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D. TARSCHYSOVI 
V s p r i e v o d e  v e ľ v y s l a n k y n e  S R  v R a d e  Európy V .  Strážnickej  

zav í ta l  na p ô d u  U n i v e r z i t y  K o m e n s k é h o  dňa 15. aprí la generálny 
ta jomník  R a d y  E u r ó p y  D a n i e l  T a r s c h y s ,  aby  s a  na s l á v n o s t n o m  
z a s a d n u t í  V e d e c k e j  rady U K  stretol  s a k a d e m i c k ý m i  funkcionár
mi, p e d a g ó g m i  i š tudentmi  univerz i ty.  Na ú v o d  stretnutia v A m 
fiteátri P r á v n i c k e j  fakulty U K  o d o v z d a l  prof. Ing. F. Dev ínsky,  
DrSc., rektor  U K ,  v z á c n e m u  hosťovi  VefVú z latú  medai lu  UK a k o  
prejav u z n a n i a  z a  j e h o  c e n n ý  p r í s p e v o k  k prehlbovaniu  paneu-
r ó p s k e j  s p o l u p r á c e  a o s o b n ú  angažovanosť  pr i  podpore aktív
neho č l e n s t v a  S R  v R a d e  E u r ó p y .  

P o  s lávnostnom akte s a  auditóriu prihovoril  D Tarschys prednáš 
k o u  na tému Prínos R a d y  Európy k bezpečnosti  a stabilite pro
stredníctvom zvýšenej  európske) súdržnosti  V diskusii,  ktorá nasle 
dovala, dominoval i  otázky o podmienkach vstupu Slovenska d o  
európskych štruktúr D l a r s c h y s  uviedol, ž e  j e  presvedčený o bu
dúcnost i  demokracie  n a  Slovensku, n a  návštevu S R  v£ak prišiel 
na jmä preto, aby  s predstaviteľmi vlády a| opozície diskutoval ( jh) 

NÁVŠTEVA 
rektora z Lodže 

V p o p o l u d ň a j š í c h  hodinách d ň a  11. aprí la  navšt ív i l  
Univerz i tu  K o m e n s k é h o  rektor Univerz i ty  v L o d ž i ,  
prof. Stanislav L i s z e w s k i ,  PhD. Predstaviteľa j e d n e j  
z na jväčš ích p o ľ s k ý c h  univerz í t  pri jal  rektor  Uni
verzi ty  K o m e n s k é h o  v Brat is lave prof. Ing. Ferdi
nand D e v í n s k y .  DrSc., s p o l u  s prorektorom U K  
pre medzinárodné vztahy prof  MUDr P e t r o m  Mrá-
z o m .  DrSc. 

Predmetom rozhovoru bolo zhodnotenie dotera|še|, 
vyše dvadsatročnei sj>olupráce o b o c h  univerzít, ktorá 
ie živá na jmä v oblasti archeológie, predškolskej  p e d a  
gogiky.  geografie a medicínskej  biofyziky, a k o  i m o ž  
n é  smery jej dalšieho rozšírenia včítane spolupráce 
v oblasti manažérskeho vzdelávania (jh) 

Prezident SR vymenoval nových profesorov UK 
V o  V e l k e j  s á l e  P r e z i d e n t s k é h o  paláca v Bratislave v y m e n o v a l  dňa 18 aprí la 1997 

prez ident  S R  Michal  K o v á č  3 0  n o v ý c h  profesorov.  M e d z i  pedagógmi,  ktorí  obdržal i  
v y m e n o v a c í  dekrét  n a j v y š š e j  p e d a g o g i c k e j  hodnost i  - profesor,  b o l i  š iest i  reprezen
tanti Univerz i ty  K o m e n s k é h o :  
- prof. MUDr.  J a n a  Buehancová,  CSc., pre odbor  Interná medicína. Klinika pracovného 

lekárstva J L F  U K  v Martina, 

- prof. MUDr. Ľudovít Daníhel, CSc., pro odbor patologická anatómia в súdna lekárstvo, 
Ústav patologickej anatómiu LF UK v Biatislavo, 

- prof.  M U D r .  J á n  Danko,  CSc.,  pre odbor  gynekológia a pôrodníctvo, Ženská kl inika JLF 
U K  v Martine, 

- prof. MUDr. Ján Jakubovský, DrSc., pie odbor patologická anatómia a súdne lekár 
sivo, Ustav patologickej anatómie LF UK v Biatislave, 

- prof.  MUDr.  J a r o s l a v  Simon,  CSc.,  p r e  odbor chirurgia, Klinika detskei chirurgie L F  U K  
v Bratislavo, 

- prof. PhDr, Mlron Zelina, DrSc., pre odbor pedagogika, POF UK 

Novým profesorom Univerzity Komenského srdečne blahoželáme! 
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Na aktuálnu tému 

Začiatkom lebruara dostali vysoké školy na pripomienkovanie 
netrpezlivo očakávaný návrh vyhlášky MŠ SR o doktorandskom 
štúdiu, ktorej cielom by malo byt vyplniť v tejto oblasti medzery 
v novele vysokoškolského zákona. Návrh vyhlášky bol vedením UK 
aj fakultami podrobený kritike, akademickí funkcionári ju označili 
za byrokratickú a centralistickú, s komplikovaným a nepružným 
systémom riadenia doktorand
ského štúdia. Výsledkom pripo-
mienkovacieho konania v tomto 
kole bol list ministerke školstva 
E. Slavkovskej zo dňa 19.2., 
v ktorom rektor UK prof Devín
sky, aj vzhľadom na 39 strán 
pripomienok fakúlt, odporučil 
rozdeliť vyhlášku na dve časti. 
Na časť o poskytovaní štipendia 
doktorandom dennej formy 
doktorandského štúdia, ktoré 
treba riešiť neodkladne a na 
časť. týkajúcu sa organizačné
ho zabezpečenia štúdia, ktorá by sa mohla detailne 
pripraviť a vydať s nevyhnutným oneskorením. Ve
denie i Kolégium rektora UK odsúhlasilo tento ná
vrh. ktorý obsahoval paragrafové znenie vyhlášky 
o financovaní doktorandského štúdia a pripomien
kovanie druhej časti vyhlášky spracované prorek
tormi UK doc Kalavským a doc Kresákom 

Prepracovaný návrh vyhlášky prišiel z ministerstva 
školstva na UK dňa 17 marca a už 20 marca sa 
konalo na MŠ SR rokovanie o posledných úpra
vách vyhlášky pred jej postúpením do príslušných 
komisií Legislatívnej rady vlády SR, na ktorom sa 
zúčastnili prorektori UK doc Kalavský, a doc Kre-
sák O tom. do akej miery sa našim expertom po
darilo ovplyvniť výslednú podobu vyhlášky a ako prebiehalo roko
vanie u riaditeľa sekcie vysokých škôl, nas informoval prorektor 
UK doc. Kalavský. 

- Keď sme obdržali prepracovaný návrh vyhlášky, mali sme 
prakticky jeden deň na preštudovanie celého materiálu a prípra
vu pripomienok. Na porade na MŠ SR sa okrem nás zúčastnili 
zástupcovia Rady vysokých škôl, STU, UMB, Zvolenskej univerzi
ty a SAV. Všetci prítomní konštatovali, že druhý variant návrhu 
vyhlášky je podstatne lepší. My sme mali pripravených dalších 
26 pripomienok. V úvode porady riaditeľ sekcie vysokých škôl 
M. Tolnay zásadne odmietol akúkoľvek diskusiu o rozdelení vy
hlášky podľa nášho návrhu, takže sa ďalej rokovalo už len o na
šich dalších pripomienkach k jednotlivým odsekom upraveného 
znenia vyhlášky 

• Na pripomienkovaní návrhu vyhlášky sa podieläli všetky 
fakulty i A S  UK - môžete pre ich informáciu stručne uviesť 
hlavné dosiahnuté zmeny? 

- V akceptovaných bodoch návrhu sa nám podarilo presadiť 
osem dosť závažných zmien. Bolo vynechané ustanovenie (par 
4, ods. 1, písm. c*), podľa ktorého MŠ 'určuje podľa návrhov ve
deckých rád školiacich pracovísk a po dohode s nimi zloženie 
spoločných odborových komisií" Postup v tejto veci bude defi
novať zákon. Ďalej boli v celom rozsahu vynechané ustanovenia 
o Slovenskej komisii pre vedecké hodnosti. Bolo prijaté naše sta
novisko, že "gestorskú radu" si môžu vedecké rady fakulty zriadiť 
podľa vlastného uváženia Nikde sa už nebude používať termín 
'počty štipendijných miest pridelené na jednotlivé študijné odbo 
ry' Tiež bola prijatá nami navrhnutá preformulácia par 34* ktorý 
určuje postup prerokovávania návrhu na udelenie vedecko aka 
demickej hodnosti na pôde vedeckej rady fakulty Bol vynechaný 
celý par 36* ktorý oprávňoval Mš nad oprávnenia dané záko 
nom "preskúmať mimo odvolacieho konania právoplatné roz 
hodnutie vedeckej rady fakulty na návrh AK alebo SKVH, ale 
bo na základe podanej stažnosti alebo oznámenia" Celý text vy 
hlásky bol podstatne skrátený, obmedzilo sa v ňom opakovanie 
pasáží zákona A napokon boli z vyhlášky odstránené tie časti 

0 príprave vyhlášky 
0 DOKTORANDSKOM ŠTÚDIU 

hovoríme dnes 
s prorektorom UK 

doc. RNDr. Svetozárom Kalavským, CSc. 

ktoré sme napadli na základe ich rozpoiu s ústavou, so záko 
nom alebo s inými miestami samotnej vyhlášky 

Rád by som však upozornil, že koncom apríla vyhláška o dok 
torandskom štúdiu ešte nebola príslušnými legislatívnymi orgán 
mi vlády schválená, takže môže dôjsť k jej dalším úpravám 
a zmenám. Možno, že ked budete čítať tento článok v Našej uni 

verzite, budeme už mal v ru 
kách aj text vyhlášky a bude 
me môcť porovnať úspěšnost 
v konečnom prijatí alebo od
mietnutí našich návrhov 

• V súvislosti s doktorand
ským štúdiom vyplývajú pre 
fakulty z novely vysokoškol
ského zákona dve povinnos
ti. Ake? 

- Jednak je to povinnosť uchá
dzať sa o získanie práva usku 
točňovať doktorandské štu 

dium. Žiadosť o priznanie tohto práva je potreb 
né zvlášť za každý odbor podať na M š SR do 
20. mája 1997. Zo zákona iasne vyplýva, že žia 
dosti musia byt schválené vo vedeckých radách 
fakúlt a následne vo vedeckej rade univerzity 
Druhou povinnosťou ie přeřadit doterajších štu 
dentov postgraduálneho štúdia na doktorandské 
štúdium To ie možné vykonať iba na základe žia 
dosti študenta odporúčame však vyzvat ho aby 
túto žiadost podal Ak by študent nebo* prerade 
ny. zákon neumožňuje ukončit jeho štúdium p»e 
tože titul Or už nemožno udělit navyše by ы 
dostal do nedefinovaného právneho stavu i vzhia 
dom na nárok na štipendium Keďže viace<e usta 

novema novely vysokoškolského zákona pnpuštaiu rozdielnu m 
terpretáciu tak v oblasti vedeckej vychovy aSpuaritov ako pi 
preraďovaní postgraduálneho štúdia na doktorandské štúdium 
vysvetľuje bližšie postup v tejto záležitosti Smernica rektora UK 
č. 2/97, ktorá je záujemcom k dispozícii na jednotlivých fakul
tách, ako aj v sieti Info UK pod prístupovou cestou (7)-(3)-(l) 

Musím však konštatovať, že dôvod, ktorý bol uvádzaný ako 
hlavný pri rýchlom presadzovaní novely zákona o VŠ v paria 
mente, t.j. vyriešenie ťažkej finančnej situácie študentov dokto 
randského štúdia, nerieši uspokojivo ani vyhláška Na základe 
pokynov ministerky školstva sa štipendium podľa nových predpi 
sov môže vyplácať doktorandom len od dátumu ich preradenia, 
najskôr však od 1.1.1997. Táto podmienka je však spojená 
s uchádzaním sa fakulty o doktorandské štúdium 

t l  

•Znenie návrhu vyhlášky o doktorandskom Studiu z 31 1 1997 

<ih> 

Z r o k o v a n i a  
K o l é g i a  r e k t o r a  U K  

Na pravidelnom zasadnutí sa dňa 14 apríla 1997 zišli členo 
via Kolégia rektora UK Pod vedením rektora UK piof Ing F 
Devínskeho, DrSc . sa zaoberali najmá legislatívnymi úprava 
mi na UK vyplývajúcimi z novely zákona o vysokých školách 
osobitne návrhom vyhlášky MŠ SR o doktoiandskom štúdiu 
Schválili Smernicu rektora č 2/1997 na vykonanie mektoiych 
ustanovení zákona č. 172/1990 Zb o vysokých školách 
v znení jeho neskorších zmien a doplnení na Univerzite 
Komenského Ďalej prerokovali návrh Poriadku io/delovania 
grantov na UK a informáciu o postupe UK v síivislosli s vyme 
núvacím pokračovaním doc Tondru za profesora Piedme 
tom rokovania bolo ai zabezpečenie prijímacieho pokiačova 
ma pre školsky rok 1997/98 na fakultách UK (jh) 
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ZÁKLADNÝ KAMEŇ KOVEJ EVAKJEUCKEJ BOHOSLOVECKEJ FAKULTY UK 
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK v Bratislave sídli na Svoradovej ulici, ala niektoré je] priestory a hlavne študentské 

domovy sú  roztrúsené na viacerých miestach hlavného mesta. V súčasnosti je  na tejto fakulte zapísaných vyše dvesto 
študentov a študentiek, Potreba mať vlastnú budovu fakulty s internátom na jednom mieste, bola snom mnohých pracovníkov 
fakulty už o d  konca minulého storočia. Zdá sa, že tento sen by sa mal ku koncu tohto storočia stať skutočnosťou, kedíe 
dodávateľská firfna RENOS sa zmluvne zaviazala Stavbu odovzdať na kolaudáciu do 18 mesiacov. 

V nedelu 13. apríla v popoludňajších hodinách sa na 
stavenisku Machnáč zhromaždilo okolo dvesto lUdí, aby boli 
svedkami slávnosti požehnania pamätnej tabule pri príle
žitosti začatia výstavby novej Evanjelickej bohosloveckej 
fakulty UK. 

Prítomných privítal generálny dozorca Ev. cirkvi a.v. na Sloven
sku Ján Holčík. Po liturgii, speve а kázni generálneho biskupa 
Júliusa Fila nasledoval spevokol a pozdrav študentov EBF UK 
K duchovnému povzneseniu prispela hra dychového súboru 
Jubilate z ev. cirkevného zboru vo Vrbovciach pri Myjave 

V pozdravnej časti vystúpili vzácni hostia: rektor Univerzity Ko
menského prof. F. Devínsky, dekan Evanjelickej teologickej fakul
ty z Tübingen Volker Drehsen, Margret Stasius - tajomníčka pre 
implementáciu а monitorovanie projektov oddelenia pre misiu 
a rozvoj Svetového luteránskeho zvázu v Ženeve, vrchný cirkevný 
radca Jens Timm - vedúci diakonickej práce v Ev cirkvi vo 
Wúrttembergu, farár Daniel Nelson - zástupca Globálnei misie 
Evanjelicko-luteránske] cirkvi v USA, cirkevný radca Edmund Ratz 
zo Stuttgartu, generálny riaditeľdodávateľskei firmy RENOS Miro
slav Paštrnák а zástupca Združenia evanjelických duchovných 
Ondrej Prostredník st. Pozdravy hostí ukončil dekan lakulty -
hostiteľ prof. Karol Gábriš 

Na slávnosti dalej boli prítomní pracovníci rektorátu, kvestorka 
UK Ing Zora Dobríková, učitelia a študenti EBF UK, niektorí farári 
Bratislavského a Myjavského seniorátu, farár John Brndjar z USA 
a poslanec NR SR Pavel Delinga 

Vladimír Láska Generálny biskup J Filo poklepává na pomá/nu tabu h 

Zasadanie Slovenskej rektorskej konferencie 

Dňa 4. marca 1997 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Slovenskej rektorskej 
konferencie (SRK), ktoré organizačne zabezpečila Slovenská technická univerzita 
v Bratislave. Na stretnutí sa zúčastnili všetci šestnásti rektori a jeden štatutárny zá
stupca slovenských vysokých škôl. 

Na programe rokovania konferencie bol návrh stanov a volebného poriadku pre volbu 
funkcionárov SRK, ako aj cfalšie aktuálne problémy slovenských vysokých škôl. Po schvá
lení návrhu stanov SRK sa uskutočnili volby Pre dálšie jednoročné funkčné obdobie si 
zvolil i  rektori za prezidenta SRK doc. Ing. Juraja Sterna, CSc., rektora Ekonomickej 
univerzity v Bratislave, za viceprezidentov SRK doc. Ing. Igora Hudobu, CSc., rektora 
STU v Bratislave a prof. RNDr. Milana Marčoka, DrSc., rektora TU vo Zvolene. SRK sa 
kreovala na základe zákona o združení občanov a jej stály sekretariát bude v Brati
slave, na Laurinskej 14. 

Cieľom Slovenskej rektorskej konferencie je vzájomná koordinácia činností slovenských 
vysokých škôl, úzka spolupráca pri riešení všetkých problémov slovenských vysokých škôl 
s MŠ SR ako aj s dalšími orgánmi štátnej správy 

Za rovnako dôležité považuje Slovenská rektorská konferencia posilnenie spolupráce so 
zahraničnými rektorskými konferenciami a združeniami 

ČLENOVIA SLOVENSKEJ REKTORSKEJ KONFERENCIE ku dňu 6.3.1997 

Juiaj  STERN - Ekonomická univerzita v Bratislave 
Igor HUDOBA - Slovenská technická univerzita 

Bratislave 
Milan MARČOK Technická univerzita vo  Zvolene 
Ivan PARÍK Vysoká škola múzických umení 

v Biatislave 
Stefan ŠLACHTA Vysoká škola výtvarných ume 

ní v Bratislave 
Robert CHALKA - Akadémia Policainého zboru 

SR v Bratislave 
Ferdinand DEVÍNSKY Univeizita Komenského 

v Bratislave 
Miroslav ZIMA Slovenská poľnohospodáiska 

univerzita v Nitie 

Milan DADO Žilinská univerzita v Žiline 
Karol FLORIÁN Technická univeizita v Košiciach 
Ladislav ŠOLTÉS - Trnavská univeizita v Tinave 
Dušan MAGIC - Univerzita veterinárskeho lekái-

stva v Košiciach 
Otto ТОМЕЙЕК Univeizita Mate|a Bela v Ban 

ske| Bystrici 
František OLEJNÍK Vojenská letecká akadémia 

gen M R Štefánika v Košiciach 
Petei LIBA - Univeizita Konštantína Fitozola 

v Nitre 
Miloslav ŽÁK Vojenská akadémia v Liptovskom 

Mikuláši 
Spektrum STU, marec T 997 

VYHLÁSENIE 
Slovenskej rektorskej konferencie 
k Listine študentských požiadaviek 
Ďalší rozvoj demokratického systému 

nie je možný bez konštruktívneho 
dialógu, o ktorý touto cestou žiadame 
príslušné orgány štátnej správy Na 
základe množiacich sa spontánnych 
podnetov akademických senátov fakúlt 
a vysokých škôl žiadame zodpovedné 
orgány, aby začali urýchlene, postup
ne v rámci dialógu zaoberať sa rie
šením tých podstatných a aktuálnych 
problémov, ktoré študenti slovenských 
vysokých škôl zčásti formulovali v Lis
tine študentských požiadaviek dňa 
163 1997 

Listina svedčí o tom, že isté obavy 
akademickej obce slovenských vyso
kých škôl o dalši rozvoj slovenského 
vysokého školstva pri schvalovaní no
vely zákona o vysokých školách boli 
opodstatnené a začínajú sa napĺňať 

K nášmu vyhláseniu nás zavazuie 
morálna oprávnenosť študentmi dekla
rovaných požiadaviek, spoluzodpoved
nosť a obava o dalši vyvoi vysokého 
školstva na Slovensku a o budúcnosť 
celei našei mladei generácie 

Bratislava. 15 4 1997 
Doc. Ing. Juraj Stern, CSc., 

prezident SRK 
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V Moyzesova] sieni Filozofickej fakulty UK na Vajanského nábreží sa 1. apríla 19Э7 uskutočnil Velkonočný koncert pedagógov 
Vysokej školy múzických umení, ktorým za účasti prezidenta Slovenskej republiky M, Kováča s manželkou, rektora Univerzity 
Komenského prof, F .  Devínskeho, rektora VŠMU prof. I, Paríka, dekana Filozofickej fakulty UK doc. L, Klctka a akademických 
funkcionárov FF UK a VŠMU začato svoju činnosť Slovenské akademické a kultúrne centrum. Jeho poslaním bude oživenie 
kultúrneho života na akademickej pôde a zblíženie kultúrnych aktivft študentov a pedagógov FF UK a VŠMU. 

AKADEMICKÁ OBEC SLOVENSKA MÁ SVOJE KOLTÚRNE CENTROM 
Po privítacích a úvodných príhovoroch 

rektora VŠMU prof. I. Panka a dekana FF 
UK doc. L. Kiczka odzneli v interpretácii pe
dagógov VŠMU vrcholné hudobné a slov
né umelecké výkony: výber z Dvořáko
vých Dumiek pre klavírne trio v podaní doc 
M. Lapšanského (klavír), prof. J. Podhoran-
ského (violončelo) a Mgr. E. Danela 
(husle), výber z lyriky M. Rufusa v podaní 
Mgr. Š Bučka. Meditácia J. Masseneta 
v podaní Mgr. V. Harvana (husle) a doc 
V. Kellyovej (klavír), výber z Detských scén 
R. Schumanna v interpretácii prof I. Čer-
neckej (klavír). Dve romance z tvorby P. I 
Čajkovského zaspievala v klavírnom sprie
vode Mgr. H. Händlerovej prof E. Blahová, 
Paganiniho Capriccio No. 24 interpretoval 
huslista A Jablokov Z tvorby I. PariVa za
hral na klavíri Piesne o padajúcom lístí prof 
S Zamborský a umeleckým slovom ich do
plnil Mgr. Š. Bučko Modlitbou o duše 
z tvorby Š. Sandnera V závere koncertu 
odznela Sonáta pre klavír od L. Janáčka 
v podaní doc. M. Lapšanského, klavírny 
kvintet F. Schuberta Pstruh, III. a IV. časť, 
v podaní Mgr. J. Gajana (klavír), Mgr 
A Jablokova (husle), Mgr M. Teleckého 

(viola), prof J. Podhoranskeho (violonče
lo) a Mgr R Šašinu (kontrabas) Vyvrcho
lením Velkonočného koncertu pedagogov 
VŠMU bola Vivaldiho Sinfonia aIIa Rustica 
v podaní slovenského komorného orches
tra pod vedením prof B Warchala 

Vystúpenie popredných slovenských 
koncertných umelcov - vysokoškolských 

pedagogov - na otvaracom koncerte bo
lo nielen velVym umeleckým zážitkom 
а prvým poduiatim Slovenskeho akaderr»c 
kého kultúrneho centra, ale sa stalo 
ai zavazkom a motívom dalších umelec
kých a kultumych poduiati na akademc-
kei pôde 

*g 

V polovici apríla tohto roku s i  naša odborná i širšia kultúrna 
verejnosť pripomenula nedožité 100. narodeniny univ. prof. 
Dr. Daniela Rapanta, historika a dlhoročného profesora 
Univerzity Komenského v Bratislave. 

Prof. Dr. Daniel Rapant sa narodil 17 apríla 1897 v Holíči 
(zomrel ako 91 ročný v Bratislave), pochovaný je na Národnom 
cintoríne v T. Sv. Martine. Vysoko
školské štúdiá histórie а slavistiky 
absolvoval na KU v Prahe v r. 1922, 
kde o rok neskôr získal doktorát filo
zofie. Ďalšie vzdelanie si rozšíril štú
diom na filozofickej takulte parížskej 
Sorbony (1922 - 23). Počas štúdia absolvoval v Prahe súčasne aj 
Vysokú školu archívnu. Po príchode zo štúdií sa zamestnal ako 
archivár v Bratislave (v r. 1924 - 1928 bol hlavný župný archivár, 
v r. 1928 - 1933 prednosta Krajinského archívu). Po roku 1925 
absolvoval výskumné študijné pobyty v archívoch vo Viedni a Bu
dapešti Od r 1928 bol súkromným docentom a od r 1933 mimo
riadnym profesorom Filozofickej fakulty UK v Bratislave Od 
r 1939, už ako riadny profesor slovenských dejín, zastával túto 
funkciu až do r. 1950, kedy mu z ideologických a politických 
dôvodov bolo zakázané pedagogicky na univerzite pôsobiť 
Od tohto času bol zamestnaný v Univerzitnej knižnici v Brati
slave až do odchodu do dôchodku v r. 1957 V roku 1945 po 
prechode frontu bol prvým povojnovým rektorom Slovenskej 
univerzity. 

Prof. Daniel Rapant je právom považovaný za |edného z naj-
významnejších slovenských historikov vôbec Patril k zakladateľ
skej generácii slovenských profesionálnych historikov а vysoko
školských profesorov Pedagogicky pôsobil celý svo| život na Uni
verzite Komenského (od r 1939 na Slovenskei univerzite) v Brati
slave Prednášal slovenské dejiny od najstarších čias do r 1918, 
viedol semináre а diplomové práce Osobitne sa zaslúžil o kvalita
tívny vzostup predmetu Historický proseminář ako súčasť meto-
dologickei prípravy študentov histórie k prvei štatnei skúške Do 
konca svoiej pedagogickej činnosti na UK bol vedúcou osobnos
ťou a prirodzenou autoritou v historických odboroch 

K storočnici 
univ. pral. DANIELA RAPANTA 

Vo vedeckei a badatelskej činnosti sa venoval problematike 
dejín Slovenska a Slovákov v posledných dvoch storočiach Bol 
autorom štrnástich samostatných knižných monografií, desiatok 
štúdií a recenzií, ale najmä monumentálneho 13-zvázkového kniž
ného diela - Slovenské povstanie roku 1848-49 (Dejiny a doku
menty), Bratislava 1937 - 1972 (vyše 7 000 tlačených strán) Toto 

dielo možno historiografický bezpo
chyby považovať za hodnotu mini
málne európskeho významu Prof 
Rapant bol zároveň autorom moder-
ne| koncepcie slovenských národ
ných dejín (publikoval ju v r 1924-

-1946) V nej za objekt a subjekt slovenských de|ín považoval ľud 
a národ obývajúci územie Slovenska, ktorého charakteristickým 
znakom je jeho jazyk a pocit povedomia 

Prof Rapant bol činný aj mimo akademickej pôdy Veľmi 
aktívny bol na poli organizácie historickej spolkovej činnosti Bol 
predsedom Historického odboru Matice slovenskej (1945 - 1948), 
zakladajúcim členom a prvým predsedom Slovenskej historickei 
spoločnosti v r 1946, spoločnosti, ktorá jestvuje dodnes а zdru
žuje na stavovskej báze slovenských historikov Za Českosloven 
skej republiky bol predsedom medzinárodnej komisie pre menši
nové otázky а i 

Až v roku 1968 dostal ako ocenenie za svoju tvorivú prácu 
Národnú cenu SSR а v roku 1969 Rad práce SAV mu udelila 
Zlatú medailu v r 1987 

Pri príležitosti storočného jubilea udelila Univerzita Komen
ského a materská filozofická fakulta prof. Rapantovl svoje 
najvyššie vyznamenania - zlaté medaily in memoriam. Me
daily slávnostne odovzdali dňa 22. apríla 1907 |eho dvom 
dcéram rektor UK prof. Ing. F. Devínsky, DrSc., а dekan Filo
zofickej fakulty UK doc. PhDr. L. Kiczko, CSc. 

Po tejto slávnostnej udalosti sa uskutočnil odborný seminar 
na pôde Katedry slovenských de|in a archívnictva a Katedry 
všeobecných dejín Filozofickei fakulty UK, v priestoroch kde 
prof Rapant vyučoval 

Jozef Badurík 
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S P R Ä V Y  Z F A K U L T Y  M A N A G E M E N T U  

T h e  Bra t i s lava  C a s e  Cha l l enge  - Bra t is lavská p r í p a d o v á  š túd ia  

ZAUJÍMAVÁ MEDZINÁRODNÁ AKCIA NA FAKULTE MANAGEMENTU UK 
Na Fakulte managementu UK bol f8. apríla otvorený druhý školský rok trojročného víkendového programu pre vrcholových manažérov 

a vyšších riadiacich pracovníkov WEMBA. Program v spolupráci s Fakultou managementu UK realizuje The Katz Graduate School of 
Business, University o1 Pittsburgh. 

WEMBA  (Weekend Executive Master of Business Administration) je inten
zívne štúdium, ktoré umožňuje vrcholovým manažérom a riadiacim pracovní
kom v priebehu troch rokov získať medzinárodne uznávaný titul MBA bez 
prerušenia kariéry. Štúdium aj skúšky prebiehajú v anglickom |azyku a výuč-
bu zabezpečujú profesori z USA spoločne s vybranými profesormi z FM UK, 
ktorí absolvovali stáž v USA  Riadltelmi programu sü prof. Ben J. Tuchi 
a prof. Kevin Sontheimer. 

V rovnakom termíne, ako sa začínal nový školský rok WEMBA, sa 
v dňoch 18. a 19. apríla na fakulte managementu uskutočnila zaujímavá 
sú(až v riešení prípadovej štúdie. Organizátormi a sponzormi súiaže boli 
firma Deloitte Touche, Fakulta managementu UK, Univerzita v Pittsbur
ghu a Americká agentúra pre medzinárodný rozvoj (USAID). 

Devaťtímov, zložených zo študentov Univerzity v Pittsburghu, Fakulty ma
nagementu UK a vrcholových manažérov, ktorí sú študentmi WEMBA. dosta
lo v piatok 18. apríla na analýzu rovnakú prípadovú štúdiu. Jednotlivé tímy 
zostavil riaditeľ MBA programu Pittsburgskei univerzity Robert Nachtmann 
tak, aby v každom tíme boli zastúpení odborníci na finančný manažment, 
operačný manažment, strategický manažment, ľudské zdroje, informačné 
systémy a marketing. Prípadová štúdia - úspešne sprivatizovaná poľská tex
tilná firma Prochnik s dobrými výsledkami na domácom a zahraničnom trhu -
bola vytvorená na základe skúsenosti' veľkých spoločností v Európe Každý 
tím mal na riešenie rovnaké časové ai materiálne podmienky Výsledky svo
jej práce prezentovali lednotlivé tímy v sobotu 19 apríla doobeda, vždy tri tí
my pred jednou odbornou komisiou Z 9 tímov vybrali členovia jednotlivých 
odborných komisií 3 finálové, ktoré prezentovali svo|e výsledky ešte raz pred 
odbornou jedenásťčlennou porotou, zloženou z popredných predstavitelov 
slovenskei podmkatelskei a pnemyselnei sféry a odborníkov z Deloitte Tou
che; Juraj Borovský - Chtrana Prema, Tibor Brašen - ZSNP, Elemír Farkaš -
Oracle, Gavin Flook Deloitte Touche, Beáta Hlavčáková - Globtel, Galen Hull 
- Datex, Leighton Klevana - Deloitte Touche, Lečková Hana - A C E  Centrum. 
Gerry Stanely - Deloitte Touche, Michal Steiner - Deloitte Touche a Jurai Še-
d/vý • Globtel. Mená vítazov boli oznámené na slávnostnom odovzdávaní 
cien v hoteli PTK Echo. Ceny odovzdával veľvyslanec USA v Slovenskej re
publike Ralph R. Johnson a rektor UK prof. Ing. Ferdinand Devínsky, DrSc. 
Prvé miesto získal tím Danube Dynamo v zložení: Brent Dobosch, Kurt 
Fowler, Andrea Wlnans - Pittsburgh, Milan Fekete - študent doktorand
ského štúdia FM UK a Tlgran Chačaturlan - WEMBA UK. Vítazi získali 
500 dolárov, druhý a tretí tím po 200 USD. 

Celá súťaž mala priaznivý ohlas u súťažiacich, porotcov aj divákov, osobit
ne treba vyzdvihnúť veľmi dobrú odbornú úroveň jednotlivých prezentácií 
Odozvu mala akcia i v masovokomunikačných prostriedkoch. Už teraz sa or
ganizátori tešia na druhý ročník te|to zaujímavej sútaže. 

RNDr. Zuzana Kovačičová 

Finálová prezentácia 

Americký velvyslanec R R. Johnson tlieska vňaznemu dnjžstvu 

PROGRAMY PRE MANAŽÉROV 
Fakulta managementu UK a Slovenské manažérske tréningové centrum (SMTC) nadviazali spoluprácu, na základe ktorej budu spoločne 

poskytovat skolenia pre slovenských riadiacich pracovníkov. SMTC ]e financované Agentúrou Spojených štátov amerických pre medzinárod
ný rozvoj (USAID) a spolupracujú s ním zahraniční aj slovenskí konzultanti a školitelia. Spoločný projekt je založeny na dlhodobých akade
mických skúsenostiach F M  UK a expertízach a znalostiach praxe slovenských podnikov SMTC. 

V súčasnosti FM UK a SMTC ponúkajú progra
my, ktoré pomáhajú manažérom riešiť problémy 
zlepšovania činnosti podnikov pri dosahovaní 
ich konkurenčnej výhody FM UK v spolupráci 
s Pittsburghskou univerzitou (USA) ponúka 
program Weekend Exekutive Master of Business 
Administration (WEMBA) SMTC (a jeho konzul
tačný partner Poradenské stredisko pre sloven
ské podniky) prostredníctvom certifikačných 
programov pre slovenských riadiacich pracovní
kov a prostredníctvom poradenstva pomáha roz-
víjat podnikové a manažérske kapacity 

SMTC a FM UK spoločne ponúknu sloven
ským manažérom možnost zúčastnit sa na sé
rii workshopov pre riadiacich pracovníkov, 
ktoré sú rozvrhnuté tak, aby posilnili ich kľúčové 
podnikateľské zručnosti a dálej rozvíjali schop
nosti analyticky mysliet a strategicky plánovat 
Po ukončení každého workshopu získajú účast 
níci osobitné certifikáty vydané spoločne FM UK 

a SMTC. Tento program sa začne v júni, a to 
ponukou 2 seminárov 

Prvý workshop "Strategické rozhodovanie -
prípadové štúdie" je určeny pre vrcholových 
manažérov slovenských priemyselných podni
kov Jeho cieľom je rozvinut odborné znalosti 
strategického plánovania, implementácie akč
ných plánov, budovania tímov a integrácie 
oblastí financií, marketingu, výroby a ludských 
zdrojov 

Počas workshopu budú účastníci rozdelení d o  
manažérskych tímov, ktoré budu analyzovat 
"reálne* prípadové Štúdie, vyvinuté britským 
Know How Fund na základe situácie v dvoch 
slovenských priemyselných podnikoch Každý 
tím vytvorí stratégiu a špecifické plány |ej imple 
mentácie. tieto budu prezentovane Správnei 
rade. ktorú bude tvorit skupina hostujucich od
borníkov Prítomní lektori budú zahraniční a slo
venskí odborníci kton ponúknu vedomosti 

o najlepších medzinárodných praktikach a súvis
lostiach slovenského priemyslu a kultúrneho 
prostredia 

Druhy w o r k s h o p  "Strategicky marketing ma
nažment" je určený pre vrcholových manažérov 
v o  výrobných podnikoch a podnikoch ponukaju-
cich služby, kton budu pnpravovat vhodne mar
ketingové strategie Témy tohto workshopu bu
dú nasledovne marketingový mix segment а с а  
a oelové skupiny, ako aj analýza konkurenčne 
h o  prostredia Workshop ie určeny manažérom 
výrobných podnikov a podnikov ponukamoch 
služby, ktorí su  zodpovední za marketing no
vých A už  existu|uach výrobkov na SÍO ven s* or
ale aj zahraničnom trhu 

O b a  semináre sa uskutočnia v priebehu 
mesiaca j u n  1997 

Ak mate zau|em o bl ižšie informácie, obrat-
te sa. prosím, na SMTC na čís lo 07 366 355 

Ing Oskar Elschefc 
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Klinické vzdelávanie právnikov 
Klinické vzdelávanie právnikov ako spôsob výuky vzniklo v USA na začiatku 70 rokov, medzi iným ej ako reakcia no prilič 

akademické (teoretické a abstraktné) vzdelávania. 
V Spraných štátoch pôsobí zhruba 170 právnických laku It a takrrw na každej existuje klinická výuka v niektorej forme - simulova

ná, externá a IN-HOUSE. Viaceré г nich, napr. Univerzita v New Yorku, Univerzita v Georgetowne, Haryvardskd univerzita, majú varmi 
detailne prepracované klinické programy. 

V spolupráci s ABA (Americkou práv
nickou komorou) a CEEU (Právnickou 
iniciatívou pre krajiny strednej a východ
nej Európy) bola zaradená do študijného 
programu Právnickej fakulty Univerzity 
Komenského, po schválení akademic
kým senátom fakulty, 'Klinika obchodné
ho práva" ako volŕtefný predmet s praktic
kými cvičeniami, bez prednášky, zakonče
ný skúškou v bloku C, v zimnom semestri 
1996/97. Klinika obchodného práva sa 
špecializuje na problematiku Práva ob
chodných spoločnosť a uskutočňuje sa 
formou simulovaného klinického vzdeláva
nia V rámci daností predmetu a exis
tujúcich možností sa za cieľ výuky 
určilo spájanie teoretických vedomostí štu
dentov s praktickými problémami pri 
ich aplikácii, poukázanie na možnosti 
riešenia týchto problémov a význam judiká-
tov vyšších súdov pri nachádzaní práva 
ako umenia dobrého a spravodlivého pre 
strany. 

V letnom semestri sa uskutočňujú aj ex
terné programy pre študentov, ktorí sú na 
vybraných pracoviskách poverovaní kon
krétnymi úlohami a riešením konkrétnych 

problémov so súvzťažnosťou k obchodné
mu právu tak, aby ich práca mohla byf 
vedená v rámci kliniky obchodného práva. 

Z hradiska dlhodobejších perspektív 
rozvoja externých foriem je rozhodujúce 
v styku so súkromnoprávnymi kancelária
mi prijatie interných pravidiel, v rámci 
ktorých budú študenti prijímaní do konkrét
nych kancelárií. Z hľadiska fakulty je 
najproblematickejšou otázka dozoru|úcich 
učiteľov, ktorých činnosť je nevyhnutná 
k tomu, aby sa zabezpečila potrebná úro
veň a kvalita celosemestrovej práce štu
denta v rámci tohto |edného voliteľného 
predmetu Je potrebné zdôrazniť, že štu
dentovi zostáva povinnosť zvládať aj ostat
né predmety zo študijného programu, t.j., 
že externalship neznamená individuálne 
štúdium, ale možnosť dlhodobejšieho kon
taktu s praxou počas štúdia Po doriešení 
týchto problémov by sa mohol rozšírene|ší 
systém externalshipov uviesť do praxe od 
letného semestra 1997/98 V záu|me mož
ného rozvoja simulovanej kliniky obchod
ného práva sa preveruje možnosť zapoje
nia študentov práva do simulovaných hier 
týkajúcich sa firmy a všetkých stránok 

jej života, ktoré pri výuke používajú iné 
fakulty. 

Najvyššou formou klinického vzdeláva
nia je  existencia IN-HOUSE CLINIC na 
fakulte. Táto forma vedie študentov k ma
ximálnej miere zodpovednosti za svoju 
prácu ešte počas štúdia Nesimulovaná. 
skutočná mnohoraká práca s klientom, 
vykonávanie určitých úkonov pred sud
com, robí zo študentov pravých právnych 
zástupcov. Jedinečnosť tejto formy je 
v možnosti konzultovania každého kroku 
so starším kolegom - učitelbm. ktorý v prí
pade potreby môže vypomôcť ai počas 
súdneho konania 

Doriešenie základných ako a| všetkých 
súvisiacich problémov (rokovacie poriadky 
Okresných a Kraiských súdov, konštrukcia 
konkrétnych druhov právnych vzťahov 
s ohľadom na zodpovednosť učiteľov i štu
dentov. finančné zabezpečenie) я vyžadu
je čas, a preto pri reálnom prístupe k otvo
reniu In-House Clmic na Právnekei fakulte 
UK v Bratislave |e potrebne uvažovať so 
zimným semestrom Sk roku 1996/99 

JUOr. Maria Patakyova, CSc., 
Právnická fakulta UK 

J. SIMON: 0 svojom osude 
si musí rozhodnúť každá krajina 

sama 
Na pozvanie Americkei informačnej 

agentúry absolvoval začiatkom apríla 
krátke prednáškové turné na Sloven
sku profesor University národnei obra
ny a Inštitútu pre národné strategické 
štúdie vo Washingtone - Jeffrey Simon, 
leden z najväčších súčasných expertov 
na vojenské, ale aj politické témy stred
nej Európy. Vo svojej prednáške 1 ap
ríla na pôde Univerzity Komenského 
zdôraznil, že NATO ostane otvorenou 
organizáciou aj po prvom kole rozširo
vania a že princípy, na základe ktorých 
bude vrcholná schôdza NATO v augus
te rozhodovať o prijatí nových členov. 
ma|ú vnútropolitický, nie geostrategický 
charakter 

Prof Simon je autorom desiatok 
špecializovaných štúdií a odborných 
publikácií o politickej situácii v strednei 
a východnej Európe V svojej najnovšej 
knihe Rozširovanie NATO a stredná Eu
rópa venoval rozsiahlu kapitolu a Slo
vensku 

Oh) 

Študenti 
VIEDENSKEJ DIPLOMATICKEJ AKADÉMIE 

navštívili UK 
Na pozvanie riaditeľa Ústavu medzinárodných vzťahov PF UK doe, JUDr. Karola 

Rybárik«, CSc., navštívili 22.4.1 »87 Bratislavu profesori a študenti Dlpiomatleke| 
akadémie vo Viedni, aby sa na pôde Univerzity Komenského zoznámHI* činnos
ťou Inštitúcie, ktorá vzdeláva a vychováva budúcich slovenských diplomatov. 
Medzi študentmi Diplomatickej akadémie vo Viedni boli mladí diplomati nielen z Rakú
ska, ale i z Francúzska, Belgicka. Buíiarska, Talianska, Mexfca, Senegalu, Ukrajiny, 
Pafeka a ďalších krajín, ktorých pod vedením svojich profesorov Dr. M. Webera, prof. 
Ch. Tirela a prof. Q. Mangotta prijal dekan Právnickej fakulty UK prof. JUDr. P. Blaho, 
C S c ,  a prorektor UK doc, JUDr. P, Kresák, CSc. Na podujatí boli prítomní i študenti 
1. ročníka ÚMV PF UK. 

Popoludní sa hostia zúčastnili besedy na pôde Národnej rady SR za účasti podpredse
du NR SR A. M Húsku a poslankyne NR SR E. Zelenayovej, ktorí zvedavým študentom 
odpovedali na aktuálne otázky našej domácej i zahraničnej politiky V besede pokračovali 
s riaditeľom Slovenskej akademickej informačnej agentúry P Demešom Pri príležitosti 
tejto zaujímavej návštevy usporiadala Jej Excelencia veľvyslankyňa Rakúskej republiky 
G Matznerová slávnostnú recepciu. 

Vzájomná spolupráca oboch inštitúcií má už svoje tradície Poznávanie problémov jed
notlivých krajín na základe osobných kontaktov študentov má veľký význam i pre budúce 
medzinárodnopolitické a diplomatické vzťahy Návšteva, ktorú 30. apríla 1997 uskutoč
nia profesori a študenti Ústavu medzinárodných vztahov PF UK vo Viedni u svojho 
partnera, bude rovnako bohatá na zaujímavý program, ktorému domlnu|e návšteva 
Ministerstva zahraničných vecí Rakúskej republiky. Velkú podporu a pomoc pri organi
zovaní vzájomnej spolupráce oboch inštitúcií poskytlo i Veľvyslanectvo SR v Rakúsku, 
osobne Jeho Excelencia prof. J. Klimko, ktorý všetkých účastníkov prijme v podvečerných 
hodinách na slávnostnej recepcii. 

Ž.Z 
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ASTRONOMICKÉ OBSERVATORIUM MFF UK V MODRE-PIESOK 
preniká d o prvej desiatky svetových pracovísk 

Modernizácia pozorovacích metód prináša špičkové výsledky • Takmer každý mesiac dva významné objavy • Unikátne 
snímky najkrajšej kométy storočia - Halle Bopp 

N i e k e d y  na jeseň v roku 1995 sme na 
stránkach Našej univerzity písali o prvom 
významnom úspechu nášho Astronomického 
observatória MFF UK v Modre, o prvom nezá
vislom objave nového asteroidu (planétky) na 
Slovensku od roku 1972. Tento asteroid obja
vený 26. júna 1995 MZ bol neskôr stotožnený 
s predtým objaveným a dlho nepozorovaným 
telesom 1988 NY. 

Od toho času prešli takmer dva roky a uka
zuje sa, že cesta modernizácie pozorovacích 
metód prináša zaslúžené ovocie. Prevažnú 
väčšinu pozorovaní Astronomického observató
ria tvoria astronomické pozorovania komét a as-
teroidov Využívajú sa pre výpočet dráh a efeme-
ríd, pre dynamické modelovanie negravitačných 
efektov pohybu a pre odhady priemerov komét 
v o  velkých vzdialenostiach. Prístrojové vybave
nie A O  umožňuje v tejto oblasti špičkové po
zorovania, ktorých bežne dosahovaná pres
nosť je vo svetovej databáze presných polôh 
plne akceptovaná. Takzvaná hviezdna velkost 
pozorovaných objektov predstavuje absolútne 
najnižšiu jasnost objektov, ktoré sú pozorované 
na území Slovenska 

Tento pokrok v observačnej astronómii u nás 
umožnilo zavedenie elektronických C C D  kamier 
d o  systému pozorovaní Astronomická C C D  ka
mera SBIG ST-6 je približne 50x citlivejšia ako 
fotografická platňa a ak prihliadneme k efektív
nosti celého pozorovania, účinnost sa zvyšuje až 
100 krát Len tak je možné, že zatiaf čo na iných 
hvezdárňach u nás boli počas celej histórie as-
trometrických pozorovaní objavené dva nové 
asteroidy, na našom observatóriu sme počas 
22 mesiacov od objavu prvého asteroidu už 
našli 38 nových planetiek, čo predstavuje tak
mer dva objavy za mesiac. Objavovanie no
vých asteroidov sa pre nás stáva už skoro 
"bežnou činnosťou". 

Postavenie nášho pracoviska v celosvetovom 
meradle je tiež nezanedbateľné. Po prvých opa
trných krokoch v roku 1994 sa naše astrometric-
ké merania vďaka ich presnosti veľmi rýchle udo
mácnili v o  svetovej databáze Celkove sa astro
metrii na svete venuje okolo 130 observatórií. 
Postavenie nášho pracoviska v tejto konkurencii 
je veľmi slušné a s dobrým výhladom d o  budúc
nosti. Zatiaľ čo v roku 1994 sme sa v neoficiál
nom hodnotení produkcie pohybovali okolo 81 
miesta na svete, o rok neskôr sme sa už zaradili 
na 23 miesto na svete a na 9. miesto v Európe 

V roku 1996 sme znovu postúpili a zaradili sme 
sa už napr. v rámci Európy asi na 5 miesto s vý
hladom (podlá počtu pozícií a objavov uskutoč
nených d o  13.4 1997 - 847 pozícií a 14 nových 
objavov), že v roku 1997 môžeme zaujať v ce
losvetovom meradle pozíciu v prvej desiatke 
pracovísk a v Európe prípadne aj 3. miesto. 

Prístrojové vybavenie nášho pracoviska umož
ňuje i detailné štúdium procesov, ktoré sa odo

hrávajú v blízkosti jadra komét. Naše možnosti 
v tejto oblasti výskumu nemajú na Slovensku 
konkurenciu. Napozorovaný materiál však pri 
konečnom spracovaní vyžaduje ovela viac času 
ako presné pozície, a tak na výsledky práce mu
síme čakat dlhšie 

Obi 1 

Aby sme čitatefom aspoň trocha priblížili 
možnosti nášho dalekohladu, na priložených 
snímkach sa dá dobre dokumentovať, ako de
tailne vidno postupné vytváranie prachového 
chvosta u kométy Hale-Bopp. Napriek tomu, 
že jadro kométy bolo o d  nás vzdialené takmer 
200 miliónov km, prachové obálky, vznikajúce 
pri 12 hod práci telesa, sú o d  seba vzdialené 
len asi ako je priemer našej Zeme Snímky sú 
z dní 1 , 2 a 3 apríla kedy bola kométa práve 
v perihéliu. Je  na nich dobre vidieť, ako na jadre 
kométy, ktoré má priemer asi 40 km, z jedného 
miesta prudko uniká materiál, ktorý postupne 
vytvára kometárny chvost A keďže sa látka uvoľ
ňuje len vtedy, keď je povrch telesa nahnevaný 
Slnkom, vznikajú výrazne o d  seba oddelené pra
chové obálky 

Na obr 2 vidíme kométu Hale-Bopp v celej 
svojej kráse Je to isto jedna z najkrajších komét 
v tomto storočí a najjasnejších komét v histórii 
Dajú sa na nej dobre rozoznat dva chvosty, pria
my plazmový chvost, tvorený najma emisiami 
O H  a C N  a slnečným vetrom tvarovaný a zakri
vený prachový chvost, tvorený jemnými pevnými 
časticami, vytrhávanými z telesa unikajuam 
plynom Snímky zo  60 cm dalekohledu A G O  
MFF UK (na obr 1) predstavujú oblast, veíkú as* 
0.5 x 0.5 m m ? z o  stredu najjasnejšej časti snímky 
kométy. 

Pavel Pafuš 
Dušan Kalmartčok 

Obi 2 

Konferencia astronómov 
Na Astronomicko-geofyzikálnom observatóriu v Modre-Piesok so 

v dňoch 7.-11 4 1997 uskutočnila konferencia slovenských a českých 
astronómov v oblasti výskumu medziplanetárne! hmoty Astronómovia 
si preverili stav svojich výskumov na aktuálnei kométe Hale-Bopp. kto 
rú spoločne a| pozorovali rôznymi prístrojmi observatória 

Dobrý ohlas mali a| referáty mladých ašpirantov i študentov katedry 
astronómie a astrofyziky, ktorí na univerzitnom observatóriu vyvinuli a| 
vlastné experimenty, napr. pri overovaní kalibrácie jasnosti meteorov 

otáčavou kamerou, alebo pri prácach na radarových experimentoch 
s odrazmi o d  meteorických stôp s vysielačom v Bologni a pn|>mačom 
v Modre Najvačii záuiem vzbudil ovšem senior poduiatia Dr Zdenék 
Ceplecha. Dr Sc . dokumentáciou záhadných javov pripisovaných me
teoritom, hoci v skutočnosti často išlo o iné nezvyčajné prírodné javy 
Efektné zábery filmovo zdokumentovaného rozpadu obrovského b<>i-
du nad USA spestrili záver hodnotnei i spoločensky vydarene; konte 
rencie. ktorú v spolupráci s astronómami katedry u }  tradične zorga'« 
zoval RNDr Vladimír Porubčan O S c  . z Astronomického ústavu SAV 

Doc RNDr. Marta Hnjdukove. CSc . 
Katedra AA MFF UK 
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A k o  sa bude vyvíjať Univerzita Komenského v nasledujúcich troch rokoch a s akým kreditom vstúpi  
do tretieho tisícročia, záv is í  v nemalej miere od úrovne rozvoja je j  h lavných súčastí  - fakúlt. Kedže na 
šiestich fakultách UK pôsobia od 1. februára 1997 v o  funkciách dekanov nové osobnosti,  využi l i  sme 
túto príležitosť a položil i  novým dekanom rovnakú otázku: 

Č o  považujete v o  Vašej  práci za kľúčovú úlohu a aké sú  Vaše predstavy o dálšom rozvoj i  fakulty? 

Dnes prinášame prvé odpovede dekanov Lekárskej a Pedagogickej fakulty UK. 

Prof. MUDr. IVAN ĎURIŠ, DrSc., dekan Lekárskej fakulty UK 

Quo vad is, univerzita? 

- Na Vašu otázku by som najradšej odpo
vedal stručne: čítal som tolko krásnych 
plánov a predsavzatí pánov dekanov a rek 
torov aj v našom časopise, že sa mi odpo
vedať ani veľmi nechce Všetko bolo viac 
menej povedané a formulované krajšie, 
ako by som to sám dokázal, a predsa sa 
nič alebo málo udialo 

Konštatovali sme, že vedu a umenie majú 
riadil vedci a umelci a aj títo by ju mali skôr 
robiť ako riadiť. Svorne sme prišli k názoru, 
že nie sú potrebné žiadne úrady pre riade 
nie vedy. techniky a kultúry, a predsa 
vznikli. Finančné prostriedky neidú na ve 
du, ale na úrad riadenia vedy. vedcov však 
rapídne ubúda. Ako hovorí básnik: čo 
múdrejšie zutekalo a to staršie nevládalo 
Isteže, nič nové pod slnkom Talianske mi 
nisterstvo pre správu kanalizácií v koló 
niách fungovalo bez problémov ešte aj 
20 rokov potom, čo Taliansko stratilo po
slednú kolóniu. 

Preto predbežne uzatváram: naše analý
zy nedošli k adresátovi, alebo adresát si 
neuvedomil ich naliehavosť. Preto iste po
chopíte. s akou nechuťou píšem tieto 
riadky. Slová už nie sú potrebné - slová 
a deklarácie sú u nás v inflácii. Potrebné sú 
už len činy, a rýchlo uskutočnené, ak už 
nie je neskoro (fuj - aký determinizmus!). 

Myslím si, že mnoho našich problémov 
vyplýva aj z neznalosti terminológie a pre-
krucovania pravdy, čo by sa na vysokej 
škole nemalo diať. Predpokladám, že ve
decké ustanovizne, to je niečo ako inštitu-
cionalizovaná pravda. 

Vezmime si slovo minister. Kolko obča
nov (nehovoriac o ministroch) ho chápe 
v jeho pôvodnom význame - služobník? 
Kolkí občania sami seba považujú za slu
žobníkov (keď už nie božích) svojich blíž
nych? Väčšina sa považuje za pánov, niek
torí dokonca za neobmedzených (práve tí 
obmedzení), a práve preto nič nemôže 
správne fungovať. Politika, keď treba, sa 
chápe ako pánske huncútstvo alebo ako 
politikárčenie a podľa potreby sa aj zaka
zuje. Zabudlo sa fotiž, že pôvodný význam 
gréckeho slova politikos - občan, hovo
rí o všetkom, do čoho má a musí hovo
riť v demokratickom štáte hociktorý ob
čan. To, že občan je zhnusený dnešným 
významom deformovaného chápania slova 
politikos, je vec celkom iná, obdobná 
deformácii originálneho významu slova 
demagóg (vodca ľudu), o ktorom termíne 
už dnes takmer nik nepochybuje, že zna

mená obsaliove uplnu protiveň zvodcu, 
ktorý ľud nevedie, ale klame Tieto drobné 
ukážky rôzneho chápania pôvodných ter
mínov nám len dokazujú, ako jemne, po
maly a takmer nebadane môže klamstvo 
nahlodávať pravdu, aké nebezpečné sú 
slová a aké neúčinné môžu byť ak sú v in
flácii, alebo ak sa ich pôvodný zmysel úče
lovo mení. 

Som presvedčený, že množstvo predsta
viteľov moci si neuvedomuje (ani nemá 
čas), že dobre mienené rady akademic
kých funkcionárov sledujú len jeden cieľ -
pomôcť tejto krajine. Ak dôjde ku konflik
tom medzi týmito dvomi skupinami, tieto 
vyplývajú len z nemého úžasu akademic
kých funkcionárov, ktorí pri riadení svojich 
inštitúcií napriek svojej odbornosti sa mu
sia vypäť k maximálnemu výkonu, pri 
čom pracovník s úplne inou odbornosťou, 
(ktorý nemôže rozumieť problémom vyso 
kých škôl) bez najmenších pochybností za 
siahne do vnútorných problémov medicíny 
rovnako ako do ekonómie či filozofie, dr
žiac pred sebou obranný štít - kto financu
je. ten aj riadi. Ale kto financuje? Nie sú to 
daňoví poplatníci? 

Konečne sme sa dostali k základnej otáz 
ke: Ako si predstavujete vývoj Vašej fakul
ty? Nuž. pravdu povediac - ak si národ ne 
bude ctiť vzdelanie a zdravie, a ak sa to ne 
prejaví v primeranom finančnom dotovaní, 
tak moje vyjadrenia typu ako by som čo 
urobil, keby som na to mal, sú irelevantné 

Štát, ktorý nepodporuje vzdelanie, je od
súdený k zániku a prehlásenia o tom, ako 
si cení vzdelanie, možno len priradiť k inflá
cii slov a deklarácií Na každom kroku vid 
no. ako chýbajú činy Jediné riešenie vi

dím v spravodlivom rozdelení čo i len 
skromných finančných prostriedkov, kto
ré ostali štátu po privatizačnom ošiali, 
alebo v urgentnom dotovaní školstva pri-
vatizérmi, pretože ak tak neučinia, bez 
vzdelancov svoje majetky nezveladia. 

S týmito, hoci r skromnými prostriedkami, 
by fakulty mali disponovať samostatne 
a zodpovedal sa občanom zo svojej čin
nosti 

Tým by sa ministerstvá zbavili obrovskni 
tarchy zodpovednosti, ktoré na seba pre 
berajú teraz a mohli by sa venoval otáz 
kam ovela vážnejším ako predist uniku 
mozgov, ako sa vyrovnat s informačnou 
revolúciou a interdisciplinárnou komunika 
ciou. ktoiá je stále tažšia a tažšia Ak zaos 
taneme v tejto oblasti, bude to mat daleko 
horšie následky, než malo nezachytenie 
agrárnej a mdustnálnei revolúcie v stoio 
čiach minulých. 

Ak by sa aspoň takto vyriešil náš vysoko 
školský problém, vedeli by sme plánovať, 
či budeme robil velkú vedu a pedagogiku -
ako sa robí vo svete (vyžaduje 10-100 ná
sobne vyššie finančné náklady), alebo zvo 
líme druhú možnosť (v súčasnosti sa na 
tento variant už pripravujeme) Druhou 
možnosťou by bolo vydanie velkého medi 
čínskeho kompendia, v ktorom by sa snú 
bilo to, čo dosiahol svet. s našim kritickým 
pohľadom a skúsenosťami Aby ostal do
kument o tom, v akom stave sa nachádza 
la naša fakulta na prelome 3 tisícročia, a 
aby bolo jasné, prečo nastal úpadok medi 
cíny a školstva v krajine, ktorá sa pýšila ta 
kými velikánmi vzdelávania ako bol Come 
nius. uznávaný v celom kultúrnom svete 

Vnútorný rozpor dekana, klorý má ledva 
na mzdy vysokoškolským učiteľom, ktorý 
o komickom dotovaní vedy musí v zahraní 
čí radšej pomlčať, aby sme nestratili kredit, 
je smutnobôlný Z tohto dôvodu vašu otáz 
ku o mojich predstavách o rozvoji fakulty 
chápem ako vtipné doberanie si dekana ši 
kovným redaktorom. 

Napriek tomu však verím, že táto situá
cia je prechodná a vyplynula z velkého 
nedorozumenia a neuvedomenia si, že 
budúcnosť a existencia tohto národa je 
podmienená jeho vzdelaním. Verím, že 
kompetentní pochopia, že kompetencie 
je potrebné rozdělit kompetentným a títo 
si svoju zodpovednosť statočne pred 
kontrolou občana obhája. Ak nie, budem 
prvý, kto bude bojovat proti nezodpo
vednosti vysokych škôl. 
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Prof. PhDr. MIRON ZELINA, DrSc., dekan Pedagogickej fakulty UK 

KU KONCEPCI I  P E D A G O G I C K E J  F A K U L T Y  UNIVERZITY KOMENSKÉHO NA P R E L O M E  TISÍCROČÍ...  

Pedagogická fakulta UK má svoje zvlášť 
nosti v postavení fakúlt vo zväzku Univerzi
ty Komenského, ale aj všeobecnejšie. Je 
najpočetnejšou fakultou v rámci Univerzity 
Komenského, je najväčšou fakultou spo
medzi pedagogických fakúlt na Slovensku, 
je jedinou, ktorá pripravuje špeciálnych pe
dagógov, bola prvou, ktorá začala pripra
vovať sociálnych pracovníkov v rámci 
magisterského štúdia, a navyše - oslavuje 
50. výročie svojho trvania. 

Je zrelou inštitúciou, ktorá vie, že keď 
chce byť dobrou a najlepšou, musí mať zá
kladné ťažisko v sebe, v osobnostnej kapa
cite každého učiteľa, každého študenta 

Klučovou otázkou koncepcie fakulty do 
budúcnosti je zvýšenie jej kvality, najmä 
kvality edukačných procesov, t.j. výchovy 
aj vzdelávania, výučby, ale aj sebaregulá-
cie a sebazdokonaľovania študentov aj 
učiteľov. Pokiaľ klasická fakulta kládla 
(a kladie) dôraz na vzdelávanie, tak pre bu
dúcnosť chceme, aby došlo k renesancii aj 
nácviku dobrých praktických spôsobilostí, 
ale najmä chceme, aby fakulta v zhode 
s koncepciou kreativizácie najmä humani
zovala seba, vzťahy, ľudí, mikro aj makro
svet človeka. Vo výučbe nechceme ísť len 
cestou "scientistickej" koncepcie obsahu 
študijných plánov, ale chceme ísť aj ces
tou "kognitivizácie", t.j. takého poskladania 
predmetov, metód, prístupov a foriem, kto-
ré by neučili len faktom, ale ktoré by učili aj 
myslieť a tvorivo riešiť problémy Je to ťaž
ké, ale začiatky nástupu tejto cesty sú už 
badateľné. 

Inak povedané, pokúsime sa spojiť tri 
orientácie: 

1. pragmatickú, na výstupe ktorej bude 
dobre prakticky pripravený učiteľ, 

2. scientisticko-kognitivistickú. na vý
stupe ktorej bude vysoko vzdelaný absol
vent, 

3. humanisťicko-kreatívnu, na výstupe 
ktorej bude "dobrý* človek neustále tvoriaci 
seba a svet. 

Ako dosiahnuť, aby koncepcia nebola len 
koncepciou, ale aby bola uskutočniteľnou? 
Základné smery môžeme rozdeliť do troch 
oblastí - čo urobiť pre a na strane študen
tov, čo pre a na strane učiteľov a čo vše
obecne na fakulte. 

Pre študentov: 
- vytvoriť lepšie podmienky pre štúdium, 

poskytnúť im flexibilný systém výberu 
prednášok, seminárov, cvičení, uplatňo
vať kurzový systém, resp. kreditný a blo
kový a v ich kombináciách, 

- zlepšiť prácu knižnice, informačného stre 
diska. pripraviť viac a lepších učebníc 
skript, študijných textov, aby mohli sa 
mostatne študovať, utvárať si názor z al 
ťernatívnych prameňov, na každý hlavný 
predmet pripraviť základné učebnice, 
zaviesť také formy a metódy prednášok, 
kurzov, seminárov, cvičení, kde by sa vý
razne podporoval rozvoj nonkognitívnej 
oblasti študentov, t.j. ich motivácia, city, 
hodnotový systém, sociálne spôsobilosti, 
kreativita, 

- rozšíriť formy štúdia viac o doktorandské 
a bakalárske formy, zaviesť študentské 

vedecké a umelecké súťaže, pracovať 
s mladými nadanými študentmi od prvé
ho ročníka, 

- je potrebné transformovať učebné plány, 
aby sme neučili veci archaické, aby sme 
neišli mimo život a prax, teóriu a výskum 
modernej pedagogiky a psychológie, 
psychopedagogiky, 

- každý študent - to je koncepčný cieľ - po
trebuje dobrého učiteľa a teda akcentova
nie sebazdokonaľovania učiteľov najmä v 
moderných formách kreaťivizujúcej a mo
tivujúcej edukácie je cieľom transformá
cie pedagogickej fakulty do budúcnosti. 
Pedagogická fakulta má okolo 210 učite

ľov, skoro stovku ostatných pracovníkov, 
sme rozptýlení v siedmich budovách, čo 
sťažuje prácu Napriek tomu, alebo práve 
preto, chceme v budúcnosti so štartom 
v súčasnosti urobiť pre učiteľov: 
- zabezpečiť, aby mali pokoj a priestor pre 

svoju pedagogickú a výskumnovedeckú 
prácu, pre svoje sebazdokonaľovanie, 

- hrozí nám generačná kríza a preto sústre
denie sa na strednú a mladú generáciu 
a ich rýchle odborné postupy je cieľom, 
pre ktorý treba vytvoriť nielen podmienky, 
ale aj príslušnú stimuláciu a podporné 
služby, 

- všetko predchádzajúce bude márne, po
kiaľ fakulta nebude mať dostatok peňazí 
na platy, osobné ohodnotenie pracovní
kov. na zakúpenie elementárnej techniky, 
vytvorenie ľudských pracovných podmie
nok. Zatiaľ sa skôr črtá, že ani na jednu 
horemenovanú oblasť nie je dostatok 
prostriedkov, čo môže významne znivočiť 
každú koncepčnú myšlienku či projekt, 

- koncepčným zámerom je vytvoriť priestor 
pre publikačnú činnosť, a to nielen zdo
konalením práce nášho edičného stredis
ka, ale aj inými formami, 

- asertívnejšie musíme postupovať pri zís
kavaní grantov, pri konštituovaní výskum
ných projektov doma aj v zahraničí. Musí 
me zorganizovať dobrý a extenzívny inšti
tucionálny výskum, aby to bola základňa 
pre rast talentov a výborných projektov 
Všeobecne na fakulte pre privítanie XXI 

storočia, pre zlepšenie prípiavy učiteľov, 
vychovávateľov, sociálnych pracovníkov 
budúcnosti bude potrebné: 

v riadení dôsledne uskutočňovať decen
tralizáciu so súčasným zvýšením zodpo 

vednosti pracovníkov cez poznanie ich 
práv a povinností, dobre definované 
a kontrolovateľné náplne práce a pracov
né výkony, a to ako v oblasti vedy a vý
skumu, publikačnej činnosti, tak aj v ob
lastí pedagogickej činnosti, 

- reorganizovať správu dekanátu, aby služ
by skutočne slúžili svojím adresátom, t.j. 
študentom a učiteľom, 

- podľa najmä finančných podmienok bude 
neustále treba riešiť spor medzi expan
ziou fakulty (nadfakultné požiadavky) 
a jej kvalitou - predpokladáme v tomto 
smere zlepšenie práce kolégia dekana, 
vedeckej rady a senátu, 

- s koncepčným zámerom zintenzívniť za
hraničné kontakty na všetkých úrovniach 
bude potrebné urobiť opatrenia v zlepše
ní jazykovej kompetencie učiteľov, štu
dentov, 

- nie je možné implementovat moderný 
manažment s využitím dôrazu na ľudské 
zdroje bez zavedenia a využívania mo
derných informačných technológií, t.j. po
čítačových sietí a internetu 
Nedá sa na malom priestore vypočítať 

všetko, čo by bolo nevyhnutné urobit -
zdôraznili sme len to, čo chceme výrazne 
posilniť, zlepšiť. 

Dá sa problém vidieť aj veľmi široko, cre-
ľovo viac ako koncepčne, niekde na obzo
re perspektív čí vízií. V takomto cíalekom 
(prirodzene, ale nejasnom) pohľade môže
me hovořit o troch základných koncepč
ných zámeroch. 

Prvým je zmena filozofie výchovy 
a vzdelávania, čo v aplikácii na vysokú 
školu znamená popri vzdelaní zdôrazniť 
najmä prepojenosť vzdelania na praktické 
problémy života a na rozvíjanie mimopoz-
návacích charakteristík študentov, ale aj 
učiteľov. Doplniť klasickú filozofiu scientiz-
mu o filozofiu humanisticko - kreatívneho 
rozvoja človeka. 

Druhým je kurikulárna transformácia, t j 
transformácia obsahu vzdelávania, úprava 
osnov, študijných plánov, syláb. zmena 
učebných textov a podobne tak, aby sa 
študenti učili potrebné veci, aby sa zdôraz
ňoval rozvoj kognitívnych funkcií a proce
sov osobnosti a nielen pamäť a reprodukč
né schopnosti 

Tretím je osobnosť učitelä, alebo inak 
zmena prípravy učiteľov Tento tretí cieľ 
možno by mal byt prvým cieľom do budúc
nosti. Aj  najlepšiu filozofiu a najlepšie štu
dijné obsahy môže "zabit* netvořivý, direk
tívny. nehumánny učiteľ A to platí ako pre 
učiteľa na vysokej škole, tak aj pre učiteľov 
všeobecne 

Je dobre si uvedomiť, že na Slovensku 
pôsobí na všetkých typoch škôl okolo 
100 tisíc učiteľov, ktorí len na zakladných 
a stredných školách sú s detmi 13 tisíc ho
dín ich života Nie je to malo. a pokiai sa 
tento čas nezužitkuje na profesionálnu 
edukaciu. tak potom v novom tisícročí . 
budeme musiet o to viac vynakladal pe 
ňazí na policajtov, sudcov, armadu. leka 
rov, psychiatrické a protidrogové liečebne 
a väznice 
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R E Z E R V O V A N É  P R E  F A R M A C E U T I C K Ú  F A K U L T U  U K  

K vedeckovýskumnej činnosti na Farmaceutickej fakulte UK 
V tomto kalendárnom roku oslávi naša fakulta 45. výročie svojho zaľoienla. Toto jubileum je príležitosťou na bilancovanie Jej 

činnosti tak na poli  pedagogicko-výchovnej ako i vedeckovýskumnej práce. Výsledky, ktoré sa v oblasti vedy a výskumu na 
fakulte dosiahli, možno  z dlhodobejšieho pohľadu hodnotiť pozitívne, čo sa odzrkadlúje I v zaradení Farmaceutickej fakulty UK 
Akreditačnou komisiou vlády SR do kategórie A. 

Základné zameranie výskumu na všet
kých pracoviskách fakulty bolo a je 
farmaceutické, to znamená liek a liečivo, 
teda sféra farmaceutických vied. Všetky ka
tedry pritom vychádzajú zo svojich špecifík 
doterajšieho výskumu. Vedeckovýskumná 
činnosť je na fakulte organizovaná vo vý
skumných projektoch, ktorých počet sa 
oproti roku 1995 nezmenil, zmenilo sa len 
zaradenie jednotlivých projektov. V roku 
1996 bolo na fakulte riešených 20 granto
vých úloh, z toho 9 projektov s grantovou 
preferenciou v kategórii A a 11 projektov 
s grantovou preferenciou v kategórii 
B. Okrem toho sa na fakulte riešilo 6 zahra 
ničných projektov, z toho 2 v rámci EÚ 
PECO a 4 zahraničné projekty bez pridele
nia finančných prostriedkov s tým, že 
zahraničný partner hradí pobytové a mate
riálne náklady našich pracovníkov, ktorí na 
svojich pravidelných pobytoch riešia spo
ločné výskumné úlohy. Ďalej bolo na fakul

te riešených 6 úloh dotovaných z inštitucio
nálnych prostriedkov. 

V správe o vedeckovýskumnej činnosti 
na FaF UK za rok 1996 predkladáme 
prierez najvýznamnejších výsledkov do
siahnutých pri riešení vedeckých projek
tov, ako aj prehľad publikačnej činnosti, 
ktorý dosiahnuté výsledky dokladuje. 
Správa zhodnocuje výsledky 105 tvorivých 
pracovníkov, z ktorých k 31.12.1996 bolo 
94 pracovníkov na § 18 a 11 pracovníkov 
na § 1 Na fakulte pracovalo k uvedenému 
dátumu 8 riadnych profesorov, 44 docen 
tov, 8 doktorov vied a 11 samostatných 
vedeckých pracovníkov. Na vedeckový 
skumnej činnosti sa podieľali aj študenti 
PGš a riadni študenti v rámci ŠVOČ 

Ak porovnávame výsledky vedeckový 
skumnej činnosti v roku 1996 s rokom 
1995, vidíme opäť určitý pokles hlavne 
v počte publikácií uverejňovaných v zahra 
ničných časopisoch Objektívne podmien 

ky vedeckej práce sa na fakulte jednoznač 
ne zhoršujú Vzhladom na veľmi nízke 
a niekedy aj veľmi neskoré (11 1996) finan 
covanie tuzemských grantov, bolo nevy 
hnutné v mnohých prípadoch pôvodné zá 
mery projektov modifikovat a hladaf také 
riešenia, ktoré sa mohli uskutočniť s pomo 
cou materiálových zásob, získaných v mi 
nulosti. Mimoriadne závažné je aj nedosta 
točné prideľovanie financií na investičné 
prostriedky, čím sa znemožňuje aspoň 
čiastočná obnova prístrojového a počíta 
čového vybavenia pracovísk, takže gianto 
vé úlohy sa v skutočnosti z veikei časti ne 
šia na zastaralých prístrojoch Podmienky 
pre i lešenie výskumných projektov sa lak 
to neustále zhoršujú a a| napriek úsiliu pra 
covníkov fakulty sa lak znižujú tednak mož 
nosti zahraničnej spolupráce, ale ai mož 
nosti publikovania výsledkov v uznávaných 
zahraničných odborných periodikách 

Ďalším závažným problémom v sučas 
nosti je kvalifikačné zloženie p<*<!ago 
gického zboru Je to jednak nedostatok 
profesorov (v súčasnosti z 8 riadnych 
profesorov sú dvaia na dôchodku) ale 
najmä stály nezáuiem mladých ludi o p'á 
cu na fakulte, zvlášť z radov farmaceu 
lov. ktorí si môžu vyberal pracoviská 
s neporovnateľne lepšími finančnými pod 
mienkami. 

Napriek všetkým týmto ťažkostiam boli vo 
vedeckovýskumnej činnosti na FaF UK 
v minulom roku dosiahnuté cenné výsled 
ky, ktoré opäť prispeli k pokroku poznania 
a posunuli úroveň fakulty vpred. Veríme, že 
rad kvalifikovaných a osvedčených pracov
níkov, o ktorých sa fakulta opiera, bude 
schopných prekonať všetky ťažkosti, ktoré 
prináša súčasná neľahká situácia a udržať 
vysokú úroveň vedeckovýskumnej práce 
na fakulte 

Doc. RNDr. Eva Sedlárova, CSc., 
prodekanka 

4. konferencia farmaceutických firiem 
Aula Farmaceutickej takulty UK na ul Odbojárov 10 bola dňa 19 marca 1997 svedkom 

v poradí už 4. konferencie farmaceutických firiem Konferencia tohto typu je událost, ktorá sa 
stáva na našej fakulte už  tradíciou. Rovnako ako v minulých ročníkoch a| teraz pri jej organizácii 
sa vychádzalo zo  základnej myšlienky umožniť našim študentom-farmaceutom, ako a| pedago
gickým. vedeckým a odborným pracovníkom zoznámiť sa s programom a okruhom aktivistov 
popredných firiem, zaoberajúcich sa výrobou, respektíve distribúciou liečiv na Slovensku. Na 
druhei strane snahou vedenia fakulty je umožnit priamy vstup zúčastneným firmám do pedago
gického procesu fakulty a prezentovat sa tak netradičnou formou v porovnaní s podujatiami 
typu veltrhu a výstav. 

Všetky tri predchádzajúce ročníky sa stretli s mimoriadnym ohlasom tak z o  strany firiem, ako 
aj medzi študentmi a pracovníkmi fakulty. Preto nás potešilo, že i tohto roku oslovené firmy pre
javili o toto podujatie opäť velký záujem. V programe konferencie sa o d  ôsmej do dvanástej ho
diny prezentovalo formou prednášok a výstavky výrobkov spolu 13 farmaceutických firiem. Celá 
akcia prebiehala v o  veľmi príjemnej a priateľskej atmosfére k absolútnej spokojnosti našich hos
tí, študentov i pracovníkov fakulty. Pri záverečnom spoločnom hodnotení za prítomnosti celého 
vedenia fakulty a všetkých pozvaných bolo rozhodnuté, že v te|to vydarenej tradícii budeme 
pokračovať aj v budúcnosti 

Prof. MUDr. P. Švec, DrSc., dekan Farmaceutickej fakulty UK 

Botanická záhrada UK pozýva... 
pre radosť deťom v deň ich sviatku 1 júna, 

bude do Botanickej záhrady vstup voľný Deti si môžu priniesť 
zo sebou farebné kriedy a pokresliť všetky záhradné chodníky 

Súčasne bude v priestoroch B2 otvorená výstavka 
detských výtvarných prác na tému: Kvetiny v mojej izbe 

v t ŕ ž  ̂  Klub kaktusárov Nobilis Bratislava 
v spolupráci s Botanickou záhradou UK 

organizuje výstavu kaktusov a sukulentov spojenú s predajom 
Výstava sa uskutoční v dňoch 14 21 |úna 1997 

v Letnej čitárni Červeny rak 
Otvorená bude denne od 10,00 - 20,00 hod 
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Katedry biochémie, mikrobiológie a genetiky Prírodovedeckej fakulty UK začali na jeseň roku 1996 poriadať cyklus 
seminárov, ktorý je na počesť nášho predčasne zosnulého priateľa, učitelá a kolegu prot. RNDr. Štefana Kuželu, DrSc., 
pomenovaný "Kuželove prednášky". Ich cieľom je voľne nadviazať na sériu stretnutí, ktorých bol Štefan hlavným organizátorom na 
Onkologickom Ústave SAV a potom na Ústave molekulárnej biológie SAV. V snahe zabezpečiť čo najvyššiu úroveň pozývajú 
organizátori na semináre rečníkov s vysokým odborným kreditom. Nasledovná stručná bilancia má ambíciu byt pozvánkou pre 
všetkých, ktorí sa chcú intelektuálne vyžiť v diskusiách, či inšpirovať originálnym prednesom. 

Prvým hosťom v seriáli Kuželových 
prednášok (27. 9. 1996) bol Dr. Nathan 
Nelson (University of Tel Aviv), ktorý ho
voril na tému: A Common Denominator 
Among CDC1, Mitochondrial Processing 
Protease, Sensitivity to Mycobacteria 
and Brain Function. Dr. Nelson sa začiat
kom 70-tych rokov, predovšetkým v labo
ratóriu Efraima Rackera (Cornell University, 
Ithaca. USA), významnou mierou podieľal 
na rekonštitúcii fotofosforylácie a prispel 
k odhaleniu dôležitých princípov jedného 
z fundamentálnych bioenergetických pro
cesov. Po niekolkých rokoch strávených 
na Haifa University (Izrael) pôsobil dlhé ob
dobie na Roche Institute of Molecular 
Biology (Nutley, New Jersey. USA), kde bol 
členom výkonnej rady. V súčasnosti je pro
fesorom na Univerzite v Tel Avive (Izrael). 
Efektivita, rozsah a hlavne kvalita jeho vý
skumnej činnosti je obdivuhodná. Dešifro
val viaceré záhady biogenézy proteínových 
komplexov a regulácie ich aktivity v mem
bránach fotosyntetizujúcich baktérií a chlo-
roplastoch vyšších rastlín. Objavil viaceré 
komponenty zodpovedné za reguláciu 
aktivity a bunkovú kompartmentalizáciu 
ATPáz, ATP-závislých enzýmových "púmp" 
prenášajúcich protóny z cytoplazmy do va-
kuol. Výraznou mierou prispel k štúdiu mo
lekulárnej biológie neurotransmiterových 
prenášačov a k pochopeniu dejov na 
synaptických membránach. Všetky jeho 
vedecké aktivity majú spoločný vysoký 
štandard, ktorého základom je okrem ta
lentu aj vysoká dávka entuziazmu, ktorý sa 
prejavuje aj na každej jeho prednáške, i tej 
bratislavskej. Druhú prednášku (28. 11. 1996) na 

tému: Regulácia a poruchy biosyntézy 
mitochondriálnej ATPázy mal Dr. Josef 
Houšték z Fyziologického ústavu Českej 
akadémie vied v Prahe. Dr. Houšték je 
jednou z vedúcich osobností českosloven
skej bioenergetiky. Začiatkom 70-tych ro
kov sa zaoberal hormonálnou kontrolou 
oxidácie mastných kyselín v bunkách hne
dého tuku. Postupne prešiel na štúdium 
molekulárneho mechanizmu syntézy ATP 
a translokácie protónov mitochondriálnou 
ATPázou a regulácie produkcie tepla pro
stredníctvom tzv. uncoupling proteinu. Od 
80-tych rokov sa venuje biogenéze mito-
chondrií, konkrétne regulácii biosyntézy 
a zostavovania mitochondriálnych proteí-
nov do nadmolekulových komplexov. Jeho 
výskumy majú bezprostredný význam pre 
pochopenie podstaty viacerých ľudských 
ochorení spôsobených poruchami v oxida 
tívnej fosforylácii Medzi jeho najdôležitej
šie objavy z posledných 10 rokov patria (I) 
popis topológie a funkcie b-podjednotky 
cicavčej mitochondriálnej ATPázy, (II) ob 
jav aktívneho typu II tyroxín 5«>-deiodinázy 
v ľudskom hnedom tuku, (III) zistenie kon 
troly biosyntézy tohto enzýmu b-adrena 
línom, (IV) selektívna transkripčná regulá 
cia jadrových génov pre podjednotku c mi 
tochondriálnej ATPázy a (V) porušená 

asembiácia ATPázy u pacienta s mutáciou 
v mtDNA pre podjednotku a mitochondriál
nej ATPázy. Dr. Houšték je spoluautorom 
viac ako 80 odborných publikácii, o kvalite 
ktorých svedčí aj 470 citácií v SCI. Jeho 
kultivovaný prejav mal za následok, že aj 
2. prednáška v rámci Kuželových seminá
rov bola príjemným zážitkom a príležitos
ťou na získanie cenných informácií. 

Aj  tretí hosť (10. 3. 1997) bol zo zahra
ničia. Prof. Karl Kuchler (University and 
Biocenter Vienna) hovoril na tému: Fun
ction of Yeast ABC Transporters: From 
Sex to Pleiotropic Drug Resistance. Prof 
Kuchler je jednou z vedúcich osobností eu
rópskej kvasinkovej genetiky. Od začiatku 
80-tych rokoch sa v laboratóriu prof. Fried
richa Paltaufa (Graz) venoval biogenéze 
membrán eukaryotíckej bunky. U prof. Je
remy Thornera (Berkeley, California) študo
val problematiku vnútrobunkovej sekrécie 
a spolupodieľal sa na odhalení princípov 
transportu proteínov z cytoplazmatických 
ribozómov do rôznych bunkových lokalít. 
Jeho výsledky v oblasti štúdia podstaty tzv. 
pleiotropic drug resistance fenotypu u kva
siniek majú implikácie pre chemoterapiu 
nádorových ochorení. Významné sú aj je
ho práce v oblasti embryogenézy vtákov 
a myší. Prof. K. Kuchler za 10 rokov aktív
nej činnosti (PhD. ukončil v roku 1986 
u prof. Paltaufa) vyprodukoval 30 publikácií 
v renomovaných svetových časopisoch, je 
spoluautorom desiatky prehľadných člán
kov a monografií, často pozývaným reční
kom na konferenciách svetového význa
mu. posudzovateľom článkov v popred
ných vedeckých časopisoch. Pôsobí 
v edičnej rade časopisu Experientía a je 
členom viacerých grantových komisií. V sú
časnosti je profesorom Viedenskej Univer
zity na katedre molekulárnej genetiky. Prof. 
Karl Kuchler je aktívnym pedagógom, čle
nom vedeckých spoločností, nositeľom via
cerých medzinárodných cien (Fullbright 
Award. Sandoz Prize Research Award) 
a dokázal, že aj atraktívnym rečníkom 
Štvrtým prednášateľom (14. 4. 1997) 

bol. dr. Dušan Žitňan zo Zoologického 
ustavu SAV. Jeho prednáška: Neuroen-
dokrinná regulácia zvliekania hmyzu ale
bo brušný tanec motylbv, v ničom neza
ostávala za predchádzajúcimi prejavmi 
Dr Žitňan je absolventom Piírodovedeckei 

fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 
(1982). Postgraduálne štúdium absolvoval 
na Ústave ekobiológie v Bratislave v roku 
1990. V rokoch 1990-1996 absolvoval 
pobyt na University of California v Irvine 
a Riverside resp. na Washington University 
v St. Loius. Od roku 1996 je vedeckým pra
covníkom Zoologického ústavu SAV v Bra 
tislave Od svojich ašpirantských rokov sa 
zameral na štúdium peptidov regulujúcich 
metamorfózu hmyzu. Na zahraničných stá-
žach sa stal spoluriešiteľom projektov, kto
rých výsledky mu priniesli celosvetový 
ohlas. Predovšetkým práca Žitňan a kol. 
(1996) Identification of ecdysis-triggering 
hormone from an epitracheal endocrine 
system, Science 271: 88-91. v ktorej iden
tifikoval nový typ hmyzieho hormónu, 
sa stala predmetom diskusií na strán
kach najprestížnejších vedeckých časopi
sov (Science, Current Biology a i.) Jedno
značným ocenením kvality jeho práce je aj 
fakt, že ako jeden z mála neamerických 
vedcov získal grantovú podporu z National 
Institutes of Health (NIH) 

Zatiaľ posledným protagonistom 
(9. 5. 1997) Kuželových seminárov bol 
prof. Claude Jacq (École Normale Supe-
rieure, Paris), ktorý vystúpil s témou: 
The yeast genome and the genes invol
ved in the mult idrug resistance pheno
menon. Prof. Jacq je profesorom moleku
lárnej genetiky na École Normale Superie-
ure v Paríži. Za 20 rokov svojej činnosti 
v oblasti genetiky kvasiniek sa spolupodie
ľal na viacerých významných objavoch zá
kladných mechanizmov transkripčnej a po-
st-transkripčnej regulácie a mitochondriál
nej biogenézy. Významným spôsobom 
prispel k štúdiu hitu mitochondriálnej gene
tiky 80-tych rokov - maturázy. enzýmu 
zúčastneného v splicingu mitochondriálne-
ho intrónu, ktorý ju súčasne kóduje Aktív
ne sa zúčastňoval na kvasinkovom genó-
movom projekte, bol zodpovedný za kom
pletné osekvenovanie chromozómu IV. Je 
spolukoordinátorom projektu EUROFAN 
zameraného na funkčnú analýzu kvasinko
vého genómu. Spolupodielal sa na identifi
kácii kvasinkových génov, ktorých produk 
ty zohrávajú úlohu v tzv pleiotropic drug 
resistance (PDR). fenoménu komplikujúce
ho chemoterapiu nádorových ochorení 
Prof. Jacq publikoval vyše 50 originálnych 
článkov vo vedeckých časopisoch tej naj
vyššej úrovne Je členom Komisie Európ
skej organizácie pre molekulárnu biológiu 
(EMBO) pre udeľovanie štipendií Jeho 
prednáška bola o poučeniach zo sekveno 
vania kvasinkového genómu so zamera
ním na PDR gény. reguláciu ich expreste 
a fenotypy ich mutácii 
Spomínaní hostia cyklu Kuželových senu 

nárov pomohli stanovit vysoky štandard 
týchto prednášok Veríme, že nam Vašou 
učastou na perspektívnych stretnutiach 
v tomto seriáli pomôžete vytvořit prijem
nú a stimulujucu atmosféru 

Lubo Tomaška 
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> STUDENTI - POZOR! < 
Vzhľadom na skutočnosť, že viaceré ustanovenia novely zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách pripúšťajú rozdielnu inter

pretáciu, ako aj v snahe zabezpečiť ich jednotné uplatnenie na fakultách a pracoviskách Univerzity Komenského, vydal rektor UK 
prot. Ing. F. Devínsky, DrSc., smernicu, ktorá s účinnosťou od 14.4.1997 okrem iného bližšie ozrejmuje aj paragrafy zákona týka
júce sa vylúčenia študenta a ukončenia štúdia. Kedže ide v novele V Š  zákona o nové právne úpravy, ktoré sa bytostne dotýkajú 
každého študenta, uverejňujeme príslušné články smernice v plnom znení. 

VYLÚČENIE ZO ŠTÚDIA 
PRE NEPROSPECH 

1. V zmysle prvej vety platného znenia 
§ 20 zákona, študent prestáva byt študen
tom vysokej školy skončením vysokoškol
ského štúdia (§19 ods. 1 písm. a) a b)), 
vylúčením zo štúdia pre neprospech, vylú
čením zo štúdia na základe právoplatne 
uloženého disciplinárneho opatrenia alebo 
zanechaním štúdia (pôvodné znenie hovo
rilo, že študent prestáva byť študentom vy
konaním štátnej skúšky, ukončením podľa 
§ 21 - ukončenie obsahovo ucelenej časti 
vysokoškolského štúdia, vylúčením zo štú
dia alebo zanechaním štúdia). V zmysle 
§ 34 pôvodného znenia sa na rozhodova
nie podľa tohto zákona nevzťahovali vše
obecné predpisy o správnom konaní, s vý
nimkou rozhodovania o štipendiu a o vylú
čení zo štúdia. 

2. V zmysle § 34 ods. 1 zákona, na rozho
dovanie podľa tohto zákona vo veciach 
doktorandského štúdia (§ 22a), poskytova
nia štipendií (§ 26 ods. 2) a ukladania 
disciplinárnych opatrení (§ 26 ods. 4) sa 
vzťahujú všeobecné predpisy o správnom 
konaní. Ak teda dekan vylúči študenta 
v zmysle § 20 platného znenia zákona pre 
neprospech, na takéto jeho rozhodnutie sa 
nevzťahujú predpisy o správnom konaní. 
Voči tomuto rozhodnutiu sa nemožno 
odvolať a je právoplatné od okamihu jeho 
vydania. Táto skutočnosť musí byť v roz
hodnutí uvedená, rovnako ako aj dôvody 
rozhodnutia. 

3. Dekan je oprávnený vylúčiť študenta 
pre neprospech aj vtedy, ak sa bez riadne
ho ospravedlnenia študent nedostavil na 

Študentská kvapka krvi 
Mimoriadne vydarená akcia darovania 

krvi sa dňa 19. marca 1997 uskutočni
la v priestoroch Farmaceutickej fakul
ty UK. Vynikala výbornou organizáciou 
a nadšením, s akým prišli študenti a za
mestnanci fakulty vrátane pána dekana 

skúšku v žiadnom z predpísaných termí
nov (ktoré určuje štatút - študijný a skú 
šobný poriadok) počas skúšobného ob
dobia, alebo ak sa študent rozhodol využiť 
len jeden (napríklad iba posledný) z mož
ných termínov počas skúšobného obdobia 
(alebo období), v ktorom mal vykonať 
skúšku a nebol úspešný. 

4.Vylúčenie pre neprospech sa teda ne
obmedzuje výlučne na prípady, keď štu
dent nezvládol skúšku vo všetkých termí
noch, ktoré sú poskytované v zmysle štatú
tov fakúlt. 

ŠKOLSKY ROK A UKONČENIE ŠTÚDIA 
1. V zmysle § 18 ods. 5 zákona, školský 

rok sa začína 1. septembra bežného roka 
a končí sa 31. augusta nasledujúceho ro
ka. Organizáciu školského roka určuje šta
tút fakulty alebo štatút vysokej školy, ak sa 
vysoká škola nečlení na fakulty 

2. V zmysle § 18 ods. 7 zákona, dekan 
môže za podmienok určených v štatúte fa
kulty povoliť študentovi prerušenie vysoko
školského štúdia, počas prerušenia nemá 
práva a povinnosti študenta podľa § 26. 

3. V zmysle § 20 druhá veta. ak študent 
neskončí štúdium v termíne určenom štu
dijným programom, prestáva byt študen
tom vysokej školy koncom školského ro
ka, v ktorom mal skončiť vysokoškolské 
štúdium. 

4. Ustanovenie § 18 ods. 5 o školskom 
roku nemá vplyv na určovanie opravných 
termínov na mesiac september pre študen
tov postupujúcich ročníkov. Fakulty sú 
teda oprávnené aj naďalej umožňovať pod
mienečný zápis aj tým študentom, ktorí do 

prof. MUDr. Pavla Šveca, DrSc., daro
vať krv. Pracovníci oddelenia hematológie 
a transfúziológie Dérerovej NsP, na Limbo
vej 5 v Bratislave, vrátane pani primárky 
MUDr. Viery Fábryovej, CSc.. boli milo 
prekvapení množstvom študentov a za
mestnancov fakulty, ktorí v počte 86 sa 
nadchli pre túto ušľachtilú myšlienku. Akcia 
tohto druhu sa v našich priestoroch usku-

stanoveného dátumu zápisu nevykonali 
všetky predpísané skúšky za uplynulý škoľ 
ský rok, hoci zákon inštitút podmienečné
ho zápisu nepozná. Podmienky pre pod 
mienečný zápis musí obsahovat štatút 
fakulty - študijný a skúšobný poriadok, štu 
denti posledných ročníkov však musia 
vykonať všetky skúšky a štátne skúšky naj 
neskoršie do 31. augusta toho školského 
roka, v ktorom mali skončiť vysokoškolské 
štúdium, inak prestávajú byt študentmi vy 
sokej školy so všetkými následkami z toho 
vyplývajúcimi. 

5 Ak niektorí študenti nedokážu vykonal 
všetky skúšky včítane štátnych skúšok do 
stanoveného termínu, možno neodôvodne 
nú tvrdosť zákona zmiernit dvoma spôsob
mi. Fakulty môžu informovať študentov 
o možnosti, aby v takom prípade v dosta 
točnom predstihu požiadali dekana 

a I  o prerušenie vysokoškolského štúd« 
(§ 18 ods. 7 zákona, pričom však žiadateľ 
v prípade vyhovenia jeho žiadosti na obdo 
bie prerušenia stratí práva a povinnosti 
študenta podľa § 26) V takomto prípade 
musia byť splnené podmienky určené 
štatútom fakulty umožňujúce prerušenie 
štúdia 

b/ o opakovanie posledného ročníka (čo 
však môže byt pre študenta menei výhod 
né. vzhľadom na pripadnú povinnost 
vyplývajúcu zo študijného a skúšobného 
poriadku fakulty opakovať niektoré skúšky, 
prípadne iné obmedzenia uvedené v štatú
te fakulty) 

Smernica rektora UK č. 211997, prístup
ná v INFO systóme • Informácie o UK 
(7)-(3).(1) 

točnila už po druhýkrát. Oddelenie nazýva 
výjazdy za mladými darcami 'Študentská 
kvapka krvi" a ich cieľom je prebúdzať 
v mladých ľuďoch pochopenie pre pomoc 
druhým formou najhumánnejšou akou je 
darcovstvo krvi V podobných akciách bu 
deme pokračovať aj v budúcnosti 

Doc. RNDr. A. Valent, CSc., 
F a F U  

Stretnutie výboru Európskeho fóra pre vyučovanie náboženstva 
na štátnych a súkromných školách 

Reprezentanti niektorých štátov Európy (Belgicko, Nemecko, 
Taliansko, Portugalsko, Slovensko a Španielsko), ktorí tvoria výbor 
"Európskeho fóra pre vyučovanie náboženstva", sa stretli v dňoch 
4. - 6. apríla 1997 v Lisabone za účelom prípravy VIII. Európskeho 
fóra pre vyučovanie náboženstva na štátnych a súkromných ško
lách, ktoré sa bude konat v Lisabone 3. - 7. júna 1998. 

Pre budúci európsky kongres schválilo koratónum tému  "Prínos 
vyučovania náboženstva pre výchovu na prahu tretieho tisícročia". 
Na prehĺbenie te|to témy výbor určil tri podtémy: 

1 Analýza základných princípov spoločnosti a situácia je| mládeže na 
európskom kontinente. 

2 Výchovné tendencie v Európe a hodnoty výchovy.  
3 Špecifický prínos vyučovania náboženstva na Školách pre európ 

sku spoločnosť 
Európske fórum existuje o d  roku 1982 a každé d v a  roky poriada s y m  

pózium. na ktorom sa zúčastňujú podlá možnosti  reprezentanti vfcet 
kých európskych krajín J e h o  a e l o m  je pomáhat a koordinovat výučbu 
náboženstva nielen v štátoch EÚ.  ale v o  všetkých európskych kraji 
nách 

V poradí IX kongres "Európskeho fóra pre vyučovanie náboženstva* 
ktorý bude v roku 2000, mal  b y  sa uskutočrut na Slovensku 

Prof. ThDr. Jozef Kutarňa, člen Európskeho výboru pre V N  
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Blíži sa nám letná sezóna a tým i čas 
dovoleniek a oddychu, na ktoré sa z nás 
každý teší. No žiaľ, príjemné chvíle strá
vené pri vode v blízkosti Dunaja alebo 
Moravy nám takmer každoročne znemož
nia alebo aspoň znepríjemnia mračná 
komárov, ktoré sa na nás vyroja hlavne 
v raňajších a podvečerných hodinách, 
ako I pri prechádzke lužným lesom. 

Kto by hľadal v takýchto pre-
množeniach komárov zákonitosť, 
ten sa nemýli. Komárie kalamity, 
ako sa všeobecne nazývajú ta
kéto masové ataky komárov, 
zákonitosti majú. Ako ste zistili 
sami, prvá vlna napádania samič
kami komárov nastáva vtedy, ak 
sa hladina rieky Dunaja alebo Mo
ravy výrazne zvýši nad svoju nor
málnu úroveň. Pri hladine Dunaja 
je to obvykle úroveň vody nad 
4 m. Ešte pred niekolkými desiat
kami rokov bolo možné pravidel
ne predpokladať, kedy sa takáto komária 
kalamita vyskytne Pravidelné dunajské 
záplavy boli v mesiacoch jún-júl, kedy do
chádzalo k topeniu snehov a ľadov v ra
kúskych Alpách a kedy hladina Dunaja 
dosahovala i 9 m. Po takejto záplave sa 
takmer so 100%-nou istotou dala predpok
ladať približne do 14 dni' prvá vlna útoku 
komárov S pribúdajúcou negatívnou an-
tropickou činnosťou na Dunaji, zvlášť bu
dovaním priehrad, neúnosným bagrovaním 
dna, úpravou brehov atď, nám čas pravi
delných záplav skončil Napádanie komá
rov na človeka alebo vlastne na všetko 
živé, malo tri vrcholy - júnový, júlovo-au-
gustový a septembrový Tieto vrcholy kriv
ky boli maximom výletu jednotlivých gene
rácii komárov, ktoré u nás bývajú 2 - 3x do 
roka. Celá obrovská masa samičiek komá
rov, ktoré musia prijať krv na prebehnutie 

tzv. gonotrofického cyklu, čo značí, že krv 
nie je potrebná iba ako potrava, ale i ako 
nenahraditeľná bielkovinová zásoba na 
správne dozrievanie vajíčok. Komária sa
mička je schopná naklásť až okolo 500 va
jíčok Pri komářích kalamitách ide vlastne 
iba o masové premnoženie dvoch druhov 
komárov z rodu Aedes, a to druh Aedes 
vexans, ktorý tvorí až 90% počtu samičiek 

a druh Aedes sticticus Pravidelné záplavy 
sú potrebné na to, aby samičky uvedených 
druhov komárov nakládli vajíčka väčšinou 
nie priamo do vody, ale na miesta v inun-
dačnej zóne lužných lesov, ktoré sú pri 
stúpnutí hladiny vody v Dunaji zalievané 
podzemnou vodou Vajíčko komára je veľ
mi odolné voči vonkajším podmienkam 
a vydrží až 7 rokov bez vody a je ešte 
schopné vyliahnutia Do akej miery je mož
né dôjsť k rozmnoženiu lariev a kukiel uve
dených druhov stačí, ak sa niekedy pozrie
te do takejto inundačnej mláky v lužnom 
lese Zistite, že na 1 rrŕ sa môže vyskytovať 
i viac ako 10 000 jedincov týchto tzv pre-
imaginálnych štádií komárov 

Výstavba Dunajského vodného diela tak
tiež prispela k tomu, že pravidelné komárie 
kalamity zostali už iba spomienkou. V sú
časnosti má nálet komárov iba charakter 

jednovrcholovej krivky a ani čas ich výletu 
nie je každý rok rovnaký Záleží na daždo-
vých zrážkach počas roka, množstve sne
hu v jarných mesiacoch, atd Napr v r 
1996 záplavy došli v oblasti našich dunaj
ských lesov až začiatkom októbra, čo už 
vlastne nemalo vplyv na premnoženie ko
márov Premnoženie komárov v okolí rieky 
Moravy je plne závislé na zdvihnutí úrovne 

hladiny vody od dážďových zrá
žok a od topenia jarných snehov 
Ochrana proti týmto nepríjemným 
spoločníkom človeka nie je ľahká 
I keď počas trápenia komářími 
upírmi voláme po chemických 
postrekoch, tým sa vlastne situá
cia zmení iba krátkodobo V liah-
niskách čakajú ďalšie a ďalšie je
dince na liahnutie a po niekoľ
kých dňoch oddychu pociťujeme 
opäť dosť ich ďalších nasledovní
kov. Účinnejší, ale aj drahší je tzv. 
biologický boj. kedy sa používa 

na posypanie miest liahnutia látka v podo
be prášku alebo granúl, ktoré obsahujú 
mikroorganizmus Bacillus thuringiensis 
var israelensis, ktorý spôsobuje pri požiť 
larvou komára lízu jeho tráviaceho traktu 
Žiaľ, u nás sa tento spôsob, hlavne kvôli 
vysokým ťinančným nákladom, nepoužíva 
Účinnejší je postrek nerezistentným insekti
cídom priamo na rmesta liahnísk, čim sa 
zabráni úhynu iných druhov zvlášť z ríše 
hmyzu 

Najbezpečnejšie Je nechat biocenózu 
lužných lesov tak ako Je, pretože i komá
re su ich neoddelltelhou súčastou a ich 
přítomnost svedčí o dostatku podze
mných vôd, čo Je základnou podmienkou 
pre existenciu lužných lesov. 

RNDr. Jozeť Halgoš, DrSc., 
Ústav ekológie PRIF UK 

Na štúdium vo Švédsku sa ľahko zvyká 
Nedávno sa Zo švédskeho mesta Lund, kde jeden a pol roka 

študoval medzinárodné právo verejné so zameraním na oblasť 
ľudských práv, vrátil Študent práva na Univerzite Komenského 
v Bratislave Martin Dilong. So svojimi skúsenosťami sa chce) po
deliť s našimi čitateľmi a tým, ktorí by ho chceli nasledovať, vraj 
to nemusia byť iba študenti práva, je ochotný povedať aj viac 
podrobností. 

'Mesto. Lund leží na juhu švédska, 20: kilometrov od najväčšie
ho švédskeho mesta Malmô, T km od Baltického mora. školský 
rok sa tu začína už v polovici augusta, môj študijný program, 
v angličtine, sa začal v septembri na Raoul Wallenberg inštitúte 
pre ľudské práva a humanitárne právo Systém štúdia je dosť 
odlišný od našich vysokých škôl Každý piedmet sa tu študuje 
Intenzívne asi jeden mesiac, náročnejšie dva, na konci tohto 
obdobia je skúška a prejde sa na ďalší predmet. Úroveň semi
nárov je veftni vysoká, profesori nielen učia, ale sú aj prakticky 
činní v diplomacii či  medzinárodných inštitúciách Svojich štu
dentov si vážia a záleží im na nich. Môj konzultant, profesor G 
Alfredsson, ktorý je odborníkmi považovaný za svetovú špičku 
pre oblasť llidských práv, sa mi napríklad prostredníctvom svojej 
sekretárky ospravedlnil, že na koniultadu príde o 15 minút ne
skôr. Keď po tých 15 minútach prišiel, znovu sa ospravedlnil, Že 
meškal. 

V meste Lund je  aj Známa univerzita, kde študuje asi 
63 000 študentov, z toho dvetisíc íahraničných. Na inštitúte nás 

bolo v semestri len dvadsať Prevládali tu Európania, ale boti tu 
aj Studenti z Afriky a Kanady, Študentom z východnej Európy, 
trom každý rok, celý pobyt hradí švédska vzdelávacia agentúra 
(Svedish Institute). Rozhodujúcim kritériom je prospech počas 
vysokoškolského štúdia Hoci štúdium pohltí veľa času. je tu 
priestor aj na iné študentské aktivity Študentský život je  organi
zovaný na rôznych úrovniach. Každý študent musí byť členom 
jednej 'nation" (študentská organizácia), v Lunde je ich 15 Kaž
dá nation má svoje pravidelné akcie • diskotéky, vystúpenia po
pulárnych spevákov, športové súťaže. . Okrem toho zvyknu Stu
denti organizovať party, teda stretnutia, kde j e  dobré jedlo, veľa 
nealko a málo alkoholických nápojov a veľa dobrej nálady, kde 
sa rozpráva o všetkom možnom na 'interkontinentálnej' úrovni 

Veľmi potešiteľný fakt, na ktorý 6i mladý človek rýchlo zvykne 
je. Že na Švédskej univerzite sl môže nechať svoje veo tam, kde 
pracoval a odísť na obed či prejsť sa bez obáv, že by sa mu čosi 
"zapatrošilo' To je jedna z vecí, na ktoré som musel po návrate 
na Slovensko veľmi rýchlo zabudnúť. V škole som si nechal v la
vici knihu a keď som sa po dvoch hodinách vrátil, už tem nebo
la. Aj preto by som bol rád, keby sa na štúdium do Švédska 
mohlo dostať čo najviac našich lUdi Samozrejme, rvajmá pre zís
kanie vedomosti a nového pohľadu na svet, ktoré sa za jeden 
a pol roka nadobudnúť dajú ' 

Martin Diiong 
Podľa Sme. 4 4.1997 

13 



Za docentkou Vierou Pavúkovou 
Náhle, po krátkej a ťažkej chorobe, opus

tila dňa 7. apríla 1997 naše rady doc. PhDr. 
Viera Pavúková, CSc., pracovníčka katedry 
archeológie Filozofickej fakulty Univerzity 
Komenského. 

Narodila sa 9 marca 1937 v Bratislave Po 
skončení štúdia archeológie na Filozofické] 
fakulte Univerzity Komenského pracovala 
krátky čas v Mestskom múzeu v Bratislave. 
odkiaľ odišla do Archeologického ústavu SAV 
v Nitre, kde pôsobila 30 rokov. V tom čase 
viedla viacero menších, ale aj velké terénne 
výskumy, zamerané predovšetkým na proble
matiku mladšej a neskorej doby kamennej 
Roku 1968 obhájila kandidatúru a postupne 
sa v tejto oblasti vypracovala na odborníčku 
európskeho formátu. 

Keď sa roku 1990 rozhodla uchádzať o miesto učiteľa na 
Filozofickej fakulte UK. bola už vyprofilovanou osobnosťou s bo
hatými vedomosťami a skúsenosťami, a preto sa stala pre odbor 
výrazným prínosom. Dôvodom prejsť na fakultu, okrem presved
čenia, že môže pomôcť pri výchove mladých adeptov archeoló
gie, bola aj snaha zmeniť spôsob práce. V. Pavúková chcela 
svoju terénnu výskumnú činnosť uzavrieť a venovať sa najmä teo
retickému hodnoteniu dosiahnutých výsledkov. Svoje predsavza
tie začala uskutočňovať v plnom rozsahu. 

Bohaté skúsenosti z praxe a rozhľadenosť získaná nielen štú
diom literatúry, ale aj poznaním problematiky zo študijných ciest, 
boli výborným predpokladom pre výchovu mladej generácie 
V spojení s jej osobným šarmom, chuťou a zápalom, ktorý do pe
dagogickej práce vložila, začali rýchlo prinášať výsledky. Vystih
la, že študenti, okrem čerpania vedomosti z literatúry, majú velVy 
záujem aj o konkrétnu prácu s materiálom a v tomto smere sa im 

v rámci našich skromných možností dokázala 
vytrvalo venovať Odmenou jej bol záujem štu
dentov, ktorí sa hlásili k nej do seminára 
aj z ročníkov, v ktorých nebol predpísaný Po
čas pomerne krátkeho pôsobenia na katedre 
viedla dvoch diplomantov a jedného dokto
randa Podieľala sa aj na školení doktorskei 
práce študenta z Shefieldu, kde )u uznávali 
ako odborníčku 
V prvých dvoch rokoch pôsobenia na fakulte 

dokončovala ešte terénny výskum v Borovej 
pri Trnave V dalšom sa však rozhodla věnovat 
spracovaniu materiálov, predovšetkým dlho
ročného výskumu v o  Svodine Svoie predsav
zatie dodržala a roku 1995 vydala prvý diel 
tohto rozsiahleho výskumu, ktorý predložila aj 
ako habilitačnú prácu Po jej uspešnei obhaio-

be získala titul docentky archeologie na Univerzite Komenskeho 
Koncom minulého roka odovzdala d o  tlače druhý diel, ktorého 
vydanie očakávame v blízkej dobe Obe publikácie boli veľmi ná
ročné na spracovanie, pretože sa autorka snažila v rámci inter
disciplinárne! spolupráce o komplexnosť obrazu dávneho osídle
nia Slovenska Vďaka organizačným schopnostiam a za pomoci 
jej spolupracovníkov zo zahraničia sa jej to podarilo dosiahnuť 

Doc Pavúková bola na katedre všestranne činná, snažila sa 
vždy iniciatívne pomôcť pri zlepšení alebo zdokonalení podmie
nok pedagogického procesu Tvorila pevnú a neodmysliteľnú 
súčasť nášho malého kolektívu, preto jej náhly odchod ktorý pre 
rušil jej činorodú prácu v plnom rozbehu. |e pre nas všetkých 
učiteľov aj študentov, velkou stratou 

Čest je j  pamiatke. 

Pracovníci katedry archeologie FtF UK 

S A I A - S C T S  
Slovenská akademická informačná agentúra - Servisné centrum pre tretí sektor je nezisková mimovládna 

organizácia pôsobiaca v oblasti medzinárodného vzdelávania a služieb pre mimovládne neziskové organizácie. 

O d  septembra 1996 funguje pod SAIA program Centrum pre budovanie kariéry. Cieľom programu je pomôcť študentom posled
ných ročníkov a čerstvým absolventom vysokých škôl pri plánovaní ich kariéry a pri hľadaní ich uplatnenia sa v praxi Centrum poskytuje 
bezplatné poradenstvo študentom v oblasti plánovania kariéry, písania životopisu a prípravy na pohovor Okrem toho zhromažďuje infor
mácie o konkrétnych pracovných príležitostiach a možnostiach ďalšieho vzdelávania Centrum má tiež vybudovanú referenčnú knižnicu 
so základnými informáciami o firmách pôsobiacich na Slovensku 

Centrum 
pre budovanie kariéry 

bezplatné poradenstvo študentom a absol
ventom VŠ v príprave na získanie zamest
nania 

S i  pripravený na svoju budúcnosť? 
Na slovenských vysokých školách v sú

časnosti študuje asi 60 000 študentov, 
z ktorých každoročne cca 15 000 hľadá 
uplatnenie v praxi V čoraz tvrdšej konku
rencii na trhu práce nie každý z nich dosta
ne svoje vysnívané zamestnanie 

S i  pripravený obstáť? 
- Poznáš domáce a zahraničné firmy pôso

biace na Slovensku' 
- Skúšal si už napísať skutočne dobrý živo

topis? 
- Dokážeš presvedčivo vystupovať na prijí

macom pohovore7  

- Chceš si ďalej rozširovať svoje vzdelanie7  

- Poznáš svoje prednosti, silné stránky 
a záujmy? Dokážeš o nich presvedčiť bu
dúceho zamestnávateľa'' 

- Si oboznámený s trendami na trhu práce 
a požiadavkami zamestnávateľov7 

Ochotne a bezplatne V á m  pomôžeme 
a poradíme: 
- pri obsahovej a formálnej úprave životopi

su, sprievodného alebo odporúčacieho 
listu (aj v anglickom jazyku), 

- pri príprave na prijímací pohovor do za
mestnania alebo na konkurzný výber, 

- prehľadom aktuálnych pracovných príleži
tosti', 

- prehľadom možností ďalšieho vzdelávania 
(jazykové kurzy, tréningy, školenia, iné 
vzdelávacie inštitúcie), 

- prehľadom možností letných pracovných 
praxi, 

- databázou firiem pôsobiacich na Sloven
sku (CD ROM - 70 000 firiem), 

- referenčnou knižnicou s informačnými 
materiálmi o jednotlivých firmách (ak sa 

chceš dozvedieť niečo o potenciálnom 
zamestnávateľovi), 

- kedykolVek potrebuješ pomoc, aby si bol 
SÁM schopný uspieť na trhu prace 

Za nízke poplatky pre Vas: 
- organizujeme semináre orientované na 

proces "Ako získať zamestnanie", 
- poskytujeme študijné brožurky "Ako napí

sať víťazný životopis" a "Ako uspieť na 
prijímacom pohovore' (návody s konkrét
nymi ukážkami) 

Sme tu pre Vás na adrese 
SAIA-SCTS 
Na vŕšku 8, P.O.BOX 108 
Bratislava 1 
Tel  07/533 3010, 533 5215 
e-mail: kariera@saia.sk 

V čase 
štvrtok 13,00 - 17,00 h 
piatok 9,00 -13,00 h, 
alebo si môžeme dohodnut my termín pre 

osobne konzultácie 
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Naša anketa 
1. Nazdávaš sa, že nám na u-

niverzite po avizovaní  bomby 
hrozi aj  skutočné nebezpečen
stvo? 

2. Zmenilo by sa podľa teba 
niečo, ak by nešlo len o planý 
poplach...? 

P. Neštepný, Právnická fakul
ta UK: 1. Pravdupovediac, pozna
júc dnešnú dobu a svet okolo, nie 
je to absolútne vylúčené. Rozhod
ne je dnes percento pravdepodob
nosti výbuchu skutočnej bomby 
vyššie ako pred pár rokmi. 

2. Myslím, že by to podporilo túto 
nezákonnú činnosť, lebo páchateľ 
by mal istotu, že jeho výstraha bu
de braná vážne Na druhej strane, 
by sa asi výrazne posilnila preven
cia, napríklad kontrola vstupu. 

R.  Bertók, Fakulta manaž
mentu UK: 1 Podľa mňaideoistý 
okruh ľudí, ktorí si takto riešia svo
je problémy, ale myslím, že tak vy
soko ich hra nesiaha. 

2. Domnievam sa, že dočasne 
by tieto anonymy utíchli, avšak, 
ako sa vraví - . zíde z očí, zíde z 
mysle", po istom čase by sa určite 
objavili znova. 

A .  Petrášová, Pedagogická 
fakulta UK: 1 Myslim, že málokto 
s i  pripúšta túto alternatívu. Ja sa 
tiež domnievam, že na univerzite 
niečo podobné nehrozí a hádam 
sa nemýlim. 

2. Bolo by to veľmi smutné, ak 
by niekto kvôli tomu, že sa mu ne
chce do školy, spustil niečo také. 
Neviem, čo by sa výrazne mohlo 
zmeniť. Myslím si, že sa tomu ne
dá zabrániť, ak sa tak niekto roz
hodne. Ja iba dúfam, že nebude 
na to dôvod. (k&k) 

Komentár redakcie 
"Bombové telefonické aten

táty" na Slovensku, n o  predo
všetkým v Bratislave a dokon
ca na akademickej pôde nie s ú  
zr iedkavé. Kriminal i ta tohto  
druhu na vysokých školách j e  
o to zarážajúcejšia, že v o  väč
šine prípadov sú anonymnými 
oznamovateľmi pravdepodob
ne študenti, snažiaci sa vyhnúť 
svoj im povinnostiam. 

Neuvedomujú si, že na neuvá
žené počínanie m ô ž u  v e ľ m i  
ľahko doplatit. Rektorát Eko
nomickej univerzity už avizoval, 
že študenti,  ktorých pol ícia 
usvedčí z tohto trestného činu, 
budú vyradení z o  štúdia nielen 
na slovenských ale „neškrtnu 
si"  ani na zahraničných eko
nomických fakultách. 

.VE.AZ- ^*>2. ScOKC E.S> J 

EUROREPORTER '97 
Po úspešnej minuloročnej premiére sa na tvorbe tlačeného, 

rozhlasového a televízneho EUROREPORTÉR-a opat úspešne 
podieľali poslucháči bratislavskej katedry žurnalistiky. Jednou 
z účastníčok tohtoročného projektu bola Miriam Rosinová, štu
dentka tretieho ročníka žurnalistiky a politologie na FiF UK. O prá
ci rozhlasového t imu nám povedala: 

- Hlavnou úlohou prípravného stretnutia v Maastrichte a Bruseli bolo 
stanoviť témy a úlohy pre jednotlivé krajiny a ich študentov. Okrem toho 
sme navštívili Európsky parlament, stretli sme sa s jeho britským členom 
Alanom Donellym a absolvovali prednášky o Európskej únii. či revízii 
Maastrichtskej zmluvy. 

Už v Bruseli sa rozhodlo, že rozhlasová skupina bude EURORE
PORTÉR-a finalizovať v Stockholme a hľadať odpoved na otázku -
Spája šport Európu alebo ju rozdeľuje? Na tvorbe relácie sa v apríli 
stretlo dohromady 22 študentov z deviatich krajín. Najviac si cením 
možnosť spoznať jeden druhého, ale aj zistenie, že i rozdielni ľudia - ak 
chcú - sú schopní spolupracovať. (mac) 

NOVINÁRI PLESALI 
Prvý aprílový piatok sa stal Dom kultúry v Dúbravke miestom, kde sa 

operatívne "zgruplo" vyše dvesto absolventov a študentov katedry 
žurnalistiky. Nezi&li sa na nejakej politickej demonštrácii, veľkolepej 
tlačovke, či odborárskom mítingu, ale prišli za relaxom a zábavou 

Študentky II. ročníka katedry našli v hĺbke svojej duše odvahu hrdinov 
a rozhodli sa zorganizovať Aprílovú zábavu žurnalistov. V prípravnej 
fáze skutočne nelenili, oběhali podnikateľov - sponzorov, získali penia
ze na pnestory, hudobnú produkciu a umelcov V pestrom kultúrnom 
programe účinkovali známe súbory ako skupina Broken Heart, country 
tance, humorista a herec Dr El a slovenskí protagonisti latinsko 
amerických tancov 

Cenallstku 150 slovenských korún, v ktorom bola započítaná chutná 
polnočná kapustnica a pollitra bieleho, bola naozaj ľudová Škoda len, 
že do Dúbravky nezavítalo viac proflkov z nespočetných bratislavských 
redakcii, aj keď treba kvitovať, že sa medzi prítomnými ukázala tvár 
šéfredaktora Nového času i predsedu Slovenského syndikátu novinárov 

(mri) 

Burza práce 
O možnostiach externej spolu 

práce informovali v polovici apríla 
v Budapešti, na pôde Zväzu Slo 
vákov v Madarsku (ZSM) a Ma 
sovokomunikčného výboru (MV) 
významní predstavitelia tamojšej 
slovenskej novinárskej obce z Ľu
dových novín, televízie a rozhlasu 
pat madarských študentiek ka 
tedry žurnalistiky FiF UK 

(A.M.) 

INFOBLOK 
• S U P E R P R O G R A M  v 7. roč

níku letných táborov pre mládež 
sa ponuka v štyroch turnusoch. 
Termin a miesto (rekonštrukcia 
kurie v Bohuniciach, práca v 
prírode v Malej Fatre a Nízkych 
Tatrách) si môžete vybrať,  ak 
do 20. mája t.r. pošlete list o 
sebe na adresu E .  I. C .  Zelená 
linka, 1. mája 898, 020 01 Pu
chov. Informácie tiež na čísle 
tel. 0825/41207. 

• SPEAK OUT 97 je n i z o v  
letného kurzu anglického ja
zyka. organizovaného vysoko
školským združením Študent
ský hlas pre Krista Náplňou 
šiestich jú lových turnusov b u  
de okrem iného štúdium Biblie 
a krest anskych idei. Kontakto
vá t s a m o ž n o  n a j d i . .  Student
ský hlas pre Krista, P.O.BOX 
43, 841 02 Bratislava. 

• FIKTÍVNE PRÍPADY zame
rané na občianske práva boli 
predmetom simulovaného ob-
č i a n s k o - p r á v n e h o  s ú d n e h o  
procesu s účasťou študentov 
práva. Začiatkom mája t.r. jeho 
univerzitné kolo na Právnickej 
fakulte UK organizovala E L S A  
(Európska organizácia študen
tov  práva). 

• LETNÁ UNIVERZITA LIBE
R Á L N Y C H  ŠTÚDIÍ sa nazýva 
projekt, ktorý pripravuje Na
dácia F. A.  Hayeka v Bratislave. 
Zúčastnia sa na ň o m  vybraní 
slovenskí a česki študenti v ju
ni  t.r. v Loučeni pri Nymburku. 
C i e ľ o m  podujatia je  výmena 
názorov  na smerovanie ich  
krajín, z iskanienových poznat
kov o libera Inom my sieni v eko
nómii, práve a filozofii. 

• SPASMUS (z lat. kŕč) je ná
zov časopisu Bratislavského 
spolku medikov, ktorý pósobi 
na Lekárskej fakulte UK. Šest -
krát do roka prináša novinky 
z diania LF UK, poviedky  z le
kárskeho prostredia, odborné 
články i kritické poznámky o 
činnosti  školy. 

Túto stranu pripravili študenti katedry žurnalistiky FiF UK pod vedením Oľgy Bosákovej 


