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K

eď sa dnes, na začiatku nového 
akademického roka zamýšľam nad 
cestou, ktorú prešla Univerzita Ko

menského za posledných sedem rokov 
a nad jej súčasným postavením na domá
cej i zahraničnej akademickej scéne, mám 
pocit hrdosti. Necelé tri roky pred vstupom 
do nového tisícročia, napriek zložitosti doby 
a akcelerácii spoločenských problémov, 
ktoré sa zákonite a výrazným spôsobom 
premietajú aj do vysokoškolského života, 
napriek deprimujúcej finančnej situácii uni
verzity, neprestáva ma fascinovať mocná 
sila a životaschopnosť našej A lma mater. 
A asi nie som ďaleko od pravdy, ak si do
volím tvrdiť, ž e  Univerzita Komenského 
patri nielen k základným spoločenským, 
kultúrnym a životným hodnotám nášho ná
roda, ale v mnohých smeroch až medzi je
ho základné istoty. 

V neľahkých podmienkach i v prevažne 
málo žičlivom prostredí aj dnes zosobňuje 
naša univerzita istotu kontinuity a nezadrža
teľného rastu vzdelanostnej úrovne obyva
teľstva, istotu slobodného bádania, voľnosti 
myšlienkových prúdov, istotu kvality výcho
vy mladej generácie, istotu slobody a ne
závislosti. Ako inštitúcia deň čo deň dokazu
je, že ostáva baštou rozvoja národnej 
vzdelanosti, že udáva v mnohých smeroch 
jeho rytmus, opierajúc sa o mohutnú silu 
svojho pedagogického a vedeckého poten
ciálu. 

U ž  pred 800 rokmi, keď sa začali zakladať 
stredoveké univerzity pretrvávajúce až do
dnes, si panovníci a vládcovia rýchlo uve
domili, že strediská vzdelanosti - univerzity 
- so svojim nezávislým spôsobom mysle
nia, autonómiou a akademickými sloboda
mi, sú kľúčovými inštitúciami pre prosperitu 
štátu, ale aj pre väčšiu slávu panovníka. A j  
preto panovník rád ponúkol svoj meč na 
ochranu univerzít a univerzity odplatou 
poskytli svoje pero na ochranu panovníka. 
Možno však toto podobenstvo použiť aj 
dnes? Vidíme, že najmä u nás už stráca 
svoju všeobecnú platnosť. Napriek tomu 
však stále platí, že moc pera je v konečnom 
dôsledku väčšia ako moc meča. 

Tradičné univerzity patria všade vo svete 
k tým vzácnym inštitúciám, ktoré si každý 
národ chráni ako oko v hlave a zveľaďuje 
ich. A j  preto, že ako inštitúcie poskytujúce 
najvyššie vzdelanie garantujú cestu za jas
ným svetlom poznania v temnotách neve
domosti, predsudkov a strachu. Súčasne 
učia takému spôsobu myslenia, ktoré 
umožňuje riešiť problémy dialógom a nie 
brachiálnou silou, spôsobu myslenia, ktorý 
je alebo mal by byť založený na úcte 
k druhému a snahe po pozitívne 

Šírenie vzdelanosti je jedným zo základ
ných poslaní každej vysokej školy. Vyspe
lé krajiny na západ od našich hranie už 
dávno pochopili, že východiskom pre utvá
ranie modernej informačnej postindustnál-
nej spoločnosti tretieho tisícročia je rozvoj 
vzdelania, ktorého nositeľmi sú predovšet
kým vysoké školy. Prosperitu štátu môže 
urýchliť predovšetkým kvalita jeho vzdela
nostnej štruktúry, rast vzdelania. Deficit 
vysokoškolsky vzdelaného obyvateľstva 
automaticky znižuje konkurencieschopnosť 
krajiny, jej šance uspieť a presadiť sa 
v medzinárodnom meradle. Zanedbať tento 
celosvetový trend znamená omeškať sa vo 
vývoji a stratiť už nadobudnuté pozície. 

V súčasnosti sa ozývajú hlasy aj z naj
vyšších miest štátnej správy, že je veľa inži
nierov, veľa právnikov, nadbytok lekárov, aj 
učiteľov už pomaly stačí. Tvrdím, že kvalitne 
vzdelaných ľudí nikdy nie je dosť. Univerzita 
dnes zaručuje také vzdelanie, aby váha jej 
diplomov a s ním spojené uplatnenie našich 
absolventov na svetovom trhu práce bolo 
bezproblémové. Takéto vzdelanie však môže 
poskytnúť len kvalitná univerzita. Univerzita, 
ktorá v sebe integruje niekoľko generácií 
a obrovské množstvo poznania. Univerzita, 
ktorá aj cez svojich študentov, zamestnancov 
a absolventov zjednocuje spoločnosť a šíri 
dobré meno Slovenska. Reťazenie súvislostí 
je zrejmé. Kvalitná univerzita, a takou Uni
verzita Komenského stále je, znamená 
kvalitných absolventov. Kvalitní absolventi 
znamenajú prosperitu národa A prosperu
júci národ znamená spokojných ľudí, kľud
nú atmosféru, jasnú budúcnosť i medziná
rodné uznanie. Z toho pre všetkých nás, pre 
všetkých absolventov našej Alma mater, 
vyplýva nielen povinnosť neustále sa 
vzdelávať, ale aj nesmierna zodpovednosť 

za prichádzajúce generácie našich študen
tov, Zodpovednosť morálna, ktorá nás musí 
viesť k tomu, aby sme sa zo všetkých síl 
snažili prispieť nielen k prosperite vlastnej 
ale aj našej Alma mater. Nesmieme zabud
núť na to, že diplomy sa dnes ponímajú ako 
cenné papiere, ako dobrá a kvalitná mena 
A všetci sme zodpovední za to. aby absol
venti našej univerzity boli, obrazne poveda
né, vyplácaní len v dobrej mene Univerzita 
vypravuje svojich absolventov do života 
nielen s vedomosťami, ale aj posolstvom 
širtť a podporovať humanizmus demokra
ciu a vzdelanie Zaslúži si, aby bola poní
maná a podporovaná tak ako má byt pod
porovaná najvýznamnejšia vedecká peda
gogická a kultúrna inštitúcia Slovenska. 

Univerzita Komenského je veľká organi
zácia. So svojimi 26 000 študentmi vo všet
kých formách štúdia, 5 000 zamestnancami, 
z toho je takmer 2 ООО učiteľov a 400 ve
deckých pracovníkov, predstavuje druhú 
najväčšiu zamestnávateľskú organizáciu 
v Bratislave a blíži sa k prvej desiatke aj 
v kontexte Slovenska. Jej 176 budov, väč
šinou starších, jej síce dnes spôsobuje via
cej starostí ako radostí, symbolizuje však aj 
jej mohutnosť. Skutočné a najväčšie hodno
ty však predstavuje jej takmer 200 štu
dijných odborov denného, doktorského 
a doktorandského štúdia, z ktorých mnohé 
sú unikátne v rámci celého vysokoškolské
ho systému Slovenska a daju sa študovať 
výlučne na našej Alma mater. 

Sila našej univerzity však nespočíva len 
v jej veľkosti a tradíciách, ale najmä a pre
dovšetkým vo skvelých ľuďoch a študen
toch, ktorí trpezlivo posúvajú výsledkami 
svojej práce univerzitu z centra slovenské
ho do centra európskeho vysokoškolského 
diania. Už pred nástupom do funkcie rekto
ra som mal možnosť navštíviť viacero 
zahraničných vysokých škôl v Európe 
i v zámorí. Najmä na univerzitách podob
ného typu akou je Univerzita Komenského 
som sa cielene snažil preniknúť do obsahu 
a štruktury výučby, posúdiť rozsah a hĺb
ku vedomostí študentov, zmapovať 6nnost 
školy v pedagogickej i vedeckovýskumnej 
oblasti a, samozrejme, porovnať system 
a výsledky práce školy s úrovňou našej uni
verzity. So zadosťu6nenim môžem konšta
tovať, že Univerzita Komenskeho dosiahla 



a udržiava si dobrý európsky štandard, j e  
akceptovaná a uznávaná ako plnohodnotný 
člen siete európskych vysokých škôl. A čo 
j e  mimoriadne dôležité, diplomy Univerzity 
Komenského majú v zahraničí ešte stále 
nespochybniteľnú hodnotu. 

Univerzita si jasne uvedomuje svoju po
vinnosť voči tejto krajine. A j  preto od roku 
1990 neustále zvyšuje počet svojich študen
tov. Z a  ostatných 7 rokov zvýši la U K  počet 
svojich študentov o 11 800, a to z 13 200 
na 25 000 v o  všetkých formách štúdia. 
Z toho denné štúdium predstavovalo ná
rast o 8 100, z 9 900 v akademickom roku 
1989/1990 na 18 000 v predchádzajúcom 
akademickom roku. T ý m  vlastne vznikla 
jedna úplne nová, veľká a plnohodnotná 
univerzita. Iste nie j e  nezaujímavé, že  by 
bola v poradí štvrtou najväčšou univerzitou 
na Slovensku spolu s T U  Košice. Vznikla 
napriek tomu, ž e  počet zamestnancov U K  
sa zníži l  z a  toto obdobie o 500 a rozpočet 
univerzity v reálnom vyjadrení klesol na 
jednu tretinu. I v tomto akademickom roku 
bude počet našich študentov vyšší  ako 
vlani - približne o 1200. Medziročný nárast 
študentov denného štúdia U K  o viac ako 
11% predstihuje aj požiadavku O E C D ,  kto
rá j e  9% a súčasne dokumentuje, že  uni
verzita plní nielen túto požiadavku ale aj 
programové vyhlásenie vlády S R .  

V tejto súvislosti nemôžem však nespo
menúť ekonomickú situáciu, v akej sa 
nachádza univerzita na prahu nového aka
demického roka. A j  na tento kalendárny rok 
sme dostali z o  štátneho rozpočtu podstatne 
menej finančných prostriedkov, než uni
verzita potrebuje na svoju prevádzku. Pri
tom pridelený rozpočet je  už teraz krátený, 
lebo z a  tri štvrťroky môžeme namiesto 75% 
rozpočtu čerpať iba 67% prostriedkov. 
Musím však uviesť, ž e  na rokovaní Sloven
skej rektorskej konferencie 9. septembra t.r. 
pán premiér opakovane prisľúbil, že táto 
reštrikcia pre vysoké školy platiť nebude. 
T o  síce umožní vyplatiť mzdy, nerieši však 
celkový deficit školy a je j  doterajšiu vážnu 
situáciu. Z a  druhý základný negatívny trend 
v súčasnom vývoj i  vysokých škôl Sloven
ska možno považovať spoločenské a ma
teriálne podceňovanie významu vedy ako 
neoddeliteľnej súčasti činnosti vysokých 
škôl. U ž  mnohokrát bola táto téma predme
tom diskusií so štátnou správou, obsahom 
argumentácií, žiadostí o zvýšenie dotácií na 
vedeckú prácu a najmä prehodnotenia sys
tému a filozofie financovania vedy Do 

dnešného dňa sa nič pozitívneho neudialo. 
Dokonca ani len zákon o vede nebol dote
raz prijatý. Z toho vyplýva, ž e  sa musíme 
pripraviť na mimoriadne kritickú finančnú 
situáciu školy koncom roka 1997, ktorá 
značne skomplikuje všetky oblasti činnosti 
univerzity. Chcem ale tiež zdôrazniť, že  
vďaka nesmiernej obetavosti všetkých za
mestnancov univerzity i jej  študentov zatiaľ 
kvalita vzdelávacieho procesu výrazným 
spôsobom neutrpela. 

A práve preto, ž e  sa nám ešte stále darí 
udržať kvalitu našej školy na primeranej 
úrovni, s m e  si mohli dovoliť - ako prvá vy
soká škola na Slovensku - požiadať Asociá
ciu európskych univerzít o medzinárodnú 
evaluáciu, ktorá sa uskutoční koncom toho
to roku a v prvom polroku 1998, Bude si to 
vyžadovať prácu navyše nielen od vedenia 
školy, ale aj od vedení fakúlt, učiteľov 
a ostatných pracovníkov. A k  však proces 
medzinárodnej evaluácie UK bude úspešne 
zavŕšený, o čom vôbec nepochybujem, vý
razne sa upevní jej medzinárodná pozícia 
a ďalej vzrastie jej kredit v konkurencii so 
zahraničnými vysokými školami. 

Slovensko je malá krajina. Nepredpokla
dám, že  oslníme svet napríklad stavbou py
ramíd, novými dobytými územiami alebo 
kozmickými letmi k iným planétam. Môže
me sa však v o  svete presadiť kultúrou du
cha, úrovňou vedy a vzdelanosti, mravnou 
úrovňou a pracovitosťou našich občanov 
Preto aj budúcnosť tejto krajiny tkvie 
v rozvíjaní vzdelania, v chápaní vzdelania 
a vedy ako súčasti kultúry a mravov člove
ka. V centre nášho úsilia prevláda zvyčajne 
snaha kvalitne pripraviť študenta predo
všetkým pre profesionálnu kariéru Neme
nej dôležitá je  však aj jeho mravná a etická 
výchova, vštepovanie úcty k základným 
ľudským a spoločenským hodnotám Žiaľ 
v našej súčasnej spoločnosti nachádzame 
iba málo pochopenia a priestoru pre uplat
ňovanie vyšších mravných princípov, pre 
kultúru ducha, slov a činov. Keď vlani prijí
mal popredný svetový ekonóm prof. Quandt 
čestný doktorát Univerzity Komenského, v o  
svojom slávnostnom príhovore zdôraznil, 
že  j e  priamou povinnosťou akademickej 
obce zapájať sa do diskusií a polemík 
o spoločenských hodnotách a ich kritériách. 
Podčiarkol, že  spoločenský pokrok je  
možné dosiahnuť iba prostredníctvom ne
ustáleho dialógu, v konfrontácii aj proti
chodných názorov. Bol by som rád, aby 
sme to pochopili i ako výzvu k dialógu pre 

nás, členov celej akademickej obce našej 
A l m a  mater. 

Vyspelé univerzity odovzdávajú svojim 
študentom nielen profesionálne vedomosti, 
ale učia ich aj mať vlastný názor, kriticky 
rozmýšľať, kriticky posudzovať a vyjadrovať 
sa k odborným faktom i argumentom, aj 
k rôznym aspektom spoločenského života 
Myslím si, ž e  v tomto smere majú sloven
ské vysoké školy čo doháňať. Absencia to
hoto spôsobu výučby totižto znamená, ž e  
hoci aj absolvent bude mať primerané od
borné vedomosti, nenaučí sa vyjadrovať 
svoj názor, nenaučí sa kreatívne myslieť. 
A b y  tomu tak nebolo, systém vzdelávania 
k samostatnému a zodpovednému mysle
niu si vyžaduje práve tú akademickú slobo
du a autonómiu, o ktorú naše vysoké školy 
musia neustále bojovať. 

V deklarácii misie Univerzity Komenského 
medzi jej  základnými povinnosťami a po
slaniami sa hovorí: "Ako Univerzita je  
povinná brániť svoje akademické slobody 
a svoju nezávislosť". Je to jasné posolstvo 
Súčasne je  to tiež povinnosť akademickej 
obce a všetkých nás jej členov, absolventov 
a priaznivcov plniť túto povinnosť Pretože 
je  to nielen v prospech našej A l m a  mater 
ale v prospech všetkých našich občanov 

Vážená akademická obec1 Nenaskyta sa 
veľa príležitosti rektorovi tak veľkeho orga
nizmu, akým j e  Univerzita Komenskeho, 
prihovoriť sa všetkým jej členom Je to pre 
rektora a vedenie univerzity vždy nesmier
na čest ale súčasne aj zodpovědnost Zod
povednosť vyplyvajuca z deklarovama jej 
smerovania pre najbližšie obdobie 

Toto smerovanie a ďalší rozvoj našej 
A lma mater sa však nedá garantovat bez 
vás. študentov a zamestnancov našej školy 
ale aj všetkých tých, ktorým zaleží na pro
sperite tejto krajiny R a d  preto využ ívam 
tento priestor a vyjadrujem v a m  všetkým 
svoju vďaku z a  to, ž e  ste sa pričinili o dobré 
meno univerzity, z a  v á š  vzťah k našej A lma 
mater, z a  obetavosť a svědomitost', s kto
rou pristupujete k plneniu svojich pracov
ných povinností. Z a  to, ž e  i v á m  sa stala 
univerzitná pôda druhým domovom, ktorý si 
vážite a ktorý zveľaďujete. Zároveň by som 
v á m  chcel, vážení  kolegovia, milí študenti, 
zaželať v tomto novom akademickom roku 
nielen elán a úspechy v práci, ale požiadať 
vás  aj o trpezlivosť a porozumenie v ťaž
kých chvíľach, ktorým sa iste v najbližšom 
období nevyhneme, ktoré však, pevne 
verím, sú len prechodného charakteru. 

Všetko najlepšie ... 
"Rozvoj univerzity Je vo vyššom horizonte až sekundárne ve

cou peňazí Primárne sú podľa mňa ciele a vízie, ktoré ženú 
školu dopredu" povedal vo  svojom programovom vyhlásení pri volbe 
rektora Univerzity Komenského prof. Devínsky. Táto myšlienka ne
ostala iba formálnym vyjadrením určeným pre členov akademického 
senátu, ale stala sa mottom činnosti prof. Devínskeho na poste rektora 
GK. V polovici augusta oslávil prof. Devínsky svoje okrúhle životné ju
bileum - s úsmevom a šarmom, plný energie a elánu. Prajeme nášmu 
rektorovi, aby sa m u  pri napĺňaní cieľov a vízií rozvoja Univerzity 
Komenského darilo realizovať všetky svoje predsavzatia a aby na tejto 
dlhej trati mal dostatok síl zdolávať i tie najťažšie prekážky. V o  všedné 
i sviatočné dni želáme harmonické akordy na pracovisku i v súkrom 
nom živote, spolu so zdravím, šťastím a láskou... 
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D i p l o m a t i c k é  a k t i v i t y  r e k t o r a  U K  

U n i v e r z i t a  K o m e n s k é h o  u z a v r e l a  d o h o d u  
s Konfederáciou odborových z v ä z o v  SR 

Rozvoj vzájomnej pomoci a spolupráce pri realizovaní úloh v oblasti výchovy a vzde
lávania a spoločensko-prospešnej činnosti je predmetom Zmluvy o partnerskej spo
lupráci medzi Univerzitou Komenského a Konfederáciou odborových zväzov SR. 
ktorú podpísali dňa 5. augusta na pôde Univerzity Komenského rektor UK prof. 
Devínsky a prezident KOZ SR Ivan Saktor. 

Zmluva o partnerskej spolupráci bola tiež uzatvorená medzi Právnickou fakultou UK 
a KOZ SR. Jej cieľom je obojstranná spolupráca tak v oblasti výchovy a vzdelávania 
ako aj vo vedecko výskumnej sfére. Oficiálny dokument podpísali dekan PRAF UK 
doc. M. Mamojka a prezident KOZ SR I. Saktor dňa 27. júna 

Pre odbory obe dohody znamenajú možnosť ďalšieho vzdelanostného rastu funk
cionárov i členov odborov 

Z m l u v a  o s p o l u p r á c i  s B o s p o r s k o u  u n i v e r z i t o u  

V krátkom čase už po druhýkrát navštívil 
dňa 17. júna Univerzitu Komenského  veľ
vyslanec Chorvátskej republiky v SR J.E. 
Gjuro Deželič. V rozhovore s rektorom UK 
prof. Devínskym sa zaoberali prípravou do
hody o spolupráci medzi Univerzitou Ko
menského a Univerzitou v Zagrebe. Chor
vatská strana má mimoriadny záujem o ži
vé medziuniverzitné pracovné kontakty, 
kedže o d  septembra sa na zagrebskej uni
verzite otvára výučba slovenského jazyka 
a literatúry ako študijného odboru. Ako 
uviedol rektor UK prof. Devínsky, reálne 
perspektívy kooperácie medzi univerzitami 
sa črtajú a j  v oblasti prírodných vied, infor
matike i farmácii. Dohoda o spolupráci bu
de podpísaná v krátkom čase, po inaugu
rácii nového rektora zagrebskej univerzity. 

• • •  

V popoludňajších hodinách dňa 24. júna 
zavítal na Univerzitu Komenského  velvy
slanec Českej republiky v SR J E. Rudolf 
Slánský. Vzácneho hosťa prijal rektor UK 
prof. Devínsky. Hlavnou témou rozhovoru 
boli vzťahy a stupeň spolupráce medzi slo
venskými a českými vysokými školami. 
Obe strany sa zhodli, že je potrebné zin
tenzívniť vedeckú, pedagogickú a najmä 
študentskú mobilitu, pričom za jeden z re
tardačných faktorov považujú recipročnú 
kvótu, ktorú obe ministerstvá školstva sta
novili pre výmenu študentov. 

• • •  

Univerzitu Komenského navštívil dňa 
21. júla velvyslanec Grécka v Slovenskej 
republike J. E. Vassilos N. Ikossipén-
tarchos. Predmetom rozhovoru s rektorom 
UK prof. Devínskym bola intenzita spolu
práce UK s gréckymi univerzitami a mož
nosti jej ďalšieho rozširovania tak v prípade 
jednotlivých fakúlt UK, ako i v rámci novo
zriadeného Centra európskych štúdií UK. 
Modelom pre rozvoj slovensko-gréckych 
vysokoškolských kontaktov môže byť dote
rajšia príkladná spolupráca Lekárskej fa
kulty UK s Lekárskou fakultou Univerzity 
v Thessalonikách. Pán veľvyslanec, ktorý 
akademickej spolupráci v rámci Európy 
pripisuje mimoriadny význam, vyjadril 
ochotu a pripravenosť pomôcť čo najskôr 
zabezpečiť pre niektoré fakulty UK gréc
kych lektorov najmä pre výučbu filozofie, 
histórie a gréckeho jazyka. 

• • •  

Vstupnú návštevu na Univerzite Komen
ského vykonal dňa 5. augusta nový veľvy
slanec Nemeckej republiky v SR J.E. 
Ludger Buerstedde. Rektor UK prof. De
vínsky vzácneho hosťa oboznámil s histó
riou i súčasnosťou Univerzity Komenského, 
s jej postavením v systéme slovenského 
vysokého školstva. Predmetom rozhovoru 
boli aj možnosti širšieho rozvoja kontaktov 
medzi slovenskými a nemeckými vysokými 
školami, pričom pán veľvyslanec osobitne 
zdôraznil obojstrannú výhodnosť spoluprá
ce v o  vedeckej sfére, pri výmene vedec
kých pracovníkov a informácií. 

(jh) 

Zmluvu o vzájomnej vedeckej spolu
práci medzi Univerzitou Komenského 
a Bosporskou univerzitou podpísali dňa 
7. augusta v Istanbule rektor UK prof. 
Devínsky a rektor Bosporskej univerzity 
prof. Üstün Erguder Predmetom zmluvy 
je rozvoj vzájomných kontaktov nielen vo 
vedeckej sfére, ale i podpora výmeny peda
gogických pracovníkov a študentov. Sľubné 
perspektívy vedeckej kooperácie sa črtajú 
najmä v oblasti archeológie, astronómie 

a geológie. Pri tejto príležitosti delegácia 
UK mala možnosť sa stretnúť s vedením 
univerzity a s dekanmi štyroch fakult, ktoré 
majú podobné zameranie výučby ako fakul
ty UK. Bosporská univerzita je koncipovana 
podľa modelu amenckých univerzit a výuč
ba prebieha v angličtine V súčasnosti na 
nej študuje približne 9 500 študentov 

Bosporská univerzita v Istanbule je 37. za
hraničnou vysokou školou, s ktorou UK 
podpísala dohodu o spolupráci 
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Medaily Univerzity Komenského významným osobnostiam 

Pri príležitosti významného životného jubilea 70 rokov udelil rektor UK 
prof. Devínsky dňa 24 juna Ve Лги zlatu medailu UK prot. MUDr. Gusta 
vovi Čatarovi, DrSc , za celožrvotne vedecke dielo a prínos k rozvoju 
lekárskej parazitológie na Slovensku a za dlhoročnú pedagogickú a or да 
nizátorsku činnost, ktorou podstatne ovplyvnil vedecky a pedagogicky 
profil Lekárskej fakulty UK 

Blahoželáme 
22 novým profesorom UK 

Dvakrát počas prázdnin prezident SR Michal Kováč vymenoval 
nových vysokoškolských profesorov. Na slávnostnom akte v o  
Veľkej sále Prezidentského paláca odovzdal drta 10 juna menová 
cie dekréty 23 novým vysokoikolským profesorom, z nich Univer
zitu Komenského reprezentovali: 

Prof. PhDr. Ján Bakoš, DrSc. pre odbor voda o výtvarnom umeni 
FIF UK, 

Prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.. pre odbor pracovne právo, 
PRAF UK, 

Prof. PhDr. Jozef Hvišč, CSc., pre odbor slovenská filológia, FIF UK, 
Prof. RNDr. Pavol Kostyrko, DrSc., pre odbor matematika, MFF UK, 
Prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc , pre odbor hospodárske a finanč

né právo, PRAF UK, 
Prof. PhDr. Ján Pauliny, CSc., pre odbor neslovenská filológia, 

FIF UK, 
Prof. PhDr. Štefan Vašek, CSc., pre odbor špeciálna pedagogika, 

PDF UK. 

Na Bratislavskom hrade dňa 25. júla vymenoval  prezident SR 
Michal Kováč dálšich 38 nových vysokoškolských profesorov, 
medzi nimi aj zástupcov Univerzity Komenského: 

Prof. PhDr. Eugénia Bajziková, CSc., pre odbor slovenský jazyk, 
FIF UK, 

Prof. PhDr. Július Kasa, CSc , pre odbor športová kinantropológia. 
FTVŠ UK, 

Prof. MUDr. Ján Kliment, CSc , pre odbor urológia, JLF UK, 
Prof. MUDr. Jiří Látal, CSc., pre odbor chirurgia, LF UK. 
Prof. PhDr. Miroslav Marcelll, CSc., pre odbor filozofia, FIF UK. 
Prof. PhDr. Valerián Mikula, CSc., pre odbor slovenská literatúra, 

FIF UK, 
Prof. RNDr. Jozef Mládek, DrSc., pre odbor humánna a regionalna 

geografia, PRIF UK, 
Prof. Ing. Igor Mokriš, CSc., pre odbor technická kyborrmtika a ume

lá inteligencia vo vojenstve, PRIF UK, 
Prof. RNDr. Rudolf Ondrášik, DrSc., pre odbor hydrológia a iniinier-

ska geológia, PRIF UK, 
Prof. PhDr. Štefan Povchanič, CSc., pre odbor moderná nesloven

ská filológia, FIF UK, 
Prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc., pre odbor fyzika. MFF UK, 
Prof. Ing. Ján Šefara, DrSc., pre odbor ložisková geologia. geológia 

a paleontológia, aplikovaná geofyzika, PRIF UK, 
Prof. RNDr. Peter Ševčik, DrSc., pre odbor fyzikálna chémia. 

PRIF UK. 
Prof. PhDr. Štefan Švec, CSc., pre odbor pedagogika, FIF UK. 
Prof. PhDr. Ladislav Trup, CSc., pre odbor moderná neslovenská fi

lológia, FIF UK. 

Novým profesorom Univerzity Komenského prajeme v dalsej práci 
veľa úspechov! 

Na zasadnutí Vedeckej rady UK odovzdal dňa 23. júna rektor UK prof De
vínsky Pamätnú zlatú medailu UK odstupujúcemu dekanovi Právnickej 
fakulty UK prof. JUDr. Petrovi Blahovi, CSc. 

Za celoživotné dielo a za kvalitatívny prínos pri rozvoji univerzitného štúdia 
etnológie udelil dňa 1. júla rektor UK prof. Devínsky Zlatú medailu UK 
PhDr. Jánovi Michálkovi, DrSc., pri príležitosti jeho významného životné
ho jubilea - 65 rokov. 

Striebornú medailu UK odovzdal dňa 1. júla rektor UK prof. Devínsky pri 
príležitosti 55. narodenín prof. RNDr. Miroslavovi Urbanovi, DrSc , ako 
ocenenie dlhoročnej úspešnej vedeckej a výchovno-vzdelávacej práce 
v oblasti kvantovej chémie, ktorou prispel k zvýšeniu vedeckého 
Q pedagogického kreditu Univerzity Komenského nielen na Slovensku, ale 
i v zahraničí. 
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O pripravovaných legislatívnych zmenách v školstve 
s novým prorektorom UK doc. RNDr. Ivanom Ostrovským, CSc. 

Rektor UK prof. Devínsky vymenoval 1. Júla 1997 do funk ci e prorektora pre riadenie a rozvoj UK doc. RNDr. 
1 vana Ustrc tvskeho CSc. Osobnost doc. Ostrovského je akademickej obci UK dobre známa, kedže 
v ostáných 
v legislatíve 

rokoch 
vysoký< 

pôsobí 
:h skôl 

ako predseda Akademického 
požiadali sme doc. Ostrovskéhc 

senátu UK, V súvislosti s očak 
o rozhovor. 

ávanýml zmenami 

• Pán prorektor, na jeseň by mala NR SR 
posúdiť niektoré zákony súvisiace s vy
sokými školami. V júli tohto roku vláda 
SR schválila návrh zákona o dálšom 
vzdelávaní a koncom augusta návrh 
zmeny novely zákona o vysokých ško
lách. Aký dopad bude mať na náš vzde
lávací systém prijatie zákona o dálšom 
vzdelávaní? 

- Najskôr stručne k obsahu navrhované
ho zákona. Z jeho textu vyplýva, že každý, 
kto prejaví záujem o ďalšie vzdelávanie, má 
právo vzdelávať sa v každom veku živo
ta podľa vlastných záujmov a potrieb. 
Za ďalšie vzdelávanie návrh zákona 
považuje krátkodobé alebo dlhodobé 
absolvovanie seminárov, školení alebo 
kurzov vo formách štúdia popri zamest
naní, doplňujúceho, rozširujúceho, špecia-
lizačného alebo rekvalifikačného štú
dia. Uskutočňovať by ho mali v rámci 
svojej pôsobnosti školy, školské zariade
nia a mimoškolské vzdelávacie inštitú
cie, akreditované ministerstvom školstva. 
Absolventi týchto foriem štúdia obdržia do
klad o vzdelaní s celoštátnou platnosťou, 
ktorý bude mať povahu verejnej listiny. 
Návrh zákona stanovuje, že ďalšie vzde
lávanie si budú hradiť účastníci sami ale
bo ich zamestnávatelia, počíta sa aj so 
štátnou dotáciou. Tak popri bezplatnom 
vzdelávaní, ktoré ústava zaručuje v zá
kladných a stredných školách a podľa 
schopností a možností občana a j  na vy
sokých školách, pribudne vzdelávanie za 
peniaze. 

Hoci návrh zákona sa na prvý pohľad 
môže zdať zaujímavý najmä pre tých, ktorí 
sa nedostali na stredné alebo vysoké ško
ly, resp, majú záujem i v neskoršom veku si 
prehĺbiť kvalifikáciu, jeho nedomyslená 
populistická filozofia má, podľa môjho ná
zoru, viacero veľmi vážnych nedostatkov. 
Ak parlament zákon schváli, otvorí sa 
"druhá cesta" ku vzdelaniu prostredníctvom 
rôznych vzdelávacích inštitúcií, ktoré budú 
rovnocenné základným, stredným a vyso
kým školám. Logicky z toho vyplýva, že 
rovnocenné budú aj doklady o vzdelaní, 
ktoré tieto ustanovizne budú vydávať. 
Dôsledkom toho bude chaos a devalvácia 
hodnoty existujúcich vysvedčení a vyso
koškolských diplomov, známych svojou 
úrovňou a čitateľných doteraz doma 
i v zahraničí. V rámci privatizácie vzdelá
vania vyrastú ako huby po daždi rôzne 
vzdelávacie ustanovizne, prioritne zamera
né na zisk, čo zákonite zníži kvalitu výučby. 

I keď kvalitu vzdelávania chce štát ga
rantovat prostredníctvom akreditácie, ne
bude v silách príslušnej komisie ju ustrážiť. 
Navyše - keďže návrh predpokladá 
spoplatnenie ďalšieho vzdelávania, budú si 
ho môcť dovoliť iba solventnejší študenti 
a kritériom prijatia nebudú schopnosti a ta
lent, ale peniaze. Preto sa domnievam, že 
je oveľa rozumnejšie a spravodlivejšie 
posilniť rozpočty doteraz existujúcich 
stredných a vysokých škôl, ktoré nemusia 
nevyhnutne zostať štátnymi školami. Nevy
hnutnou podmienkou pre všetky školy 
však musí zostať, že sú (bez ohľadu na 
právnu formu) súčasťou sústavy školských 
a vzdelávacích zariadení, kde je systémom 
noriem a orgánov zaručená kvalita vyučo
vacieho procesu. Za takých okolností je 
možné očakávať prijatie opäť väčšieho 
počtu študentov a rozšírenie foriem štúdia, 
čo je omnoho vítanejší efekt, než vnášanie 
chaosu a deštrukcie do celého školského 
systému. 

• A čo nové prináša návrh zmeny novely 
vysokoškolského zákona? 

- Navrhovaná úprava novely vysokoškol
ského zákona legislatívne rieši možnosti 
vyberania úhrad za náklady spojené so 
zabezpečovaním prijímacích skúšok, rigo
róznych skúšok a obhajob diplomových 
prác. Hoci vysoké školy vyberajú už 
niekolko rokov úhrady na čiastočné pokry
tie nákladov spojených s prijímacími po
hovormi, tieto boli zo strany ministerstva 
financií definované ako súčasť príjmov štát

neho rozpočtu. A to i napriek tomu, že štát 
náklady na tieto organizačne a technicky 
náročné práce nezohľadňoval v pridele
nom rozpočte. Úprava novely by mala 
umožniť vysokým školám, aby si z úhrad 
za prijímacie konanie hradili aspoň náklady 
spojené s touto činnosťou. Prípadný zosta
tok je i naďalej príjmom štátneho rozpočtu. 
Návrh zmeny novely vysokoškolského 
zákona ďalej stanovuje, že štátne vysoké 
školy a fakulty sú oprávnené žiadať od 
uchádzačov pri prijímaní na školy úhradu 
od 200 do 1 000 Sk. pri konaní rigoróznych 
skúšok sumu v rozpätí 3 000 - 6 000 Sk, 
a pri úhrade nákladov spojených s vyda
ním diplomov pri priznaní akademického 
alebo magisterského titulu sumu od 200 do 
1 500 Sk. Tento prístup vlády možno 
v princípe privítať, pretože potenciálne as
poň čiastočne zmierni už i tak mimoriadne 
napätú finančnú situáciu našich vysokých 
škôl. Čo je však v predloženom návrhu 
úplne absurdné, je explicitné vyjadrenie 
výšky (sumy) úhrad za jednotlivé činnosti. 
S výnimkou zákona o štátnom rozpoč
te. ktorý sa formuluje pre každý rok zvlášť 
nie sú známe prípady, že by v zákone 
boli presne vyčíslované sumy. Je to upine 
nevhodné pre vysokú dynamiku ekonomic
kých a finančných proporcií spoločnosti 
v priebehu jediného účtovného obdobia, 
nehovoriac už o období viacerých ro
kov. Akákoľvek zmena výšky si  v prípa
de uplatnenia tohoto modelu vyžiada nove
lu zákona (!!!), čo je mimoriadne náročný 
proces i v podstatne stabilizovanejšom 
prostredí ako je naše. Takéto stanove
nie výšky úhrad z o  strany ministerstva je 
klasickou ukážkou použitia tradičnej 
"socialistickej technológie" riadenia rezortu 
a je zároveň priamym zásahom admini
stratívy do akademických práv a slo
bôd vrátane samosprávneho charakteru 
vysokých škôl. Ako uvádza samotné 
ministerstvo, je výška úhrad stanovená 
len odhadom (!) a nemá oporu v žiad
nom hlbšom skúmaní problematiky finan
covania uvažovanej činnosti. Návrh záro
veň nerešpektuje dnešné organizačné 
usporiadanie vysokých škôl, pretože uva
žuje s vyberaním všetkých úhrad len na 
úrovni fakulty, nie školy, hoci napr. škola 
je oprávnená vydávať diplomy, nie fakul
ta. apod. Celkovo je návrh obrazom 
síce pozitívne orientovaného, ale nesys
témového a nesystematickeho prístupu mi
nisterstva k riešeniu celého komplexu 
organizácie, riadenia a financovania vy
sokých škôl. 

(jh) 
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Jedna otázka 
pre rektora UK prof. Devínskeho 

BUDE UNIVERZITA KOMENSKÉHO 
ZNIŽOVAŤ POČTY ŠTUDENTOV? 

Pán rektor, v rozhovore pre denník SME ste dňa 

8. augusta uviedli, že vzhľadom na súčasné financova

nie vysokých škôl bude asi Univerzita Komenského 

nútená v akademickom roku 1998/99 výrazne reduko

vať počty študentov, ba dokonca ste pripustili a] mož

nosť, že sa prvé ročníky vôbec neotvoria, čo vyvolalo 

živú odozvu vo verejnosti. Môžete Vaše vyjadrenie 

bližšie vysvetliť? 

- Ak nechceme znížiť kvalitu našich absolventov, a to ne

chceme, budeme musieť počty študentov prispôsobiť 

možnostiam, ktoré nám vytvára štát. Prídef finančných 

prostriedkov z o  štátneho rozpočtu určených na chod 

školy je každoročne nižší, než univerzita potrebuie na 

svoju prevádzku. Analýzy a komentáre fakult a súčastí UK 

za prvý polrok tohto roku jednoznačne dokumentujú ne

dostatočné financovanie základných potrieb - materiálu, 

služieb a dodávok nevyhnutných pre zabezpečenie peda

gogického procesu. Kecfže na tieto účely už fakulty a sú

časti UK vyčerpali všetky vnútorné rezervy, sú v súčas

nosti v štádiu rozhodovania, ktoré svoje aktivity pie nedo

statok finančných prostriedkov zastavia Väčšina fakúit 

UK deklaruje nemožnosť udržať chod pracovísk do konca 

roka 1997. T o  znamená, že bude nový školský rok síce 

otvorený, avšak nie je zaručené úspešné ukončenie zim

ného semestra. Tohtoročný rozpočet je už teraz krátený 

0 8% znížením limitov výdavkov (v 3. štvrťroku namiesto 

75% len 67%) a ďalšie krátenie sa očakáva koncom roka. 

A to bez ohľadu na skutočnosť, že sa zvýšili ceny vody 

a energií, zaviedla dovozná prirážka, inflácia opäť 

stúpla, atd. Celkove potrebuje UK na dofinancovanie 

svojich potrieb cca 233 mil. Sk. Situácia sa môže upraviť 

iba vtedy, ak MŠ SR, resp. MF SR prijme opatrenia 

na finančné pokrytie riadne doložených potrieb uni

verzity. 

Podľa návrhu na budúci rok, ktorý nám oznámilo MŠ 

SR, dostane UK o 250 mil. Sk menej, ako potrebuje na 

zachovanie svojho riadneho chodu. Pritom nie je vylúče

né, že návrh sa upraví, pravdepodobne smerom nadol. 

A k  nebude mať UK a jej súčasti na začiatku kalendárneho 

roka 1998 potrebné finančné prostriedky, bude skutočne 

potrebné pristúpiť k prijatiu mimoriadnych opatrení. K nim 

môže patriť aj radikálne zníženie počtu študentov UK prijí

maných pre akademický rok 1998/99. Samozrejme, po

kladám túto možnosť za  jednu z krajných riešení. O alter

natívach, ako sa vysporiadať s touto kritickou situáciou 

univerzity, ktorá samozrejme nie je kritická len pre UK ale 

aj pre väčšinu vysokých škôl SR, bude rokovaf najbližšie 

Kolégium rektora UK a o záveroch, ktoré kolégium 

prijme, budeme informovať našu akademickú obec 
1 verejnosť. 

Oznamujeme akademickej obci našej univerzity, 
i e  v novembri konči funkčné obdobie terajšieho 
Akademického senátu UK, a preto sa v termíne od 
2. do 15. 10. 1Э97 uskutočnia volby nových členov 
najvyššieho orgánu akademickej samosprávy UK. 

Blíži sa termín volieb 
Akademického senátu UK 

V zmysle novely vysokoškolského zákona zakotvuje Štatút 
UK v súvislosti s volbami nových senátorov viacero nových 
skutočností, s ktorými vás chceme stručne oboznámiť Podľa 
platného Štatútu UK pozostáva Akademický senát UK 
z dvoch skupín senátorov - senátori zastupujúci fakulty 
UK a senátori reprezentujúci UK ako celok 

Každú fakultu UK zastupujú v senáte štyria členovia akade 
mickej obce fakulty, z toho jeden študent q najmenej dvaia 
členovia z profesorov, docentov, vedeckých pracovníkov 
s vedeckou hodnosťou DrSc. a vedeckých pracovníkov 
s priznaným kvalifikačným stupňom I a Ha. 

Univerzitu Komenského ako celok zastupuje v akademic
kom senáte 12 členov akademickej obce, z toho štyria štu
denti а najmenej sedem  členov z profesorov, docentov, ve
deckých pracovníkov s vedeckou hodnosťou DrSc a vedec
kých pracovníkov s priznaným vedeckým kvalifikačným stup
ňom I а На. 

Funkcia člena Akademického senátu UK je nezlučiteľná 
s funkciou rektora, prorektora, dekana a prodekana meten na 
UK, ale aj na ktorejkoľvek inej vysokej škole alebo fakulte 

Volby zástupcov fakúlt d o  A S  UK organizuie volebná komi
sia fakulty, ktorú volí akademický senát alebo akademická 
obec fakulty v zhode so štatútom fakulty Akademická obec 
každej fakulty má právo okrem svo)<ch štyroch oficiálnych re 
prezentatov v AS UK navrhnúť dvoch kandidátov na členov 
AS UK zastupujúcich UK ako celok Volby zástupcov a kandi
dátov d o  AS UK uskutočnia akademické senáty fakúlt 
v termíne od 2. - 14 10.1997 spôsobom, aký stanovuje štatút 
fakulty. 

Dvoch kandidátov na zástupcov Univerzity Komenského 
ako celku d o  Akademického senátu UK rná právo navrhnúť 
tiež akademická obec každého vedeckého a pedagogického 
pracoviska UK s právnou subjektivitou. Ich volbu z navrhnu
tých uchádzačov organizuje volebná komisia na príslušnom 
pracovisku. 

Voliť dvoch kandidátov na zástupcu UK ako celku d o  AS UK 
môžu aj pracoviská UK bez právnej subjektivity - prípravu 
a postup volieb prerokuje AS UK dňa 24 9. 1997 а o výsled
ku bude včas informovať akademickú obec. 

Právo navrhnúť jednoho člena na kandidáta d o  AS UK 
ako zástupcu celej UK má každý člen doterajšieho AS UK. 

Senátorov zastupujúcich UK ako celok bude z navrhnutých 
kandidátov voliť doterajší AS UK dňa 15. októbra 1997. 

O priebehu a výsledku volieb vyhotoví každá volebná 
komisia zápisnicu, ktorá musí obsahovať počet zúčastnených 
voličov, zoznam kandidátov, zoznam zvolených kandidátov, 
počet získaných hlasov všetkých kandidátov a podpisy všet
kých členov volebnej komisie. Volebné komisie súčastí UK 
odovzdajú zápisnicu Volebnej a mandátovej komisii A S  UK. 
Výsledky volieb nového A S  UK budú verejne vyhlásené 
najneskôr d o  20. októbra 1997. 

Priebeh volieb a korektné konštituovanie najvyššieho samo
správneho orgánu UK na nasledujúce Irojročné obdobie je 
jedným z o  základných predpokladov dobrého fungovania na
šej univerzity. Preto veríme, že akademické senáty fakúlt 
а všetci členovia akademickej obce UK budú k realizácii 
volieb pristupovať s plnou zodpovednosťou 

Doc. Pavol Balgavý, CSc., 
predseda AS UK 
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Granty pre mladých vedeckých pracovníkov UK 

Po prvýkrát v histórii školy odovzdal dňa 30. júna na malej slávnosti rektor UK prof. Devínsky 44 mladým vedeckým pracovníkom 
UK dekréty o pridelení Grantu Univerzity Komenského. 

Myšlienkou zriadiť na univerzite interný 
grantový systém, ktorý by finančne pod
nietil rozvoj vedeckej, výskumnej, pedago
gickej a umeleckej činnosti mladých 
pracovníkov UK d o  35 rokov, sa vedenie 
UK zaoberalo už viacero rokov. Podmienky 
pre jej praktickú realizáciu sa však podarilo 
vytvoriť a ž  v tomto roku, kedy za podpory 
Vedeckej rady a Akademického senátu UK 
boli na tento účel uvoľnené finančné 
prostriedky, pričom každý jeden projekt 
mohol byť dotovaný d o  výšky maximálne 
20 000 Sk. 

O pridelenie grantu эа prihlásilo nečaka
ne veľa uchádzačov - prostredníctvom 
73 projektov požiadalo o účasť na grante 
vyše 200 mladých riešiteľov. Ich projekty 
anonymným spôsobom posúdila odbor
ná grantová komisia a vybrala 44 najlep
ších, ktorým pridelila granty. Mnohé 
z projektov majú kontinuálny charakter, 
počítajú s pokračovaním aj v budúcich ro
koch 

Ako v príhovore konštatoval rektor UK 
prof. Devínsky, viaceré z predložených 
projektov obsahovali originálne myšlien
ky, ktoré, bez podpory školy, by nema

li mladí adepti vedy asi šancu ďalej roz
víjať. 

O d  vytvorenia vnútorného grantového 
programu si vedenie univerzity sľubuje 
nielen zlepšenie podmienok pre rozvoj 
vedeckého talentu svojich mladých za
mestnancov, ale aj ich stabilizáciu v pra
covnom pomere na UK. 

Jednoho z mladých držiteľov Grantu 
UK - RNDr. Lubomíra Tomášku, CSc., 
z Prírodovedeckej fakulty UK sme sa 
opýtali na jeho názor na zriadenie inter
ného grantového systému na UK a či je 
spokojný s výškou pridelených finanč
ných prostriedkov: 

- Za najväčší prínos vnútrouniverziťných 
grantov mladým vedeckým pracovníkom 
pokladám poskytnutie možnosti formulovať 
ucelený vedecký projekt viac alebo menej 
nezávislý od projektov riešených na do
movskom pracovisku. Schválenie žiadosti 
o grant predstavuje motiváciu a potvrdenie 
schopnosti zostaviť obsahovo i formálne 
prijateľnú koncepciu riešenia vybraného 
vedeckého problému 

Čo sa týka výšky poskytovaných 
prostriedkov - 15 - 20 000 Sk, nie je odpo

veď jednoznačná. Vláda poskytla na vedu 
tak smiešnu čiastku, ž e  velké riešiteľské 
kolektívy pomerne úspešných vedeckých 
projektov získali na tento rok v priemere 
50 000 Sk. V porovnaní s touto sumou je 
výška vnútrouniverzitných grantov na sku
točne veľmi slušnej úrovni. Na druhej 
strane sa experimentálna veda za tieto pe
niaze jednoducho robif nedá. Pritom 
nehovorím o nadštandardnom laboratór
nom vybavení. Stačí si prelistovať katalógy 
základných chemikálií, elementárneho ma
teriálu, či študijnej literatúry. V susedných 
krajinách s porovnateľnou ekonomickou bi
lanciou sú štátne dotácie grantového 
systému rádové vyššie. U nás sú grantové 
agentúry a univerzity sponzorované na 
úrovni doslova urážajúcich almužien, pri
čom hlavné dotácie idú z ministerstva 
pokútnymi kanálmi do projektov, ktoré ma
jú s vedou pramálo spoločné. Preto 
v danej situácii a za daných podmienok 
sú vnútorné granty Univerzity Komenského 
jednoznačne pozitívnou akciou, ktorá síce 
nerieši hlavný problém, ale pomáha 
zmierniť následky diletantskej vládnej 
politiky. (jh) 

Zvyšujeme počty študentov 

Na štúdium v školskom roku 1997/98 zaevidovala Univerzita Komenského 
25 721 prihlášok. Na prijímacom pokračovaní sa zúčastnilo 20 176 uchádzačov, 
z ktorých bolo 4 688 prijatých, čo je o 229 študentov viac ako v predchádzajúcom 
školskom roku. Proti neprijatiu sa odvolalo 4 010 študentov, avšak iba v troch 
prípadoch rektor UK odporučil opakovať prijímacie skúšky. 

Najviac záujemcov o štúdium zaznamenala filozofická fakulta (4 948) a pe
dagogická fakulta (4 711). Najvyšší počet študentov prijala pedagogická fakulta -
779, ďalej matematicko-fyzikálna fakulta - 752 a prírodovedecká fakulta - 710. 

Okrem bohosloveckých fakúlt najväčšie šance na prijatie mali uchádzači o štúdium 
na MFF UK a PRIF UK. MFF UK prijala 68,2% a PRIF UK 44,3% študentov, ktorí sa 
zúčastnili na prijímacích skúškach. Záujem o štúdium najviac prevyšoval kapacitu 
JLF UK, kde bol prijatý približne každý deviaty účastmV prijímacieho konania, na 
PRAF UK každý ôsmy a na FM UK cca každý siedmy uchádzač. 

Celkove Univerzita Komenského prijala 23,2% z uchádzačov, ktorí sa zúčastnili 
prijímacieho konania, teda približne každého štvrtého záujemcu. 

Oh) 

Naši matematici bodovali 
v Plovdive 

Študent MFF UK Martin Niepel sa 
umiestnil na druhom mieste v celkovom 
poradí a stal sa spoludržiteľom prestíž
nej prvej ceny na 4. ročníku medziná
rodnej sútaže vysokoškolákov v rieše
ní matematických úloh v bulharskom 
Plovdive. Na súťaži, ktorá sa konala za
čiatkom augusta, sa zúčastnilo 90 študen
tov z 24 európskych univerzít. V ich ne
oficiálnom hodnotení sa MFF UK umiest
nila na druhom mieste za  víťazným 
družstvom Karlovej univerzity v Prahe 
Martinovi a jeho kolegom srdečne blaho
želáme1 
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Keď sa vrátim domov, budem s mojim profesorom slovenčiny 
a so spolužiakmi hovoriť už len po slovensky! 

Po tri augustové týždne bola Bratislava 
domovom pre viac ako 180 milovníkov 
slovenčiny, ktorí prišli z 29 krajín sveta, 
aby sa zúčastnili na 33. ročníku Letného 
seminára slovenského jazyka a kultúry 
Studia Academica Slovaca. Seminár už 
tradične pripravila Filozofická fakulta UK 
v spolupráci s dalšími vysokými školami 
a kultúrnymi inštitúciami. Najpočetnejšia 
skupina 26 záujemcov o slovenčinu prišla 
z Nemecka, okrem mnohých európskych 
štátov boli zastúpení aj frekventanti z An
goly, Argentíny, Austrálie, Indie, Japonska, 
Kórey, Kanady a dalších štátov. 

Mnohí z poslucháčov neprišli prvý raz. 
Ako uviedol riaditeľ SAS prof. Dr. Jozef 
Mlacek, CSc., väčšina z tohtoročných štu
dentov už patrila medzi mierne pokroči
lých. Dve tretiny účastníkov tvorili vysoko
školskí študenti slavistiky a slovakistiky, 
preto program seminára bol orientovaný 
viac na odborné akademické štúdium v sú

vislosti s výmenami medzi slovenskými 
a zahraničnými univerzitami. Prvy raz tiež 
bol na certifikáte o ukončení letnei školy 
uvedený počet absolvovaných seminár
nych hodín a jazykových cvičení, čo sa im 
na domácich univerzitách započítava d o  
plnenia študijného programu v rámci kre
ditného systému. 

Trojtýždňový program kurzu bol rozdele
ný na jazykové semináre, odborne pred
nášky pre pokročilých a mierne pokroči
lých a konverzačné cvičenia. Nechýbali 
však ani zaujímavé besedy s osobnosfami 
z oblasti literatúry a kultúry. Frekventanti si 
pripomenuli tiež Svetový rok Slovákov, 
výročia J.  M. Hurbana a S. H. Vajanského 
i 200. výročie narodenia prvého predse
du Matice slovenskej biskupa Štefana 
Moyzesa, ako aj 50. výročie vzniku časo
pisu Kultúrny život. Novinkou bol cyklus 
cudzojazyčných prednášok pre začia
točníkov v angličtine, nemčine a fran
cúzštine o slovenskom jazyku, literatúre, 

kultúre, o prvých slovenských novinách 
a ďalšie 

Kecfže terajší ročník bol v prednáškach 
a besedách zameraný na východosloven
ský región, exkurzie frekventantov rmenli 
d o  Bardejova, Bardeiovskych kúpeľov 
Sabinova, Prešova, Levoče a ďalších zaup-
mavych miest východného Slovenska 
kde sa "naživo" stretli s šarišským a spiš
ským nárečim, o ktorých počuli na pred 
náškach 

A| tohto roku mnohých frekventantov pri
viedli na letnu školu slovenčiny nielen 
osobné, ale na/má profesionálne záujmy 
Viacerí z nich svoje buduce povolanie chcú 
spojiť so slovenským jazykom - či už ako 
pedagógovia, prekladatelia, tlmočníci ale
bo podnikatelia. Možno sa s ich menami 
čoskoro stretneme pri prekladoch sloven
skej literatúry alebo na obchodných kon
traktoch... 

(jh) 

K N I Ž N I C A  F A K U L T Y  M A N A G E M E N T U  P O N Ú K A . . .  

Americký dar pre Knižnicu Fakulty managementu UK 
sprostredkovaný Americko-slovenským študijným programom pre vrcholových manažérov - WEM BA 

Na konci školského roku 1996/97 dostala knižnica fakulty 
managementu zásielku odbornej knižnej a časopisovej litera
túry z USA. Zásielka obsahovala množstvo knih z oblasti eko
nómie pre manažérov, finančného manažmentu, marketingu, 
manažmentu ľudských zdrojov a príbuzných odborov. Jej 
súčasťou sú aj časopisy American Economic Review z ro
kov 1959-1992 a Journal of Economic Literatúre z rokov 
1969-1988. Časopisy sú darom profesorov ekonómie z Katz 
Graduate School of Business, University of Pittsburgh - Dr. Mi
chaela Spiro a Dr. Edwarda Sussnu, ktorý pôsobil aj ako 
hosťujúci profesor v programe WEMBA (Weekend Executive 
Master of Business Administration). Knižný dar sprostredkoval 
riaditeľ programu W E M B A  Dr. Ben J. Tuchi. 

Hlavným cieľom programu WEMBA, ktorý je spoločným 
projektom Fakulty managementu Univerzity Komenského 
a Joseph M, Katz Graduate School of Business, University of 
Pittsburgh, s podporou grantu Agentúry USA pre medzinárod
ný rozvoj (USAID), je  ponúknuť vrcholovým manažérom 

slovenských podnikov štúdium západného typu Organizácia 
trojročného štúdia formou interaktívnych prednášok v angličti
ne, ktoré sa konajú každý druhý piatok a sobotu, umožňuje 
získať medzinárodný certifikát Master of Business Administra
tion (MBA) bez prerušenia kariéry. Obsah štúdia s prihliadnu
tím k špecifikám strednej a východnej Európy je zostavený 
tak, aby si riadiaci pracovníci a manažéri s bohatými skú
senosťami z praxe ďalej prehĺbili teoretické znalosti a praktické 
skúsenosti s cieľom uspieť aj v rýchlo sa meniacich pod
mienkach medzinárodných trhov. Ďalší ročník programu 
WEMBA bude na Fakulte managementu UK otvorený v januári 
1998. 

Pracovníci programu WEMBA na fakulte managementu pri
pravujú ešte veľa zaujímavých akcií, o ktorých budeme včas 
informovať Zatiaľ pozývame odborníkov, študentov I širokú 
verejnosť, aby navštívili knižnicu Fakulty managementu UK 
a zapožičali si literatúru z USA. 

Eva Beňová 
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P R Í L O H A  N A S E J  U N I V E R Z I T Y  

PREDSTAVUJEME INFO SYSTÉM REKTORÁTU UK 

V súčasnej dobe charakteristickej informačnou explóziou, je ťažké predstaviť si optimálne fungovanie tak velkého 
komplexu, akým je Univerzita Komenského bez efektívnej komunikácie a rozširovania informácií prostredníctvom počítačovej 
siete. 

Preto vedenie Univerzity Komenského pristúpilo k budovaniu Informačného a komunikačného systému UK, v rámci ktorého 
bol pred 5 rokmi uvedený do prevádzky INFO systém Univerzity Komenského, pozostávajúci z INFO systémov jednotlivých 
fakúlt a Rektorátu UK. Prvoradým cieľom pri tvorbe systému bolo vytvoriť banku informácií o Univerzite Komenského pre 
pracovníkov a študentov UK, a tiež pre mimouniverzitných používateľov. Výhodou tohto informačného zdroja je jednoduché 
a maximálne úsporné získavanie základných a aktuálnych informácií, čo prispieva k zvyšovaniu kvality práce pracovníkov UK 
a v neposlednom rade tiež k propagácii štúdia na UK, ako aj ďalších aktivít univerzity. 

INFO systém UK má svoje miesto aj popri dynamicky sa rozvíjajúcom systéme World Wide Web (WWW).  Jeho pred
nosťou je, že oproti bežnému systému W W W  poskytuje naviac možnosti prehľadávania databázy a zobrazenia zoznamu 
dokumentov (usporiadaného hierarchicky, abecedne, prípadne podľa dátumu poslednej aktualizácie). Zároveň je veľmi 
jednoduchý tak pre používateľa, ako aj pre správcu systému. Na druhej strane jeho hlavnou nevýhodou v porovnaní so 
systémom. W W W  je obmedzenie na poskytovanie viac-menej statických textových informácií. Všeobecné informácie 
v INFO systéme označené ako verejne prístupné sú k dispozícii aj v rámci systému W W W .  V súčasnosti prebieha 
diskusia o dálšom smerovaní INFO systému vzhľadom k W W W .  

Dnes vám predstavíme INFO systém Rektorátu Univerzity Komenského, ktorý obsahuje informácie určené celej 
univerzitnej komunite, ale aj informácie pre širokú verejnosť. 

Ako sa dostať k informáciám uloženým v INFO systéme RUK? 

1. V prípade, že máte na fakulte zavedenú PC verziu INFO systému a na vašom počítači beží sieťový softvér PATHWORKS/DECnet, 
stačí po pripojení sa na sieť napísať v príkazovom riadku MS-DOS (vyznačuje sa výpisom C:\ > príkaz: infouk 

2. Ak nemáte možnosť spustiť PC verziu INFO systému, je potrebné, aby ste sa prihlásili na niektorý zo serverov OpenVMS. Existuje 
viacero možností: 

a) máte k dispozícii osobný počítač: 
Prihlásite sa na server OpenVMS použitím príkazu TELNET alebo SETHOST tak. že po pripojení sa na siet napíšete v príkazovom riadku 

MS-DOS príkaz: 

telnet meno-servera 

(resp. sethost meno-servera) 

napríklad: telnet center 

V operačných systémoch Windows 3.1 a Windows 95 môžete použiť na spustenie programu TELNET a j  ikonu, ktorú pre vás môže 
pripraviť správca siete. 

Ak sa nemôžete prihlásiť ani jedným z uvedených postupov, obráťte sa na správcu počítačovej siete na vašej fakulte. 

b) máte k dispozícii terminál: 
Na prihlásenie sa na server OpenVMS použite na termináli príkaz: 

connect meno-servera. 

Poznámka: meno-servera je nasledovné (druhý tvar použite len pre TELNET, a to vtedy, ak vám prvý nebude fungovat): 

LF UK - medik (resp. medik.fmed.uniba.sk) PDF UK - učitel (resp. ucitel.fedu.uniba.sk) 
FAF UK - magist (resp. magist.fpharm.uniba.sk) FM UK - managr (resp. managr.fm.uniba.sk) 
PRAF UK, FIF UK, RUK - rektor (resp. rektor.rec.uniba.sk) CMBF UK - rektor (resp. rektor.rec.uniba.sk) 
PRIF UK - center (resp. center.fmph.uniba.sk) EBF UK - center (resp. center.fmph.uniba.sk) 
MFF UK • center (resp. center.fmph.uniba.sk) JLF UK - center (resp. center.fmph.umba.sk) 
FTVŠ UK - trener (resp. trener.fsport.uniba.sk) 

Po spojení sa s o  serverom OpenVMS objaví sa úvodná obrazovka a výzva "Username:". Vtedy vložte vaše používateľské meno 
(username). Ak nemáte zriadené konto, vložte: INFOUK. 

(V prípade vloženia INFOUK za "username" sa však dostanete iba k všeobecným informáciám určeným aj mimouniverzitným používa
teľom širokej verejnosti. Preto používateľom z UK odporúčame obrátiť sa na správcu počítačovej siete na príslušnej fakulte UK so 
žiadosťou o zriadenie konta.) 

V príkazovom riadku OpenVMS (vyznačuje sa výpisom $) vložte príkaz: 

Infouk 

Na obrazovke sa zobrazí ponuka existujúcich INFO systémov RUK a fakult UK. Pomocou šípok sa nastavte na INFO Rektorátu UK 
a stlačte ENTER. V prípade, že sa pri PC verzii INFA (postup prihlasovania podľa bodu 1.) nemôžete dostat k informáciám uloženým 
v INFO systéme RUK, vaše PC nepozná cestu k rektorátnemu servetu (na PC nemáte správne nastavený systém PATHWORKS - obratie 
sa v takomto prípade na správcu počítačovej siete vašej fakulty), a preto použite cestu uvedenu pod bodom 2 a) 
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3. Ďalšou možnosťou, a k o  s a  dostať k INFO systému RUK, je  využiť spomínaný systém W W W .  V o  v a š o m  prehliadači W W W  (Netscape, 
Internet Explorer, Lynx) s a  nastavte n a  adresu: 

http://www.uniba.sk/info 

a n a  obrazovke s a  zobrazí  ponuka INFO systémov RUK a fakúlt UK. 

INFO systém RUK je tiež prístupný z domovskej stránky univerzity - http: //www.uniba.sk - pod položkou Rektorát Univerzity Komenského. 

V súčasnosti je  možné pomocou W W W  dostať s a  len k verejne prístupným informáciám v INFO systéme. Preto, ak máte záujem 

o všetky informácie určené pracovníkom a študentom UK, musíte použiť postup prihlasovania podľa bodu 1. alebo 2. 

Ešte jedna dôležitá poznámka. V prípade, že  máte problémy s o  zobrazením textu s diakritikou, môžete spustiť I N F O  systém aj  tak, aby 

s a  diakritika nezobrazovala. Pri spustení priamo z o  systému OpenVMS (teda nie cez konto INFOUK) vložte príkaz: 

infouk /p:kod_obrazovka=0 

A k  máte problém s diakritikou pri P C  verzii INFO systému, obráťte s a  na správcu počítačovej siete na vašej  fakulte . 

Ako sa zobrazujú informácie v INFO systéme? 

Informácie s ú  v I N F O  systéme rozdelené na stránky, ktoré sú prehľadne usporiadané d o  stromovej štruktúry. N a  vrchole hierarchie je 

Ú V O D N É  MENU. ktoré má viacero ďalších podmenu, tieto môžu mať ešte ďalšie podmenu, atď. Vlastné informácie s ú  na tzv. textových 

stránkach, ktoré tvoria "listy" stromu a s ú  koncovými článkami stromovej štruktúry. 
Z dôvodu ochrany údajov pred nepovolaným prístupom má každá stránka priradenú úroveň ochrany. Takisto každý užívateľ m á  svoju 

prístupovú úroveň. Užívateľ vidí  iba tie stránky, ktorých prístupová úroveň je menšia alebo rovnaká a k o  jeho prístupová úroveň. 

V INFO systéme Rektorátu U K  je n a  stránke (1) "Informácie o systéme" - (11) "Základná charakteristika systému" uvedený základný 
popis práce s o  systémom. N a  stránke (D4112) nájdete kompletnú Príručku používateľa INFO systému. 

INFO systém Rektorátu U K  je otvorený systém, ktorý sa priebežne aktualizuje a dopĺňa o nové informácie. Jeho správcom je Oddelenie ria 
denia a rozvoja RUK. Prostredníctvom správcu je  možné systém dopĺňať o ďalšie informácie a vložené informácie pravidelne aktualizovať 

Čo teda možno v INFO systéme Rektorátu UK nájst? 

STRUKTURA INFO SYSTÉMU REKTORÁTU UNIVERZITY KOMENSKEHO 
k 1. septembru 1997 

Po spustení INFO systému Rektorátu UK sa na obrazovke zobrazí toto UVODNE MENU 

(1) Informácie o systeme 
(2) Vznik a vývoj Univerzity Komenskeho 
(3) Organizačná struktura UK 
(4) Zákon o vysokých školách 
(5j Štatút UK 
(6) Organizačno-právne predpisy UK/org.normy, smernice, príkazy,.../ 
(7) Legislatívne normy publikované v Zbierke zákonov 
(8) Orgány UK 

(9) Predstavitelia UK, fakult a dalších pracovísk UK 
(A) Pracovnici UK 
(B) Rektorat UK 
(C) lne inštitúcie UK - neinvestičná fondy, nadacia, spolocnoif 
(D) Informácie z Jednotlivých úsekov činnosti a pracovísk UK 
(E) Rôzne informácie pre pracovníkov UK 
(F) Telefónny zoznam RUK, dalších pracovísk UK, PRAFUK, FIFUK na 

Šaf.nám. 

Úvodné menu má nasledovnú dálšiu štruktúru: 

(1) Informácie o systéme 
(1) Základná charakteristika systému 
(2) Pokyny pre prispievateľov 

(3) Prevádzkový poriadok 

(2) Vznik a vývoj Univerzity Komenského 
(3) Organizačná štruktúra UK 
(4) Zákon o vysokých školách 
(5) Štatút UK 

(1) Štatút UK - úplné znenie k 31.12.1996 

(2) Príloha č. 1 - Názvy a sídla fakúlt a dalších prac. a účel. zar. UK ... 

(3) Príloha č. 2 - Zoznam študijných odborov, špecializácií, ... 

(4) Príloha č. 3 - Poriadok o výberovom konaní UK v Bratislave 

(5) Príloha č. 4 - Organizačný a vnútorný poriadok UK v Bratislave 
(6) Organizačno-právne predpisy UK/org.normy, smernice, príkazy, . J  

(2) Smernice UK 

(1) Smernica k udeľovaniu medailí UK 

(2) Smernica k výskumným grantom Vedeckého centra A. Dubčeka 

(4) Smernica 1/94 pre uplatnenie zákona č.278/1993 Z.z 

(5) Smernica 2/94 o povinnej evidenai zmlúv 

(7) Smernica 1/95 na realizáciu verejného obstar. tovarov, siužjeb a ver prác 

(8) Smernica 2/95 pre vykonávanie hosp. (podnikateľskej) ánnosti na UK 

(A) Smernica 4/95 - Postup pri schvaľovaní študijných odborov fakúlt UK 

(C) Smermca 1/96 - Platový poriadok Univerzity Komenského v Bratislave 

(1) Platový poriadok Univerzity Komenského v Bratislave 

(2) Príloha 1 Platového ponadku UK - Katalóg pracovných ánnosti na UK 

(D) Smernica 1/97 o spôsobe uchádzania sa o finančné prostriedky 
z rezervy MŠ SR 

(E) Smernica 2/97 na vykonáme niektorých ustan zákona č 172/1990 Zb 

(F) Smernica 3/97 - Poriadok rozdeľovania Grantov Univerzity Komen

ského 

(G) Smernica 4/97 k zákonu č. 119/92 Zb o cestovných náhradách 

(3) Zásady UK 
(1) Zásady UK k vyhláške o habil. doc a vym. prof 

(4) Vzorové úpravy UK 

(1) Vzorová úprava organizácie a priebehu PGŠ na UK 

(5) Príkazy, pokyny a nariadenia UK 

(1) Nariadenie rektora UK o zákaze používania elektrických spotre

bičov 

(3) Príkaz rektora UK 2/97 na výkon niektorých ustan zák č 172/1990 Zb 

(6) Požiarne Štatúty 
(1) Požiarny štatút UK 

(2) Požiarny štatút RUK 

(7) Spisový a škartačný poriadok UK 
(7) Legislatívne normy publikované v Zbierke zákonov 

(1) Zbierka zákonov SR 1993 

(2) Zbierka zákonov SR 1994 
(1) Úplný zoznam právnych predpisov Zbierky zákonov SR 1994 

(2) Prehľad právnych predpisov Z z.SR 1994 pre oblast školstva 

(3) Zbierka zákonov SR 1995 
(1) Úplný zoznam právnych predpisov Zbierky zákonov SR 1995 

(2) Prehľad právnych predpisov Z.z SR 1995 pre oblast Školstva 

(4) Zbierka zákonov SR 1996 

(1) Úplný zoznam právnych predpisov Zbierky zákonov SR 1996 

(2) Prehľad právnych predpisov Z z SR 1996 pre oblast školstva 
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(5) Zbierka zákonov SR 1997 

(1) Úplný zoznam právnych predpisov Zbierky zákonov SR 1997 

(2) Prehľad právnych predpisov Z.z.SR 1997 pre oblasť školstva 

(6) Register platných právnych predpisov 

(8) Orgány UK 
(1) Vedecká rada UK 

(1) Zoznam členov VR UK 

(2) Rokovací poriadok VR UK 

(3) Zápisnice VR UK 

(1) Zápisnice VR UK z roku 1992 

(2) Zápisnice VR UK z roku 1993 

(3) Zápisnice VR UK z roku 1994 

(4) Zápisnice VR UK z roku 1995 

(5) Zápisnice VR UK z roku 1996 

(6) Zápisnice VR UK z roku 1997 

(4) Publikácie navrhovaných profesorov 

(1) Publikácie navrhovaných profesorov do VR UK 28.10.1996 

(2) Publikácie navrhovaných profesorov do VR UK 9.12.1996 

(3) Publikácie navrhovaných profesorov do VR UK 21. 4.1997 

(4) Publikácie navrhovaných profesorov do VR UK 23, 6.1997 

(5) Kritériá pre habilitácie docentov a menovanie profesorov 

(1) Kritériá Lekárskej fakulty UK 

(2) Kritériá Jesseniovej lekárskej fakulty UK 

(3) Kritériá Farmaceutickej fakulty UK 

(4) Kritériá Právnickej fakulty UK 

(5) Kritériá Filozofickej fakulty UK 

(6) Kritériá Prírodovedeckej fakulty UK 

(7) Kritériá Matematicko-fyzikálnej fakulty UK 

(8) Kritériá Fakulty telesnej výchovy a športu UK 

(9) Kritériá Pedagogickej fakulty UK 

(A) Kritériá Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK 

(B) Kritériá Rímskokatolíckej cyrolometodskej bohosloveckej 

fakulty UK 

(C) Kritériá Fakulty managementu UK 

(2) Vedenie UK 

(1) Zoznam členov vedenia UK 

(3) Kolégium rektora UK 

(1) Zoznam členov KR UK 

(4) Akademický senát UK 

(1) Zoznam členov A S  UK 

(2) Predsedníctvo AS UK 

(3) Komisie AS UK 

(1) Právna komisia AS UK 

(2) Komisia pre rozpočet AS UK 

(3) Komisia pre ŠD a ubytovanie AS UK 

(1) Zoznam členov Komisie pre ŠD a ubytovanie AS UK 

(2) Zápisnice zo zasadnutí Komisie pre ŠD a ubytovanie 

AS UK 

(4) Mzdová komisia AS UK 

(5) Pedagogická komisia AS UK 

(6) Vedecká komisia AS UK 

(4) Rokovací poriadok AS UK 

(5) Zápisnice AS UK 

(1) Zápisnice AS UK - funkčné obdobie 1993 -1995 

(2) Zápisnice AS UK - funkčné obdobie 1995 -1997 

(9) Predstavitelia UK, fakúlt a dalších pracovísk UK 
(1) Akademickí funkcionári UK a kvestor 

(2) Vedúci pracovísk UK a tajomníci 

(3) Akademickí funkcionári fakúlt UK 

(1) Lekárska fakulta UK 

(2) Jesseniova lekárska fakulta UK 

(3) Farmaceutická fakulta UK 

(4) Právnická fakulta UK 

(5) Filozofická fakulta UK 

(6) Prírodovedecká fakulta UK 

(7) Matematicko-fyzikálna fakulta UK 

(8) Fakulta telesnej výchovy a športu UK 

(9) Pedagogická fakulta UK 

(A) Evanjelická bohoslovecká fakulta UK 

(B) Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK 

(C) Fakulta managementu UK 

(A) Pracovníci UK 
(1) Abecedný zoznam pracovníkov UK 

(2) Zoznam pracovníkov podía pracovísk UK 

(B) Rektorát UK 
(1) Organizačná štruktúra RUK 

(2) Organizačný poriadok RUK 

(1) OP RUK-I .  časť 

(2) OP RUK - pôsobnosť útvarov 

(3) Zoznam pracovníkov RUK 

(C) Iné Inštitúcie UK - neinvestičné fondy, nadácia, spoločnosť 
(1) Neinvestičné fondy 

(1) Univerzita Komenského n.f. 

(1) Univerzita Komenského n.f. - základné informácie 

(2) Štatút Univerzity Komenského n.f. 

(2) Jazykové centrum UK n.f. 

(1) JC UK n.f. - základné informácie 

(2) Štatút JC UK n.f. 

(2) Nadácia Študentská banka UK v Bratislave 

(1) Nadácia Študentská banka UK v Bratislave - základné infor

mácie 

(2) Štatút Nadácie Študentská banka UK v Bratislave 

(3) Spoločnosť absolventov a priateľov UK 

(1) Základné informácie o spoločnosti 

(2) Založenie spoločnosti a prihláška 

(3) Stanovy spoločnosti 

(D) Informácie z jednotlivých úsekov činnosti a pracovísk UK 
(1) Informácie úseku PEDAGOGIKY 

(1) Možnosti štúdia na Univerzite Komenského v šk. r, 1997/1998 

(2) Celouniverzitné prednášky v šk r 1997/1998 

(1) Úvod k celouniverzitným prednáškam v šk r. 1997/1998 

(2) Celouniverzitné prednášky na Lekárskej fakulte UK 

(3) Ceiouniverzitné prednášky na Farmaceutickej fakulte UK 

(4) Celouniverzitné prednášky na Právnickej takulte UK 

(5) Celouniverzitné prednášky na Filozofickej fakulte UK 

(6) Celouniverzitné prednášky na Prírodovedeckej fakulte UK 

(7) Celoumverzitné prednášky na Matemat -fyzikálnej fakulte UK 

(8) Cetounrverzitrié prednášky na FakJte telesne; v ý í x v y  a šcoUj JK 

(9) Celouniverzitné prednášky na Pedagogickej fakulte UK 

(A) Celouniverzitné prednášky na Evanjelickej bohosloveckej fa

kulte UK 

(B) Celouniverzitné prednášky na Rímskokatolíckej cyrolometodskej 

bohosloveckej fakulte UK 

(C) Celouniverzitné prednášky na Fakulte managementu UK 

(D) Celouniverzitné prednášky na Psychologickej poradrn pre vysoko

školákov UK 

(E) Celouniverzitné prednášky na Inštitúte judaistiky UK 

(3) Celoživotné vzdelávanie na UK 

(1) Formy celoživotného vzdelávania na UK 

(2) Univerzita tretieho veku UK 

(3) Rok celoživotného vzdelávania na UTV UK 

(4) Vydávanie osvedčení absolventom UK 

(1) Osvedčenie o priznaní ak. titulu "magister" 

(2) Osvedčenie o priznaní doktorských titulov 

(5) Vybavovanie duplikátov diplomov 

(6) Nostrifikácia dokladov o štúdiu 

(7) Poskytovanie štipendií študentom na UK 

(8) Študentský pôžičkový fond 

(9) Prehľad o počte študentov na UK v šk.r. 1996/1997 

(1) Prehľad o počte študentov na UK - riadne štúdium 

(2) Prehľad o počte študentov na UK - ostatné formy štúdia 

(A) Prehľad o počtoch absolventov UK v r. 1996 

(B) Otvorenie šk.roka, imatrikulácie a promócie v AULE UK 

(2) Informácie úseku VEDY 

(1) Vedecká rada UK - informácie na stránke IS 81 

(2) Vnútrouniverzitné smernice, zásady, vzorové úpravy 

(1) Smernica k udeľovaniu medailí UK 

(2) Smernica k výskumným grantom Vedeckého centra A CXjb-

čeka 

(3) Zásady UK k vyhláške o habil.docentov a výmen prof 

(4) Vzorová úprava organizácie a pnebehu PGŠ na UK 

(3) Zoznam udelených čestných doktorátov a medailí na UK 
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(4) Zoznam nových profesorov, docentov a doktorov ... 

(1) Zoznam nových profesorov, docentov a doktorov ... -1995 
(2) Zoznam nových profesorov, docentov a doktorov ... - 1996 

(3) Zoznam nových profesorov, docentov a doktorov .. . -1997 

(5) Granty Univerzity Komenského 
(1) Poriadok rozdeľovania Grantov Univerzity Komenského 

(6) Granty • VEGA, KEGA, GAT ... 

(1) Granty na LFUK 

(2) Granty na J LFUK 

(3) Granty na FAFUK 

(4) Granty na FIFUK 

(5) Granty na PRIFUK 

(6) Granty na MFFUK 

(7) Granty na FTVŠUK 

(8) Granty na PDFUK 

(9) Granty na BZUK 

(3) Informácie úseku ZAHRANIČNÝCH VZŤAHOV 

(1) Medzinárodné vzťahy UK 

(2) Multilaterálne vzťahy UK 
(3) Bilaterálne vzťahy UK 

(4) Iné aktivity UK so zahraničnou účasťou 
(5) Medziuniverzitná dohoda o spolupráci - vzor 

(6) Možnosti pobytov v zahraničí pre VŠ učiteľov, študentov a ved. 
pracovníkov 

(1) Inštitúcie, umožňujúce pobyty v zahraničí 

(2) Aktuálne ponuky 

(7) Členstvo UK v medzinárodných mimovládnych organizáciách 

(8) Medzinárodný program TEMPUS 

(1) Programy TEMPUS na Univerzite Komenského 

(2) Prihlášky TEMPUS na šk.rok 1996/97 

(9) Medzinárodný program CEEPUS 

(A) Postup pre prijímanie zahraničných lektorov, stážistov a štu
dentov 

(B) Slovenská akademická informačná agentúra 

(1) SAIA - Akademické programy 
(2) SAIA - Servisné centrum pre tretí sektor 

(3) SAIA - Prihláška na pobyt v zahranift 

(4) SAIA na Internete 

(C) Informácie v INTERNETE v oblasti vzdelávania 

(4) Informácie úseku ROZVOJA 
(1) IKS UK 

(1) Príručky používateľov 

(1) Elektronická pošta - príručka používateľa 

(2) INFO - príručka používateľa 

(2) Organizačné zmeny na RUK a pracoviskách UK, ktoré nie sú 

právn. osobou 

(1) Zriadenie Referátu CŽV a UTV RUK 

(2) Zmena názvu Strediska inžinierskych služieb RUK 
(3) Zriadenie Inštitútu judaistiky Univerzity Komenského 

(4) Zriadenie Centra európskych štúdií Univerzity Komen
ského 

(5) Informácie ÚTVARU HLAVNÉHO KONTROLÓRA 

(1) Rozpracovanie programu "Čisté ruky* na podmienky rezortu 

školstva SR 
(6) Informácie úseku ŠDaJ UK 

(1) Pravidlá pre rozdelenie ubytovacej kapacity 

(2) Rozdelenie ubytovacej kapacity UK v šk.r.1997/98 

(3) Kritériá pre pridelenie manželského typu ubytovania 

(4) Úprava poplatkov za ubytovanie v ŠD UK na šk.r,1997/1998 

(1) Úprava poplatkov za ubytovanie v ŠD UK - inter, úprava 
č.j 759/97/DV1I/1 

(2) Uplatnenie úpravy poplatkov za ubytovanie v ŠD a J L.Štúra 

(5) Štatistické výkazy 

(7) Informácie úseku EKONOMICKO-FINANČNÉHO 

(1) Harmonogram predkladania št.výkazov a ďalších dokladov na 
EFO RUK 

(8) Informácie CENTRA HOSPODÁRSKYCH ČINNOSTÍ 
(2) Učebno-výcvikové zariadenia UK 

(1) UVZ UK 

(2) Cenník poplatkov v UVZ UK 

(3) Ubytovňa Švédske domky UK 

(4) Tenisové kurty v areáli Ubytovne Švédske domky UK 
(5) Mikrobus FORD 

(A) Informácie úseku vzťahov s verejnosťou 

(1) Poslanie Oddelenia vzťahov s verejnosťou RUK 

(2) Spravodaj Naša univerzita 

(3) Informácie o pripravovaných výstavách, veltrhoch a dalších akciách 
(4) Monitoring dennei tlače 

(1) Monitoring dennej tlače - 1996 

(1) Monitoring dennej tlače -1. štvrťrok 1996 

(2) Monitoring dennej tlače - II. štvrťrok 1996 

(3) Monitoring dennei tlače -III. štvrťrok 1996 
(4) Monitoring dennei tlače - IV štvrťrok 1996 

(2) Monitoring dennej tlače - 1997 

(1) Monitoring dennei tlače -1. štvrťrok 1997 
(2) Monitoring dennei tlače - II štvrťrok 1997 

(3) Monitoring dennei tlače -III štvrťrok 1997 
(B) Informácie úseku energetiky a revízii 

(1) Revízie 

(2) Podklady do rozborov 

(D) Informácie úseku obrany a OUS 

(1) Opatrenia a zabezpečenie úloh v CO 

(E) Informácie VYDAVATELSTVA UK 

(1) Edičný plán na rok 1997 

(2) Publikácie vydané Vydavateľstvom UK v roku 1997 
(3) Tituly, ktoré ná|dete v kníhkupectvách 

(F) Informácie BOTANICKEJ ZAHRADY UK 

(1) Založenie a perspektívy BZ UK 

(2) Zameranie a činnosť BZ UK 
(3) Vysunuté pracoviská BZ UK 

(4) Všeobecné informácie BZ UK 
(G) Informácie INŠTITÚTU JUDAISTIKY UK 

(1) Všeobecné informácie o Inštitúte judaistiky UK 

(2) Prednášky a kurzy na Inštitúte judaistiky UK v ZS šk r 1997/98 
(E) Rôzne informácie pre pracovníkov UK 

(1) Adresy VŠ SR 

(2) Štátne sviatky a dni pracovného pokoja v roku 1997 

(3) Jedálny lístok ŠJ Šafárikovo námestie 
(4) Praktickí a odborní lekári - ordinačné hodiny 

(F) Telefónny zoznam RUK, ďalších pracovísk UK, PRAFUK, FIFUK na 
Šaf.nám. 

(1) Telefónny zoznam podľa pracovísk 

(1) Telefónny zoznam Rektorátu UK a dalších pracovísk UK 

(2) Telefónny zoznam Právnickej fakulty UK 

(3) Telefónny zoznam Filozofickej fakulty UK - pracoviská na šaf nám. 

(4) Telefónny zoznam iných pracovísk umiestnených v budove na 
Šaf. nám. 

(2) Telefónny zoznam podľa abecedy 

(1) Telefónny zoznam RUK dalších pracovísk UK a iných pracovísk 

na Šaf. nám. 

(2) Telefónny zoznam Právnickej fakulty UK 

(3) Telefónny zoznam Filozofickej fakulty UK - pracoviská na Šafnám 

Tento prehľad predstavuje štruktúru informácií, ktoré s ú  prístupné pracovníkom a študentom Univerzity Komenského. O k r e m  týchto 

informácií obsahuje INFO systém Rektorátu UK a j  iné informácie, ktoré sú určené a sprístupnené pracovníkom Rektorátu UK a akade

mickým funkcionárom U K  s vyššou prístupovou úrovňou. 

V prípade, ak máte návrhy na zaradenie ďalších informácií d o  INFO systému RUK a návrhy na jeho skvalitnenie, oznámte to jeho 

správcovi elektronicky n a  adresu: orr@rec.uniba.sk, prípadne telefonicky na číslo 363709. Radi vaše návrhy privítame. 

Ing Ema Paulovičová 
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INŠTITÚT J U D A I S M Y  UK PO ROKU BILANCUJE 

Začiatok nového školského roka je 
vhodný čas na bilancovanie celoročnej 
činnosti novej inštitúcie. Platí to aj pre 
Inštitút judaistiky Univerzity Komenské
ho (IJ UK), ktorý začal pracovat v no
vembri 1996. U ž  pri vzniku bol koncipova
ný a k o  celouniverzitné pracovisko, ktoré 
malo zabezpečovať prednášky z |udaistic-
kých a príbuzných disciplín pre všetky 
fakulty UK, ale aj pre zamestnancov a záu
jemcov z radov verejnosti. Pozrime sa, aké 
spektrum prednášok ponúkol IJ v priebehu 
minulého roka. 

Pravidelné prednášky s názvom Úvod do 
judaizmu viedol V. Trabalka. Dejinám židov
ského národa boli venované dva cykly pred
nášok hosti' z Istitut für Judaistik, Universität 
Wien - prof. F. Dexínger sa zaoberal staršou 
históriou (obdobie po babylonskom exile) 
a Dr. K. Davidowicz židovskými dejinami 
Európy v 17. a 18. storočí. Tieto prednáš
kové cykly boli tlmočené z nemčiny do slo
venčiny. 

Stredoveká židovská filozofia o d  jej antic
kého obdobia  až  p o  B. Spinozu bola 
predmetom prednášok D. Rukriglovej 
a dvojica prednášateľov - P. Salner, J. Fra
něk - priblížili ž idovské dejiny 19. a 20. sto
ročia n a  Slovensku. Viacero hosťujúcich 
prednášateľov s a  venovalo špecializovanej 
téme: M. Bernheim (Biografia Dr. Korcza-
ka), K. Krajčovičová (Zásady kašrutu), M. 
Melicherčík (Židovské umenie), B. Myers 
(Etika v Talmude), T. Štern (Synagógy 
a cintoríny n a  Slovensku), J.  Weiser 
(Židovská identita), T. W e i s z  (Židovstvo 
z pohľadu psychológa). 

Počet poslucháčov na prednáškach kolí
sal od 25 d o  50 záujemcov, značná časť 
z nich boli poslucháči Univerzity tretieho 
veku. Prednášky neboli súčasťou denného 
štúdia n a  univerzite, boli voľne prístupné 
a k ich popularizácii prispeli a| oznamy 
v dennej tlači. Typicky bol živý záu|em, kto
rý väčšinou vyústil d o  diskusie. Veľmi 
dobrý do|em z ich atmosféry si odniesli a| 
zahraniční prednášatelia. 

Súčasťou činnosti IJ j e  aj výučba hebrej
činy, ktorú absolvovalo v troch skupinách 
približne 50 záujemcov. 

Okrem priamej pedagogickej činnosti 
zorganizoval IJ UK v spolupráci s Nadá
ciou K. Adenauera celodenný judaistický 
seminár, ktorý sa konal na pôde Rakúske
h o  veľvyslanectva v Bratislave z a  aktívnej 
účasti viacerých zahraničných odborníkov 
Okrem Nadácie K. Adenauera spolupra
coval inštitút aj s O p e n  Society Found 
a s Nadáciou M Šimečku 

Na pôde inštitútu vznikli aj vlastné učeb
né pomôcky - veľmi žiadaný malý hebrej
ský šlabikár spísaný V.  Trabalkom (rozsah 
32 strán), ktorý bol nedávno doplnený 
stručným prehľadom gramatiky a pripravu
je sa aj malá čítanka. Treba dodať, že  

v súčasností vychádza V .  Trabalkovi aj 
rozsiahly hebrejsko-slovenský slovník, kto
rý j e  prvý svojho druhu.  Plánované j e  aj 
vydanie niektorých prednášok z uplynulé
h o  školského roka. 

D á  s a  teda povedať, ž e  úspešný rozbeh 
má nové pracovisko z a  sebou. Očakáva  h o  
však mimoriadne dôležitá úloha - akreditá
cia. A k  chce inštitút byť plnohodnotnou 
súčasťou vzdelávacieho procesu n a  UK, 
musí  s a  zapojiť d o  vyučovania poslucháčov 
denného štúdia. I kecí v blízkej budúcností 
nemôže tak malé pracovisko ešte počítať 
s kompletným pokrytím celého spektra ju-
daistických prednášok, m ô ž e  ponúknuť 
niekoľko prednáškových cyklov, zaujíma
vých pre garantov viacerých študijných 
odborov. Tieto prednášky b y  s a  mali už 
v školskom roku 1997/98 stať súčasťou 
študijného programu n a  FiF UK, a to  pre 
poslucháčov katedry všeobecných dejín, 
katedry filozofie a dejín filozofie a katedry 
etnológie. 

A j  v tomto školskom roku b u d e  IJ UK po
riadať voľne prístupné prednášky a jazyko
vé kurzy hebrejčiny pre začiatočníkov aj 
pokročilých, a k o  aj prednášky zahranič
ných odborníkov krátkodobé hosťujúcich 
v Bratislave 
Na margo tejto bohatej činnosti IJ UK treba 
dodať, že  m á  len dvoch kmeňových peda
gogických pracovníkov - Mgr. D Ruk-
riglovú, d o  septembra poverenú vedením 
inštitútu a V.  Trabalku. Tretím kmeňovým 
zamestnancom a zároveň 'dušou inštitútu' 
j e  J Mielcarková, ktorá zabezpečuje orga
nizačné a administratívne práce. O d  sep
tembra bude riadiť pracovisko designovaný 
vedúci E. Gál, ktorý nepochybne prispeje 
k dalšej pedagogickej a vedeckej profilácii 
tohoto malého, intenzívne však pracujúce
h o  inštitútu. Jaro Franěk 

INŠTITÚT JUDAISTIKY UNIVERZITY KOMENSKÉHO 
v šk. roku 1997/98 ponúka 

4 

KURZY HEBREJČINY 

- pre začiatočníkov (1 kurz) 
- pre mierne pokročilých (2 kurzy) 

(t.j. pre poslucháčov, ktorí už obdržali certifikát IJ UK; ostatní záujemcovia musia 
v priebehu septembra pred prijatím do kurzu preukázať stupeň svojich znalostí 

hebrejčiny na pohovore u p. Trabalku). Do každého kurzu môže byť prijatých 
max. 30 poslucháčov 

Miesto konania kurzov: priestory IJ UK na Panenskej ul.č. 4. Bratislava 
Termín otvorenia: 29. septembra 1997 

Záväzne prihlášky prijíma IJ UK (osobne alebo telefonicky) 
od 2. do 26. 9. 1997 

v úradných hodinách: 9.00-12.00. 13.00-16.00 
Tel.: 531 66 67. 531 68 73 

Kurzovné za jeden semester: 

960,- Sk (2 hodiny týždenne od 29. 9. do 19, 12. 1997) 
600,- Sk (pre pracovníkov UK. študentov stredných a vysokych Šk6l) 

Potvrdenie o zaplatení kurzovného je potrebné odovzdal pred začiatkom vyučby 
(poštovnú poukážku Je možné poslat záujemcom i poštou) 
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E - m a i l o m  z o  Švajčiarska exkluzívne pre n a š e  noviny 

Na Marse pristála 4. júla americká sonda 
Pathfinder, ktorá bez vážnejších problémov 
vysielala na Zem velké množstvo zaujíma
vých vedeckých údajov. Priebeh misie je 
velkým triumfom novej ofenzívy NASA 
v poznávaní objektov slnečnej sústavy. 
Okamihom pristátia Pathfindera sa červená 
planéta stala, aspoň na čas, stredobodom 
svetovej pozornosti. Vzrušenie z úspechov 
tejto misie je o to väčšie, že z minulých 
22 expedícií ich polovica skončila skôr, ako 
začala poskytovať užitočné údaje, alebo 
ich poskytla len minimálne množstvo. O d  
úspešného pristátia sond Viking 1 a 2 na 
Marse uplynulo už  21 rokov. Posledné dve 
misie skončili predčasne: americká Mars 
Observer počas navádzania družice na 
obežnú dráhu okolo planéty v roku 1994 
a ruská Mars 96 krátko po štarte. 

Počas môjho pobytu v Národných labo
ratóriách v Los Alamos (USA) a neskôr 
v Inštitúte Maxa Plancka v Mainzi som mal 
tiež možnosť zapojiť sa d o  programu vý
skumu Marsu zahŕňajúceho aj expedíciu 
Pathfinder. Moja úloha spočívala v simulá
cii produkcie rôznych druhov žiarenia 
z povrchu planéty v dôsledku jeho bom
bardovania kozmickým žiarením, či ako 
v prípade Pathfindera umelým rádioaktív
nym zdrojom a jeho následného využitia 
pre určenie elementárneho chemického 
zloženia povrchu Marsu. 

Cesta sondy na Mars 
K Marsu odštartoval Pathfinder začiatkom 

decembra minulého roku, kedy raketa Del
ta II, vypustená z Kenedyho kozmického 
centra na Floride, vyniesla toto unikátne 
zariadenie na cestu dlhú približne 500 mi
liónov km. Pathfinder je druhý z o  série koz
mických misií v rámci programu Americkej 
kozmickej agentúry (NASA) nazvaného 
Discovery. Misie v rámci tohto programu sú 
charakterizované nízkymi nákladmi (me
nej ako 250 miliónov dolárov v cenách 
z roku 1992) a krátkym časom vývoja 
a realizácie - menej ako tri roky. V porov
naní s Vikingami náklady na tento projekt 
predstavovali len 1/15, pričom vedeckých 
výsledkov poskytla neporovnateľne viac. 

Po 7 mesiacoch letu Pathfinder vstúpil 
rýchlosťou vyššou ako 26 000 km/h do 
atmosféry Marsu a začal pristávací mané
ver, ktorý zahŕňal postupné spomalenie 
pomocou padáku, malých retroaktívnych 
rakiet a nakoniec pristátie zmäkčené oba
lom ochranných vzduchových vankúšov. 
V okamihu pristátia jeho rýchlosť bola oko
lo 50 km/h, čo viedlo k predpokladanému 
poskakovaniu na povrchu Marsu, pričom 
výška jednotlivých poskokov dosahovala 
spočiatku okolo 10 m. 

Prísne kritériá pre miesto pristátia 
Nakoniec Pathfinder pristál na Marse 

v oblastí známej v súčasnosti pod názvom 
Ares Vallis. Táto oblasť sa nachádza zhru
ba 850 k m  juhovýchodne od miesta 
pristátia Vikingu 1. Toto miesto bolo vy
braté na základe prísnych kritérií, zohľad
ňujúcich v prvom rade bezpečnosť pristátia 
a taktiež požiadavku maximálnej zaujíma-

PATHFINDER 
odhaľuje 
tajomstvá 
MARSU 

vosti z hľadiska získania vedeckých 
výsledkov. Medzi bezpečnostnými kritéria
mi boli napríklad dostatočné množstvo 
slnečného svetla, malý sklon svahu v mies
te pristátia, malá členitosť povrchu, malá 
pravdepodobnosť prachovej búrky a pod. 
Z vedeckého hľadiska toto miesto poskytlo 
taktiež mimoriadne dobré podmienky. Na
chádza sa blízko ústia katastrofického 
záplavového kanálu ústiaceho do oblasti 
Chryse Planitia a pre jeho očakávanú rôz
norodosť zloženia je nazývané "grab bag", 
čo značí niečo ako 'taška pripravená na žo
branie". Údaje, ktoré boli k dispozícii, 
naznačovali, že toto miesto je zhruba takis
to kamenisté ako miesto pristátia Vikingu, 
ale snád trochu menei pokryté prachom 
Prvé čiernobiele snímky rekonštruované 
z dát vyslaných z Pathfindera však ukázali, 
že terén v tejto oblasti je viac členitý, kame
ne sú väčšie a sú na nich niektoré 
pravidelné štruktúry, vyzerajúce ako keby 
kamene boli opracované. Prvé vysvetlenia 
tohto tvaru boli založené na možnosti vzni
ku kameňov pri páde iného kozmického 
objektu na povrch s následnou minimálnou 
eróziou. Ďalšie obrázky Marsu však viedli 
k presvedčeniu, že tvar kameňov bol deter
minovaný d o  značnej miery činnosťou 
vody, ktorej tu v minulosti bolo ohromné 
množstvo, zrovnateľné s objemom vody 
v Stredozemnom mori. 

Prístroje na palube modulu 
Skôr ako sa zastavíme pri najvýznamnej

ších výsledkoch misie, pozrime sa na 
zariadenia, ktoré tieto výsledky poskytujú. 
Základné údaje sú vysielané z pristáva
cieho modulu a pohyblivého rovera, nazva
ného Sojourner. Väčšina vedecky cenných 
informácií pochádza z troch aparatúr: ste
reoskopickej kamery so spektrálnymi 
filtrami (IMP), spektrometra alfa častíc, pro
tónov a x-žiarenia (APXS) a súboru 
prístrojov zameraných na štúdium štruktúry 
a meteorologických podmienok atmosféry 
(ASI/MET). 

IMP pozostáva z CCD kamery, pričom 
zobrazovacia časť je rozdelená na dve 
polovice, každá s 256X256 aktívnymi ele
mentárni, čo umožňuje stereoskopickú 
rekonštrukciu obrazu, a s využitím zabu
dovanej optiky tiež získavanie panorama

tických obrázkov, ktoré tak nadchli svetovú 
verejnosť. Takisto tento systém umožnil zís
kať multispektrálne obrázky Marsu až 
v štyroch farebných pásoch. Systém bol 
využívaný aj na množstvo atmosférických 
pozorovaní, ako sú napríklad charakteristi
ka prachu, prostredníctvom pozorovania 
mesiaca Phobos počas marťanskej noci, 
meranie obsahu vodných pár pozorovaním 
Slnka cez filtre z absorbčnej oblasti vod
ných pár a pod Magnetické vlastnosti 
prachu umožňujú určovať obrázky magne
tických čidiel nasnímané počas trvania 
misie. 

APXS spolu s mikroroverom a manipulač
ným mechanizmom umožňuje analyzovať 
nielen marťanský prach, ale prvý raz v his
tórii výskumu Marsu i zloženie kameňov. 
Toto zariadenie obsahuje zdroj alfa žiare
nia a detektor na detekciu spätne 
rozptýlených alfa častíc, protónov produko
vaných v jadrových reakciách vyvolanych 
alfa časticami a x žiarenia vznikajúceho 
počas návratu elektrónového obalu d o  
pôvodného stavu po interakcii s alfa 
časticami APXS môže identifikovať prítom
nosť a určiť množstvo väčšiny chemic
kých prvkov (neidentifikovateľný |e napr 
vodík). 

Základom alfa-časticového modu zaria
denia je závislosť energetickeho spektra 
rozptýlených alfa častíc od chemickeho 
zloženia povrchu Tato metoda ma najlep
šie rozlíšenie pre ľahké prvky Protonové 
spektrá pre alfa častice interagujuce s prv 
kami s atómovým čiskxn 9 - 14 su cha
rakteristické pre každý prvok Dôvodom je 
rezonančný charakter jednotlivých reakcií, 
čo umožňuje stanovenie ich množstva 
v povrchovom materiáli. X-žiarenie rozširuje 
využitie zariadenia najmä pre určenie prí
tomnosti ťažších prvkov, ktoré sa vyskytujú 
v menších množstvách, až d o  úrovne nie-
kolko ppm. 

ASIMET prístroje poskytujú údaje o atmo
sfére počas zostupu landera, ale aj počas 
celého trvania misie. Umožňujú rekonštruk
ciu hustoty, teploty a tlaku atmosféry 
v rozmedzí od 0 d o  100 k m  nad povrchom 
pomocou príslušných senzorov a elektroni
ky, ktorá digitalizuje ich údaje. Údaie o sile 
vetra sú napríklad získavané pomocou 
šiestich temperovaných vlákien rozmiestne
ných na stožiari pristávacieho modulu. 
Rýchlosť a smer vetra sú určované pomo
cou teploty týchto prvkov. 

Prekvapenia červenej planéty 
Už po prvom týždni práce na povrchu 

Marsu, na ktorý bola plánovaná životnosť 
väčšiny zariadení, bolo možné konštatovať, 
že Mars Pathfinder podstatne zmenil náš 
pohľad na červenú planétu. Snímky potvr
dili červenú farbu povrchu, čo viedlo 
vedcov k záveru, že Mars hrdzavie Prečo, 
však nie je známe, lebo napríklad voda na 
ňom detektovaná nebola. Snímky taktiež 
jednoznačne preukázali, že v dávnei dobe 
tomu bolo mak, v oblasti pristátia Pathfin
dera musela tiecť voda Prvé analyzy 
marťanského prachu poukázali na fakt. že 
jeho chemické zloženie |e identické s tým, 
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čo zaznamenali Vikingovia a keďže miesta 
pristátia boli značne vzdialené (zhruba 
850 km), možno z toho vyvodiť záver, že to
to zloženie je pre prach charakteristické na 
celom Marse. 

Analýza prvého kameňa na povrchu Mar
su nazvaného Barnacle Bill, bola jedným 
z vrcholne prekvapivých výsledkov. Jeho 
chemické zloženie bolo charakterizované 
vysokým obsahom kremíka, či skôr kreme
ňa, ktorý je charakteristický pre andezity, 
vulkanické horniny, nachádzajúce sa často 
na Zemi. Andezity sa obyčajne formujú 
opakovaným tavením, ktoré je časté počas 
tektonických procesov tvarujúcich pozem
ské kontinenty. Tieto výsledky sa dali 
zhrnúť d o  vety: Mars je viac podobný Zemi 
ako Mesiacu. Avšak na druhej strane z fo
tografií povrchu Marsu je zrejmé, že má 
minimálne množstvo vulkánov a taktiež ne
boli nájdené stopy tektonických krýh, čo 
vedie k presvedčeniu, že planéta nebola 
vnútorne aktívna dostatočne dlho na to, 
aby sa tam vytvorili andezity. Takže otáz
kou je, aké procesy vytvorili tento prvý 
analyzovaný kameň na povrchu Marsu. 
V každom prípade však geológia Marsu 
bola oveľa komplexnejšia,než sa pred touto 
misiou očakávalo. Okrem neočakávane vy
sokého obsahu kremeňa APXS potvrdil 
chemické zloženie analogické SNC meteo
ritom, o ktorých sa už dávnejšie tvrdilo, že 
sú z Marsu a v jednom z nich, A L H  84001, 
v minulom roku boli objavené náznaky 
života na Marse v dávne] dobe. 

Mars fascinuje svojou históriou 
Prečo ľudí priťahuje výskum Marsu7  Exis

tuje velké množstvo dôvodov, ale hlavným 
je pravdepodobne jeho podobnosť Zemi 
v ranných obdobiach |eho histórie. Veľmi 
dávno Mars bol teplejšou a vlhkejšou pla
nétou ako je teraz. V skutočnosti v čase, 
keď sa vyvíjal život na Zemi, tieto dve pla
néty si mohli byť oveľa viac podobné ako 
sú si dnes. Z nejakých príčin, po podob
nom začiatku, sa evolučné cesty Zeme 
a Marsu rozišli. Zatiaľčo Zem zostala teplá, 
vlhká a vyvinul sa na nej život, Mars sa vy
vinul na suchú, chladnú planétu bez života. 
Skutočná fascinácia Marsom spočíva práve 
v tomto skorom štádiu jeho vývoja. Pre 
výskum jeho skorej histórie Mars ponúka 
špeciálne vhodné podmienky. Na Ze
mi aktívne geologické procesy viedli 
k ohromným pohybom a zmenám v zem
skom plášti, a tak informácia o cha
rakteristikách a podmienkach na Zemi 
v období prvej miliardy rokov po jej vzniku 
bola temer úplne zničená. Na Marse však 
tento záznam stále existuje. Rozľahlé oblas
ti, staré 4 miliardy rokov, sú stále 
zachované a poskytujú informáciu o úlohe 
napríklad tečúcej vody na jeho povrchu. 
Ako vyzeral povrch, atmosféra Marsu a vô
bec prostredie na ň o m  v tomto čase? Ako 
bola rozšírená voda na Marse a čo sa 
s ňou stalo? Boli podmienky pre vznik živo
ta, ako ho poznáme dnes, vhodné na 
Marse a ak áno - prečo sa nevyvinul? Na 
aktuálnosti týmto otázkam pridali aj názna
ky možného života na Marse v dávnej 
dobe, nájdené v meteorite z Marsu v minu
lom roku. Aby sme mohli odpovedať na 
tieto otázky, musíme sa dostať k najstarším 
miestam na Marse a prečítať si záznam za

písaný v nich. Mars Pathfinder urobil prvý, 
ale velký krok v tomto smere. Životnosť Pat-
hfindera je limitovaná na niekolko týždňov, 
či mesiacov. Jeho pristátie a vyrývanie pr
vých stôp na povrchu Marsu vzbudilo 
mimoriadnu pozornosť. Prvý obrázok z ne
ho si len počas prvého dňa po jeho 
sprístupnení na Internete prezrelo viac ako 
100 miliónov ľudí. 

Ďalšie návštevy Marsu 
Ani po tomto vzrušujúcom, no pomerne 

krátkom období, Mars nezostane dlho bez 
návštevy zo Zeme. Už 12. septembra tohto 
roku začne v o  výške zhruba 400 k m  nad 
povrchom krúžiť družica Global Surveyor, 
ktorá bude mapovať povrch Marsu približ
ne dva roky. V marci 1998 je plánovaný 
štart orbitera a ďalšieho pristávacieho mo
dulu smerujúceho k Marsu a potom každé 
dva roky až do roku 2004 ďalšie a ďalšie 
expedície. Nakoniec v roku 2005 sa očaká
va prvý spiatočný let k Marsu, v rámci 
ktorého budú prinesené na Zem aj prvé 
vzorky z jeho povrchu. 

Účasť našich vedcov 
na vesmírnych projektoch 

Aktivity katedry jadrovej fyziky MFF UK 
v oblasti kozmického výskumu majú tradí
ciu, ktorá siaha k expedíciám Apollo 
a našej účasti na analýze mesačných 
vzoriek. Neskôr v spolupráci s Los Ala-
moskými laboratóriami sme sa podieľali na 
expedícii Mars Observer. V spolupráci s In
štitútom Maxa Plancka pre chémiu v Mainzi 
sme robili aj výpočty pre diaľkový prieskum 
povrchu Merkúru pomocou gama žiarenia 
Táto expedícia je v perspektívnom pláne 
Európskej kozmickei agentúry (ESA). Keď
že kométy patria medzi na]zau|ímavejšie 
a súčasne najzáhadnejšie objekty objavu
júce sa z času na čas na oblohe, plánuje 
ESA expedíciu ROSETTA ku kométe Virta-
nen, z ktorej výsledky by mali byť dostupné 
koncom budúceho desaťročia. Jedným 
z plánovaných prístrojov je aj gama spek
trometer, na navrhovaní ktorého sme sa 
podieľali, a ktorý si vyžiada ešte ďalšiu 
prácu aj v budúcnosti. V súčasnosti pracu
jeme na simuláciách potrebných pre 
interpretáciu výsledkov meraní gama žiare
nia spektrometrom na palube družice 
NEAR a na možnom rozšírení jej meraní aj 
o meranie gama žiarenia unikajuceho 
z povrchu Mesiaca a atmosféry Zeme 
počas preletu družice v okolí týchto ob
jektov. Úspešná misia Pathfindera revitalizovala 
aj projekty vyslania človeka na Mars. Ako 
jeden z vážnych problémov, ktorý bude 
treba detailne pochopiť a preskúmať, je 
žiarenie, ktorému budú astronauti vysta
vení na povrchu Marsu. Skúsenosti zo 
simulácií radiačného prostredia v minu
losti sa budeme snažiť využiť aj pri príprave 
tohto projektu. Vravieť o jeho konkrét
nej podobe je však predčasné. V spoluprá
ci s poprednými zahraničnými inštitú
ciami vidíme jednu z perspektívnych mož
ností zapojenia nášho pracoviska d o  
moderného kozmického výskumu aj v bu
dúcnosti. 

Doc. RNDr. Jozef Masarik, CSc. 
Duebendorf. 24. 7. 1997 

Na Právnickej fakulte UK sa 
v dňoch 6.-15. júla 1997 uskutočnila 
Letná škola rímskeho práva k nehnu-
telnostiam. ktorú pripravila katedra 
rímskeho práva ako súčasť progra
mu CEEPUS. Na projekte sa 
zúčastnili zástupcovia dvoch zahra
ničných univerzít - za všetkých napr, 
prof. Dr. Gerhard Thür a Dr. Hannes 
Hinker z Inštitútu rímskeho práva 
a antickej právnej histórie Univerzity 
Karia Franza vGrazi,  dekan Právnic
kej fakulty prof. Dr. Imre Molnár 
a doc. Dr. Eva Jakab z katedry rím
skeho práva Univerzity Jozsefa Attilu 
v Szegede. 

Letná škola 

rímskeho práva 

Zaujímavé referáty prezentovali pro
fesori i študenti všetkých troch zúčast
nených strán - študenti si ich pod 
odborným vedením pedagógov pripra
vili počas predchádzajúceho semestra. 
Vzhľadom na internacionálny charakter 
podujatia bola rokovacím jazykom 
nemčina. Okrem čisto romanistic-
kých príspevkov odzneli aj referáty, 
ktoré sa venovali odkazu rímskeho 
práva v platných kodifikáciách súkrom
ného práva viacerých európskych 
štátov 

Obsahom Letnej školy rímskeho prá
va k nehnuteľnostiam bol nielen 
vedecký program s kontroverznými vý
menami názorov v diskusii, ale aj 
sprievodné kultúrno-poznávacie akcie, 
v rámci ktorých účastníci navštívili Kan
celáriu prezidenta SR, mestské múzeá, 
absovlovali prehliadku mesta i dva kon
certy. 

Na záver prijali účastníci letnej ško
ly "Bratislavské memorandum": 

"My, právnici z krajín okolo Dunaja 
a Adrie, hlásime sa k povinnosti utvá
ral budúcnosl našich krajin v duchu 
našej spoločnej právnej tradicie. Spra
vodlivosť je základom úspešného 
technického a hospodárskeho vývoja. 
Potvrdzujeme naše spoločné pestova
nie rímskeho práva v právnickom 
štúdiu: rímske právo je spoločným ná
strojom a spoločným dorozumievacím 
prostriedkom všetkých európskych 
právnikov.' 

Budúci rok sa toto plodné podujatie 
uskutoční na univerzite v Szegede 

Ivan Haramia 
Vladimír Sika 

15 



VÝSKUMY POTVRDZUJÚ BOHATŠÍ ŽIVOT ŠTUDENTOV-SENIOROV 

Vznik Univerzít tretieho veku ako inštitúcii pre špecifické záujmové štúdium seniorov vytvoril možnosť vstupu na akademickú pôdu aj 
rudom v zrelom veku. Prvou takouto univerzitou bola univerzita v Toulouse vo Francúzsku založená v roku 1973 P. Vellasom. Jej 
cieľom bolo "...ponúknuť osobám tretieho veku program činností, ktoré by zodpovedali podmienkam, potrebám a ašpiráciám, aké sú 
tomuto veku vlastné". Z iniciatívy profesora Vellasa vznikla v roku I975 aj medzinárodná svetová asociácia UTV (AIUTA), ktorá si 
vymedzila za cieľ účinne napomáhať zlepšovaniu životných podmienok starších ľudí v dnešnom svete tak, aby nacfalej mohli hrať 
aktívnu úlohu a mohli byť užitoční v spoločnosti. Najnovšie štatistiky ukazujú, ž e  v súčasnosti existuje okolo 1700 U T V  v o  viac 
ako dvadsiatich krajinách a neustále sa zriadlijú dálšie. 

Prvá Univerzita tretieho veku na Slovensku vznikla na pôde Univerzi
ty Komenského v Bratislave v roku 1990. Kým do jej prvého ročníka sa 
v šk. roku 1990/91 zapísalo 235 poslucháčov, v šk. roku 1996/97 počet 
študentov predstavoval už 822, z toho 76,5% žien. 

Podľa vzoru Bratislavy začalo v nasledujúcich rokoch v SR pôsobiť ďal
ších päť UTV - v Nitre, Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline a Zvolene. O ne
všednom záujme tretej generácie o studium na UTV v SR svedčí nárast 
počtu poslucháčov - z 235 v šk. roku 1990/91 na 2012 v šk. roku 
1996/97. S cieľom vzájomnej spolupráce a pomoci bola 1. decembra 1994 
založená Asociacia slovenských UTV. 

Praktické skúsenosti zo sedemročnej činnosti Univerzít tretieho veku 
na Slovensku dokreslUjú vysledky viacerých prieskumov a výskum 
realizovaný UTV UK koncom minulého roka. 

Napríklad v roku 1966 organizovala profesorka Szwarc z Varšavy európ
sky výskum pod názvom Geriatrická škála depresií u seniorov, do ktorého 
sa zapojilo zo SR 50 študentov - seniorov a 50 starších osôb, ktoré neboli 
poslucháčmi UTV. Výskum ukazal. že medzi poslucháčmi UTV je 74% 
osôb bez depresií, 20% mava ľahké depresie a len 6% trpia íažkymi depre
siami. Zo starších ľudí, ktorí neboli poslucháčmi žiadnej formy štúdia, 
len 40% je bez depresií, až 50% mava ľahké depresie a 10% trpí 
tažkymi depresiami. Výskum preukazal, že starší ľudia, ktorí študuju 
na UTV a majú tak k dispozícií novy životný program, cítia sa zdravšie, 
telesne i duševne vitalnejšie. život pre nich dostal nový zmysel a ďalšie 
dimenzie. 

Rozsiahlejší výskum, ktorý medzi svojimi poslucháčmi uskutočnila 
UTV UK v Bratislave, priniesol zaujímavé vysledky, s cennou výpoved
nou hodnotou o efektivite vzdelávania generácie tretieho veku. V struč
nosti uvadzame jeho výsledky. 

V UTV UK je zapísaných 822 poslucháčov, z toho 629 žien Pomer 
muži : ženy = 1 . 4  obsahovala i skúmana vzorka v počte 414 (94 mužov, 
313 žien, 7 respondentov pohlavie neuviedlo). 

Motivácia ku štúdiu je významnou pedagogicko-psychologickou kate-
goriou, ktorá ovplyvňuje rozhodovanie študovať a prečo isf študovať. Do
tazník ponúkol respondentom 7 možností motivácie ku štúdiu: 

a) záujem rozšíriť svoje vedomosti vo vlastnom odbore uviedlo 71 frek
ventantov = 17%; 

b) záujem rozšíriť si svoje vedomosti v odbore, na ktorý nemali čas v pra
covnom procese a bol ich záujmom, uviedlo 265 frekventantov = 64%; 

c) naplnenie túžby študovať na VŠ uviedlo 119 = 29%; 
d) snaha vyrovnať sa partnerovi, priateľovi, okoliu, uviedlo 19 frekventan

tov = 4,6%; 
e) potrebu spoločenského kontaktu uviedlo 114 = 27,5%; 
f) potrebu kvalitného využívania voľného času 187 = 45%; 
g) potrebu inovovania a rozširovania vedomostí z dôvodu ich využívania 

v ďalšej profesii uviedlo 86 = 20%. 

Základnou a najfrekventovanejšou formou štúdia v UTV su prednášky. 
Poslucháči veľmi kladne hodnotia u lektorov využívanie príkladov zo živo
ta. z praxe, čo poslucháčom umožňuje konfrontovať svoje názory, vedo
mosti a životné skúsenosti. Poslucháči odporúčajú častejšie využívať 
diskusiu (123 odpovedi) a priame poznávanie predmetov na exkurziách 
a filmoch (117 odpovedi). Vo všetkých odboroch štúdia uprednostňujú 
hlavne poznávacie výchovno-vzdelávacie exkurzie, a to nielen z dôvodu 
priameho poznávania predmetov, ale aj z túžby po spoločenskom kontak
te, zmene stereotypného života a túžby po cestovaní. 

Ďalšia časť dotazníka bola zameraná na používanie foriem skúšania 
a ich primeranosť, keďže sa k nim vo vzdelávacom procese UTV viaže naj
viac diskusií a polemík. Poslucháči mali možnosť výberu zo šiestich foriem 
skúšania, ktorých možnosť výskytu respondenti označili nasledovne: 

- skúšanie ústne (individuálne): 42 
- skúšanie písomnou formou (test s možnosťou výberu odpovedi): 291 
- skúšanie písomným vypracovaním zadanej otázky: 72 
- skúšanie formou obhajoby vlastnej seminárnej práce: 23 
- skúšanie formou diskusie na danú tému: 128 
- skúšanie formou praktických cvičení: 15 
- iná forma: 5 

Poslucháči potvrdili, že im najviac pri skúšaní vyhovujú testy s mož
ným výberom správnej odpovede, ktoré sú aj na UTV najpoužíva
nejšie. 

Pomoc pri učení, ale i využívanie formy samostudia je dôležitým fakto
rom pri vzdelávaní seniorov. Z odpovedí na otázku, kto frekventantom naj
viac pomáha pri učení, vyplynulo, že až 85% respondentov študuje samo 

statne, Čo je veľmi významné vzhľadom na potiebu pravidelného riadene 
ho sebavzdelávania, v 11% prípadov pomáha spolužiak, spolužiačka. Pri 
zisťovaní názorov frekventantov štúdia na osobnosť učiteľa a ktoré stránky 
osobnosti učiteľa najviac oceňujú, ukázalo sa, že si vážia ochotu predná 
šať seniorom, kolegialnosť a rovnocennosť v diskusii, srdečnosť, pozornosť 
a milý prístup, ochotu a trpezlivosť, zanietenosť a zodpovednosť, úprimnosť 
a radosť z odovzdávania vedomostí. 

Z odborných vedomostí, schopností a zručností učiteľa najviac oceňuju 
vysokú odbornosť, fundovanosť a profesionalitu, prístupnú a zrozumiteľnú 
techniku prednášania. dochviTnosť a presnosť, poznatky a životne skus« 
nosti, učivo podané primerane osobnosti seniorov, používanie názorných 
ukážok a didaktickej techniky 

Závet dotazníka bol venovaný zisteniu osobných pocitov frekventantov 
štúdia v UTV Na otázku, ako sa cítia odkedy navštevujú UTV. posluchači 
volili tieto odpovede: 

lepšie a mladšie uviedlo 148 (36%) 
zdravšie 46 (11%) 
menej sa zaoberajú svojmu 
zdravotnými problémami 26 (6.3%) 
menej ich trapia rodinne problémy 28 (6.8%) 
nepociťujú sociálne problémy 16 (3.9%) 
optimistickejšie su naladení 1 1 (28%) 
zmeny nepociťujú 77 (5.3%) 
su pesimisticky naladení 7 (0.5%) 
snažia sa získať sebavedomie 4 (1%) 

Z výsledkov |e jasne vidieť, že všetky kladne odpovede vysoko p<*»vyAu|u 
negatívne vyjadrenia 

Pri zisťovaní, ako sa naplnHi očakavania frekventantov z tejto kxmy vzde 
lavania. z 414 iba 11 respondentov (2. 6%) vyjadrilo čiastočnú s{)ofcoino»( 
a len 3 respondenti (0. 7%) nespokojnosť (pnŕina nespokojnosti poslu 
chači by uvítali formu kvalrfikačneho v/delavama č m  by r h  d*)4om nutl 
inú hodnotu) 

Názory frekventantov štúdia, výsledky dotazníkovej výskumnej metódy 
doplnilo interview s pedagógmi UTV. Vybraných bolo pať pedagógov 
rôzneho veku, muži aj ženy, tak niekoľkoroční ako i noví učitelia UTV. 
Na otázku: Ako ste sa stali učiteľom v UTV odpovedali všetci jednotne: 
K tejto práci ich priviedlo pracovné zaradenie na fakulte a kolegovia z pra 
coviska. Prostredie UTV hodnotili ako veľmi motivujúce pre ich prácu a vy 
jadrili veľký záujem v UTV vyučovať. Na otázku: Akú prípravu si vyžadu/e vy 
učovanle v UTV, opýtaní učitelia odpovedali, že vyučovanie v UTV si vyža 
duje špeciálnu prípravu: 

1. pripraviť sa teoreticky tak. aby bolo učivo podané zrozumiteľnou for 
mou pre všetkých, 

2. je potrebné vymedziť si určitý priestor, s ktorým sa treba aktívne výrov 
nať priamo na prednáške v rámci diskusie a byť pripravený odpovedať 
na otázky študentov. 

Ďalej je potrebné vopred písomne pripraviť pre poslucháčov obsah pred 
nášanej témy a viac názorného materialu Učebná latka musí byť rozdele 
ná iným spôsobom ako u denných študentov, keďže frekventanti UTV 
dostávajú z niektorých vyučovaných tém len základné informácie Výučba 
vyžaduje dôkladnejšiu prípravu diskusie, pretože posluchači radi diskutujú 
a téma ich vždy zaujíma. 

Na tretiu otázku V čom vidia učŔelia UTV rozdiely v realizácii vyučovacie 
ho procesu, ako sa im prednáša a vedie seminár, uviedli: 

- pri prednášaní je potrebné zohľadniť rôzne vekové i vedomostné zloženie 
poslucháčov, 

- je to veľká zodpovednosť prednášať poslucháčom UTV, pretože sú to 
vzdelaní ľudia, ktorí sa mimoriadne pripravujú a ich diskusie su kvalifiko 
vané, 

- pedagóg by mal byť schopný pretlmočiť individuálnu skúsenosť poslu 
cháčov do teoretickej roviny a zovšeobecniť ju. 

- poslucháči UTV na rozdiel od mladých vedia načúvať, sú vďačným publi 
kom, 
výučba v UTV obohacuje nielen poslucháčov, ale i učiteľa, má 0b0|Stran 
ný efekt, 
niektorí frekventanti napr. v odbore Etnografia a folkloristika sa zaoberajú 
vedeckými prácami, písaním monografií, čím sú katedre nápomocní, 
oproti dennému štúdiu prevládajú v UTV väčšinou prednaškovo diskusne 
formy stretnutia 

Mgr N Hrapková 
tajomníčka UTV UK v Bratislave 
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Počuť pri monopolizácii výučby západných jazykov, najmä angličtiny, zmienku o jazykoch slovanských, je vzácnosť. O to väčšia, ak 
ide o slovenčinu a ak si ju ako predmet svojho záujmu vyberú nielen Slovania. Významný podiel na prenikaní slovenčiny do zahra
ničia má nemálo rokov aj Ústav jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov UK, ktorý v dňoch 7. júla - 1. augusta 
pod vedením PhDr. Terézie Igazovej a skúseného kolektívu pedagógov uskutočnil už 7. ročník letného kurzu slovenského 
jazyka. Zúčastnilo sa ho 52 frekventantov z 24 krajín sveta - z Európy, amerického kontinentu, Japonska i dalekého Nového Zélandu. 
Už tradične boli medzi nimi aj poslucháči lektorátov slovenského jazyka v zahraničí, slovakísti a slavisti z Poľska a Maďarska. V tomto 
roku k nim pribudli aj 30 krajania a slovakisti, ktorým účasť na kurze zabezpečilo Ministerstvo školstva SR v rámci Svetového roku 
Slovákov. 

j'iSéHii 

Frekventanti boli rozdelení 
podľa vstupných testov d o  
7 skupín - o d  úplných začia
točníkov až po pokročilých. 
Vyučovanie bolo diferen
cované - u začiatočníkov 
sa dôraz kládol na roz
víjanie rečovo-komuníkač-
ných zručností, záujemcovia 
z tých pokročilejších mali 
napr. možnosť si vypočuť 
i cyklus prednášok o výz
namných osobnostiach slo
venskej literatúry. Odborníci 
z oddelenia jazykovej prí
pravy ÚJOP UK, ktorí zabez
pečovali vyučovací proces, 
využívali na oživenie výučby 
jazykové laboratóriá a rôz
norodé formy práce, všetky 
študijné skupiny okrem zá
kladnej študijnej literatúry 
pracovali s audio a video nahrávkami, filmami a ďalšími didaktic
kými pomôckami. Vyučovanie prebiehalo doobeda, zvyšok dňa 
vypĺňali rôzne akcie podľa záujmu poslucháčov. Uskutočnili sa 
prednášky zo slovenských reálií, frekventanti mali možnosť po
znať historické a kultúrne pamiatky Bratislavy a okolia, absolvova
li výlet do Modry a Smoleníc, besedovali s novinármi, radi sa stre
távali v klube školy a naučili sa aj variť typické slovenské 

C e z  s lovenčinu d o  sveta  
jedlo. K obohateniu zážitkov 
nemalou mierou prispela aj 
účasť na podujatiach Kultúr
neho leta 1997. 

Napriek velkým vekovým 
rozdielom - od 16 d o  72 ro
kov - vznikli medzi účastníkmi 
pekné priateľské vzťahy. Let
ný kurz slovenského jazyka 
bol ukončený malou slávnos
ťou, na ktorej spolu s riadite
ľom doc. PhDr. Antonom Gaj
došom, DrSc., a pedagógmi 
ÚJOP UK sa zúčastnili aj hos
tia z MŠ SR, ako i výkonný 
riaditeľ Slovenského výskum
ného ústavu v USA p. Belian-
sky. Okrem odovzdania po
tvrdení o absolvovaní kurzu 
účastníci zatlieskali aj víťa
zom súťaží O túlavú topánku 
a Čo vieš o Slovensku. 

A tak po úspešnom ukončení ď a l i e h o  ročnfca letného kur
zu slovenského jazyka si želáme, aby sa i naďalej rozrastali rady 
zahraničných záujemcov o slovenčinu, ktorí budú radi 
poznávať nielen náš jazyk, literatúru a kultúru, ale aj krásy na
šej vlast. 

Mgr. Darina Kováčikova 
ÚJOP UK 

Študenti UTV na návšteve univerzity v Groningene 

V zaplnenej Aule Univerzity Komenskeho odovzdal dňa 4. júna 1997 
prorektor UK doc. S. Kalavský diplomy 145 študentom Univerzity tretieho 

veku - seniorom a invalidným dôchodcom. Na slávnostnom akte boli prítomní 
predstavitelia fakúlt UK a další hostia. 

Prvá výstava 
diplomových prác 

Vo výstavnej sieni ATRIUM Umelec
kej besedy Slovenska v Slovenskom 
rozhlase na Mýtnej ulici mohli náv
števníci počas celého mesiaca jún 
obdivovať diplomové práce absol
ventov katedry výtvarnej výchovy 
Pedagogickej fakulty UK. Išlo o prvu 
výstavu, na ktorej absolventi mali 
možnosť prezentovať svoje práce 
vytvorené v rokoch 1995-1997. 

Umenie absolventov predstavili prace 
z oblasti kresby, grafiky, maľby, kerami
ky, fotografie a šperku, kťore odzrkadlili 
nielen individuálnu poetiku jednotlivých 
autorov, ale zároveň reprezentovali 
výsledky práce pedagogov katedry 
výtvarnej výchovy - ak. maliara Z Bráz
dila, ak. sochára A Drahoša. ak. sochá
ra V. Durbáka, ak. maliara doc S Ha-
rangozóa, ak maliara prof K. Ondreič-
ku, ak. maliara doc. E. Sedlaka, u m  
fotografa Mgr. F Tomíka a ak maliara 
doc. J. Trepača. 

PhDr. Ladislav Hrnčírik 
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Poznatky z o  zahraničných ciest  

AMERICKÉ ŠKOLY ZBLÍZKA 
Postrehy z návštevy Florida Atlantic University 

Vďaka pozvaniu americkej strany 
absolvovala skupina pedagógov a psy
chológov z Filozofickej fakulty UK 
v Bratislave koncom októbra a začiat
kom novembra 1996 študijný pobyt na 
FAU - Florida Atlantic University. Tím 
psychológov a pedagógov sa totiž 
podujal od školského roka 1996/97 
realizovať projekt Alternatívnej uči
teľskej prípravy (AUP), ktorý predstavu
je inováciu v súčasnom vzdelávaní bu
dúcich učiteľov na FiF UK. Prirodzene, 
tento projekt je v počiatočnom štádiu 
realizácie a experimentálneho overo
vania a v súvislosti s jeho koncipova
ním sme analyzovali súčasné trendy 
vzdelávania vo svete. Z množstva 
známych netradičných prístupov k prí
prave učitefov nás inšpiroval projekt 
alternatívneho vzdelávania učiteľov 
na FAU - GENESIS/GATE, s ktorou FiF 
UK v októbri 1996 podpísala doho
du o spolupráci. Ťažisko spoluprá
ce medzi F A U  a FiF UK je práve 
v týchto dvoch uvedených projek
toch - GENESIS/GATE a AUP. 

V rámci spolupráce predstavitelia a uči
telia z F A U  - realizátori programu 
G E N E S I S  Teacher Education Project -
navštívili v apríli a máji 1996 Filozofickú fa
kultu UK a oboznámil i  členov tímu A U P  
s teoretickými východiskami, zámermi, 
postupmi a základnými podmienkami pre 
uskutočňovanie projektu GENESIS.  Záro
veň sme mali príležitosť americkým kole
g o m  vysvetliť podstatu a ciele projektu 
Alternatívnej učiteľskej prípravy na FiF UK, 
ktorý svoj im ideovým poslaním je veľmi 
blízky projektu GENESIS.  Preto s m e  
ocenili aj možnosť osobne s a  oboznámiť 
s jeho obsahovou, organizačnou a prak
tickou náplňou, ktorú členom nášho tímu 
poskytla návšteva Florida Atlantic Uni
versity. 

H n e d  v úvode pobytu n a  spoloč
n o m  stretnutí členov pracovných tímov 
z oboch univerzít boli prezentované 
základné zamerania oboch projektov, 
sprevádzané bohatou diskusiou, ktorá p o  
kračovala počas celého pobytu a umož
nila tak poznať všetky súvislosti aplikácie 
oboch projektov. 

Prínosom pre nás boli aj informácie 
o štúdiu n a  FAU, najmä o postavení, or
ganizácii a úlohách College of Education 
FAU, zodpovednej  z a  prípravu budúcich 
učiteľov a o možnostiach univerzitného 
štúdia učiteľov z praxe, zapojených d o  
projektu GENESIS.  

Večerné hodiny pobytu na F A U  patrili 
prednáškam členov nášho tímu o pred
mete vedecko-výskumnej a pedagogickej 
činnosti v rámci projektu A U P .  V prvý pra
covný deň predniesol dekan FiF UK prof. 
PhDr. J á n  Paulíny, CSc., prednášku n a  
tému "Vývin osnov a náplne štúdia n a  
humanitných fakultách n a  Slovensku po 
roku 1989", n a  ktorú nadviazala prednáš

ka PhDr. Márie Kuklišovej, CSc., pod náz
v o m  "Školský systém a príprava učiteľov 
na Slovensku". V nasledujúce pracovné 
večery v auditóriách College of Education 
F A U  odzneli príspevky PhDr. Danky Ce
chovej "Alternatívny projekt prípravy uči
teľov n a  FiF UK", PhDr. E v y  Kováčovej-
Szobiovej, CSc., "Cesty identifikácie 
a rozvíjania tvorivosti u žiakov a študen
tov" a PhDr. Márie Bartalošovej, CSc., 
"Učiteľ a neštandardné situácie v škole". 
S ďalšími prednáškami vystúpili PhDr. 
Zlatica Bakošová, CSc., n a  tému "Rodina 
na Slovensku a štýly výchovy v rodine", 
PhDr. Mirina Hochelová sa venovala 
vzťahu "Zdravý učiteľ - zdraví žiaci" 
a "Alternatívne školy na Slovensku' zblízka 
predstavila pritomným učiteľom a študen
t o m  F A U  PhDr. Mária Matulčiková, CSc. 
Pozitívna spätná väzba na jednotlivé vy
stúpenia s a  prejavila v bohatei diskusii 
a v záujme o publikovanie našich príspev
kov v amerických pedagogických a psy
chologických časopisoch. 

Okrem prednášok sme absolvovali 
aj ďalšie vystúpenia na dvoch seminároch 
- na Boca High School a Acreage Pines 
Elementary School, kde sme mali mož
nosť diskutovať s učiteľmi aj študentmi 
školy nielen o problémoch realizácie pro
jektu GENESIS, ktorý tu prebieha, ako a| 
o našom projekte AUP, i o podmienkach 
práce učiteľov na školách v USA a na Slo
vensku. Zaujímavé boli poznatky o výuč-
bovej praxi n a  základných a stredných 
školách týkajúce sa najmä kvalifikačného 
rastu učiteľov, ich spoločenskej pozície, 
materiálno-technického vybavenia škôl, 
prepracovaného systému spolupráce ško
ly a rodiny, účasti niekolkých učiteľov n a  
výučbe súčasne, ako aj účasti dobrovoľ
níkov v školách a iné. Okrem toho sme 
mali možnosť priamo sa zúčastniť výučby 
n a  F A U  a prostredníctvom ukážok práce 
psychológa z projektu GENESIS oboz
námiť sa s metódami spolupráce psycho
lógov s učiteľmi problémových detí. 

N a  Florida Atlantic University existuje 
dobre fungujúci systém spolupráce uni
verzity a "cvičných" stredných a základ
ných škôl. Participácia študentov na čin
nosti týchto škôl umožňuje tak realizovať 
zámery Projektu GENESIS/GATE v prakti
ckej i výskumnej línii, čo sa premieta d o  
zvyšovania kvality vyučovacieho procesu 
a tiež d o  vzdelávania učiteľov. Plnenie 
cieľov sa sústavne sleduje prostredníct
v o m  informácií od učiteľov, pracovníkov 
školy, študentov zaangažovaných na 
projekte, rodičov, ako aj na základe výs
kumov, ktoré zväčša realizuje Department 
of Psychology FAU. Do spolupráce sú za
pojené aj niektoré materské školy, 
v ktorých sa zámery projektu GENESIS 
realizujú u ž  od raného veku. 

Okrem univerzitných pracovísk n á m  
hostitelia umožnili navštíviť aj viaceré zá
kladné a stredné školy v rôznych častiach 
Floridy, z ktorých väčšina bola zapojená 
d o  projektu. Hneď v prvý deň nášho po

bytu s m e  navštívili A.D. Henderson Uni
vers i ty  Laboratory School ,  ktorá sídli 
v bezprostrednej blízkosti areálu F A U  a |e 
d o  projektu G E N E S I S  zapo|ená v praktic
kej i výskumnej  rovine Prijatie n a  školách 
malo v ž d y  podobný priebeh - najprv nás 
prijal riaditeľ školy a uskutočnilo s a  stret
nutie s učiteľmi, špeciálnym pedagógom, 
sociálnym pracovníkom, psychológom 
a koordinátorom pre spoluprácu F A U  
a príslušnej školy P o t o m  s m e  sa zúčast
nili priamo n a  výučbe  v triedach 
Atmosféra bola prijemná, deti prijímali na
šu prítomnosť a k o  bežnú súčasť práce 
v škole. V triedach s približne 30 deťmi 
sme neraz videli okrem učiteľa aj asisten
tov, ktorí sa venovali  výn imočným deťom -
či u ž  zaostávajúcim alebo n a d a n ý m  Pri
tom asistenti pôsobili a k o  prirodzená 
súčasť vyučovania a skupinka deti, s kto
rou pracovali, riešila úlohy primerané ich 
úrovni Tento typ vyučby viacerých uči
teľov v triede nie |e n a  školách zapoienych 
d o  proiektu GENESIS  o|edmely Naopak, 
patrí k b e ž n ý m  formám vyučovania, keďže 
na floridských školách  je značný počet 
deti imigrantov z rôznych časti sveta, kto
ré často ovládaiu  iba svoi  materinsky |a 
zyk Angličtinu pomahaiu defom  rôzneho 
veku  0sv0)0vať si učitelia z c h  domov 
skych krajín Nemenej pozoruhodný  bol 
pre nás a| systém prace  a účasť dobro
voľníkov v základných školách  ktorí sa 
venujú deťom sociálne, mentálne, zmy
slovo handicapovaným alebo výnimoč
ným. Zloženie dobrovoľníkov  je rôznoro
dé: osamelí ľudia, zväčša učitelia na 
dôchodku, ale aj odborníci - vedci, umel
ci, ktorí venujú veľa voľného času rozvíja
niu záujmov detí. Spravidla pracujú na tej 
škole, ktorú navštevujú ich deti či vnúčatá. 
A j  týmto s p ô s o b o m  s a  prirodzenou ces
tou rozvíja spolupráca školy s rodinami. 

Pri prehlbovaní spolupráce školy a ro
diny m á  v ý z n a m n ú  a nezastupiteľnú úlohu 
psychológ. Pôsobí n a  každé] z o  škôl za
radených d o  projektu GENESIS.  Náplň 
jeho činnosti j e  podobná a k o  u našich 
školských psychológov, väčší  dôraz než 
u nás  sa však kladie n a  prevenciu rôzny
ch porúch. O k r e m  toho americkí rodičia 
často sami iniciujú kontakt s psychológom 
a považujú h o  z a  prirodzenú súčasť sta
rostlivosti školy o ich dieťa. 

Napriek relatívne krátkemu pobytu sme 
si mohli na základe návštev rozličných 
škôl utvoriť obraz o fungujúcei propoje
nosti univerzitnej výučby s praxou, o sna
h e  prekonať izolovanosť univerzitného 
štúdia o d  reálnej praxe a skorigovať prefe
rencie teoretickej výučby učiteľov n a  vy
sokých školách 

Skúseností a poznatky, ktoré s m e  získa
li, považujeme z a  užitočné a inšpiratív
n e  z viacerých hľadísk. J e d n ý m  z nich 
|e i snaha skvalitniť a| u nás  prípravu uči
teľov, psychológov a pedagógov budu 
ceho tisícročia. 

P h D r .  E v a  S z o b i o v á ,  CSc.  
Katedra p s y c h o l ó g i e  F iF  U K  
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UPPSALSKO-BRATISLAVSKÁ SPOLUPRÁCA V OBLASTI RELIGIONISTIKY 

Za najefektívnejšiu a najplodnejšiu medzinárodnú spoluprácu v rámci univerzít možno asi pokladať spoluprácu konkrétnych pra
covísk a konkrétnych odborníkov. V rámci takejto 'mikrospolupráce' sa rodia ovefa pevnejšie väzby, než v rámci proklamovaných 
vefkých projektov. Aj konkrétne výstupy bývajú obvykle oveľa hmatateľnejšie a v konečnom dôsledku aj perspektívnejšie. Pred 
krátkym Časom došlo k nadviazaniu práve takejto užšej odbornej spolupráce medzi dvoma neveľkými univerzitnými pracoviskami 
vo Švédsku a v Bratislave, medzi novovytvoreným oddelením religionistiky pri katedre etnológie FIF UK a katedrou 
náboženstiev Univerzity v Uppsale. 

Religionistika, ktorá obsahovo zodpovedá 
anglosaskej disciplíne 'History of Religions', bola 
na Filozofickej fakulte UK etablovaná len 
nedávno. Ako nová vedecká disciplína, ktorá ne 
nachádza oporu v nejakých starších domácich 
tradíciách, nemala religionistika prirodzene 
inú možnosť, než hľadať 'vzorového' partnera 
v zahraničí. Napokon, po dôkladnom zvážení 
relevantných európskych religionistických praco 
vísk, bola vybratá švédska Uppsala, kde sa 
špičková religionistika pestuje už takmer sto 
rokov. 

Vdaka podpore vzdelávacej Nadácie Jána 
Husa, ktorá sa orientuje aj na pomoc novo 
vznikajúcim odborom v rámci humanisticky 
orientovaných univerzitných pracovísk, bolo 
možné vypracovať projekt viacročnej lizkej 
spolupráce uppsalského a bratislavského 
religionistického pracoviska. Projekt smeru 
je k vybudovaniu samostatnej bratislavskej 
katedry religionistiky, ktorá bude nadväzovať 
z veľkej časti na tzv. severskú školu religion« 
tiky. 

V prvej fáze spolupráce bol na 'kontaktnú* stáž 
do Uppsaly vyslaný asistent oddelenia religionis-
tiky - Mgr Milan Kováč. Stáž sa ukázala byť 
úspešnou a boli dohodnuté ďalšie konkrétne 
kroky spolupráce: prednášky uppsalských pro
fesorov pre našich študentov v Bratislave v škol 
roku 1997/90. vydanie učebných skript, na pri 

pravú ktorých bola využitá vynikajúca uppsalská 
univerzitná knižnica Carolina Rediviva a konzul
tácie miestnych odborníkov, výmena vedeckých 
štúdií a publikácií, spolupráca vo výskume, per 

tfWtimt 

spektívne výmeny pedagógov a spoločné uspo
riadanie vedeckých konferencií 

Hlavnou špecializáciou uppsalských religionis-
tov sú staré indoeurópske náboženstvá, v čom je 
možné nájsť množstvo styčných bodov s našim 
profilujúcim sa pracoviskom 

Švédskej religionistike však nie je cudzie am 
štúdium starých amerických náboženstiev alebo 
štúdium islamu, či náboženskej ikonografie, čo 
tiež do veľkej miery zodpovedá orientácii brati
slavských religionistov. 

Z tejto spolupráce bude profilovať samozrejme 
predovšetkým slovenská strana, nemožno však 
podceňovať ani náš príspevok v podobe aktív
nych terénnych výskumov, ale i špecifických 
teoretických štúdií založených na našom pô
vodnom skúmaní spoločných odborných prob
lémov 

Religionistika je jednou z mála vedeckých 
disciplín na Filozofickej fakulte UK, ktorá sa hned 
od svojho vzniku vyvíja v úzkom styku 
s odborným dianím v západnej Europe Dava 
nám to všetky predpoklady držať prst priamo na 
pulze vedeckého vývoja v tejto oblasti a stať 
sa tak v dohľadnej dobe rovnocenným partne 
rom významných svetových religionistckych 
pracovísk 

Milan Kováč 
Oddelenie religionistiky 

katedra etnológie FiF UK 

Komenský by mal radosť 
Chceš sa dozvedieť nieto o svojej obľúbenej hudobnej skupine? 

Zaujíma Ca účinkovanie našich hokejistov v NHL? Chceš si prečítať 
rozprávku alebo radšej navštíviť Louvre, páčia -sa ti najnovšie mo
dely  áut alebo chceš navštíviť ZOO? Čo tak pozrieť sa, ako (o prá
ve teraz vyzerá na Niagarsh/ch vodopádoch, či neprší na Biely 
dom, aký je. pohľad na Bratislavu z vesmíru? Tieto možnosti malo 
a odpovede na desiatky dalších otázok nailo 200 detí, ktorí 
sa v štyroch turnusoch vystriedali na treťom ročníku letné
ho tábora na pôde Mľľ UK, keď si "zalistovali" v táborovej 
"homepage". 

S myšlienkou spojiť v dennom prázdninovom tábore bratislavských 
iletí tradičný oddychový program so zábavným a nenásilným oboz
namovaním sa s iýpočtovou technikou, s využívaním aplikácií Win
dows, so základmi programovania a práce v sieti Internetu, prišli 
pracovníci katedry l y n č o v a n i a  informatiky MFľ UK. Letná táborová 
škola veľmi rýchlo získala medzi rodičmi popularitu ako jedna z dal
ších možností zabezpečiť deťom <xl 8 do 15 rokov zaujímavý a zmys
luplný prázdninový týždeň. Organizovanie celej akcie vyžaduje veľa 
práce, ktorú lykonáva niekolko zanietených pracovníkov katedry 
nad rámec svojich povinností. Poplatok za týždenný pobyt dieťaťa je 
určený na stravu a symbolické odmeny pre inštruktorov. Napriek to
mu, že n ejde o zárobkovú akciu, л ú pracovníci katedry rozhodnutí 
organizovať ju aj v budúcnosti, najmä kvôli vlastným študentom pe
dagogického štúdia informatiky. Sú to totiž práve študenti, v ktorých 
kompetencii je pripraviť odborný obsah Letného tábora - katedra má 

len poradnú funkciu - a je radosť ich pozorovať, s akou chuťou tábor 
pripravujú a ako vo funkcii inštruktorov pracujú s deťmi rôznych vv 
kový'ch kategórií. Možno si predstaviť lepšiu pedagogickú prax? 

Tohoročná Letná táborová škola sa niesla v znamení prieskumu 
vesmíru. Deti tvoril i  posádku vesmírnej lode a podľa veku a stupňa 
z\'ládnutia práce s počítačom boli rozdelené na mladších a starších 
"kadetov", ktoré viedli "kapitáni" študenti pod velením "majora" Všet
ci mali do plastu zaliate preukazy s menom a hodnosťou, kde 
"kapitáni" zaznamenávali "frčky za úspešné splnenie úloh pri prie
skume vesmíru. Svoju "vesmírnu lod" riadili a potrebné údaje 
o jednotlivých planétach, ale hlavne o Zemi, získavali pomocou 
"palubných počítačov". Posádka mala kdispozícii 16 počítačov pripo
jených do fakultnej siete a do celosvetovej siete Internetu S počíta
čom pracovali deti denne tri hotliny a po niekolkých dňoch si už 
viaceré z nich vedeli vytvoriť na Internete aj vlastné domovské strán
ky. Väčšiu časť dňa bola posádka "xylodená" na Zemi Návštewt ZOO 
a množstvo hier boli vždy spojené s aktívnym riešením rôznych úloh, 
ktoré prinášali nové poznatky o Zenu alebo boh prípravou n a  prácu  
s počítačom 

Odbornú a obsahovú stránku Utnej táborowj školy a jej priebeh 
zabezpečujú študenti 3. a 4 ročníka Kontakt s deťmi, pri ktorom si 
môžu študenti v praxi overiť vlastné n á p a d y  a d idakt ické  postupy, к 
z hľadiska fakulty ideálna pedagogická prax Katedra \yučo\nnia in
formatik)' prišla s nápadom, pomohla pri tvorbe programu pnrho 
ročníka tábora, teraz len sleduje prácu svojich študentov, občas 
prispeje radou, a je na nich hrdá 

(et) 
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Príležitosť predstaviť výsledky vedeckovýskumnej práce 
Príležitosť nadviazať kontakty s podnikovou sférou 

Príležitosť dokázať svoju kvalitu 

na 6. ročníku výstavy 

NQVTECH' 97 - Novinky v technológiách 
v dňoch 26. - 28. novembra 1997 

v Dome techniky ZSVTS Žilina 

Výstava bude spojená s konferenciou vedeckej a technickej komunity Slovenska 
pod názvom 

"Podpora tvorivej činnosti v záujme rozvoja podnikovej sféry ", 
s diskusným fórom 

"Zosúladenie záujmov podnikovej sféry a výskumu", 
odborným seminárom 

"Novinky vedy a techniky" 
a súťažou 

"O najlepší vyriešený výskumno-vývojový problém 
prezentovaný na podujatí NOVTECH 97" 

Pre zabezpečenie účasti vysokých škôl Ministerstvo školstva SR poskytne zlavy na služby Domu techniky ZSVTS: 

Rozpočtovaná cena Cena pre V Š  
Konferenčná časť: 
vložné na konferenciu 480, 280 -
zborník I. a II. diel 360,- zdarma 
Výstava: 
plocha - voťná/m2 400,- 0,-

- krytá/m2 550,- 0,-
technická realizácia/m2 700,- 0,-
panely/ks 900,- 0,-
zborník 1x zborník pre vystavovateľský kolektív 
Ostatné: 
inzercia - 1  str. A5 1 230,- 1 230,-
prihláška do súťaže 500,- 500,-

Podmienky: Vystavovateľ bude prezentovať funkčný model, resp. iný hmotný výsledok vedeckého výskumu alebo vývoja, ktorý 
má predpoklady pre úspešnú realizáciu v praxi, alebo bude ponúkať služby z oblasti vedy a techniky. Súčasne oznámi 
Domu techniky ZSVTS v Žiline aj adresy firiem, potenciálnych záujemcov o tieto výrobky, ktorým by sa mohla zaslať pozvánka 
na toto podujatie. 

Dom techniky ZSVTS Žilina 
Vysokoškolákov 4, 011 32 Žilina 

Tel/fax: 089-64 5591 Ing Bíro@LH 6 


