest Na akademickej pôde väčšiny 
vysokých škôl v SR až do konca marca prebiehali mítingy, 
zhromaždenia, diskusie, na mnohých z nich vládla štrajková poho 
tovosf. 

Postoj študentskej časti akademickej obce SR k sučasnei situá 
си v oblasti slovenského vysokého školstva sformulovalo Koordi 
načne centrum štrajkových výborov vysokých škôl SR v Listine 
študentských požiadaviek, ktorú zvefe|nllo 17 marca Hned 
večer, v ten Isty deň. reagovalo na požiadavky študentov 
Ministerstvo školstva SR (stanovisko MŠ SR uvadzame kur
zívou). 

LISTINA ŠTUDENTSKÝCH POŽIADAVIEK kontra STANOVISKO MINISTERSTVA ŠKOLSTVA SR 

1. Žiadame zastavenie vládneho projektu na vytvorenie Univerzity sv. Cyrila a Metoda 
v Trnave a odvolanie vládneho splnomocnenca. 

Vládny projekt na vytvorenie univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyplýva z Programo
vého vyhlásenia vlády SR. a teda jeho zastavenie a odvolanie vládneho splnomocnenca 
/e v kompetencii vlády 

2. V súvislosti s návrhom na vznik V Š  v Banskej Bystrici a v Trenčíne žiadame na 
základe § 16 a § 16a zákona 172/90 v znení 324/96 o ich prerokovanie v Rade VŠ 
a v Študentskej rade VŠ. Žiadame diskusiu odbornej verejnosti o účelnosti využitia 
prostriedkov na vznik nových VŠ. Žiadame zastavenie menovaných projektov až 
do splnenia týchto, zo zákona vyplývajúcich požiadaviek. 

Návrh na vznik VŠ v B. Bystrici a Trenčíne bol podľa zákona o vysokých školách prero
kúvaný v Rade VŠ, ktorá k nemu dala negatívne stanovisko. Vyjadrenie Rady VŠ nie je 
však závazné pre MŠ. Zámerom vlády SR je zriadiť v každom kraji univerzitu, ktorá by 
prispela k zvýšeniu vysokoškolskej kvalifikácie občanov v regiónoch a zabezpečila vý
chovu odborníkov v odboroch, ktoré nie sú zatiaľzriadené na žiadnej VŠ v SR 

3. Protestujeme proti spôsobu rozdelenia Univerzity P. J. Šafárika, pri ktorom boli po
rušené zákonné postupy. 

Rozdelenie UPJŠ v Košiciach na dve univerzity v Košiciach a Prešove bolo vykonané 
v súlade so všeobecne závaznými právnymi predpismi. V súčasnosti komisia zriadená pri 
MŠ ukončuje práce súvisiace s majetkoprávnym vyrovnaním na nové subjekty 

4 Žiadame, aby Najvyšší kontrolný úrad, Kontrolný úrad vlády a kontrolné orgány M š  
preverili v Rade študentov V Š  nevyjasnené finančné a majetkové prevody, pretože šlo 
aj o majetok všetkých študentov z obdobia revolúcie 1989. 

Rada študentov VŠ je občianske združenie, ktoré v súlade so zákonom o VŠ nie je už 
reprezentantom študentov VŠ. ale /e občianskym združením S námietkami vo veci prevo
dov súvisiacich s transformáciou RŠVŠ na občianske združenie sa možno obrátit na 
NKU SR 

5. Žiadame bezodkladnú zmenu novely VŠ zákona zo dňa 23.10.1996, ktorá je nepri
jateľná pie väčšinu akademickei obce SR v ustanoveniach, ktoré hrubo zasahujú do 
samosprávy lakult a VŠ. Žiadame o dôkladné zohľadnenie všetkých pripomienok aka 
denuckej obce SR Ide najmä o: predpísané zloženie akademických senátov, potlače 
me piavomocí V š  a ich prenesenie na centrálne orgány MŠ, neracionálne zdanenie 
mimoiozpočtových príjmov fakúlt a VŠ nejednoznačnost výkladu ukončenia štúdia 
a piava konat záverečné štátne skúšky navrátenie právomocí akademických senátov 
ри schvaľovaní študijných programov 

Návrh na novelizáciu zákone £ 172И 990 Zb o VŠ alebo na nový zákon o VŠ môže 
předložit poslanec NR SR MŠ pnstupi k priprav• nového zákona až na základe analý
zy s ieho uplatnením v pra»/ Zatiaľ sa pri /елo up atňovaní nevyskytli žiadne prípady, 
ktoré by viedli k potlačeniu akademických pravd a slobôd VŠ alebo akademických 
senátov 

6. Žiadame MŠ a vládu SR o jasné vyjadrenie, čo konkrétne sledujú uznesením č. 11 
Koncepcie rozvoja VŠ, ktoré hovorí o hradení časti nákladov za V Š  štúdium a uznesení 
č. 14 o prechode študentských domovov a jedální V š  z rozpočtovej na príspevkovú for
mu hospodárenia a aký to bude mať vplyv na sociálne postavenie študentov. 

Koncepcia rozvoja VŠ /e iba pracovným materiálom, ktorý ešte neprerokovala vláda. 
Otázka úhrady časti nákladov na VŠ štúdium môže byt riešená iba formou osobitného 
zákona, ktorý sa ešte nepripravuje O prechode študentských domovov a jedální VŠ 
na príspevkovú formu hospodárenia musia rozhodnútpríslušné akademické senáty VŠ. 

7. Žiadame, aby vláda poskytla dostatočné finančné prostriedky na komplexné rieše
nie sociálnych problémov, menovite riešenie problematiky ubytovacích kapacít pre 
študentov a študentských zliav, kedže za posledné roky klesol rozpočet na jedného 
študenta na polovicu. 

Investičná výstavba a rekonštrukcia študentských domovov za účelom zvýšenia ubyto
vacích kapacít je limitovaná objemom finančných prostriedkov pridelených do kapitoly 
MŠ SR na rok 1997 Napriek tomu ubytovanost študentov VŠ v pomernom vyjadrení 
75 percent z počtu žiadateľov /e nadštandardná v porovnaní s vyspelými štátmi Európy, 
kde sa pohybuje v rozmedzí cca 15-40 percent Zlepšenie sociálnej situácie študentov, 
ako aj prístup k VŠ vzdelaniu pre sociálne slabšie kategórie uchádzačov rieši vládny ná
vrh zákona o Študentskom pôžičkovom fonde, ktorý 17. marca 1997 predložila vláda 
do NR SR 

8 Žiadame, aby vláda a MŠ rešpektovali čl 26 ods 1, čl. 26 ods. 5, čl. 27 ods. 1 Ústa
vy SR. § 16 a § 16a zákona 172/90 v znení 324/96 a predkladali všetky podstatné 
návrhy a opatrenia, ktoré sa tykajú V š  na vyjadrenie Rade V Š  a Študentskej rade V š .  
Žiadame verejnú diskusiu predstaviteľov vlády so zástupcami študentov a členov aka
demickej obce SR v aule Univerzity Komenského do 31. marca 1997. 

Ku dnešnému dňu nebola kreovana Študentská rada VŠ, ktorá by v súlade so zákonom 
mala byt reprezentantom študentov VŠ a zastupovat ic-' <záujmy vo vzťahu k MŠ. V tomto 
smere sa nesplnili očakávania od Rady VŠ ktorá mala pomôcť pri kreovaní Študentske/ 
rady VŠ Zástupcovia MŠ radi p n/mu pozvania Studentských častí akademických senátov 
na ich zasadnutia 

(Podľa Sme, 19.3.1997) 

Listinu študentských požiadaviek podporilo 10 fakúlt UK a vyjadrilo sa k nej 20. marca aj vedenie 
Univerzity Komenského: 

Vyhlásenie vedenia Univerzity Komenského 
k Listine študentských požiadaviek 

Vedenie Univerzity Komenského sa dňa 20. marca 1997 zaoberalo vývojom situácie v oblasti kultúry a s tým 
súvisiacim dianím v obci slovenských vysokých škôl. 

S poľutovaním berie na vedomie, že spoločenský vývoj v Slovenskej republike opätovne dospel do štádia v kto 
rom študenti vysokých škôl musia netradičnými formami protestovať proti stupňovaniu centralistických a direktív 
nych foriem riadenia. 

Akademické inštitúcie sa vždy snažili o utváranie podmienok pre slobodné vyjadrovanie sa a výmenu rozličných 
názorov. Takýto prístup však nie je výlučným privilégiom vysokých škôl. Je to nevyhnutná súčasť každého demo 
kratičkého prostredia, v ktorom sa kvalita myšlienok a konkrétnych rozhodnutí overuje pri otvorenej diskusii Aké 
koľvek mocenské rozhodovanie, bez záujmu čo i len vypočuť si opačný názor, je preto vykročením po ceste 
na konci ktorej hrozí likvidácia práv a slobôd tých slabších, či menej početnejších 

Tak nás učí historická skúsenosť. 
Sme preto presvedčení, že študenti vysokých škôl majú legitímne právo verejne vyslovovať vlastné názory 

k problémom-vysokého školstva i k dalším celospoločenským otázkam a tiež právo žiadať verejnú diskusiu o ich 
riešeniach. Na viaceré z nich sme sami poukazovali už pri prijímaní novely vysokoškolského zákona, ktorej vy 
sledkom bol autoritatívny zásah do autonómie a akademických slobôd vysokých škôl v Slovenskej republike 

Vedenie Univerzity Komenského preto vyjadruje svoju plnú podporu Listine študentských požiadaviek ktoré 
sformulovalo Koordinačné centrum štrajkových výborov dňa 16. marca 1997. 

Prof. Ing. Ferdinand Devínsky, DrSc., rektor UK 

Zástupcov študentov prijal dňa 21. marca aj prezident republiky M. Kováč a vyjadril podporu ich iniciatívam. 
24. marca sa vysokoškoláci stretli s podpredsedom NR SR M. Andelom a 25. marca ich prijal aj predseda NR SR 
I. Gašparovič. Podľa vyjadrenia študentov bolo toto stretnutie pokusom o začiatok dialógu, ktorý slovenskej spo
ločnosti chýba. 

Ku koncu marca bolo v štrajkovej pohotovosti 25000 študentov. (jh) 

Zo zasadnutia Akademického senátu UK 
Pod vedením predsedu senátu RNDr. I. Ostrovského, CSc., zasadal dňa 26 marca 1997 Akademický senát 

UK. Ťažiskovým bodom rokovania boli návrhy rozpočtovej a mzdovej komisie AS UK k ročnému rozdeľovaniu fi
nančných prostriedkov univerzity. 

A S  UK reagoval tiež na informáciu, uverejnenú v rozhovore s predsedom AS UK I Ostrovským v Našej univerzi
te č. 5, str.2. V tejto súvislosti konštatoval, že až do registrácie štatútov fakúlt M š  SR su platné doterajšie štatúty 
fakúlt a o d  nich odvodené právne normy fakúlt s výnimkou tých ustanovení ktoré sú v rozpore so zákonom 
č. 172/1990 žb. o vysokých školách v znení zákona č. 324/1996 ž z a Štatútom UK 

Z rokovania Predsedníctva Rady vysokých škôl SR 
Predsedníctvo Rady vysokých škôl  SR sa 20. februára 1997 zaoberalo okrem iného aj mimoriadne dôle

žitými dokumentmi, týkajúcimi sa dälšieho vývoja slovenského vysokého školstva. Projektmi na zriadenie 
nových vysokých škôl v SR - Trenčianskej univerzity. Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Akadémie umení 
v Banskej Bystrici, ako i návrhom Koncepcie rozvoja vysokých škôl. ktoré pre rokovanie vlády SR pripravilo 
Ministerstvo školstva SR. K uvedeným materiálom zaujalo nasledujúce stanovisko a uznesenie: 

Stanovisko Predsedníctva R V Š  SR k vzniku nových fakúlt a vysokých škôl 
Zastávame názor, že nie je nevyhnutné spájať univerzitné vzdelávanie s územným členením krajiny 
Vznik nových fakúlt a univerzít dáva kvantitatívny rozmer rozvoju vysokoškolského vzdelávania Má však zmysel 

len vtedy, ak je podložený kvalitou. Vznik nových univerzít s fakultami duplicitnými k jestvujúcim je opodstatnený 
vtedy, ak nastupujúce populačné ročníky môžu tieto fakulty naplniť a zároveň existuje potrebný vedecký a peda 
gogický potenciál ako garancia existencie a kvality vzdelávacej a vedeckej práce na týchto fakultach 

Schválená Koncepcia rozvoja vysokých škôl v SR vychádza z predpokladu, že zvýšenie podielu prijímaných štu
dentov z príslušných populačných ročníkov je možné dosiahnuť pri dostatočnom financovaní vysokého školstva 
bez zásadného rozšírenia vysokoškolskej siete a ukladá ministerstvu podporovať rozvoj škôl s najvyššou pedago
gickou a vedeckou úrovňou. 

Vzhľadom na súčasné nedostatočné financovanie väčšiny vysokych škôl a fakúlt, ktoré neumožňuje podporu 
tých najkvalitnejších, v súlade s Koncepciou rozvoja vysokých škôl v SR, neodporúčame extenzívny rozvoj vyso
kých škôl, ale odporúčame výraznejšiu podporu rozvoja existujúcich vysokých škôl a fakúlt 

Uznesenie Predsedníctva RVŠ SR z 20. februára 1997 k návrhom projektov na zriadenie: 
- Trenčianskej univerzity, 
- Univerzity sv.  Cyrila a Metoda v Trnave, 
- Akadémie umení v Banskej Bystrici. 
Predsedníctvo Rady vysokých škôl RVŠ SR sa oboznámilo s projektmi na zriadenie Trenčianskej univerzity, U r  

verzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Akadémie umení v Banskej Bystuci 
Predsedníctvo R V š  SR sa k predloženým projektom nemohlo vyjadriť, pretože projekty su spracovane nekvasí 

kované a z legislatívneho hľadiska nedostatočne (projekty neobsahujú napr zoznamy študijných odborov a >ch 
študijné plány, garantov študijných odborov a personálne zabezpečenie jednotlivých predmetov nešpealikuiu 
nároky na štátny rozpočet, absentuje vyjadrenie senátov tých fakúlt a vysokych škôl. s ktoiymi sa v jednotlivých 
projektoch počíta). 

Predsedníctvo RVŠ SR schválilo stanovisko k vzniku nových vysokých škôl a fakult a žiada MŠ SR aby loto sta 
novisko bolo súčasťou materiálu, ktorý bude predložený na rokovanie vlády 

S návrhom zákona o zriadení novej Univerzity sv Cyrila a Metoda v Trnave vlada SR dňa 18 marca vyy > ^ 
súhlas. 
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NOVELA ZÁKONA,  
HABILITÁCIA DOCENTOV A MENOVANIE PROFESOROV 

(Z programu mimoriadneho zasadnutia Vedeckej rady UK dňa 3.marca 1997) 

Novela zákona o vysokých školách, ktorá nadobudla účinnost 20. novembra minulého roka, priniesla rad 
zmien aj v náplni a mechanizme práce vedeckej rady vysokej školy. T o  prvé je vymedzené v novoformulova-
nom paragrafe 11. T o  druhé iste bude ovplyvnené zmenou formulácie paragrafu 34 o správnom konaní. 

Teraz nie je čas na analyzovanie očakávaní, ktoré súvisia 
s vykonanými legislatívnymi zmenami a hodnotenie výsledkov 
bude možné až neskôr. To, čo treba spraviť hneď, je zabezpeče
nie funkčnosti vedeckej rady univerzity, univerzity samotnej a jej 
fakúlt vo všetkých oblastiach, ktoré jej zveruje zákon. 

Sústreďme sa na úlohu, ktorú formuluje zákon v paragrafe 11, 
ods. 2, písm.d/, slovami: '(Vedecká rada vysokej školy) schvaľuje 
kritériá habilitácií docentov a vymenovania profesorov." Ďalšia 
zmienka o tejto veci je už len v paragrafe 12, ods. 2, písm f/, kde 
sa uvádza, že: '(Vedecká rada fakulty) predkladá kritériá habilitá
cií docentov a vymenovania profesorov vedeckej rade vysokej 
školy.' V paragrafe 35, ods. 2, sa síce uvádza, že "(Ministerstvo) 
ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podmienky 
a priebeh vymenúvania profesorov a habilitácie docentov", 
ale pokiaľ tak neurobí novou vyhláškou, účinná je vyhláška 
č. 448/1990. 

Z vymenovania platných predpisov je zrejmé, že začínanie no
vých konaní vo veciach habilitácií docentov a vymenovania pro
fesorov je možné až po schválení príslušných kritérií vo vedeckej 
rade vysokej školy. Iné konanie by mohlo viesť k formálnemu 
spochybneniu rozhodnutí vedeckej rady. Z druhej strany, hlavne 
pri pohľade na vekovú štruktúru docentského a profesorského 
zboru UK je jasné, že v tejto veci nemožno otáľať. To bol aj 
dôvod pre zvolanie mimoriadneho zasadnutia Vedeckej rady 
UK dňa 3. marca 1997, na ktorom boli prerokované a s pripo
mienkami schválené kritériá pre desať z dvanástich fakúlt UK. 
Dve fakulty, LF UK a PraF UK, na tomto zasadnutí svoje kritériá 
do VR UK nepredložili. 

Vráťme sa však k niektorým otázkam, ktoré sprevádzali prípra
vu posledného zasadnutia VR UK a prácu na príprave kritérií. Sú 
to otázky ich zmyslu a obsahu. 

V prvom rade treba konštatovať, že sama predstava aplikácie 
formálnych kritérií pri hodnotení kandidáta na vedecko-peda-
gogický titul, vyvoláva v akademickej obci prinajmenej rozpa
ky. Súčasne navodzuje pocity o centralizácii istých činností, kto
ré patria predovšetkým na fakultu. Tieto pocity sú nepríjemné, 
ale opodstatnené, pretože toto nie je jediný centralistický rys no
vely zákona, len nás postihol ako prvý. Domnievam sa totiž, a vo 
vedení UK máme na túto vec jednotný názor, že toto ustanovenie 
zákona o schvaľovaní kritérií habilitácií a inaugurácií je zbytočné 
a svojím spôsobom zasahuje do autonómie, v tomto prípade 
fakúlt. 

Zákon v paragrafe 12, ods. 2, písm. g/, ukladá vedeckej rade 
fakulty prerokovávať habilitácie docentov a rozhodovať o ich 
výsledkoch a v paragrafe 11, ods. 2, písm e/, ukladá vedeckej 
rade vysokej školy prerokovávať a schvaľovať návrhy vedec
kých rád fakúlt na vymenovanie profesorov. V obidvoch prípa
doch ide o rozhodovanie vysokokvalifikovaných a prestížnych 
akademických orgánov, ktoré sa pri svojej práci opierajú o od
borné stanoviská habilitačných a menovacích komisií a o celý 
rad hodnotiacich posudkov. Myslím, že redukovať rozhodovanie 
týchto orgánov na konštatovanie, že nebol porušený zákon a sú 
splnené kritériá, nebolo úmyslom navrhovateľa zákona a nie je to 
ani možné. Argument je veľmi jednoduchý. Ani vo veľmi úzkom 
odbore nemožno definovať kritériá, ktoré by zaistili, že súčasne 
zastavia postup všetkých nevhodných kandidátov, ale nezablo
kujú postup žiadného hodnotného kandidáta Takýto univerzálny 
filter nemožno skonštruovať, pretože predmetom hodnotenia je 
tvorivá práca, ktorej formy a výsledky sú aj v tom spomínanom 
úzkom odbore veľmi rôznorodé. 

Ak teda nemožno kritériám zveriť úlohu absolútneho filtra, treba 
im vymedziť iné postavenie, v ktorom môžu byť užitočné. K tomu 

smerovali diskusie, ktoré sa viedli na zasadnutí VR UK 9. decem
bra 1996 a potom na Kolégiu rektora UK 27 januára 1997, ako aj 
na stretnutí prodekanov, poverených starostlivosťou o vedecko 
výskumnú prácu 20. februára 1997. Sformulované boli nasledu
júce zásady, ktoré sa stali podkladom na vypracovanie krité
rií jednotlivých fakúlt. 

Základom je zásada, že kritériá môžu určovať len dolný prah 
požiadaviek kladených na kandidáta na menovanie za docenta 
alebo profesora, t.j. môžu určovať len nevyhnutnú, ale nie posta 
čujúcu podmienku pre úspešnosť kandidáta 

Kritériá pre habilitáciu docentov musia nezávisle hodnotit 
najmenej tri aspekty kandidátových výkonov: pedagogickú 
prax, publikačnú činnost a ohlasy na publikačnú činnost. 

Kritériá pre menovanie profesorov musia nezávisle hodnotit 
najmenej štyri aspekty kandidátových výkonov: pedagogickú 
prax, publikačnú činnosť, ohlasy na publikačnú činnost a vy
tvorenie vedeckej školy. 

Každá fakulta určí jeden alebo viac alternatívnych spôsobov 
ako možno naplniť jednotlivé aspekty hodnotenia, pričom kandi 
dát vyhovuje kritériám, ak ich splňuje nezávisle vo všetkých 
aspektoch. 

Splnenie kritérií preskúma habilitačná alebo menovacia komi 
sia a svoj záver o splnení alebo nesplnení kritérií oznámi pnsiuš 
nej vedeckej rade 

Pri konkretizácii náplne jednotlivých hodnotiacich aspektov 
museli fakulty brať do úvahy lednak praktické hľadisko, ktoré 
v sebe zahrňuj  zrozumiteľnosť, jednoduchosť a transparency 
stanovených kritérií, ale museli sa zamýšľať a) nad účinkami, kto 
rými vytvorený sytém ovplyvní život fakulty ako celku. 

Pre fakultu je životne dôležité, aby stanovené kritériá boli 
realistické, ale súčasne musia reprezentovať aj vysokú kvalitu 
fakulty a univerzity a dopomôcť fakulte k jej evaluačnému 
hodnoteniu Akreditačnou komisiou vlády SR v najvyššej trie
de. Samozrejme, nemôžu byť postavené tak nízko, aby fakultu 
pripravili o jej habilitačné právo. Uvedené hľadiská pôsobia proti 
sebe. Akreditačná komisia zverejnila svoju predstavu o kritériách 
v oblasti humanitných, prírodných, technických a vojenských 
vied v tabulVe, ktorá bola predmetom živej diskuie už na stretnutí 
dekanov fakúlt z celej republiky s predstaviteľmi Akreditačnej ко 
misie vlády SR dňa 27. júna 1996 v Nitre. (Akreditačnú komisiu 
by iste potešili kritériá na najvyššej úrovni, skutočnosť nás však 
núti hľadieť na reálne možnosti fakulty.) 

Ak chceme zabrániť vedľajším negatívnym účinkom kritérií, tre
ba si pri ich tvorbe uvedomiť, že je dôležité, aby motivovali rozvoj 
tých činností, ktoré sú v prvom poradí dôležitosti pre rozvoj fa 
kulty a univerzity. Navyše musí byt zaručená vzájomná vyváže
nosť rozhodujúcich činností, aby zle navrhnutý kriteriálny systém 
nevyvolal nadmernú preferenciu jedných a neoprávnené zane
dbávanie iných úloh. 

Pri tvorbe koncepcie i náplne kritérií habilitácie docentov a me 
novania profesorov na Univerzite Komenského sme absolvovali 
rad náročných rokovaní. Všetkým zúčastneným patrí vdäka za 
ich príspevok Ked budete čítať tento článok, výsledná formulácia 
kritérií jednotlivých fakúlt bude Vám prístupná'na čítanie v INFO 
systéme Univerzity Komenského (INFO Rektorátu UK/5 Orgány 
UK/1-Vedecká rada UK/5 Kritériá pre habilitácie docentov a me 
novanie profesorov /Kritériá xx fakulty UK) 

Aj táto "novinka" novely nás pobáda k tomu, aby sme začali 
pracovať na návrhu nového zákona o vysokých školách 

doc. RNDr. Svetozár Kalavský, CSc , 
prorektor pre vedeckú činnosť UK 
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Poznámky na okraj súčasnej publikačnej a citačnej aktivity 
vyžadovanej  pri získavaní vedecko-pedagogických hodností na Lekárske] fakulte UK 

Súčasná "honba" za vykazovaním po
trebného počtu publikácii' a citácií ako 
jednej z podstatných podmienok pre zís
kanie vedecko-pedagogickej hodnosti 
docenta alebo profesora na Lekárskej 
fakulte UK, a zrejme aj na dalších lekár
skych fakultách a vysokých školách 
v SR, sa v mnohých prípadoch prieči do
teraz zaužívaným kódexom pri doku
mentácii publikačnej a citačnej aktivity 
a nespochybniteľnej hodnovernosti tých
to údajov uvedených autorom, ktorý sa 
o udelenie hodnosti uchádza. V nezried
kavých prípadoch jednoznačne tematicky 
zameraných a v tomto zmysle napísaných 
prác, spracovaných tímom rôznych odbor
níkov s ich konkrétne rozdielnou účasťou 
na prezentovaných výsledkoch, kde je ne-
odškriepiteľne zjavný ich diferencovaný au
torský vklad, sa právom očakáva, že budú 
autormi práce všetci zúčastnení a že do
konca rozdielna hodnota ich konkrétneho 
príspevku do spoločnej práce sa vyjadrí 
v poradí autorov publikácie. Na velké po
čudovanie čitateľa sa medzi autormi práce 
niekedy takíto pracovníci neobjavujú vô
bec a tobôž už nie v očakávanom poradí 
autorov. Takéto praktiky, často v minulosti 
a niektorými pracovníkmi doteraz označo
vané za prejav nežičlivosti predchádzajú
ceho režimu k ich vedecko-výskumnému 
napredovaniu, spojené so zákazom alebo 
brzdením publikačnej aktivity pred novem
brom 1989, sa na počudovanie teraz obja
vujú rovnako často, ba možno aj častejšie 
ako predtým, aj keď spomínané dôvody 
už vôbec neexistujú. Niekedy sa tu viac 
alebo menej zjavne objavujú špekula
tívne tendencie autorov po dohode so 
"spoluautormi" práce neuvádzat ako au
torov publikácie tých, ktorí sú neskôr 
v takejto publikácii extenzívne citovaní. 
Dôvodom je to, že autori konkrétnej publi
kácie nemôžu uvádzať autocitácie vo svo
jom citačnom konte, aj ked z charakteru 
práce ich autorstvo logicky vyplýva. Čitateľ 
sa potom len čuduje, prečo medzi autormi 
práce chýbajú. Je zrejmé, že často práve tí
to spolupracovníci k originálnosti publiká
cie významne prispeli, aj keď sa vlastne 
ako autori práce neobjavujú a v budúcnosti 
sa tak nemôžu z týchto dôvodov k vlast
ným publikovaným výsledkom už hlásiť. 
Takýmto spôsobom sa však obchádzajú 
autorské práva. Stávajú sa napríklad aj ta
ké nepochopiteľné paradoxy, že v publiká
cii, ktorá analyzuje výhradne len bioptické 
nálezy patologického endometria tak, ako 
ich patológ zasielal gynekológom, klinic
kým autorom publikácie, a bez ktorých by 
zjavne nebolo o čom písať, pretože iný zá
mer ani autori nemali, by sme patológa 
medzi autormi márne hľadali. Aprobačná 
komisia LF UK, ktorá materiály uchádza
čov posudzuje a predkladá ich dekanovi 
LF UK, zaujíma k uvedeným praktikám 
jednoznačne negatívne stanovisko. 

Zo skúseností z práce aprobačnej 
komisie dekana LF UK vyplýva aj iný 
poznatok - že sa ako publikácie objavujú 

v zozname uchádzačov práce uverejne
né v početných novovzniknutých medi
cínsky zameraných periodikách, často 
navonok exkluzívneho vzhladu, ale bez 
tradície a povedomia čitatelov. Vysoká 
formálna úroveň týchto časopisov býva da
ná veľmi kvalitným papierom a vynikajúcim 
grafickým spracovaním, čím je pre mno
hých veľmi príťažlivá. Budovanie si prestíž
neho mena odborného lekárskeho časopi
su tak, aby sa zafixoval u čitateľov svojou 
vysokou odbornosťou, serióznosťou, ktorá 
by opakovane dokazovala oprávnenosť 
jeho existencie, aby pretrvával záujem au
torov publikovať aj najkvalitnejšie práce 
práve v tomto periodiku, je úloha popravde 
sizyfovská A dostať časopis až do medzi
národného povedomia - je dokonca úloha 
pre generácie hlavných redaktorov a re
dakčných rád. Redakčné rady a hlavní 
redaktori novovznikajúcich periodík, zame
raných najmä na odborne úzke medicínske 
disciplíny, už za krátky čas zisťujú, o akú 
vysokonáročnú prácu ide. Isteže, pokiaľ 
nejde len o reklamu a krátkodobú existen
ciu periodika, ktoré po raketovom štarte aj 
vdäka dobrým sponzorom impozantné za
žiari, avšak po krátkom čase v konkurencii 
iných periodík zaniká pre malý záujem čita
teľov a pre ťažkosti so získavaním kvalit
ných príspevkov. Nespomínam tu ani úlo
hu osobných ambícií niektorých hlavných 
redaktorov a redakčných rád. ktorí sú ne
kritickí a často až neskoro zistia, že přece
nili svoje sily. 

Práve preto aprobačná komisia dekana 
LFUK veľmi starostlivo zvažuje, ktoré 
uvedené a in ex tenso doložené práce 
považuje za originálne publikácie, a kto
ré nie. Niekedy totiž ani publikáciami v kla
sickom ponímaní nie sú. Ich uverejneniu 
nepredchádza riadne oponentské pokra
čovanie, charakteristické pre renomované 
časopisy a publikované výsledky sú tak ka 
tegorizované ako nie veľmi "hodnotné 
Často sa takto prijímajú aj v zahraničí, ak 
sa vôbec k zahraničnému čitateľovi dosta
nú Tým strácajú na význame Bolo by zie) 
me pie Slovensko osožnejšie radšej zúžit 
široké spektium medicínskych časopisov, 
ktoré sa teraz objavujú v takom velkom 
množstve a poskytnúť maximálnu podporu 
(štátu) len niekolkým z nich, už známym 
a uznávaným doma aj vo svete Takéto ča 

sopisy majú asi najväčšie predpoklady 
úspešne reprezentovať a trvalo propagovat 
výsledky slovenskej medicíny a slovenskej 

vedy. 
Podobne ako vo svete, ani na Sloven

sku sa asi nevyhneme určitej jednostran
nosti a předpojatosti zo  strany autorov 
článku pri výbere citácií, ktorú často ov
plyvňuje príslušnosť k určitej vedeckej 
škole, určitému jazyku alebo etniku. Stá 
va sa to najmä pri prezentácii široko a in
tenzívne sledovaných problémov, kde je 
pri citáciách možný výber z početných au
torov zaoberajúcich sa tým istým problé
mom. V minulosti sme často bývali svedka
mi citačnej předpojatosti autorov západné
ho bloku voči kolegom najmä z krajín bý
valého socialistického tábora. Tento prob
lém však nie je tak zjavný pri úzko špeciali
zovaných prácach, ktorých je menej, kde 
vzájomná citácia je veľmi častá a kde takú
to polarizáciu, poškodzujúcu objektivnost 
sledovania vedeckého problému, väčšinou 
nebadáme. 

Viacerí členovia aprobačnej komisie 
LFUK nepovažujú súčasný system bodo
vého ohodnotenia uvádzaných publikácii 
za dostatočne výstižný v odlíšení nároč
nosti v realizácii publikácie. Odhliadnuc 
od toho, že bratislavská Lekárska fakulta 
UK v porovnaní s inými slovenskými a čes
kými lekárskymi fakultami používa jedny 
z najnáročnejších kritérií, ukazuje sa. že pri 
bodovom ohodnotení publikácie bude 
potrebné viac rešpektovať postavenie ča
sopisu z hľadiska 'impact' faktoru. Pri 
časopisoch, nachádzajúcich sa v prvej po
lovici alebo medzi prvými v definovanej 
vedecko-odbornej oblasti, s reálnou per
spektívou citovanosti v nich publikovaných 
výsledkov, musíme ich bodové ohodnote
nie niekotkonásobne zvýšiť na úkor tých 
druhých, kde náročnosť na publikáciu je 
nižšia. Aj  doteraz pretrvávajúci systém bo
dového ohodnotenia prác publikovaných 
v Českej republike, ešte veľakrát v spoloč
ných česko-slovenských vedecko-odbor-
ných časopisoch ako vyslovene zahranič
ných publikáciách (a takto aj autormi bo
dovo aj v ich zozname uvádzaných), nie je 
často primerané, pretože napriek rovnosti 
bodov je predsa len rozdiel medzi publiká
ciou v Medical Hypotheses, v Lancet, v Na
ture. alebo Virchows Archive a ďalšími 
renomovanými periodikami a nimi, tiež po 
rozdelení republiky už zahraničnými perio
dikami. Prof. MUDr. M. Zaviačič, DrSc. 

prednosta Ústavu 
patologickej anatomie LFUK, 

Bratislava 

(Prevzate z Bratislavských lekárskych 
listov, 97, 1996, Č. 10, S. 643-644) 

Redakcia spravodaja Naša univerzi
ta privíta detšie názory в ohlasy na 
uvedené problémy. 
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Informujeme . 

Vzdelávacia nadácia Jana Husa 

CURSUS INNOVATI a NOVICIUS - nové programy 
Vzdelávacia nadácia Jana Husa už šesť rokov spolupracuje s katedrami vysokých škôl  na skvalitnení výuky humanitných, 

spoločenskovedných e právnych odborov. Svoje prostriedky a skúsenosti ponúka všetkým, ktorí nie sú  spokojní s o  stavom 
vyššieho vzdelávania a ktorí s a  usituj« o jeho zmenu. Základom činnosti nadácie je  Program podpory vyššieho vzdelávania, 
ktorého d v a  nové profljramy - CURSUS INNOVATI a NOVICIUS - nadácia teraz ponúka. 

C U R S U S  I N N O V A T I  - program podpory Inovácie výuky 
CURSUS INNOVATI |e dlhodobý program podpory inovácie výuky 

a zvyšovania kvalifikácie univerzitných učiteľov v oblasti právnych, hu
manitných a spoločenských vied. 

ČO PONÚKA CURSUS INNOVATI? 
• dlhodobú podporu všetkým pracoviskám a uôteľom, ktorí chcú inovo

vat a rozvíjať svoju výuku 
Nadácie obvykle prijímajú žiadosti, vyberú najlepšie a tým pridelia 
finančné prostriedky - z toho dôvodu dostane podporu len niekolko 
najlepších. My sme presvedčení, že inovácia a rozvoj výuky je trvalá 
úloha každého univerzitného pracoviska. Preto ponúkame dlhodobú 
podporu všetkým, ktorí na takejto úlohe chcú pracovať. 

• pomoc pri analýze potrieb a pri vypracovávaní projektu 
Nemusíte mať hotový projekt, aby ste sa na nás mohli obrátiť. Obo
známte nás naiprv so svojim zámerom, posúdime, či vyhovuje našim 
kritériám a až potom Vás vyzveme, aby ste vypracovali úplný projekt 
Pokiaľ cítite potrebu inovácie, ale nemáte hotový plán, ponúkame Vám 
možnosť uskutočniť najprv menší', prípravný projekt, ktorého cieľom |e 
popísať a analyzovať Vašu potrebu, navrhnúť riešenie a pripraviť kon
krétny projekt. 

• pomoc pri nadväzovaní medzinárodnej spolupráce a pri vyhľadávaní 
vhodných partnerov. 
Ak chcete pri riešení svojho projektu spolupracovať so zahraničným 
partnerom, môžete využiť - pokiaľ ešte partnera nemáte - našu širokú 
sieť spolupracovníkov najmä vo Veľkej Británii, Francúzsku a v USA. 

• pomoc pri realizácii projektu 
Na pomoc a podporu nášho projektového tímu sa môžete spoľahnúť 
nielen v priebehu prípravy projektu, ale a| počas jeho realizácie. Sme 
ochotní zúčastnit sa Váého projektu ako skutoční partneri, ktorí s Vami 
budú riešiť všetky organizačné, administratívne a finančné záležitosti. 

• pomoc pri monitorovaní a vyhodnotení projektu 
Dôležitou súčasťou každého projektu je monitorovanie a vyhodnotenie 
jeho priebehu a výsledkov. Spätná väzba je nevyhnutná predovšetkým 
pre další rozvoj, pre stanovenie dalších cieľov, prípadne pre vypracova
nie nového, nadväzujúceho projektu. 

• finančné prostriedky 
Ak bude Váš projekt kvalitný a bude schválený správnou radou našej 
nadácie, ponúkame samozrejme okrem vyššie uvedenej podpory tiež 
to najdôležitejšie - finančné zabezpečenie projektu. 

AKÉ PROJEKTY MAJÚ PREDNOSŤ? 
• tie, ktoré riešia problematiku inovácie výuky čo najkomplexnejšie 

Inovácia výuky neznamená jednoduché nahradenie starého obsahu 
novým. Je potrebné zamyslieť sa aj nad koncepciou odborov, medzi-
odborovou spoluprácou, nad metódami výuky, hodnotením študentov, 
nad učebnými pomôckami, učebnicami, nad knižnicami a ich využíva
ním, atď. 

• tie, ktoré maximálne prospejú študentom 
Na konci každého projektu, ktorý naša nadácia podporí, vidíme vždy 
študenta. Ide nám o čo najkvalitnejšie vzdelanie pre budúce generácie. 

ČO CURSUS INNOVATI NEPODPORUJE? 
• výskum 
• konferencie 
• publikácie 
• individuálne stáže alebo študijné pobyty 

N O V I C I U S  - program výchovy novej generácie vysokoškol
ských učltefov 

NOVICIUS je spoločným programom Vzdelávacej nadácie Jana Husa 
a nadácie G v i c  Education Projekt Ponúka komplexný, intenzívny 
program vedeckej a pedagogickej prípravy pre začínajúcich vysoko
školských učiteľov v oblasti právnych, humanitných a spoločenských 
vied 

KOMU JE PROGRAM NOVICUS URČENÝ? 
• katedrám, ktoré prijali nového u&tela alebo majú mladého ašpiranta, 

ktorý sa pripravuje na akademickú dráhu. 

• mladým asistentom alebo postgraduálnym študentom, ktorí sa rozhod
li pre dráhu vysokoškolského učiteľa 

AKÉ SÚ CIELE PROGRAMU? 
• objaviť mladé talenty a podnietit ich záu|em o akademickú kariéru 
• poskytnúť vybraným kandidátom nadštandardnú podporu na začiatku 

ich vedeckého a pedagogického pôsobenia na vysokei škole 
• využiť vedecké a pedagogické schopnosti a skúsenosti hostujucich 

profesorov na našich univerzitách na výchovu mladej generácie vyso 
koškolských uôteľov 

V ČOM SPOČÍVA PODSTATA PROGRAMU? 
• v individuálnom prístupe k výchove mladého u&tela pod vedením skú

seného školitela 
NOVICIUS nechce popierat súčasné metódy vedeckej výchovy Chce 
ich obohatil o intenzívny individuálny program vedeckej a pedagogic
kej prípravy pod vedením skúseného školitele (väčšinou zahraničného 
profesora pôsobiaceho u nás) 

• v komplexnom prístupe 
Počas školiaceho programu by mal ašpirant získat dobré záfciady vo 
všetkých oblastiach dôležitých pre jeho buduce pôsobenie ne vysokei 
škole v analytickom myslení, v metodike vedeckei práce v р<ют 
vedeckých prác a správ, v príprave na konferencie, v metodike výuky 
v metodike hodnotenia a známkovania, v práci so študentmi v morwto 
rovani a vyhodnocovaní a pod 

• v dôraze na získavaní medzinárodných skúsenosť 
Program si kladie za ciel pomôcť vychovat učiteľov ktorí obstoja v me
dzinárodnej konkurencii 

AKY JE TYPICKY PRIEBEH ŠKOLIACEHO PROGRAMU? 
• katedra v spolupráci s nadáciou Jana Husa vyberie ašpiranta a určí 

školiteľa, 
• v súlade s plánmi katedry bude pripravený individuálny plán školenia, 
• typický program je rozložený do troch semestrov - dva semestre mten 

zívna práca na domovskom pracovisku a potom stáž na zahraničnej 
univerzite počas tretieho semestra, 

• Skoliaci program je vždy individuálny, mal by však obsahovat najdôle
žitejšie prvky: odborné štúdium, základy vedeckej práce, samostatný 
výskum, príprava na konferencie, náčuvy a hospitácie. asistencie pri 
výuke, samostatné vyučovanie, tvorba študijného programu, syláb 
učebných materiálov, metodika výuky, metodika hodnotenia, dalšie in
dividuálne potreby, 

• v priebehu programu m á  ašpirant možnost zúčastniť sa na konferen
ciách, letných školách alebo podobných národných alebo medzinárod
ných akciách. 

AKO JE PROGRAM ZABEZPEČENÝ? 
• nadácia Gv ic  Education Project alebo niektorá spolupracujúca organi

zácia zabezpečí školiteľa, 
• na každý školiaci program poskytne nadácia Jana Husa grant sklada

júci sa z týchto položiek: štipendium pre ašpiranta, honorár školitela 
príspevok na nákup odbornej literatúry, príspevok na cestovné a ostat 
né náklady spojené s účasťou na konferenciách, grant určený na 
študijný pobyt v zahraničí. 

Záujemci, prihláste sa1 

Ak máte záujem o podporu výchovy mladých vysokoškolských 
učltefov, prihláste sa už teraz Príprava školiacich programov na ako 
demlcký rok 1997/98 u i  prebieha 

Kontaktná adresa: 

Vzdelávacia nadácia Jana Husa 
Staromestská 6 
811 03 Bratislava 
tel/fax 07 S3 15 721 
e-mail:vn|h@ba.pubnet sk 
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Aprí l  otvori l  sezónu 
v Botanickej  záhrade UK 

Otvorená je denne od 9.00 do 18 00 h 
Skleníkové expozície môžete navštívit: 
v pracovné dni od 9.00 -15.00 h 
v sobotu a nedeľu od 9.00 -17.00 h 
Vstupné: dospelí 10,-Sk 

deti nad 10 rokov, študenti a dôchodcovia 5,- Sk 
deti mladšie ako 10 rokov majú vstup zdarma 

Permanentná vstupenka na sezónu 1997 (1 4 - 30 10.)- 100,-Sk 

Klubové stretnutia: 
Klub skalničkárov: pravidelné stretnutia vždy druhú stredu v mesiaci 
o 17.00 h. 
Klub kaktusárov: pravidelné stretnutia vždy prvý štvrtok v mesiaci 
o 18.00 h. 
Klub bonsaistov: pravidelné stretnutia vždy tretiu stredu v mesiaci 
o 17.00 h. 

Akcie: 
22. apríla - Deň Zeme - voľný vstup do botanickej záhrady. 
V areáli záhrady je detské ihrisko, minigolf a možnost občerstvenia. 

Informácie na tel. č. 720 351, RNDr. Alena Mojzešová 

TENERIFE 
- najtajuplnejší z Kanárských ostrovov 

Pôvod ostrova je zahalený tajomstvom, avšak hypotéz o jeho vzniku je 
veľa. Vedci odhadujú, že je buď výsledkom vulkanickej činnosti, alebo 
zvyškom pradávnych potopených kontinentov, snáď tajuplnej Atlantídy 
alebo bájnej zeme MU. 

Tajuplné a fascinujúce sú aj klimatické podmienky a charakter krajiny, 
ktorá je úplne odlišná od akéhokoľvek miesta na Zemi. Veď už v Antike 
dostal mnoho prívlastkov - Šťastný ostrov, Ostrov večnej jari, Tam, kde je 
Slnko kráľom - a uchvátil Diodóra aj Platóna. 

Od pliocénu až do konca 18. storočia sa krajina menila vplyvom neustá
lej sopečnej činnosti, vetra a mora. Výsledok je neuveriteľný, ako keby bol 
vytvorený rukami sochára. Z čierneho lávového mora vystupujú kamenné 
vlny všetkých farieb, tu a tam rastie vetrom pokrútený céder, pod ktorým 
sa krčia margarétky. Inde húževnaté opuncie susedia s krehkými fialkami 
Na Tenerife vyčnieva najvyššia hora španielskeho kráľovstva 3 718 m 
vysoký vulkanický štít Teide. Pri výstupe naň sa striedajú rôzne klimatické 
pásma - pásmo paliem a banánovníkov ustupuje pásmu borovíc a tie 
vystrieda až do stratena pásmo kosodreviny. Potom sa začína ríša lávy 
premiešanej s pôdou bizarných farieb - okrovou, šedou, oceľovou až 
zelenkavou. Uprostred tejto fantastickej krajiny sa nám odrazu objaví ma
jestátne Teide, nemý svedok pradávnej tektonickej činnosti, v tomto 
ročnom období zahalený snehovou pokrývkou. 

A práve Tenerife bol usporiadateľom 2. medzinárodného sympó
zia o dekoratívnych palmách a ostatných jednokiíčnych rastlinách. 
140 registrovaných účastníkov pracovalo v piatich sekciách o problemati
ke biodiverzity, ekológie, rozmnožovania, aklimatizácie, pokusnej kultivá
cie druhov rezistentných voči vírusovým ochoreniam, marketingu, záchra
ny ohrozených druhov, využití v okrasnom záhradníctve a priemyselného 
využitia. Prezentácia Botanickej záhrady UK v rámci okrúhleho stola a pa-
nelovej diskusie pri posteroch našla medzi účastníkmi sympózia priaznivú 
odozvu. Osobné stretnutia s účastníkmi z USA, Mexika, Španielska, 
Newis, Kanady, Kuby, Talianska, JAR, Japonska boli veľmi neformálne 
a vyústili v záverečné pozvanie na tretie sympózium, ktoré sa bude konať 
o tri roky v JAR  RNDr. Jaroslav Bella, riaditef BZ UK 

Prvý raz na živom koncerte... 
Klub zahraničných študentov pri UJOP UK v Bratislave na šotteso-

vej uflel bol 20. februára 1997 opál svedkom mliej akcie - komorné
ho koncertu klasickej hudby v podaní študentov UJOP UK - Inny 
Jeskovej z Bieloruska (soprán). Alexandra Vovka z Ukrajiny (tenor) 
a Natálie Goncak z Ukrajiny (klavír). V ich podar* zazneli árie. duety 
a piesne slovenských, českých a svetových autorov 

Koncertu sa zúčastnil velvyslanec Ukrajiny v SR p D«T>.tro Pavlyčkc 
hostia z Ministerstva školstva SR, Mtntsiersft/a zahrarttčnýcn vecí SR, 
Domu zahraničných stykov, sólista opery SND  v Bratislave p. Osepjar. 
z Arménska s manželkou, zamestnanci, učitelia a študenti ÚJOP UK. 

Ako je známe, ÚJOP UK rok čo rok navštevujú študent» z desiatok kra
jín všetkých kontinentov, rozličných kurtúrnych prostredí, s rôznymi 
zvykmi a tradíciami. Napriek tomu pozorne sledovali koncert a účinkujú
cich odmeňovali nadšeným potleskom. V rozhovore po koncerte vyjad
rovali :obdiv!: b a  aj  údiv nad krásou klasickej hucíby. nad umením svojich 
kolegov. 

Krása a dobro sú dvojičky, č o  je dobré, nemôže byť škaredé 2 c  
nikdy nemôže byt krásne. Dobro je pnrodzené.. Dnešný koncert prebie
hal v duchu filozofie apoštola humanizmu dr. Alberta Schweitzera (hoc 
ho interpreti možno am nepoznaJt). Nadanie, talent nie |в dar o d  Boha 
Je to pôžička Kto ho má, je povinný odvďačiť sa službou Inna, Alexan
der a Natália poskytli poslucháčom potešenie, radosť z k r á s / ,  povedala 
na záver moderalórká: programu K. Galambbšpvá-

Vďaka z a  krásny umelecký zážitok! 
Katarína Galambošová. ÚJOP UK v Bratislave 

Schola cantorum Kňazského seminára 
biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitu
le realizovala hodnotný hudobný projekt -
Adoramus te, ktorý vyšiel na magnetofónovej 
kazete а па CD vo vydavatelstvo EMA records 
(Martin, 1996). 

Nahrávka uskutočnená v Katedrále sv Martina 
na vysokej profesionálnej úrovni, obsahuje tak
mer dva tucty skladieb Záber žánrov a autorov 
|e prekvapujúco široký, zahrňujúci starých ma|-
strov renesančnej polyfónie, od G. P da Pales-
trinu, cez predstaviteľov mladších fáz de|ín chrá
movej hudby, až po našich domácich autorov, 
vrátane súčasných (J, L. Bella, M Schneider-
Trnavský. J Rosmský, resp spomedzi súčas
ných R Adamko, J lexmann) 

: Recenzia -

A D O R A M U S  Т Е  
Zbory a capella presvedčivo dokumentujú zre-

lost zboru, čistotu mtonácie. snahu o štýlový 
preiav (dirigent Rastislav Adamko) V skladbách 
s organom získava umelecký výraz chara
kteristický kolorit, umocňujúci vokálny prejav 
o vhodné registre nástroja (interpret Martin 
Koleják) 

Spevácke scholy majú v krestanskom hudob
nom umení dávnu tradíciu Od raného stredo
veku vznikali najma pri kláštoroch a kňazských 
seminároch Schola cantorum na Spiši vznik
la spolu so založením Kňazského seminára ro
ku 1815 Gnnost tejto scholy výrazne dopĺňa 
Spišskú Kapitolu ako stredisko sakrálneho 
umenia Románsko-goticky katedrálny chrám 
ie priam klenotnicou umeleckých pamiatok 

Podobne objekty kanonických domov, panora
ma nedalekého hradu, architektura podhradia 
K tomu tradične patrí chrámová hudba. "turg»c-
ký spev. tóny organu Je chvályhodne že tu
to funkciu - hudbou a spevom umocňovat 
umeleckú krásu takého významného centra 
duchovného života akým je Spišská Kaptuia 
vykonáva Schola cantorum s takým nadšeným 
vztahom 

Katoltcke noviny. 9 2 1997 

S hudobným umením zboru Scгк>з canto»и ~ 
mala akademicka obec UK možnost sa obozna 
mit na tradičnom vianočnom koncepte v dece~ 
bn 1996 
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К ž i v o t n é m u  jubileu 
d o c .  RNDr. Jozefa Seginka,  C S c .  

Koncom marca tohoto roku sa dožil 
významného životného jubilea - 50 rokov -
popredný slovenský vysokoškolský učitel 
a prodekan Farmaceutickej fakulty UK v Brati
slave, zástupca vedúceho katedry farma
kológie a toxikologie - doc. RNDr. J. Segln-
ko, CSc. 

Jubilant sa narodil 28. 3. 1947 v Úpore, okr. 
Trebišov, kde aj absolvoval strednú školu. Po 
ukončení vysokoškolského štúdia na FaF UK 
v roku 1970 nastúpil na katedru farmakodynami-
ky a toxikologie, kde pôsobí dodnes Po absol
vovaní rigorózneho pokračovania v roku 1971 
získal titul RNDr., v roku 1985 na FaF Karlovej 
univerzity v Hradci Králové po úspešnom obhá
jení kandidátskej dizertačnej práce v oblasti re
gulácie receptorov vedeckú hodnost "kandidát 
farmaceutických vied" a v roku 1988 bol vyme
novaný za docenta v odbore "farmakológia'. 
Vdaka svojim postojom, demokratickému zmýš
ľaniu a vzhľadom na hodnotenie študentov FaF 
UK stal sa už v roku 1990 členom akademického 
senátu, neskôr predsedom Zamestnaneckej ko
mory AS, členom AS Univerzity Komenského. 
V roku 1994 ho A S  FaF UK na základe návrhu 
dekana FaF UK schválil do funkcie prvého pro
dekana fakulty. Od roku 1990 vykonáva funkciu 
zástupcu vedúceho katedry farmakológie a toxi
kologie. Od počiatkov svojho pôsobenia na katedre je 
doc. Seginko významne a aj úspešne pedago

gicky činný. Patrí medzi najoblúbene|ších učíte 
ľov fakulty. Spočiatku pedagogicky zabezpečo
val predmety farmakologickej propedeutiky, 
neskôr sa podieľal výlučne na výučbe larmakoló-
gie, klinickej farmakológie, toxikológie a veteri
nárnej farmakológie Vo všetkých predmetoch 
pôsobí ako examinátor, je predsedom komi
sie pre časí štátnei skúšky v predmete Far-
makológioa a toxikológia a dlhé roky členom 
obdobnej komisie v predmete Organizácia 
a riadenie farmácie. Bol vedúcim viac ako 
40 diplomových a rigoróznych prác, je garantom 
a školiteľom doktorandského štúdia vo vednom 
odbore "farmakológia". Mimoriadne významnú 
úlohu zohral v organizovaní ŠVOČ na fakulte 
nielen ako vedúci 20 úspešných prezentácii 
na ŠVK, ale aj ako predseda Rady ŠVOČ na 
fakulte. 

V oblasti vedeckei práce sa doc. Seginko 
zameral najmä na štúdium látok s účinkom na 
kardiovaskulárny systém, ale aj na systém 
nervový a hladký sval. Výsledky svojej práce 
zverejnil v 58 pôvodných prácach a krátkych 
príspevkoch v domácich a zahraničných časopi
soch. Je autorom a spoluautorom 16 závereč
ných správ výskumných a grantových úloh 
Mimoriadne bohatá je jeho prednášková činnost 
na vedeckých a odborných podujatich, kongre
soch, sympóziách a kolokviách, ale a| v spol
koch lekárov a farmaceutov a na podujatiach 
farmaceutických firiem. Na takýchto podujatiach 

prezentoval doc Seginko takmer 100 predná
šok Prednáša a| v rámci atestačných kurzov 
a školiacich miest IVZ 

Doc Seginko je členom 5 komisií pre obhajo 
by dizertačných prác na FaF UK, členom komi 
sie pre obhajoby CSc prác na FaF UK a ÚEF 
SAV. Je členom viacerých habilitačných komisií 
a častým oponentom na všetkých úrovniach 
kvalifikačných postupov Je predsedom Subko-
misie ŠÚKL pre registráciu fytofarmák a ho-
meopatík, členom redakčných rád viacerých 
odborných farmaceutických časopisov a čie 
nom farmaceutických a lekárskych spoločností 
a spolkov Organizačne sa podielal na príprave 
a priebehu rôznych vedeckých a odborných 
podujatí. 

Náš jubilant je držitelom Bronzovej a Stnebor 
nej medaily FaF UK. Bronzovej medaily UK 
a ďalších ocenení, naima za prácu v oblasti 
ŠVOČ 

Sme hrdí, že máme takého skveleho, íudsky 
vzácneho, priatelskeho, rozhfadeneho a vzde
laného kolegu Zaželajme mu spoločne - jeho 
kolegovia, spolupracovníci, učitelia o študenti 
FaF UK vefa síl do prace, veía entuziazmu do 
nových aktivit, vefa správnych a zmyslupl
ných rozhodnutí, vefa zanietenia pre naáu far-
máciu, vefa sfastia v osobnom živote a vefa 
spoločných rokov pri zvefadovani FaF UK. 

Prof. MUOr Pavel švec, DfSc , 
dekan FaF UK 

Prijmite úprimný stisk ruky, 
p á n  docent Paulov! 

Vzácneho životného jubilea - 65 rokov sa na 
sklonku minulého roka dožil zakladatef pra
coviska živočíšnej fyziológie na Prírodove
deckej fakulte UK v Bratislave - doc. RNOr. 
Štefan Paulov, CSc. 

Narodil sa v rodine učiteľa v Lovciach (okr. 
Zlaté Moravce). Po maturite pokračoval v štúdiu 
na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, 
odbor zoológia, kde aj v roku 1956 bol 
promovaný. Po skončení vysokoškolského štú
dia nastúpil na katedru zoológie ako odborný 
asistent pre živočíšnu fyziológiu, ktorú po tra
gickej smrti svojho učiteľa doc. M. J. Vágnera 
začal budovať. Kandidátsku dizertačnú prácu 
vypracoval na Ústave experimentálnej onkológie 
a obhájil ju v roku 1960 na Prírodovedeckej 
fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Na docenta 
živočíšnej fyziológie sa habilitoval na Prírodove

deckej fakulte Univerzity Komenského v roku 
1965 Tak na katedre zoológie, ako a| na terajšej 
katedre živočíšnej fyziológie Prírodovedeckej 
fakulty UK ťažiskom jeho pedagogickej čin
nosti je živočíšna fyziológia všeobecná, ale aj 
špeciálna, zameraná najmä na adaptáciu, bioni-
ku a ontogenézu. Do výuky zaviedol viacero 
novokoncipovaných výukových predmetov. Je 
autorom 14 vysokoškolských učebných textov, 
z toho 3 učebníc. 

Vo vedeckovýskumnej práci sa spočiatku 
zameriaval na otázky zoopsychológie živočí
chov, neskoršie sa venoval riešeniu fyziologic
kých procesov, prebiehajúcich v živom organiz
me z hľadiska základných komponentov živej 
hmoty - bielkovín. Jeho vedecké cesty viedli 
i k poznaniu stupňa interakcie s rôznymi fyzikál
nymi a chemickými činiteľmi. Pozornost zameral 

парта na pozmeAovarvj a náhradnú vy l iw,  
na IOTKZUUJC« žiarenie vplyvy ««fiaiatov р е к ю  
dov, detergeniov freónov а ауосл»т>с*усл 
prípravkov. Celkove publikoval 176 vedeckých 
(doma i v zahraničí) a 48 odborných prác, je 
autorom 3 monografií a spoluautorom encyklo
pédie a prekladateľských slovníkov Vychoval 
mnohých diplomantov a doktorandov Dôkazom 
toho, že jeho práce majú priaznivý ohlas v za
hraničí, sú jeho študijné pobyty v Kyjeve. Lublani 
a v Krakove. Osobitne významná bola jeho dvoj
ročná práca (v r. 1967 a 1970) na Montrealskej 
univerzite v Kanade 

Vážený pán docent, do dalších rokov vela 
pevného zdravia a síl Vam praje kolektív 
pracovníkov katedry živočíšnej fyziológie 
a etologie Prírodovedeckej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave 

E VYDANÉ VYDAVATEĽSTVOM UK 
vo februári a v marci 1997 

STUDIJNÁ LITERATURA 

Bobák, M, - Šamaj, J,: Cytológía Sk 142»-
Brtková, M.: Kapitoly z dejín pedagogiky Sk 74, 
Čepčfansky, J.: Telesná výchova mentálne 

a zmyslovo postihnutých žiakoy špeciálnych škôl Sk 51.-
Devínsky, F. a kol  : Úvod 

do molekulového modelovania Sk 44.-
Fertdeková, M.: Základy hydrogeológie Sk 118,-
fvanová, A.: Cursus Latinus Medtcinalia Sk 128^ 
Pašteka.V. - Dugovičová, Ô.: Príručka 

odbornej angličtiny pre geofyzikov a geológov Sk 41 -

Poiáf ,  L :  Psychológia osobnosti postihnutých 
Šímová, O.: Teória hudobne} výchovy 

Zákfady vokálnej interpretácia 
Tífpák, A.; Bektrina a magnetizmus H 
Žáry. I.: Public Relations 

ZBORNÍKY 

Acta geofogtca UC 5T/1ÖQ6 
AMUC Autum LXV 1996/2 
Zborník t medzinárodnej konferencie 

k 5, výročiu založenia f-akulty managementu UK 

Sk 34. 

Sk 50,-
Sk 152, 
Sk 35,-
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Jubilantovi 

Významného životného jubilea - 65 rokov -
sa dožil dňa 18. 3. 1997 popredný slovenský 

V piatok 28. februára sme sa na cintoríne 
v Slávičom údolí rozlúčili s profesorom Milo
slavom Okálom, nestorom slovenských kla
sických filológov. Uzavrelo sa životné dielo 
prvého slovenského univerzitného profesora 
klasickej filológie. Uzavrelo sa dielo mimoriad
ne bohaté, ktorého výsledky plne docení azda 
až nastupujúca nová generácia pracovníkov 
v týchto a príbuzných vedných disciplínách Vy
še tristo bibliografických položiek u vysokoškol
ského učiteľa s plným pedagogickým vytažením 
vzbudzuje úctu. Medzi jeho najvýznamnejšie 
práce patria štúdie a knihy o antických filozofoch 
rôznych škôl, séria štúdií o gréckom komikovi 
Aristofanovi korunovaná jedinečnou monogra
fiou Aristofanes a problémy antickej demokracie 
(1969), práce o antickej metrike, textovej kritike 
a latinskej štylistike. Nemožno nespomenúť prie
kopnícke štúdie a edície slovenských humanis
tov, ktorí písali po latinsky. Bez nadsádzky mož
no povedať, že prof. Okál ob|avil pre slovenskú -
a vdaka cudzojazyčným verziám aj pre svetovú 
kultúrnu verejnosť celý rad našich vzdelancov 
15.-17. storočia, medzi ktorými vynikajú Juraj 
Koppay, Žigmund Gelous Torda, Pavol Rubigal
lus, Jesenskovci, Juraj Purkircher a najmä Martin 
Rakovský, ktorého monumentálne komplexné 
spracovanie bude sotva niekedy prekonané 
v našej filologickej vede. Dielo prof. Okála nám 
umožňuje teraz vidieť našu vzdelanosť a našu 
staršiu literatúru v skutočnom európskom kon
texte, a to naozaj veľmi konkrétne, pretože 
prof. Okál - tak ako všade - aj tu uplatňoval svoju 
príslovečnú dôkladnosť, akríbiu a priam matema
tickú presnosť a systémovost v myslení. Širšie 
kultúrne a vzdelanostné horizonty pomáhajú 
otvárať slovenskému národu takisto jeho prekla
dy Svojím Markom Aureliom, Aristotelovou 
Poetikou a Senecovými listami začal písať kapi
tolu moderného prekladu z klasických jazykov 
do slovenčiny. Vdaka jeho filologickým schop

paleontológ doc. RNDr. Viliam Sitár, CSc , 
člen katedry geológie a paleontológie Príro
dovedeckej fakulty UK. 

Jubilant sa narodil v Bzenici - Záhorčie, okr. 
Žiar nad Hronom. Stredoškolské štúdium ukon
čil v roku 1951 a v štúdiu pokračoval na Prírodo
vedeckej fakulte UK, kombináciu matematika -
deskriptívna geometria, neskôr biológia a štatis
tika. Po ukončení vysokoškolského štúdia v roku 
1956 sa venoval výskumu a štúdiu fosílnej ter-
ciérnej flóry na katedre geológie a paleontológie 
ako asistent a odborný asistent. Hodnosť kandi
dáta geologických vied z odboru fytopaleonťoló-
gia získal obhajobou dizertačnej práce na PR 
UK v Prahe. V roku 1973 po obhajobe habilitač
nej práce bol vymenovaný za docenta v odbore 
paleontológia. 

V odborno-výskumnej činnosti sa spočiatku 
orientoval na výskum panónskej flóry okolia Pe-
zmka pomocou pelových analýz Neskôr študo
val makroflóru, najma na základe morfológie lis
tov, čím nadviazal na práce Dionýza Štúra 
a F. Némejca. Významné sú jeho výskumy fosíl
nej flóry vnútrokarpatských kotlín Slovenska, 
najma Turčianskej a Žiarskej kotliny, z oblasti 
Hornej Nitry - handlovsko-nováckej hnedouhoľ
nej panvy, flóry diaťomitov z okolia obce Močiar 

nostiam prehovorili po slovensky aj další autori -
Aristofanes. Sofokles, Aischylos, Diogenes Laer-
tios, Epikuros, ale i Komenský a predovšetkým 
knieža básnikov Homér, za ktorého sa mu 
právom dostalo vysokého ocenenia O teoretic
kých východiskách prof. Okála svedčí rad štúdií 
a recenzií o dejinách slovenského prekladu 
a o konkrétnych moderných prekladoch, ktorých 
kritika slúžila k skvalitňovaniu prekladov z gréč
tiny a z latinčiny a| mladšej generácie preklada
teľov. 

Tento obdivuhodný výkon sa dal dosiahnuť iba 
za cenu nemalých osobných obetí. Ako polosi
rota - ako 1-ročnému mu padol otec v prvej 
svetovej vojne - sa musel prebíjať životom veľmi 
tvrdo. Nemal ľahkú pozíciu ani ako asistent 
profesora Antonína Kolářa počas peripéťií Uni
verzity Komenského v období vojny, ani ako 
nestranník po nástupe komunistickej moci, kto
rá navyše donútila jeho manželku Lucette 
k odchodu do Francúzska aj s malým synčekom 
Emilom. 

Za 35 rokov svojho pôsobenia za univerzitnou 
katedrou (1941-1976) vychoval prof. Okál desiat
ky úspešných absolventov Napriek velkým 
problémom sa mu podarilo budovať katedru kla
sickej a semitskej filológie na FiF UK a založit 
univerzitný zborník Graecolatina et Orientalia 
s kontaktmi na všetkých kontinentoch. Sloven
ská klasická filológia takto získala bázu. aby sa 
mohla etablovat v medzinárodnom meradle. Aj 
založenie Slovenskej jednoty klasických filoló
gov bolo výsledkom iniciatívy a vytrvalosti prof 
Okála, ktorý bol jej dlhodobým predsedom a po 
odchode do dôchodku čestným predsedom. 
Kedže jeho túžbou bolo, aby popri katedre 
klasickei filológie na FiF UK vzniklo aj dalšie 
analogické pracovisko, na sklonku života po
mohol etablovat sa klasickej filológii na Trnav
skej univerzite, ktorei daroval svoju bohatú 
knižnicu 

a mnohých lokalít na južnom Slovensku Spra
coval aj paleozoickú flóru z okolia Malej a Velkej 
Trne (Zemplínsky ostrov) na východnom Sloven
sku, permokarbónsku flóru melafírovei série 
v Nízkych Tatrách a zvyšky flóry vrchného per
mu v oblastí Novoveskej Huty. Nemalú zásluhu 
má na palynologickom vyhodnocovaní hlbin
ných vrtov Viedenskej panvy, kde v mnohých 
správach spracoval palynomorfy lunzských vrs
tiev. Je autorom vysokoškolských skript z fyto-
paleontológie, viac ako 30 odborných publikácií 
a desiatok rukopisných správ. 

Viedol mnohých diplomantov, ašpirantov 
a postgraduantov z odboru paleontológie Je 
členom komisie pre obhajoby doktorských 
a kandidátskych dizertačných prác, členom šťáť-
nicovej komisie, garantom postgraduálneho štú
dia v odbore geológia a paleontológia 

Pri príležitosti životného jubilea si dovoluje
me nášmu jubilantovi a dobrému kolegovi za
želal do dalších rokov dobré zdravie, vefa 
úspechov, pracovného elánu a podakovaf mu 
za jeho doterajšiu vedeckú a pedagogickú 
prácu. 

Pracovnici katedry geológie 
a paleontológie 

Prírodovedeckej fakulty UK 

Zosnulý profesor Okál sa v živote riadil zása
dami, ktoré azda najlepšie vystihuje výrok Marka 
Aurélia v jeho prekladatelskei prvotine "M.iuj od
bor, ktorému si sa nauöl, a venuj sa mu celkom 
Ostatnú čiastku života preži tak. ako ten 
kto všetko svoje z celei duše zvenl bohom 
nestanúc sa nikomu z ľudí ani tyranom, ani otro
kom' (IV,31) 

Slovenska veda stratila vynikajúceho mu
ža. Sme mu zaviazaní nielen vdakou Sme 
povinní na jeho dielo, monumentům aere pe-
rennius. nadvázovat a pokračovat tak v po
znávání nášho kultúrneho dedičstva 

Doc PhDr. Daniel Škoviera 
Filozofická fakulta UK 

Z a  profesorom O k á l o m  
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LISTINA ŠTUDENTSKÝCH POŽIADAVIEK 

„Žiadame dialóg" 
V súvislosti s poslednými študentský

mi aktivitami sme o rozhovor požiadali 
jedného z aktérov, člena Koordinačného 
centra štrajkových výborovza Filozofickú 
fakultu UK Martina Kovačiča. 

• Na úvod obligátna otázka - ako sa to 
začalo? 

- Podľa mňa sa to začalo u2 dávno. Ešte 
niekedy v dobe, kecf sa delila Univerzita Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach a po prijatí novely 
vysokoškolského zákona. Pri takýchto 
zjavných neprávostiach sa vždy zdvihla malá 
vlna odporu, ale aj rýchlo zanikla bez toho, 
aby sa niečo dosiahlo. A tak sa to postupne 
zbieralo a napätie pomaly silnelo. A2 to prasklo 
na udalostizdanlivo nesúvisiacejs problémami 
vysokých škôl - na zásahu polície v budove 
ministerstva kultúry proti umelcom žiadajúcim 
dialóg so svojim ministrom. Ale ono to súvisí 
- pretože zásah bol iba ďalším z radu 
nedemokratických prejavov súčasnej moci 
voči občanovi. Študenti to pochopili a 
zareagovali práve na zásah proti umelcom, 
ktorý sa stal povestnou poslednou kvapkou. 

• Očotedaideštudentomštrajkujúcich 
škôl? 

- Naše požiadavky sa často delia do dvoch 
kategórii na tzv. politické a študentské. To 
považujem za chybné. Pôvodné požiadavky, 
ktoré vydalo KCŠV ešte 13. marca majú 
politický, resp. celospoločenský charakter 
- odstúpenie ministra Hudeca, okamžité 
vyšetrenie zásahu v budove ministerstva 
kultúry, objektívne informovanie v STV a 
SRo. Následne, po tom čo sa k štrajkovej 
pohotovoti pridal väčší počet fakúlt, sme 
sformulovali Listinu študentských požia
daviek, kde sme zhrnuli najvážnejšie 
problémy, ktoré v súčasnosti trápia študentov 
a vysoké školstvo na Slovensku. Ale 
študentské požiadavky nemožno oddeľovať 
od celospoločenských. Ak žiadame minis
terstvo školstva, aby s nami viedlo dialóg o 
našich problémoch, žiadame zároveň, aby sa 
súčasná moc začala k svojim občanom 
správať ako v každej demokratickej 
spoločnosti, aby s nimi komunikovala a slúžila 
im. Presadením celospoločenských požia
daviek by sme si zase pripravili pôdu na 
dialóg s naším rezortným ministerstvom. 

• Č o  konkrétne obsahuje List ina 
študentských požiadaviek? 

- Listina má osem základných bodov, pričom 
sa predpokladá jej dalšie dopĺňanie o 
špecifické problémy jednotlivých škôl. Jednu 
takú už napríklad sformulovali fakulty 
medicíny. 

Z tých ôsmich základných považujeme za 
najdôležitejšie body, v ktorých žiadame 
zastavenia projektov vytvárania nových 
univerzít v Trnave, Banskej Bystrici a 
Trenčíne, otvorenie diskusie o týchto 
projektoch, ich prerokovanie v Rade vysokých 
škôl a Študentskej rade vysokých škôl 
Žiadame, aby sa najprv doriešilo financova
nie existujúcich univerzit, a až potom sa 
vynakladali stámiliónové sumy zo štátneho 
rozpočtu na vytváranie nových. Medzi dalšie 
dôležité body patri požiadavka na zmenu 
novely vysokoškolského zákona, ako aj 
riešenie sociálnych problémov študentov. 

• Akú má KCŠV v súčasnosti podporu? 

- V súčasnosti je v štrajkovej pohotovosti 
približne 25 fakúlt - to číslo stále rastie - čo 
predstavuje asi 30 tisíc študentov Ďalších 
10 tisíc študentov vyjadrilo plnú podporu 
našim požiadavkám, hoci do štrajkovej 
pohotovosti zatiaľ nevstúpili. To znamená, že 
v súčasnosti máme pri presadzovaní našich 
požiadaviek plnú podporu 40 tisíc študentov 
z celého Slovenska. 

a Čo plánujete do budúcnosti? 

- Naďalej robíme výjazdy do univerzitných 
miest, aby sme informovali študentov škôl, 
ktoré sa doteraz k štrajkovej pohotovosti 
nepridali. Okrem toho pripravujeme sériu 
debát na jednotlivých fakultách, kde by sa 
študenti mali spolu so svojimi pedagógmi 
vyjadriť k vnútorným problémom fakúlt, k ich 
finančnej situácii. Výsledkom by mali byť 
konkrétne závery, čo, kde, pripadne koľko 
chýba na plnohodnotnú výučbu. Tieto závery 
potom chceme konfrontovať s investíciami 
vyčlenenými na vytvorenie nových univerzít. 
Tiež pripravujeme veľkú verejnú diskusiu 
ministerky školstva s predstaviteľmi KCŠV 
a akademickými hodnostármi o našich 
požiadavkách. Uvidíme, či sa pani ministerka 
nezľakne a prijme naše pozvanie. 

• Čo v prípade, že ministerstvo školstva 
odmietne s vami rokovať? 

- Máme pripravenú sériu nátlakových akcii, 
do ktorých by sa mali zapojiť študenti v štraj
kovej pohotovosti. 

• Ste pripravení a kompetentní roko
vať o týchto odborných požiadavkách? 

- Samozrejme. Máme skupinu študentov, 
ktorá sa zaoberá iba týmito otázkami My sa 
odbornej konfrontácie nebojíme, pretože sme 
pripravení a svoje tvrdenia môžeme doložiť 
faktami. Uvidíme, čo ministerstvo školstva. 

Pripravil Daniel Bradáč 

I N F O B L O K  
• TRÉNINGOVÝ PROGRAM pre akti

v istov v oblasti ľudských práv otvára 
Nadácia Minor i ty  R i g h t s  G r o u p  pre 
študentov vyšších ročníkov Právnickej 
fakulty UK v Bratislave. Prvé stretnutie sa 
uskutočni 21. aprila 1997 o 16.h v učebni 
č. 4 na Šafárikovom nám. (ht) 

• ŠTUDENTI ŠPANIELSKEHO J A Z Y K A  
môžu počas letného semestra navšte
vovať seminár o diele M. Cervantesa Don 
Quijote de la Mancha. Vedie ho lektor ka
tedry romanistiky a záujemci sa kontaktujú 
v budove FiF UK na Gondovej ul., č. dv. 
331. (sj) 

• K U R Z Y  PRVEJ POMOCI, odbery krvi 
a turistické vychádzky pripravuje pre 
medikov skupina mládeže Slovenského 
červeného križa, ktorá pôsobí na Lekár
skej fakulte UK. Popri už spomínaných 
aktivitách pomáha aj pri cestných kon
trolách. (gb) 

• DRUHÝ ROČNÍK TANEČNEJ S Ú t A Ž E  
o Pohár rektora UK organizuje Nadácia 
Študentská banka. Tancachtivé páry sa 
m ô ž u  p r i h l á s i ť  na adrese nadácie,  
Šafárikovo nám. 6, 818 Об Bratislava do 
30. apríla t. r. Sut až sa uskutočni 6. mája 
v Mlynskej doline. Jeden z páru musí byť 
študentom alebo zamestnancom U K .  

(P*> 

• RELIGIONISTICKÚ ROČENKU1996-
-1997 so zaujímavými itudiami, správami 
a recenziami vydala v týchto dňoch 
Spoločnosť pre štúdium náboženstiev pri 
SAV. Možno si j u  kúpiť na oddelení religio-
nistiky FiF UK, Gondova 2, za 45 Sk. 

(2Í) 

• VEĽKONOČNÝ KONCERT pedagó
gov  V Š M U  pri  pr í lež i tost i  otvorenia  
Slovenského akademického kultúrneho 
centra sa konal 1. aprila t. r. v Moyzesovej 
sieni na Vajanského nábreží. Na podujatí 
vystúpil aj Warchalov Slovenský komorný 
orchester. (Ip) 

Hustler 
by sa červenal 
Donedávna som si myslel, že MHD je 

najkratšia skratka vyvolávajúca rozčúlenie 
Existuje však aj iná, skladá sa len z dvoch 
písmen, no vzbudzuje rovnaký nepokoj 
Áno, ide, s prepáčením, o W C  Nebyť toho 
na 2. poschodí novostavby UK s vyláma
nými zámkami na dverách a sprostoná-
rodnými výtvormi na stenách (necitujem, 
lebo nechcem byť obvinený z obscénnosti), 
nepresadil by sa istý kandidát do komory 
študentov AS FiF UK Jeho plamenný 
volebný prejav bol excelentný Študenti ho 
jednoznačne volili A vraj je na dobrej ceste 
aj petícia katedry politológie za skultúrnenie 
zanadema, ktoré by asi ohromilo aj Hustlera 

(r) 


