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NASA UNIVERZITA 
V duchu univerzitných tradícii bol v Aule UK dňa 28. septembra 1998 slávnostne otvorený 80. akademický rok Univerzity 
Komenského. K študentom a členom akademickej obce UK sa na prahu nového akademického roka 7998/99 prihovoril 
rektor UK prof. Ing. Ferdinand Devínsky, DrSc.: 

Dôvera je kľúčom, bez ktorého je nemysliteľné napredovať 
"Universitas" ako lahodne, dôstojne a váž 

ne znie toto slovo, tento pojem, ktorý vo 
svojom stáročnom klasickom ponímaní 
znamená spoločenstvo, korporáciu, zdru 
ženie osôb zjednotených vo svojich cie 
loch a snaženiach, a pritom zaručujúce 
všetkým svojim členom maximálnu mož 
nosť prejavu svojej individuality. "Universi
tas professor um et scholar um" je práve to 
spoločenstvo učiteľov a študentov, v kto 
rom majú obe stiany svoje piáva a povin 
nosti, a ktoié obaja rovnocenní partneri do 
di žujú a ctia si piáve pielo, že je založené 
na vzájomnej dôvere. Na dôvere našich 
študentov vo svojich učiteľov, že im nezišt
ne, s vysokou odbornosťou, pravdivo odo 
vzdajú svoje vedomosti a skúsenosti tak, 
aby neboli len dobre pripravení pie život, 
ale aby dosiahli a dovideli dálej, ako ich 
učitelia. Aby vedeli ľahšie hľadať a nachá
dzať piavdu. Je založené na dôveie uči
teľov vo svojich študentov, že na našu 

Z o b s a h u :  

• Rektor UK otvoril 8 0  akademicky rok 
našej Alma mater 

• Slovo senátorom 
• I inančná zbietka na obnovu Auly UK 

pokračuje 
• Slovník základných pojmov 

kreditného systému 
• UK je účastníkom programu 

Socralos/Lrasmus 
• Medzinárodne 

o kornunitnom ošetrovateľstve 
• Žurnalisti oslavili 4b výročie 

svojej katedry 
• Botanické objavy v Blatnici 
• Súbor Camerata Comeniana 

Bratislavensis ro/o/vučal 
kaštieľ Belliai 

univerzitu prišli získať vedomosti, poznánu-
a že ideál pravdy budú dálej rozvíjať v pio 
spech pokroku celej ľudskej civilizácie 
A všetci dôverujeme tomu, že Univerzita 
Komenského, naša Alma mater i Alma ma 
ter slovenského vysokého školstva, je 
práve tým miestom, kde nájdeme to, čo 
hľadáme: stabilitu, pokoj a kľud pre štu 
dium a zmysluplnú prácu, poznanie a prav 
du Pretože piavda je súčasne aj sloboda 
ktoiá nám všetkým otváia dvere do bu 
dúcnosti. 

Ďakujem vám všetkým, ktorí ste prijali 
pozvanie a dnes sa zúčastňujete sláv 
nostného otvorenia akademického roku 
1998 -1999 v slávnej aule našej univerzity. 
V aule, ktorej stiecha mohla už byť oprave 
ná aj vdáka vašim konkrétnym príspev
kom. Srdečne vám všetkým za ne dáku 
jem. Vaša prítomnosť tu svedčí aj o tom, že 
si ctíte stáročné univeizitné tiadície a že aj 
týmto demonštrujete spolupatričnosť a in 
tegiitu akademickej obce našej univerzity, 
integiitu všetkých jej súčastí, založenú na 
spolupráci, solidarite, vzájomnom rešpekte 
a dôvere. 

Fenomén dôveiy, ako pozitívnej akade
mickej hodnoty, piežíva aj vo svete moder 

ných univeizít, i ked ho vnímame akosi 
podvedome a často možno ani nedoceňu
jeme jeho význam. Piipadá nám úplne sa
mozrejmé. že v akademickom piostredí je 
vzájomná úcta a dôveia základnou pod
mienkou pie úspešné fungovanie inštitúcie 
a piipadá nám akosi nemiestne a nepá
lí ičné spochybňovať činy a slová svojich 



kolegov a partnerov. Samozrejme, že tak 
ako nikde neexistuje dokonalosť a dokon
ca aj fyzikálne zákony predpokladajú ideál
ne stavy len ako teoretické a nedosiahnu
teľné, ani na univerzitách nevládne v tomto 
smere len ideálna situácia. Navyše pred
chádzajúcich 40 rokov tvrdo učilo a aj 
naučilo ľudí dívať sa na veci skôr s podo
zrením. Dôvera je však tým kľúčom, bez 
ktorého je vylúčené, aby akákoľvek inšti
túcia, tobôž Univerzita Komenského so 
svojimi 25 000 študentmi a 5 000 zamest
nancami, z ktorých všetci sú individuality 
a slobodné osobnosti, riadne napredovala. 
Preto aj jedným z cieľov nezávislých me
dzinárodných evaluácií Univerzity Komen
ského bolo inštitucionálne vyjadriť narasta
nie dobrého pocitu z pozitívnej atmosféry, 
ktorá sa už dávnejšie udomácňuje na našej 
Alma mater. Myslím, že všetci by sme mali 
mať velkú radosť z nasledovných konštato
vaní záverečných správ: 

"Najvyššia úroveň osobnej integrity, nad
šenia a oddanosti spoločnému dobru je 
conditio sine qua non efektívneho manaž
mentu univerzity. Zatiaľ čo sa najvýznam
nejšie západné univerzity spoliehajú na 
proces, štruktúru a dôkladne vymedzenú 
hierarchiu autorít, Univerzita Komenského 
sa spolieha na spoločenskú bezúhonnosť, 
na dobrovoľnú oddanosť jednotlivcov pre 
dobro celku. Univerzita Komenského fun
guje na základe vzájomnej ochoty a dôvery 
ľudí, ktorí nemajú mocenské ambície a ne
vedú zbytočné hádky o formalitách. Ak de
sať z dvanástich fakúlt univerzity schvaľuje 
jej terajšiu štruktúru riadenia, je nesporné, 
že Univerzita Komenského je vyspelou in
štitúciou. Táto organizácia našla alternatívu 
tak k neovládateľnému laissez faire, teda 
nenechala univerzitu napospas toku času, 
voľnému priebehu, ako aj k neplodnému 
autoritatívnemu systému riadenia. Našla 
východisko vo fungujúcej alternatíve zalo
ženej predovšetkým na dôvere, obojstran
nej úprimnosti a dobrej vôli. Toto je ne
všedný úspech, ktorý by univerzita mala 
ďalej pestovať a chrániť. Vzdávam preto 
všetkým pracovníkom univerzity poctu." 
Tolko zo záverečnej správy. 

Aj ja vzdávam poctu a dakujem vám všet
kým, ktorí ste k tomuto výsledku svojím 
dielom prispeli. Som totiž presvedčený, že 
práve toto je jedno z najväčších aktív našej 
Alma mater, ktoré nám pomohlo prekonať 
aj tie najťažšie chvíle. 

Pozitívna vnútorná atmosféra na univerzi
te má samozrejme odraz aj navonok, i keď 
si to často ani veľmi neuvedomujeme, 
považujúc to za prirodzený jav. Prispie
va k vysokému stupňu dôveryhodnosti 
v očiach domácej verejnosti i na medziná
rodnej vysokoškolskej scéne. Nielen preto, 
že Univerzita Komenského je najväčšou 
a najstaršou vysokou školou v SR, jedinou 
komplexne vybudovanou univerzitou kla
sického typu, ale najmä vzhľadom na dlho
ročnú tradíciu kvality jej vedeckej a peda
gogickej práce. Svedčí o tom skutočnosť, 
že napriek rozšíreniu siete vysokých škôl 
na Slovensku eviduje UK každoročne oko
lo 25 000 prihlášok na štúdium zo všetkých 
regiónov Slovenska. A málokomu je zná
me, že až 75% našich študentov je mi-
mobratislavských. To tiež znamená, že je 
stále univerzitou s najväčšou celosloven
skou pôsobnosťou. Osobitne v našej aka

demickej obci vítam 5 500 nových študen
tov prvých ročníkov, vybraných z takmer 
20 000 uchádzačov, ktorí sa dostavili 
k prijímaciemu konaniu. Sú to tí najlepší 
z najlepších. Blahoželám vám, milí prváci, 
že prvú a veľmi ťažkú skúšku na Univerzite 
Komenského, to znamená vôbec sa stať jej 
študentom, ste zvládli skvelým spôsobom. 
Dobré meno vysokej školy totiž nie je zalo
žené len na vynikajúcich učiteľoch, ale tiež 
rovnakým dielom aj na vynikajúcich štu
dentoch. 

Aj výsledky vedeckej práce univerzity 
prekračujú hranice štátu a vzbudzujú za
slúžený ohlas v celosvetovej vedeckej 
komunite. Mnoho našich najlepších absol
ventov pôsobí na univerzitách a vedeckých 
ustanovizniach v zahraničí. To všetko je vo 
verejnosti známe a diplom Univerzity Ko
menského má pre slovenských študentov 
stále nepopierateľne najvyššiu hodnotu, 
pretože patrí, aspoň v strednej Európe, 
k tým prestížnym. 

To nás oprávňuje k tomu, aby sme si klá
dli vysoké ciele a náročné úlohy. Tie je 
možné dosiahnuť a naplniť len vtedy, ak 
väčšina z nás bude veriť, že ich výsledky 
sú v prospech nielen nás - akademickej 
komunity, ale aj celej našej spoločnosti. Ak 
budeme vedieť akceptovať aj také skutoč
nosti, keď možno istá obeť jedného bude 
znamenať prospech všetkých ostatných. 
A aj tu opäť medzinárodné evaluácie našej 
univerzity v priebehu minulého a tohoto ro
ku ukázali, že viaceré, i keď ešte nie všetky 
súčasti, sú schopné prijať takéto štátnické 
rozhodnutia, pretože dôverujú tomu, že 
pravidlá hry sa na tejto univerzite počas hry 
nemenia. Je tiež potešujúce, že v tomto 
smere aj akademické senáty fakúlt a aka
demický senát univerzity môžu slúžiť ako 
nasledovaniahodné vzory. Naše vysoké, ale dosiahnuteľné ciele sú
visia samozrejme aj s procesmi transfor
mácie vysokoškolského systému nielen vo 
svete, ale aj na Slovensku. O potrebe ta
kejto reformy dnes už nepochybuje žiaden 
odborník na vysoké školstvo. Treba však 
vedieť aj to, že reforma je spoločná obeť 
celej komunity, pri ktorej dochádza k erózii 
vlastného obrazu a je potrebných viac ro
kov, kým prinesie viditeľné výsledky. Preto 
je pravdivé konštatovanie, že život do uni
verzity vnáša reforma, ale reformovať 
univerzitu je podstatne ťažšie, ako vybudo
vať novú školu na zelenej lúke. 

Nebude však možné dosiahnuť žiadne 
výraznejšie úspechy, ak sa nezmení naše 
myslenie. A preto absolútne základným 
postulátom tejto reformy musí byť, podľa 
môjho názoru, zmena našich cieľov z po
hľadu "učiť, učiteľovaf, na pohľad "učiť sa, 
vzdelávať sa". Či sa nám to páči alebo nie, 
vstupujeme totiž do vzdelávajúcej sa spo
ločnosti 21. storočia. Z toho pre nás vyplý
va prvý velký cieľ: otvoriť univerzitu zvnútra. 
Pod týmto pojmom rozumieme také uspo
riadanie univerzitného systému výučby, 
ktoré umožní našim študentom, aby v rám
ci istých pravidiel mohli časť svojho štúdia 
absolvovať na ľubovoľnej fakulte, alebo fa
kultách, ktoré si vyberú v rámci školy. To 
znamená, aby sa sami mohli profilovať 
a pripraviť sa na život tak. ako si myslia, že 
to bude pre nich najprospešnejšie. Aby 
okrem toho, že budú hovoriť, "chodili sme 
na univerzitu' získali v rámci našich mož

ností aj istý stupeň univerzálneho - univer
zitného - vzdelania. Alebo inými slovami, 
aby študenti mohli ešte v širšom rozsahu 
uplatniť jedno zo svojich základných aka
demických práv - a to právo študenta na 
úpravu svojho vlastného študijného plánu. 
Aby študenti mohli vziať zodpovednosť za 
svoj osud a svoje vzdelanie ešte viac do 
vlastných rúk. Preto musí naša univerzita 
poskytnúť svojmu študentovi také vzdela 
nie a predovšetkým taký spôsob mysle 
nia, aby sa vedel rýchlo a správne adapto
vať na zmenené a stále sa meniace 
prostredie. 

Jedným z nástrojov na dosiahnutie toho
to cieľa je zavedenie celoštátneho alebo 
aspoň celouniverzitného systému hodnote 
nia pedagogického zaťaženia študentov 
i učiteľov. Tento musí byt kompatibilný so 
všeobecne prijatými normami prinajmenej 
v európskom priestore Preto ako ďalší 
z cieľov pre tento akademický rok bude -
samozrejme po náležitej diskusii zavede 
nie takého riešenia, ktoré by malo zodpo 
vedať Európskemu systému prenosu kredi 
tov. Navyše, ak s týmto súhlasí viac ako 
75 % pedagógov a vedeckých pracovníkov 
univerzity, ktorí sa k tejto problematike vy
jadrili, potom sa domnievam, že je najvyšší 
čas vyriešiť aj túto otázku. 

Vnútorné otvorenie univerzity nie je m o i  
né bez dobrého elektronického informač 
ného a komunikačného systému inštitúcie 
Keďže podobne ako v prípade kreditných 
systémov, ani v elektronickom rozvoji Stal 
na správa pre našu univerzitu neurobila nič 
alebo takmer nič, nemôžme ďalej otaíat 
a už v týchto dňoch sa na UK začína reáli 
zovat ďalšia zo zásadných rozvojových 
úloh projekt zavedenia Integrovaného in 
formačného a komunikačného systému, 
ktorý odsúhlasila v zastúpení Akademic
kým senátom UK celá akademická obec 
našej Alma mater. Tento projekt už má aj 
pozitívne výstupy, akým je napr. Univer
zitná počítačová miestnosť na internáte 
L. Štúra pripojená na Internet, ktorá bola 
zriadená s pomocou holandskej vlády a ur 
čená výlučne pre študentov, budovanie 
druhej univerzitnej počítačovej učebne pre 
študentov, sprístupnenie medzinárodných 
vedeckých full-textových databáz v rámci 
budovanej virtuálnej knižnice univerzity, 
zásadné zrýchlenie prenosových ciest 
Jedným z cieľov je aj to, aby študenti zís
kali cestou Internetu prístup k údajom, 
ktoré táto informačná superdiaľnica po
skytuje. 

Samozrejme Univerzita Komenského má 
i ďalšie veľmi významné rozvojové aktivity 
Konečným cieľom by mala byť jej transfor
mácia na vnútorne otvorenú a prinajmenej 
v európskom meradle vo všetkých študij 
ných odboroch plne kompatibilnú univerzí 
tu. Väčšina rozvojových aktivít si vyžaduje 
aj finančné prostriedky a to nemalé. Už sa 
motné zabezpečenie chodu takej mohutnej 
organizácie, akou je UK, nie je jednodu 
ché. A nemôžem obísť ani tú skutočnosť, 
že práve v piatok sme zaznamenali posol 
stvo od našej vlády a ministerstva školstva, 
že rozpočet slovenských vysokých škôl sa 
v tomto roku kráti o 8%. To sú takmer pres 
ne jednomesačné výdavky celej univerzity 
včítane miezd. Je to súčasne aj signál, ako 
možno veriť sľubom a deklaráciám o tom. 
že vysoké školstvo bude v r 1998 prioritou 
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Slávnostnú atmosféru podujatia podčiarklo umelecké vystúpenie speváckeho zbom 
COMENIUS Pedagogickej fakulty UK 

a nielen vo financovaní. Som presvedčený, 
že tento národ i táto spoločnosť si zaslúži 
lepší prístup k vzdelávaniu. A som pre
svedčený aj o tom, že práve vzdelanie 
a vzdelanosť bola tým rozhodujúcim fakto
rom, ktorý jasne a zreteľne minulý týždeň 
v piatok a v sobotu prehovorili. Je ne
pochybné, že vzdelanie, ktoré bolo v pred
chádzajúcom období spomínané ako veľmi 
vysoká priorita v takmer všetkých vo
lebných programoch už nemožno zaned
bávať tak, ako doteraz. Už nestačia iba 
slovné deklarácie, ale sú potrebné kon
krétne skutky, konkrétna starostlivosť 
o problémy v rezorte školstva a o ich rie
šenie. Tunely a diaľnice sú dobrá vec, ale 
aj tie museli vymyslieť a navrhnúť vzdelaní 
ľudia. 

Pri vyprázdnenej štátnej pokladnici, sa
mozrejme, nemožno očakávať okamžité 
dramatické zmeny. 5 miliárd korún, ktoré 
zanedbané slovenské vysoké školstvo veľ
mi rýchlo potrebuje, by celkovú situáciu 
ešte viac zhoršilo. V čo však môžeme reál
ne dúfať, je porozumenie a ústretovosť, 
zvýšenie kvalifikovanosti a odbornosti štát
nej správy, vypracovanie koncepcie dálšie-
ho rozvoja slovenských vysokých škôl, prí
prava systémových a legislatívnych zmien, 
ktoré by mali postupne vyviesť naše vyso
ké školstvo z krízy a pripraviť pôdu pre 
vysokoškolskú reformu. Súčasne to ale 
znamená, že budeme nekompromisne 
a dôrazne pripomínať vláde sľuby obsiah
nuté vo volebných programoch. Bolo ich 
dosť a na nás zostane sledovať ich plnenie. 
Univerzity od svojho vzniku, zo svojej pod
staty akademických slobôd a autonómie 
a v duchu svojho poslania, sa snažili prav
du nájsť a pravdu šíriť. Pretože univerzity 
sú tie miesta, kde ide o 'universitas venta-
tum", teda o hľadanie usporiadaného uni
verza pravdy, S tým úzko súvisí aj to, že 
všetci tí, ktorí sa tohoto nádherného dobro
družstva poznávania vecí nepoznaných 
zúčastňujú, vždy odmietali privatizérov ko
nečnej pravdy, čím nie vždy vyhovovali 
štátnej moci. Univerzita Komenského sa aj 
v predchádzajúcom období dôsledne drža
la svojho poslania hľadania a šírenia prav
dy, akokoľvek nepríjemná alebo bolestivá 
táto mohla byť. Od tejto cesty sa univerzita 
neodkloní ani v budúcnosti. Samozrejme, 
jednou z jej primárnych poslaní je pomoc 
a rozvoj spoločnosti. Preto každý, kto 
s dobrým úmyslom bude vstupovať do to
hoto domu, bude vítaný a v rámci našich 
možností sa mu dostane rady a pomoci. 
A táto rada a pomoc, vzhľadom na intelek
tuálny potenciál univerzity, nie je ani malá 
ani zanedbateľná. 
Vážená akademická obec. Rád by som 

vám na prahu nového akademického ob
dobia podákoval za všetko, čo ste pre na
šu Alma mater a pre šírenie jej dobrého 
mena doma i vo svete urobili. 2a vašu svě
domitost' a obetavosť, s ktorou pristupujete 
k plneniu svojich pracovných povinností 
neraz v neľahkých podmienkach. Do dal
ších mesiacov vám želám predovšetkým 
vytúžený pokoj k práci, splnenie všetkých 
plánov a predsavzatí, ktoré ste si pre toto 
obdobie vytýčili. Vám, študenti našej Alma 
mater, ktorí ste našou pýchou, prajem i na-
ďalej výborné študijné výsledky, na ktoré 
budeme môcť byť hrdí vy aj my. Rád by 
som svoje vystúpenie ukončil Danteho slo

vami: "Optimizmus bol vždy záchrancom 
ľudstva." Udržme si ho, prekročme prah 
nového akademického roka s nádejou, že 
máme chuť, silu i energiu zvládnuť aj tie 
problémy, ktorí nás čakajú. Že dôverujeme 

našej Alma mater, pretože si to zaslúži 
a pretože aj ona dôveruje nám 

Vážená akademická obec Univerzity 
Komenského, týmto považujem akade
mický rok 1998/1999 za otvorený. 

Tlačová konferencia rektora UK 
ku kráteniu rozpočtu a prijímaciemu konaniu na UK 

Aktuálne štatistické údaje o Univerzite Komenského, o počte novoprijatých študentov 
a krátenie rozpočtu UK do konca roku 1998 boli hlavnými témami tlačovej konferen
cie, ktorú zvolal rektor UK prof. Devínsky dňa 30. septembra 1998. 

Ako uviedol, v tomto školskom roku bude študovať na UK vo všetkých formách štú
dia okolo 26 500 študentov, čo je o 2 000 viac ako vlani. Z nich je 18 100 študentov 
denného štúdia, čo znamená oproti vlaňajšku nárast o viac ako 1 200 študentov. Roz
hodnutí o prijatí na štúdium v šk. roku 1998-99 bolo fakultami vydaných 5 872, zatiaľ 
nastúpilo 5 400 nových študentov, čo je o 1 200 viac ako vlani. Presné čísla o počte 
študentov v 1. ročníkoch fakúlt UK budú známe po ukončení zápisov na štúdium, ktoré 
v čase konania tlačovej konferencie ešte na niektorých fakultách prebiehali. 

Študenti UK si mali možnosť vybrať zo 76 študijných odborov a 148 špecializácií 
Ďalej rektor UK prof. Devínsky informoval, že fakulty UK evidovali 25 766 prihlášok na 

štúdium, na pohovory sa dostavilo 20 492 uchádzačov. Zo 14 620 neprijatých uchá
dzačov sa 3 486 odvolalo. V odvolacom konaní nebolo ani v jednom prípade zistené 
porušenie zákona. Štatútu UK alebo štatútov fakúlt, a preto na úrovni rektora sa žiadne" 
rozhodnutie dekana nerevokovalo 

Hoci prijímacie konanie doktorandov ešte pokračuje, predpokladá sa. že na UK bude 
študovať vyše 500 interných a približne 1 500 externých doktorandov. čo predstavuje 
36 % z celkového počtu doktorandov na všetkých vysokých školách SR (bez doktoran 
dovSAV). 

Ťažiskovou témou tlačovej konferencie boli informácie o krátení rozpočtu UK Rektor 
UK prof. Devínsky uviedol, že podľa rozhodnutia ministra financií M Maxona kráti sa 
od 1. októbra 1998 vysokým školám schválený tohoročný rozpočet o 8 %. teda o ob
jem finančných piostriedkov potrebných na pokrytie mesačnej prevádzky školy V prí
pade rozpočtu UK to znamená 90 mil Sk Kedže na UK 80 % rozpočtu tvoria mzdy 
štipendiá a odvody do poistných fondov, na bežné a kapitálové výdavky boli určené 
prostriedky iba vo výške 255 mil. Sk. z ktorých 205 mil. Sk je už vyčerpanych a teda 
zvyšných 50 mil. Sk na 8%-né krátenie rozpočtu nepostačuje. 'Ak toto opatrenie osta
ne v platnosti, bude nutné štátom požadovaný finančný objem neš't znížením mezd p-a-
covníkov a bude ohrozená ďalšia prevádzka školy a internátov, pretože nebudeme 
schopni zaplatit na/ma fakúry za energie', konštatoval rektor UK prof. Devínsky a doda 
že permanentne zasadá krízový štáb univerzity a podniká všetky kroky na dosiahnutie 
zmeny vládneho opatrenia. 'Je zrejmé, že táto situácia je dôsledkom hospoda-ske/ a fi
nančnej politiky ešte z obdobia pred volbami a vyprázdnená štátna pokladnica znamena 
kolaps všetkých organizácii na ňu priamo naviazaných Devalvacia koruny ktorá nevy
hnutne nastane, dlh vysokých škôl - predstavujúci už teraz 600 m Sk a 30C ~ Sk 
z viazania rozpočtu - opätovne zvýši.' uzavrel rektor UK prof. Devínsky 

(jh) 
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Niekoľko viet predsedu Akademického senátu U K  
najmä do vlastných radov 

Pomaly končí prvý rok 
piateho volebného obdobia 
činnosti Akademického se
nátu Univerzity Komenské
ho. Je to čas vhodný na 
zamyslenie sa nad situá
ciou v tomto najvyššom 
akademickom samospráv
nom orgáne, posúdiť "víťaz
stvá" aj "prehry", uvedomiť 
si trendy fungovania a v sú
vislosti so začiatkom nové
ho akademického roku i na
pĺňanie očakávaní. 

Považujem za vhodné pripomenúť že súčasný senát začínal 
v novembri 1997 nielen v podstatne obmenenom personálnom 
zložení, ale aj v novej štruktúre. Rozšírenie počtu senátorov na 
60 a skutočnosť, že v senáte už nepôsobia iba zástupcovia jed
notlivých fakúlt, ale aj 12 senátorov reprezentujúcich akademic
kú obec celej univerzity, priniesli nové momenty. Jedným z nich 
je napríklad zdanlivo banálna, ale v dôsledkoch významná potre
ba zabezpečiť nový primeraný a stabilný priestor na rokovania. 
Či veríte alebo nie, ani vyriešenie tohoto problému nebolo v sú
časnej situácii UK triviálne. 

Chcel by som sa však pristaviť pri inom. Je prirodzené, že kaž
dý senátor prichádza s vlastnými predstavami, názormi, postoj
mi, očakávaniami i záujmami, naviac často výrazne ovplyvnený 
"zvykovými právami" akademickej komunity, z ktorej prichádza. 
Zladiť takýto súbor tak, aby na jednej strane nastalo "súznenie 
duši' pri deklarovaní priorít v činnosti senátu i spôsobov, ako tie
to uskutočňovať, a na druhej strane prišlo k "bezbariérovému" vy
užívaniu osobnostného potenciálu každého senátora, je úloha 
neľahká, náročná organizačne i časovo. Naviac, ak je napĺňanie 
tejto úlohy zviazané s potrebou vytvárania 'novej rovnováhy' me
dzi akademickou samosprávou a univerzitnou exekutívou. 

Akademická obec univerzity už mohla postrehnúť, že senát po
kračoval vo významnej tradícii založenej od svojho vzniku - prin
cipiálne a verejne reagovať na javy a okolnosti, výrazne sa dotý
kajúcich (či už priamo alebo nepriamo) bazálnych podmienok 
vlastnej existencie i podmienok existencie všetkých, ktorých re
prezentuje. Jasným potvrdením je prijatie viacerých vlastných 
stanovísk či výziev, ako i podporných vyjadrení k takýmto mate
riálom iných orgánov či inštitúcií. 

Popri tomto nasmerovaní aktivít "smerom von" však došlo 
i k významnému posunu pri zameraní aktivít senátu "smerom do
vnútra". Už nie iba obligátne prerokúvania aktuálnych záležitostí 
týkajúcich sa organizačnej a ekonomickej stránky fungovania 
univerzity, ale i rozšírenie "záberu" na problematiku jej ďalšieho 
rozvoja, otázky kvality a pod. Spomínam to nie preto, aby som 
bilancoval, ale najmä preto, aby som mohol vyjadriť vysokú 
osobnú spokojnosť so skutočnosťou, že napriek už spomínaným 
okolnostiam boli všetky rozhodujúce uznesenia akademického 
senátu univerzity v uplynulom akademickom roku prijaté ak nie 
jednomyseľne (vo väčšine prípadov), tak s absolútnou prevahou, 
t.j. nesúhlas či absenciu vyjadrilo iba zopár jednotlivcov. Azda 
najvýstižnejšie význam týchto senátorských rozhodnuti charakte
rizoval rektor UK, keď ich pomenoval ako "štátnické". 

Prirodzene, že jeden rok činnosti akademického senátu je 
dostatočný aj na to, aby sa mohli kryštalizovať záporné javy. Ich 
pomenovanie je jedným z hlavných motívov vzniku tohoto prí
spevku. A to najmä preto, že miera ich spoznania priamo súvisí 
s mierou rizika prijímania správnych či nesprávnych rozhodnutí, 
ale i s mierou rýchlosti ich odstraňovania. Medzi negatívnymi jav
mi azda na prvom mieste vystupuje pokles dodržiavania takých 
základných etických a spoločenských noriem ako sú zodpoved
nosť či dochvíľnosť, nerešpektovanie pravidiel osobnej komuni
kácie a pod. Ich viditeľným prejavom je oneskorené začínanie ro
kovaní, ich predčasné ukončenie pre neschopnosť uznášania sa, 
ba dokonca i nemožnosť začatia rokovania. Neviditeľným preja
vom je potom nárast podráždenosti, vyhrocovanie postojov a iné 

narúšanie vzťahov v senátorskej komunite. Ukázalo sa, že spo 
liehanie sa na automatické fungovanie pravidiel a formálnych 
sankcií pri ich nedodržiavaní nie je univerzálnym liekom, i ked 
nepodceňujem ani túto stránku. Dokumentuje to skutočnosť via
cerých odvolaných či vymenených senátorov v priebehu uplynu
lého akademického roka. 

Ďalším "tmavým miestom" v práci senátorov, a tým aj senátu, je 
pokračujúca nízka previazanosť aktivít akademickej samosprávy 
na úrovni fakúlt a celej univerzity, jednak spojená s nízkou mie
rou vzájomnej informovanosti, jednak s pretrvávaním prevažne 
kampaňovitého charakteru činnosti stálych pracovných orgánov 
senátu. Príkladom, že činnosť môže prebiehať aj inak najmä 
koncepčne a kontinuálne - sú niektoré senátne komisie, žiaľ. ich 
počet je pomerne nízky. 

K tomuto okruhu nedostatkov zaradujem aj pretrvávanie akých 
si informačných bariér vo vnútri univerzitného senátu Napriek 
úsiliu o širšie využívanie jestvujúceho elektronického informač 
ného systému, tlaku na permanentnú prepojenosť reprezentan 
tov fakultnej samosprávy s vedením fakúlt, rozširovaniu škály 
informačných tokov (rozmnožovanie a distribúcia závažných do 
kumentov resp. informácií o ich dostupnosti u dekanov fakúlt 
či na sekretariáte akademického senátu), nepodarilo sa dosial 
v tejto oblasti zvýšiť pružnosť a operatívnosť v činností senátu 
a jeho orgánov. Pritom práve na tomto mieste tieba spomenút 
a kvitovať ústretový prístup vedenia univerzity nielen k poskyto 
vaniu informácií, ale i spomínaných dokumentov Možné zlepše 
nie stavu či odstraňovanie spomínaných i ďalších negatív vidím 
aj v prijatí nového rokovacieho poriadku Práve v týchto dňoch 
sa otvára priestor pripomienkam a úpravám k predloženému 
návrhu. 

V rámci udalostí na pôde univerzity i mimo ne| sa ai v posied 
nom období častejšie spomínala akási •deformácia" samotnei 
podstaty akademickej samosprávy, charakterizovaná vyjadre 
mami typu "priveľa práv. žiadna zodpovednosť Tento, v istých 
kruhoch pomerne rozšírený a vytrvalo šírený názor, ma však nie 
kolko slabín. Tú najväčšiu vidím v spôsobe vnímania samotného 
významu pojmu 'právo'. Je rozdiel, či sa chápe kvázi ako syno 
nymum pojmov 'moc" či 'nárok', alebo skôr v duchu medziná
rodne prijímaného výkladu, charakteristického pre deklarácie, 
konvencie, charty a ďalšie spravidla medzinárodné dokumenty 
často operujúce s týmto pojmom, ktorý ho interpretuje najmä 
ako rovnováhu kompetencie a zodpovednosti. Je predovšetkým 
na akademickej samospráve a jej predstaviteloch, aby svojím 
konaním dokumentovali svoje chápanie či vnímanie vlastných 
"práv" a tým vytrvalo prispievali k postupnej premene spomína 
ných názorov na oprávnenosť súčasnej pozície akademických 
senátov. 

Rád konštatujem, že akademický senát sa i napriek uvádza
ným negatívam svojou vlastnou činnostou stal neodmyslitelnou 
súčasťou univerzitnej štruktúry. Naviac, keď korene týchto nega
tív sú viac v nás samotných než vo veciach okolo nás. Apelujem 
preto na členov akademickej obce a najmä na jej zástupcov 
v akademickej samospráve, aby sa vážne zamysleli a poctivo 
posúdili svoj podiel na popisovanej skutočnosti. Avšak nie
len to! Apelujem aj na to, aby ich toto zamyslenie inšpirovalo 
podľa možnosti k zvyšovaniu kultúry vztahov a kvality práce 
v akademickom senáte. Verte, senát to jednak potrebuje 
a jednak si to zaslúži. Ved prostredie okolo nás, v ktorom bu
deme musieť pôsobiť v tomto akademickom roku, vôbec ne 
bude idylické. Veci, o ktoré pôjde, tiež nebudú elementárne 
Preto nemôžeme budovať stratégiu našej činnosti na dosiah
nutí čo najväčšieho počtu akýchsi iluzórnych "vítazstiev' Čin
nosť akademickej samosprávy sa totiž riadi inými pravidlami 
ako športové súťaže. Verím, že členovia akademického sená
tu univerzity si jasne uvedomujú tento rozdiel ako i to, v čom 
spočíva. Spočíva jednoducho v tom, že podlá toho, aká bude 
práca akademického senátu, budeme alebo všetci vítazmi, 
alebo všetci porazenými! 

doc. RNDr. Vladislav Rosa, CSc., 
predseda AS UK 
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Z a c h r á ň  m с A u l u  U K !  

Zachráňme Aulu UK! 
P o d  t ý m t o  n á z v o m  prebieha o d  polovice apríla k a m p a ň  Univerzity Komenského n a  

z ískanie f inančných prostriedkov n a  o b n o v u  A u l y  UK. 
P o  celé d lhé desaťročia j e  A u l a  UK, k d e  j e  každý rok promovaných takmer 4000 ab

solventov nielen Univerzity Komenského,  ale a j  iných v y s o k ý c h  škôl  v Bratislave, hr
dosťou a p ý c h o u  našej  A l m a  mater. V súčasnosti  však u ž  prestáva byť dôstojným sym
b o l o m  a reprezentačným priestorom univerzity, pretože s a  skutočne nachádza 
v havar i jnom stave. Najzávažnejš ím problémom, ktorý ohrozoval  prevádzku A u l y  U K ,  
bol  havari jný stav strechy auly,  ktorý s a  však,  a j  v d á k a  f inančným pr íspevkom akade
mickej  o b c e  i verejnosti, u ž  podari lo odstrániť. 

O b n o v u  potrebuje však  a j  interiér auly,  k d e  s ú  poškodené mramorové obklady, dre
v e n é  časti  interiéru, n a j m ä  sedadlá,  k d e  chýbajú lustre, moderné ozvučenie,  apod.  

J e  v š e o b e c n e  z n á m e ,  ž e  Univerzita K o m e n s k é h o  u ž  niekolko rokov zápasí  s veľkým 

nedostatkom f inančných zdro jov  n a  vlastnú prevádzku a u ž  v ô b e c  jej  neostávajú 

prostriedky n a  údržbu a potrebné stavebné úpravy. 
Preto a k  s a  a j  V y  rozhodnete pomôcť zachrániť aulu  našej  A l m a  mater, môžete s v o j  

f inančný príspevok poslať n a  č í s l o  z v l á š t n e h o  účtu:  

35-4129-012/0200 v o  V Ú B  B r a t i s l a v a - m e s t o  s o z n a č e n í m  " A U L A  UK".  

Finančná zbierka na obnovu Auly UK prebiehala a/ 
počas promócii. Do schránky, umiestnene/ pred 
vchodom do auly, prispeli hostia celkove sumou 
60 359 Sk. 

Na obnovu A u l y  UK od 2 1 . 8 .  do 2 1 . 9 . 1 9 9 8  prispeli: 

MUDr. Thomas 800,-
p M Kajabová 2 000,-
Slovenské elektrárne, a.s., Hraničná 12, Bratislava 100 000,-
p Ingrid Krejnusová, Šustekova 15, Bratislava 1 000,-
MUDr. Juraj Berkovič, Balkánska 78. Bratislava 200,-
p Eva Ha|dušíková, Vážska 13, Piešťany 200,-
p. Erík Lipšič, Matúšová 25 A. Bratislava 200,-
p. Marek Šmátrala, Kozmonautická 15. Bratislava 500,-
p. Monika Fintorová 200,-
JUDr. Miroslav Rajnoha 500,-
MUDr. Hilda Klvartová, Gaštanová 6, Košice 200,-
Prof. ThDr. Ing. J. Kutarňa, dekan RKCMBF UK, Bratislava 1 000,-
RNDr. Marián Dudek, Dlhá 42, Nitra 1 000,-
CHARLIE'S spol. s r.o., Špitálská 4, Bratislava 2 000,-
Kúpele Bojnice a.s. 5 000,-
Katedra organickej chémie PRIF UK Bratislava 2 000,-
JUDr. Tibor Bicko, Centrum 12/17, Považská Bystrica 1 000,-
p. Ľudovít Mráz 2 000,-
Slovenská lekárska komora, Lazaretská 26, Bratislava 10 000,-
p. Mária Ružičková, Pod Rovnicami 23, Bratislava 100,-
A L  SBENATY Bratislava 150,-

Stav na účte "Zachráňme Aulu UK* k 21. 9. 1998 bol necelých 
440 tis. Sk. 

Ďakujeme. 

iedna otázka pre prorektora UK doc. RNDr. Ivana Ostrovského. CSc. 

Začala už rekonštrukcia Auly UK? 

- Rekonštrukčné práce na Aule UK už začali, do konca septembra 
bola opravená celá strecha, ktorá bola skutočne v havarijnom stave 
a hrozilo, že v dôsledku zatekania budú rást škody v interiéri auly Na-
štastie počas tohoročných letných promócií nepršalo a voda kvapkajú
ca na hlavy nenarušila dôstojnosť a vážnost promočných obradov 
Oprava strechy |e v rámca rekonštrukcie auly zatial /edmá akcia, ktorú 
bolo možné za pomoct finančnej zbierky zabezpečit Na opravu interié
ru auly, jej mobiliáru a technickeho vybavenia, čo predstavuje podstat
ne vyššie náklady ako boli potrebné na opravu strechy, zatiaľ peniaze 
nestačia, takže tam práce ešte nezačali. Finančná zbierka sice pokraču
je, ale, žiaľ, práve ekonomicky a finančne silné inštitúcie, napr. komerč
né banky, poisťovne, velké výrobné komplexy ako napr. Slovnaft alebo 
Východoslovenské železiarne - nám s poľutovaním oznamujú, že nie sú 
schopní alebo ochotní na aulu prispieť. S výnimkou Slovenských 
elektrární, a.s., ako jedinej velkej spoločnosti, ktoré nám venovali sumu 
100 000 Sk. Nechcem teraz z toho vyvodzovať žiadne konečné závery -
zbierka ešte pokračuje, ale vzhľadom na finančné dotovanie rôznych 
mamutích akcií máme pocit, že vzdelanie nepatrí medzi pnority spon
zorských aktivít veľkých slovenských firiem. Takže rekonštrukcia auly 
sa deje z dotácií jednotlivcov a menších firiem, príspevkov sympati-
zantov univerzity a členov akademickej obce, za čo im patrí uznanie 
a vdaka 

Zaujímavosti o čestných doktorátoch UK 

* Univerzita Komenského udeľuje čestné dokto
ráty od roku 1928. Za uplynulých 70 rokov 
udelila 87 čestných doktorátov, z toho 74 titu
lov doctor honoris causa bolo odovzdaných 
v Aule UK. 

* Prvú čestnú hodnosť doktora filozofických vied 
udelila Univerzita Komenského dňa 3. júna 
1928 Robertovi Wiliamovi Seton-Watsonovi, 
profesorovi dejín na Univerzite v Londýne. Pr
vým čestným doktorom, ktorý prevzal titul 
v Aule UK, sa stal JUDr. Edvard Beneš, prezi
dent Československej republiky a stalo sa to 
dňa 21. apríla 1937 Medzi dalšími ocenenými 
sú aj známy architekt Dušan Jurkovič (1938), 
nositeľ Nobelovej ceny fyzik Filip Lénard, pro
fesor na Univerzite v Heidelbergu (1942), prvý 
rektor UK profesor medicíny Kristián Hynek 
(1946), akademik, profesor fyziky Dionýz llko-
vič (1969), básnik Ladislav Novomeský (1969), 
hudobný skladateľ Eugen Suchoň (1969), dva

ja prezidenti Indickej republiky - Varahagiri 
Venkata Giri (1973) a Zail Giani Singh (1983), 
prezident ČSFR Václav Havel (1990), Alexan
der Dubček (1991), predseda Medzinárodného 
olympijského výboru Juan Antonio Samaranch 
(1992), generálny riaditeľ UNESCO Federico 
Mayor (1994). astronaut Eugen Andrew Čer
nán (1994), vicekancelár Rakúskei republiky 
Gerhard Busek (1994), kardinál Jozef Tomko 
(1995), a| rakúsky antifašista Simon Wiesenthal 
(1995). 

* Medzi nositeľmi čestného titulu doctor honoris 
causa Univerzity Komenského |e jediná žena -
prof. PhDr. Dagmar Čapková, DrSc., z Peda
gogického ústavu J. A Komenského ČSAV 
v Prahe, ktorej bol tento titul udelený dňa 
3, marca 1992. 

* Univerzita Komenského udelila čestný doktorát 
14 Čechom, 13 Slovákom, 12 vedcom z býva
lého ZSSR, 9 Nemcom, 6 Poliakom, 5 čestní 

doktori pochádzajú z Rakúska a 5 z býva
lej Juhoslávie. 4 Američanom, 3 Ftumunom 
a 3 Španielom, dalej sú medzi nositeľmi čest
nej hodnosti 2 Bulhari. 2 Taliani, 2 Madar. 
2 Indovia a 2 Švajôan a napokon 1 držiteí 
čestného doktorátu UK je z Velkei Bnťánie. 
1 z Belgicka a 1 zo Švédska 

* Najviac - 24 čestných titulov doctor honoris 
causa udelila Univerzita Komenského v odbo
re filozofických vied, 15 v právnycn vedách 
12 v odbore matematicko-fyzikálnych wed 
9 v lekárskych vedách. 4 čestné doktoráty 
v prirodných a 4 v pedagogických vedách po 
3 doktorátoch bolo udelených v odbore vied 
o umení, v o  farmaceutických a filologických 
vedách, nositeľmi 2 čestnycíi hodnosť sú 
veda tak z odboru geografických, ako aj geo
logických, chemických a histoncfcycfi wed 
a 1 čestný doktorát udelila UK v odbore che
mických a 1 v odbore ekonomických vied 
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členom akademickej obce UK, ktorí sa zúčastnili slávnostného otvorenia nového akademického roku 1998199 iste neušlo, že jednou 
z otázok, ktorej sa rektor univerzity venoval vo svojom prejave, bola transformácia systému štúdia na UK. Výraz "Európsky systém preno
su kreditov" nespomenul pán rektor náhodne. Na princípoch tohto systému budujú viaceré európske univerzity (vrátane tých najrenomo-
vanejšich) svoju organizáciu štúdia. Univerzita Komenského, ako som to už uviedol v májovom čísle Našej Univerzity, nemôže stát od tohto 
trendu bokom, pokiaľ nechce stratiť kontakt s vyspelými vzdelávacími inštitúciami Tie v prevažnej miere prijali pravidlá Európskeho systé
mu transferu kreditov (ECTS) a je preto prirodzené, ak sa snažíme začleniť do spoločenstva európskych štátov, aby aj UK dala prednosť 
tomuto rozšírenému európskemu modelu. Samozrejme nie nekritickým preberaním cudzích projektov (s tým máme my skôr narodení 
nedobré skúsenosti), ale ich tvorivým prispôsobením na podmienky, v ktorých sa nachádza naša univerzita. 

Novootvorený akademický rok bude z hľadiska transformácie štúdia síce len prípravnou, ale veľmi dôležitou etapou v procese prechodu 
UK na vnútorne otvorenú školu s moderným a flexibilným systémom štúdia. Pretože nie všetkým učiteľom a študentom UK je skratka ECTS 
(a všetko, čo sa za ňou skrýva) známa, domnievam sa. že nezaškodí uviesť stručný 'slovník' základných pojmov 

•w 

Co je to ECTS a ako súvisí s Univerzitou Komenského 

ECTS 
Európsky systém transferu kreditov (Euro

pean Credit Transfer System) vznikol v rámci 
programu SOCRATES /ERASMUS ako nástroj 
na prepojenie vzdelávacích inštitúcii s cieľom 
rozšírenia študijných možnosti pre študentov 
Systém umožňuje inštitúciám uznávať študijné 
výsledky dosiahnuté na inej vzdelávacej inštitúcii 
pomocou dohodnutých ukazovateľov - kreditov, 
na základe informácií, ktoré sú k dispozícii o štu
dijných programoch (informačné balíčky/ infor
mation packages) a o študentom absolvovaných 
povinnostiach (transcript of records). 

Kredit ako jednotka študentovho zaťaženia 
Kredit je číslo priradené študijnému predmetu 

(kurzu), ktoré vyjadruje potrebné pracovné zaťa
ženie. aké sa vyžaduje od študenta na absolvo
vanie daného predmetu v porovnaní s celkovým 
množstvom práce potrebnej na ukončenie celé
ho akademického roka štúdia v danej inštitúcii 
Teda ak je celkové množstvo práce študenta za 
rok ohodnotené číslom 60 kreditov (odporúča
nie ECTS). predstavuje 1 kredit šesťdesiatinu 
celkovej pracovnej zaťaženosti študenta. Do kre-
ditového ohodnotenia sa zaratúvajú všetky akti
vity študenta súvisiace s daným predmetom: 
účasť na výučbe, konzultácie, seminárne práce, 
samostatné štúdium, príprava na skúšky a pod. 
Kreditové ohodnotenie charakterizuje predmet, 
nie konkrétneho študenta, ktorý ho absolvuje, 
teda pri stanovení počtu kreditov treba vychá
dzať z pracovného zaťaženia hypotetického 
"priemerného" študenta. 

Prideľovanie kreditov jednotlivým predme
tom 

Jednou z najdôležitejších prípravných prác pri 
prechode na kreditové štúdium je stanovenie 
počtu kreditov pridelených jednotlivým predme
tom študijného programu. Vychádzajúc z odpo
rúčaného počtu kreditov za akademický rok, pri
padá na predmety, ktoré má študent absolvovať 
za semester, 30 kreditov Kredity sa prideľujú 
rovnako predmetom povinným, ako aj povinne 
voliteľným a výberovým. Nepovinným predme
tom môže a nemusí škola kredity prideliť. Pred
metom štátnej skúšky sa vzhľadom na výnimoč
né postavenie štátnej skúšky v systéme prevero
vania vedomostí kredity neprideľujú. Kreditové 
ohodnotenie predmetu by malo byť priamo 
úmerné (ako je to zrejmé z definície kreditu) ná
mahe študenta, ktorú musí vynaložiť, aby pred
met úspešne absolvoval. 

Pridelovanie kreditov študentom 
Študent tým. že splní vopred stanovené pod

mienky absolvovania predmetu (vykoná skúšku 
s ohodnotením najmenej "dobre", splní pod
mienky na udelenie zápočtu, pod.) získava tolko 
kreditov, kolko je danému predmetu priradené. 
Informácie o tom, kolko ktorý predmet prináša 
študentovi kreditov, sú obsiahnuté v tzv infor
mačných balíkoch (pozri dalej), spolu s pod

mienkami na úspešné absolvovanie predmetu. 
Počet získaných kreditov nezávisí od hodnotenia 
študenta (známky na skúške alebo klasifikova
nom zápočte, ani od počtu opravných termínov). 
Súbežne teda existuje evidencia kreditov aj evi
dencia známok Študent, ktorý neobstál na skúš
ke. nezíska za daný predmet kredity Nemusí' 
preto opakovať ročník ani vtedy, ak je predmet 
povinný (opakovanie ročníka neexistuje), ale 
predmet si pri vhodnej rozvrhovej príležitosti za
píše znova. 

Akumulácia kreditov 
Akumulácia kreditov vystihuje skutoČnost. že 

študent si počas štúdia "zbiera" kredity a tie sa 
mu spočítavajú Ak je stanovené študijným po
riadkom, že na úspešné absolvovanie päťročné
ho magisterského štúdia treba získať 300 kredi
tov. potom staó' študentovi každý rok "nazbierať 
60 kreditov Študent, ktorý má problémy s adap
táciou na vysokoškolský systém výučby a v pr
vom roku štúdia nezíska 60 kreditov, má mož
nosť v dalších rokoch zvýšeným úsilím tento 
handicap odstrániť Môže si teda takýmto spôso
bom regulovat tempo štúdia Vedľajším dôsled
kom tohto javu je, že pojem "ročník" tak, ako ho 
chápeme v klasickom systéme štúdia, stráca 
zmysel a u konkrétneho študenta môžeme hovo
riť len o počte rokov štúdia. 

Transfer kreditov 
Transfer kreditov znamená, že študent si svoje 

kredity prenáša so sebou pri prestupe na inú 
školu alebo pri absolvovaní časti štúdia na inej 
škole. Podmienkou je, aby materská aj hosťov
ská škola dodržiavali pravidlá odporúčané ECTS 
a vzájomne si svoje kredity uznávali. Prepočet 
kreditov získaných na inej škole nemusia byt 
nutne 1:1, pretože ani rozsah predmetu, ani jeho 
začlenenie do študijného programu, nemusí byt 
na oboch školách totožné. Posúdiť, kolk o domá
cich kreditov treba študentovi priznať za kredity 
získané na inej škole, je v kompetencii tzv koor
dinátora, t.j. osoby, ktorá je poverená na fakulte 
starostlivosťou o mobilitu študentov Koordinátor 
pritom vychádza z informácií, ktoré o zahranič
nej škole poskytuje jej informačný balík a na 
základe znalostí o študijných programoch vlast
nej fakulty prisúdi študentovi taký počet kre
ditov, aký by získal v prípade, že by taký istý 
alebo podobný predmet študoval na domácej 
škole. 

ECTS koordinátori 
Úlohou ECTS koordinátorov je riešiť akademic

ké a administratívne úlohy spojené s mobilitou 
študentov a poskytovať študentom poradenskú 
službu o možnostiach štúdia na iných fakultách 
alebo vysokých školách. Spravidla sú na túto 
funkciu vyberaní pracovníci z pedagogického 
zboru, ktorí majú dostatok skúseností vo vzťahu 
k študentom, majú prehľad o možnostiach štúdia 
v zahraničí a vedia študentovi poradit ECTS od
porúča dve úrovne koordinátorov: 

- Inštitucionálny koordinátor (koordinátor vysokej 
školy, resp fakultný koordinátor, ak fakulta vy
stupuje ako samostatný subjekt) 

- Katedrový koordinátor (koordinátor ústavu, sek 
cie a pod.), ktorý je kontaktnou osobou pre 
študentov 

Tútori 
Flexibilita, ktorú umožňuje kreditový systém pn 

volbe predmetov študijného plánu, prináša pre 
študentov aj problém správne sa rozhodnut 
a vhodne volit postupnost predmetov, ktoré 
chcú absolvovat Poradenskú službu v tomto prí
pade poskytuje tútor, t j skúsený učiteí. ktorého 
určuje pre študijný odbor alebo skupinu odbc 
rov dekan fakulty Optimálny počet študentov na 
jedného tútora je 30 - 35 Zatial do katedrový ко 
ordinátor radí študentom, ktorí chcú študovat 
mimo školy, tútor je predovšetkým k dispozícii 
pre otázky domáceho štúdia 

Informačný balík 
Obsahuje všetky potrebné informácie o vzcfcHá 

vacej inštitúcii, o jei študijných odboroch iiud-i 
ných programoch, akademických a a j '  nsstrj 
tívnych opatreniach a ďalšie informácie, vhodné 
pre potencionálnych uchádzačov o štúdium, štu
dentov, učiteľov a partnerské vysoké školy Fa
kulty ich vypracúvajú vo svojom materinskom 
jazyku a jednom svetovom jazyku (zvačša v ang
ličtine) a distribuujú ich bud papierovou formou, 
alebo prostredníctvom webovskej stránky na In
ternete 

Kurz ako základná jednotka výučby 
Veľmi častým prípadom v študijných progra

moch fakúlt je predmet, ktorý sa skladá z n ho
dín prednášky a m hodín cvičenia k tejto 
prednáške V ECTS terminológii sa takýto útvar 
označuje ako kurz a chápe sa ako nedelitelná 
jednotka, ktorej vnútorná organizácia je plne 
v rukách vyučujúceho Učiteľ rozhoduje o tom. 
akú formu výučby (prednášanie, počítanie príkla
dov. exkurzia do laboratória a pod ) v danom 
momente zvolí. Spravidla kurz vyučuje jeden uči
teľ Ak je vyučujúcich viac, jeden z nich preberá 
za kurz zodpovednosť a udeluje za jeho úspeš
né absolvovanie Študentom kredity 

Doklady o štúdiu 
Študentská prihláška (student application lorm) 

je prvý písomný doklad, ktorým študent vyjadru
je svoj záujem študovať na vybranej škole zvole
ný študijný program Odoslaniu prihlášky by 
malo predchádzať preštudovanie príslušného in
formačného balíka týkajúceho sa zamýšlaného 
štúdia a návrh Študijného programu, ktorý Štu
dent vypracuje v spolupráci so svojím domov
ským ECTS koordinátorom na úrovni katedry 
(ústavu, sekcie a pod ) a dá si schválit mštitucio 
nálnym koordinátorom V prihláške je možné 
uviesť viacero alternatív pre prípad, že by prvá 
možnosť nebola zo strany prijímajúcej školy ak 
ceptovaná 
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Študijná zmluva (learning agreement) sa uza
tvára medzi tromi stranami: študentom, vysiela
júcou a prijímajúcou školou a to v prípade, že 
prijímajúca vysoká škola akceptovala študentovu 
prihlášku. Študijná zmluva je záväzným doku
mentom, ktorý stanovuje program štúdia na prijí
majúcej strane a zaručuje po úspešnom absol
vovaní štúdia jeho uznanie vysielajúcou ško
lou. Študijná zmluva musí byť uzavretá ešte 
pred odchodom študenta na prijímajúcu vysokú 
školu. 

Výpis o absolvovanom štúdiu (transcript of re
cords) je prehľadom dosiahnutých výsledkov 
študenta, ktorý sa zúčastňuje mobility študentov 
v rámci ECTS. Vysielajúca a prijímajúca vysoká 
škola vypracujú a navzájom si odovzdajú výpis 
o štúdiu pred absolvovaním štúdia v zahra
ničí a po jeho skončení. Kópia tohto dokumen
tu sa založí do osobného spisu študenta. Na 
základe výpisu uzná vysielajúca škola študen
tovi povinnosti vykonané na prijímajúcej ško
le a započíta mu za ne taký počet kreditov, 
aby zodpovedali kreditom, ktoré by za po
dobný predmet získal na domácej vysokej 
škole 

ECTS stupnica hodnotenia 
Kedže v súčasnosti existuje v Európe množ

stvo rôznych systémov hodnotenia (znám
kovania) študentov, je potrebný nielen transfer 
kreditov, ale aj transfer známok. Preto komisia 
Európskej únie iniciovala vytvorenie stupnice 
ECTS v snahe pomôcť vysokým školám pri po
sudzovaní výsledkov študentov dosiahnutých na 
rôznych inštitúciách. Bola zostavená na zákla
de štatistických údajov z 80 vysokých škôl zú
častnených v ECTS. Zabezpečuje dodatočnú 
informáciu o kvalite výsledkov študenta, ale ne
nahradzuje miestne známky. Každá vysoká ško
la sama rozhoduje, ako bude aplikovať stupnicu 
hodnotenia do svojho vlastného systému. Stup
nica ECTS pozostáva zo stupňov A, B, C, D a E, 
ktoré znamenajú úspešné absolvovanie predme
tu (a súčasne udelenie kreditov) a zo stupňov 
"FX" a "F", ktoré znamenajú neúspech pri hodno
tení vedomostí a tým aj nepridelenie kreditov za 
daný predmet. 

Je prípustné ignorovať stupeň "FX" a používať 
v oboch prípadoch nedostatočných vedomostí 
jeden stupeň "F". 

Kódy predmetov (kurzov) 
Ťažiskovú časť v informačnom balíku tvorí 

zoznam predmetov (kurzov) vyučovaných na da
nej vzdelávacej inštitúcii. Prax ukázala, že je 
výhodné, ak je predmet okrem názvu charakteri
zovaný aj tzv. kódom. Systém označovania 
predmetov sa v rámci ECTS nepodarilo štandar
dizovať a jednotlivé univerzity zváčša používajú 
vlastnú metodiku. Existujú len odporučenia, čo 
všetko by malo byť v kóde (resp. v názve pred
metu, prípadne za názvom) obsiahnuté. 

Vážený študijný priemer 
Vyjadruje úspešnosť študenta na skúškach, 

podobne ako doteraz používaný študijný prie
mer. Rozdiel je v tom, že prihliada aj na kredito-
vé ohodnotenie predmetu, t.j. predmet s vyšším 
počtom kreditov "zaváži" do priemeru viacej, ako 
predmet, ktorý vyžaduie od študenta menšiu ná
mahu. Vypočítava sa za každý akademický rok 
a váhou je počet kreditov tých predmetov, ktoré 
si študent zapísal a ktoré sú ukončené skúškou. 
Za predmety, ktoré si študent zapísal a neabsol
voval, je do váženého študijného predmetu za
počítaná známka 4, Vážený študijný priemer je 
možné využiť ako kritérium pre definovanie 
"vynikajúcich študijných výsledkov" (tzv. červený 
diplom), ale a| na zostavenie poradia úspešnosti 
študentov. 

doc. RNDr. Pavel Súra, CSc., 
prorektor UK 

Univerzita Komenského 
v programe Socrates/Erasmus 

Socrates, akčný program Európskeho spoločenstva pre spoluprácu v oblasti vzdelávania, 
ktorého cieľom je podporovať rozvoj európskej dimenzie v o  vzdelávaní, začal svoju činnosť 
14. 3.1995. Zúčastňuje sa na ňom pätnásť členských krajín Európskej únie (Belgicko, Dánsko, 
Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, Ra
kúsko; Španielsko, Švédsko, Taliansko, Velká Británia) a tri krajiny Európskej hospodárskej 
oblasti EFTA (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko). Od roku 1997 sa do niektorých jeho aktivít 
môže zapájať aj šesť pridružených štátov EÚ. Cyprus, Česká republika, Madarsko, Poľsko, Ru
munsko a Slovensko 

Erasmus je vysokoškolská časť programu Socrates. Podporuje rozvoj európskej vysokoškol
skej spolupráce tak, že poskytuje mobilitné granty študentom a učiteľom európskych vysokých 
škôl. Zvláštnu pozornosť venuje plnému uznávaniu štúdia v zahraničí (ECTS - European Credit 
Transfer System), &'m napomáha rozvoju európskeho otvoreného priestoru pre vysokoškolské 
vzdelávanie. Zahŕňa všetky oblasti a úrovne vysokoškolského štúdia 

V novembri 1997 podalo návrh na Inštitucionálny kontrakt v rámci programu Socra
tes/Erasmus 1650 európskych vysokých škôl. Medzi nimi bolo po prvý raz aj šest vysokých 
škôl zo Slovenska: Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Brati
slave, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Univerzita veterinárneho lekárstva v Koši
ciach, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Niitre. 

V auguste 1998 Generálny direktorát XXII. Európskej komisie schválil Inštitucionálny 
kontrakt Univerzity Komenského, v rámci ktorého boli schválené všetky navrhované študent
ské mobility. Mobility učiteľov ani prípravné návštevy schválené neboli. Rovnako dopadlo všet
kých šésť vysokých škôl zo Slovenska, ktoré kontrakt podali. 

Začiatkom septembra 1998 rektor Univerzity Komenského prof. ľng. Ferdinand Devín
sky, DrSc., podpísal Inštitucionálny kontrakt Univerzity Komenského s Európskou 
komisiou a Zmluvu o študentských grantoch s Národnou kanceláriou programu 
Socrates/Erasmus. Týmto sa Univerzita Komenského oficiálne zapojila do programu So
crates/Erasmus. Inštitucionálnym koordinátorom je prorektor UK pre medzinárodné vzta
hy prof. MUDr. Peter Mráz, DrSc. 

V školskom roku 1998-99 vyšle UK v rámci programu Erasmus 38 študentov, spolu na 
208 "študento-mesiacov". V kalendárnom roku 1998 vycestuje 16 študentov UK, v kalendár
nom roku 1999 vycestuje 22 študentov UK. Študenti vycestujú na 3 - 10 mesiacov. V školskom 
roku 1998-99 by mala UK prijať 14 zahraničných študentov Erasmus, spolu na 84 "študen
to-mesiacov". 

Finančné prostriedky pridelené Komisiou Európskej únie dostane Univerzita Komenského na 
špeciálny účet prostredníctvom Národnej kancelárie Socrates,Erasmus Vyslaní študenti budú 
dostávať grant vo výške 500,- ECU mesačne, z toho 365,- ECU z prostriedkov Európskej komi
sie a 135,- ECU z prostriedkov PHARE. Študentom, ktorí si zakúpia autobusový cestovný lístok 
do konca kalendárneho roka 1998, Národná kancelária Socrates/Erasmus uhradí cestovné 
z prostriedkov pridelených Ministerstvom školstva SR. 

Počty študentov UK zúčastňujúcich sa na programe Erasmus podia fakúlt: 
Fakulta managementu UK: 
Filozofická fakulta UK: 
Pedagogická fakulta UK: 
Lekárska fakulta UK 
Prírodovedecká fakulta UK: 
Matematicko-fyzikálna fakulta UK: 

Podfa krajín: 
Belgicko: 
Nemecko: 
Holandsko: 
Rakúsko: 
Taliansko: 
Španielsko 
Fínsko: 

15 študentov 
12 študentov 

5 študentov 
3 študenti 
2 študenti 
1 študent 

10 študentov 
10 študentov 

8 študentov 
3 študenti 
3 študenti 
2 študenti 
2 študenti 

Blíži sa termín podania obnoveného Inštitucionálneho kontraktu - do 13. 11. 1998 3 odía  
informácií Národnej kancelárie Socrates/Erasmus by Univerzita Komenského mohla v rámci in
štitucionálneho kontraktu Socrates/Erasmus vysielať asi 200 študentov ročne. 

Prihláška na Inštitucionálny kontrakt je zostavená na základe aktivít dohodnutých na úrovni 
katedier s univerzitami v krajinách Európskej únie Tieto aktivity zahŕňajú mávne výmeny štu
dentov, ďalej výmeny učiteľov a prípravné návštevy. Správne vyplnene a podpísané bilate
rálne dohody treba odovzdal  prodekanom pre zahraničné styky tak. aby Ich prodekani 
mohli odovzdat na Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK najneskôr do 30. 10. 1998 

Bližšie informácie pre učiteľov a študentov ako aj formuláre na bilaterálne dohody na utov" 
katedier, certifikáty a dohody pre študentov su k dispozícií u prodekanov pre zahraničné styky 
alebo na zahraničných referátoch jednotlivých fakúlt. 

Informácie o programe Erasmus su. pripadne budú. na týchto informačných médiách: 
* Naša univerzita, číslo 10, ročník XLIV (1998). strany 8 - 9 
* http://europa.eu.lnt en/comm dg22 socrates erasinf.html 
* http:.'/www.saalc sk socrates index.html 
* http://www.rec uniba.sk/-ladzianska 
alebo http: //comenius.rec.uniba.sk - ladzianska 

RNDr. Zuzana Ladzianska. CSc . 
Oddelenie medzinárodných vztahov RUK 

7 

http://europa.eu.lnt
http://www.saalc
http://www.rec


Téma "Komunitné ošetrovateľstvo v primárnej zdravotnej starostlivosti" bola predmetom 3. Medzinárodnej konferencie 
o vzdelávaní v ošetrovatelštve, ktorá sa konala v dňoch 11. -12. septembra 1998 v Martine pod záštitou ministerstiev školstva 
a zdravotníctva, rektora UK, dekana JLF UK, primátora mesta Martin ako aj riaditelov MFN a Polikliniky v Martine. 

Diskutovali o komunitnom ošetrovateľstve 
Konferenciu pripravili pracovníci Ústavu ošetrovateľstva JLF UK 

v Martine, ktorí pri výbere tém zohľadňovali najmä aktuálnosť 
problematiky prevencie, ochrany a podpory zdravia obyvatel
stva. Cieľom konferencie bolo zaradiť úlohy ošetrovateľstva do 
primárnej zdravotnej starostlivosti u nás, s prihliadaním na 
modely používané v USA a krajinách západnej Európy. Záro
veň podporiť progresívne tendencie v uskutočňovaní a realizo
vaní úloh ošetrovateľstva v rámci primárnej starostlivosti v komu
nitách. 

Otvárací ceremoniál uviedla vedúca Ústavu ošetrovateľstva JLF 
UK Mgr. Alžbeta Hanzlíková. S úvodnými prejavmi vystúpili doc. 
MUDr. Dušan Meško, CSc., a prof. MUDr. Štefan Straka, DrSc. 

Vedecký program dvoch dní bol rozčlenený do niekolkých 
sekcií. Prvá skupina referátov poukazovala na hlavné úlohy 
ošetrovateľstva v komunitnej starostlivostí a analyzovala profesio-
nálnosť skupín poskytujúcich primárnu zdravotnú starostlivosť 
Sekcia manažmentu ošetrovateľstva sa zamerala na hodnotenie 
individuálneho výkonu ľudí v pracovnom procese. Prednáška 
Štandardy pre individuálny profesionálny výkon v ošetrovateľstve 
vysvetlila, ako možno merať a vyhodnocovať u sestier profesio
nálne znalosti, vedomosti a individuálne správanie, ktoré sa týka
jú kvality poskytovania primárnej ošetrovateľskej starostlivosti 
dodržiavania etických zásad, spolupráce, dálšieho vzdelávania 
a ošetrovateľského výskumu. 

Sekcia ďalšieho vzdelávania pracovníkov v ošetrovateľstve po
ukázala na nutnosť zaradiť predmety: Komunitná zdravotná 
starostlivosť, Primárna ošetrovateľská starostlivost. Domáca ošet
rovateľská starostlivosť do učebných textov bakalárskeho a ma
gisterského štúdia. 

Druhý deň konferencie sa niesol v duchu klinického ošetrova
teľstva, ako možno využiť služby komunitného ošetrovateľstva 
pre určité skupiny a jednotlivcov v komunite. 

Následné živé diskusie po jednotlivých sekciách umožnili audi
tóriu vyjadriť svoje otázky, názory a návrhy k jednotlivým témam 

prednášok. Diskusie poukazovali na spätosť úloh teoretického 
vedného ošetrovateľstva s vývojom a praktickou sférou primárnej 
zdravotnej starostlivosti, s tvorbou nových ošetrovateľských pro
jektov v rámci výskumných programov. 

Konferenciu svojimi vystúpeniami i diskusiou obohatili účastníci 
zo zahraničia - z Metropolitnej univerzity v Manchestri, z Kentu. 
z Scrantonskej univerzity v USA a viaceré pracovníčky ošetrova 
teľstva z Českej republiky. 

Medzinárodná konferencia o vzdelávaní v oietrovairistvc bola 
prínosom k dalšiemu rozvoju poznatkov o vzdelávam a úlohách 
v ošetrovateľstve, v poskytovaní primárnej zdravotnej starostli
vosti. Obsah jednotlivých príspevkocv bude publikovaný v pri 
pravovanom zborníku, ktorý vyjde začiatkom budúceho roka 

Mgr. Adriana Skokňová 
Ústav ošetrovateľstva JLF UK Martin 

• • • 

PUBLIKÁCIE VYDANÉ VO VYDAVATEĽSTVE UK 
v septembri 1998 

Študijná literatúra 

Bastín, Š.: Reader m American Poetry Sk 48, 

Dávidova, Š.: Fyzikálne vlastnosti minerálov Sk 76. 

Gáborová, M.: Ikonickost Edith Sodergranovej a Else 

Laskerovej-Schúlerovej z medzinárodného aspektu Sk 51, 

Hlinková, D.: Edukácia audiovizuálnymi médiami Sk 22, 

Hrnčiar, P. a kol.: Organická chémia v príkladoch Sk 112, 

Komorník, J. a kol.: Modelovanie ekonomických 

a finančných procesov Sk 147 • 

Lux, A. - Erdelská, O. a kol.: Praktikum z anatómie 

a embryológie rastlín Sk 102.-

Michálek, J.: Dejiny etnografie a folkloristiky 

(Postavy, diela, inštitúcie) Sk 72.• 

Poláčková, G. - Jurečková, A. - Dzuganová, B : 

Textbook of Medical English Sk 90. 

Proksa, M a koL: Technika a didaktika 

školských pokusov z chémie Sk 114. 

Tkáčiková, E. (zostavovatelVa): Martin Rakovský 

a latinská humanistická kultúra na Slovensku Sk 39,-
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Sviatok žurnalistov 

45. výročie katedry žurnalistiky FIF UK 
Ako len ľahko splývajú s priestorom a ča

som ľudské slová. A ako v tichu, či výkriku 
zrejú životy. A predsa tieto stopy bytia -
dobrého i zlého, sa opäť a opäť pokúšajú 
zachytiť žurnalisti. Odkrývajú, tlmočia, hod
notia. Prenášajú podoby žitia na stránky tla
če, do éteru. Zlomky reality skladajú do fil
mu. Aby nás - publikum nadchli, znepokojili, 
usvedčili. Aby nám do duši, sŕdc a pamätí 
rozposlali správy o rodiacich, tlejúcich, za
nikajúcich, pokračujúcich dejinách ľudstva 
Všetci máme na nich účasť, a preto je povo
lanie žurnalistu tak dôležité. A ťažké ako 
zodpovednosť za vyslovené, či napísane 
slovo. 

Slovenská žurnalistika sa zrodila, vyvíjala 
a vyvíja v dramatických súvislostiach. Dnes 
v nádychu slobody sa spoločne učíme hľa
dať slová, ktoré sú pravé a pravdivé. O his
tórii slovenskej spoločnosti a najmä jej 
duchu. Preto aj neokrúhle jubileum môže 
byť podnetom vážne sa zamyslieť nad vlast
ným životopisom. Objavovať príčiny, hľadať 
východiská, rozpoznávať prichádzajúce 

Katedra žurnalistiky FIF UK pri príleži
tosti 45. výročia svojho založenia uspo
riadala 26. júna 1998 v priestoroch Moy
zesovej siene Slovenskej filharmónie 
vedeckú konferenciu s príznačným náz
vom: Curriculum katedry žurnalistiky Fi
lozofickej fakulty Univerzity Komenské
ho v národnom a európskom kontexte. 

Konferencia nebola len sviatkom žurna
listov, slovenskej novinovedy, ale aj najmä 
samotnej Univerzity Komenského a jej Filo
zofickej fakulty. Svedčili o tom príhovory 

Prot. PhDr. Juraj Vojtek, CSc., vedúci katedry 
žurnalistiky Foto JÁN LOFAJ 

prorektora UK doc. RNDr. Pavla Súru, 
CSc., a prodekana FIF UK doc. PhDr. Pav
la Žigu, CSc. Veď viac ako 1500 absolven
tov žurnalistiky je zrejmou vizitkou Univerzi
ty Komenského. 

V programe konferencie nechýbali referá
ty viažúce sa k profilovaniu štúdia žurnalis
tiky, etablovaniu novinovedného výskumu 
v spojení s katedrou žurnalistiky v minulos
ti i súčasnosti, príhovory hostí. 

Doc. JUDr. Ľuboš Šefčák, CSc., zhodno
til konštituovanie a vývoj štúdia novinár
stva, verne spomínajúc na jeseň v roku 
1952, kedy sa otvorili prvé dva ročníky štú
dia novinárstva. Ako aj na prvých absol
ventov: Richarda Blechu. Sláva Kalného, 
Jána Kmeťu a Juraja Vereša. ktorí boli pro
movaní v šk. roku 1955/56 Sme radi, že 
práve prví absolventi novinárstva nechýbali 
v hľadisku Moyzesovej siene! 

Prof. PhDr. Juraj Vojtek, CSc. - vedúci ka
tedry žurnalistiky s úctou pripomenul osob
nosti, ktoré výrazne prispeli k formovaniu 
štúdia na katedre: prof. Dalibora M. Krnu -
zakladateľa a dlhoročného vedúceho ka
tedry, prof. Vladimíra Klimeša, prof, Miero-
slava Hysku, CSc., doc. Ing. Ivana Toma-
šova, CSc., Ing. Karola Dlouhého. Zároveň 
prof. PhDr. Juraj Vojtek, CSc., vyzdvi
hol nezabudnuteľný pedagogický rukopis 
dnes už emeritných učiteľov: prof. JUDr. 
Ľudovíta Jacza, CSc., doc. Jozefa Weisera, 
CSc., doc. JUDr. Ľuboša Šefčáka, CSc. 
doc. PhDr. Petra Baláža, CSc., PhDr. Zuza
ny Duhajovej, CSc., a podäkoval sa všet
kým 71 pracovníkom, ktorí na katedre žur
nalistiky FIF UK pôsobili, či pôsobia. 

Prof. PhDr. Juraj Vojtek, CSc., vo svojom 
príspevku Curriculum: odkiaľ a kam sme
rujeme, zhodnotil štruktúru učebného pro
gramu žurnalistiky po roku 1989. Ocenil 
kvalitu a kvantitu nových učebných tex
tov, ktoré vznikli na pôde katedry žurna
listiky. Ako aj úspešnú spoluprácu kated
ry s Európskou asociáciou vzdelávania 
v žurnalistike (European Journalism Trai
ning Association) - združením novinár
skych vysokých škôl so sídlom v Maas
trichte. 

Myšlienka vzdelanosti žurnalistov rezono
vala aj v referáte doc. PhDr Vladimíra Holi
nu, ktorý poukázal na zmeny novinárskej 
profesie po roku 1989. Reálna potreba 
vzdelávania pracovníkov v médiách je vý
zvou aj univerzitnému školstvu. 

Eva Bachletová 

Dvojdňový pracovný seminár pri príle
žitosti 40. výročia začatia výskumu Brati
slavského hradu sa začal 7. septembra 
1998 v jeho priestoroch za účasti domá
cich a zahraničných odborníkov. Usku
točnil sa pod záštitou Národnej rady SR 
a usporiadali ho Filozofická fakulta Uni
verzity Komenského, Mestské múzeum 
v Bratislave, Archeologický ústav SAV 
v Nitre, Slovenské národné múzeum 
a Archeologické múzeum v Bratislave. 
Účastníci sa oboznámili s reštaurátor
skou a pamiatkovou úpravou Bratislav
ského hradu, so zariadením hradu v mi
nulých storočiach i s novšími výsledkami 
archeologického výskumu. 

Archeologický výskum významného stre
diska Velkej Moravy - Bratislavského hradu 
sa začal pred 40 rokmi. Spoluautorom pr
vých objavov bola vtedy čerstvá absolvent
ka FIF UK, dnes jej prvá prodekanka prof. 
PhDr. Tatiana Štefanovičová, CSc., ktorej 
sa spolu s Dr. Belom Pollom, zakladateľom 
našej historickej archeológie, podarilo na
priek skepticizmu kolegov odkryť tretie naj
významnejšie centrum Velkej Moravy. 

Archeologický výskum Bratislavského 
hradu prebiehal súčasne s rekonštrukčný
mi prácami, keďže hrad bol od požiaru 
v roku 1811 v ruinách. O jeho úpravách sa 
však uvažovalo už na prelome storočí, ma
la naň, napríklad podľa plánov, premávať 
parná lanovka. Koncom tridsiatych rokov 

Г * 

sa dokonca zamýšľalo hrad zbúrať a na je
ho mieste postaviť krajinský úrad alebo 
univerzitné mestečko. 

Bratislavský hrad bol osídlený kontinuál
ne od praveku. Spomína sa však najmä je
ho zlatá éra, keď tu sídlil kráľovský miesto
držiteľ. či jozefínske obdobie. Zabúda sa 
na jeho význam v čase Velkej Moravy, ke
dy bol popri Nitre a Devíne jej tretím cen
trom. Pred archeologickými výskumami 
prof. Štefanovičovej a Dr. Pollu sa to len tu
šilo. Ale až od 15. septembra 1958 sa 
hradný areál začal preskúmavaf systema
ticky. Výsledok bol ohromujúci. Archeoló
govia objavili trojloďovú velkomorav-
skú baziliku a zvyšky paláca z 9. sto
ročia. Hmatateľný doklad, že hrad 
nebol iba obrannou pevnosťou, ale 
významným cirkevno-správnym cen
trom Velkomoravskej ríše. Kontinuita 
nebola porušená ani po vpáde Ma-
därov a neskôr Tatárov, ako sa pred
pokladalo. Svedčia o tom stavby 
z 10. až 12. storočia. Maketu celého 
komplexu možno vidieť na východnej 
terase hradného kopca 'Maketa ko
píruje iba základy stavieb a farebne 
odlišuje ich jednotlivé fázy,'" hovorí 

prof. Štefanovičová. 'My sme navrhovali, 
aby sa zakonzervovalo originálne murivo 
a nad ním sa vybudoval ochranný prístrešok 
s vitrínami s predmetmi, ktoré sme našli 
v hroboch niekolkovrstvového pohrebiska. 
Ale vtedy, v 67. roku, neboli peniaze ' 

Ani pri posledných plánoch úprav Brati
slavského hradu sa neráta s pavilónom, 
ktorý by na archeologické nálezy adekvát
ne upozorňoval. Ako tvrdí prof. Štefanovi
čová. asi by bolo treba urobiť osvetu od 
školských lavíc až po poslancov. Napokon 
hrad je majetkom NR SR a práve jej pra
covníci by si mali osvojiť, že takýto spôsob 
sprístupnenia archeológie, ktorá odkrýva 
naše najstaršie národné dejiny, je dôležitý. 
'Ak chceme hovoriť, že máme korene v dáv
nej minulosti, prečo ich neprezentujemeт 
dodáva prof. Štefanovičová 

(podľa SME, 25. 9. 1998) 
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Objavy výskumníkov z Blatnice 

V Blatnici pri Martine je vysunuté vedecké pracovisko Botanickej záhrady UK, ktoré sa zaoberá hlavne základným a aplikovaným biologic
kým výskumom vo vedných odboroch botanika (vrátane fytocenológie), zoológia stavcov, ekológia, biogeogratia a ochrana prírody na 
území Západných Karpát. Finančné prostriedky na riešenie výskumných úloh získava pracovisko jednak z rozpočtu UK a zčásti z grantov 
prideľovaných grantovými agentúrami. V súčasnosti využívajú dva špeciálne granty. Jeden je určený na výskum Driečianskeho krasu, druhý 
na nové endemické druhy jarabín, ktoré sú špecifické pre slovenskú časť územia Západných Karpát. Práve v rámci tohto projektu objavili 
blatnickí výskumníci vo Velkej Fatre existenciu populácie z rodu lipníc, jedinečnej na celom svete. Šesť hybridogénnych jarabín s ružovým 
kvetom predstavuje pre vedu šesť nových druhov drevín. 

Spojili sme sa s Blatnicou a vedúcu 
pracoviska RNDr. Danu Bernátovú, CSc., 
požiadali o podrobnejšie informácie. Už 
v telefonickom rozhovore poznamenala, 
že tých najzaujímavejších objavov bolo 
viac, i ked prioritu majú práve objave
né populácie lipnice. Ide o nasledovné 
druhy: 

- objav a opis nového hybridogénneho dru
hu jarabina pekárovská Sorbus pekaro-
vae, zisteného zatiaľ len na malom území 
vo Velkej Fatre, 

- objavy nových, doteraz neopísaných hyb
ridogénnych druhov ružovokvitnucich vy
sokohorských jarabín, endemických pre 
niektoré západokarpatské vysoké poho
ria a veľmi významných pre vedu i pre 
ochranu prírody, 

- objav dvoch nových druhov lipníc (lipnica 
slieňomilná Poa margilicola a lipnica oso
bitá Poa seiuncta). prežívajúcich v slo
venskej časti Západných Karpát ako 
izolované relikty, z ktorých prvá je vý
značným vefkofatranským a druhá zápa-
dotatranským endemitom, 

- opis nového vysokohorského poddruhu 
popolavca kučeravého Tephroseris cris-
pa subsp. tatrensis, ktorý sa pravdepo
dobne vyskytuje len na území Tatier 
a Nízkych Tatier. 

Pracovisko sa venuje aj rastlinným zo
skupeniam, opisom rastlinných spoločen
stiev, medzi ktorými k najvýznamnejším 
patrí: 

- opis viacerých nových nitrofilných rastlin
ných spoločenstiev na dnách skalných 
previsov vo vápencových pohoriach 
a novej vyššej vegetačnej jednotky 
(zväzu) Erysimo wittmannii-Hackelion de-
flexae, ktorá zahŕňa vzácne reliktné spo-
ločnstvá s izolovaným výskytom v Zá
padných Karpatoch. veľmi významné 
z hľadiska vývoja horskej prírody a jej 
ochrany, pretože poskytujú útočiská 
mnohým vzácnym a ohrozeným druhom 
rastlín, 

- opis viacerých nových rastlinných spolo
čenstiev holí vo Veľkej Fatre, ich fyto-
cenologická analýza a hodnotenie ich 
ekologickej, socioekonomickej a prírodo-
ochrannej významnosti. 

Blatnickí výskumníci vypracovali tiež po
drobne komentovaný prehľad taxónov 
vyšších rastlín, uvádzaných z území Slo
venska ako endemické a opismi viacerých 
druhov rastlín prispeli k spracovaniu Čer
venej knihy ohrozených a vzácnych druhov 
rastlín a živočíchov v SR a ČR (5 diel - Vyš 
šie rastliny). 

Členmi vedeckého tímu sú aj špecialis
ti ornitologovia a zoologovia, ktorí získali 
nové poznatky o potravnej ekológii via
cerých druhov sov, najmä sovy lesnej 
(Strix aluco) a výra skalného (Bubo bubo) 
v európskej i ázijskej časti ich areálov 
(Turecko, Irán, Izrael, Sýria, Kirgizstan. 
Kaukaz, Nepál), ako aj o rozšírení via
cerých vzácnych a zoogeograficky vý

znamných druhov ich koristi a jej zmenách 
v pleistocéne a holocéne v súvislosti s pre
menami vlastností krajiny. Predmetom ich 
výskumu v dolinách vysokých pohorí Zá
padných Karpát, ktorý priniesol aj nové zis
tenia, boli zákonitosti rozšírenia a počet
nosti vtákov. 

Mimoriadne náročný bol komplexný bio 
logický výskum v projektovanom zátopo 
vom území Vodárenskej nádrže Turček. 
ktorý bol ukončený v r 1992. Obsahoval 
hodnotenie ekologických a prírodoochran 
ných rizík výstavby nádrže a návrhy na ich 
eliminovanie boli obhájené pred odbornou 
i laickou verejnosťou. 

V súčasnosti prebieha na pracovisku 
výskum rozmanitosti organizmov (bio-
diverzity) a krajiny na území Dnečanskóho 
krasu, v oblasti Revúckej vrchoviny, spo
jený s návrhmi na ich ochranu V súvis
losti so súčasným stavom prírody a pre
trvávajúcim pôsobením nepriaznivých 
vplyvov na ekológiu RNDr Bernatova 
konštatovala: "Mnohé druhy rastlín su už 
viazane na najcennejšie podmienky Na 
hradné stanovištia alebo kultivácia ne 
vedú k záchrane ohrozených druhov. 
Treba ich objavoval a chránit tam, kde 
je ich prirodzené miesto výskytu." 

Podklady poskytli 
RNDr. Dana Bernátová, CSc., 

Ing. Ján Topercer, CSc., 
pracovisko Botanickej záhrady UK 

v Blatnici 
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Komorná hudba v kaštieli Betiiar 

Letné odborné aktivity katedry hudobnej vedy FIF UK 

Dôkazom toho, že akademický rok na Univerzite Komenského 
nekončí uzavretím výučby i skúšobného obdobia letného se
mestra, sú letné odborné aktivity pedagogických pracovníkov 
a študentov Filozofickej fakulty UK aj počas prázdnin. 

Katedra hudobnej vedy už tradične realizuje letné kultúrne 
hudobné podujatia so študentmi odboru hudobná veda 
a členmi komorného vokálno-inštrumentálneho súboru Filo
zofickej fakulty UK - Camerata Comeniana Bratislavensis, kto
ré poriada v spolupráci s kultúrnymi inštitúciami ako napr. 
s Mestským kultúrnym strediskom, Mestským múzeom v Bra
tislave, Slovenským národným múzeom a i. 

Takýmito aktivitami boli koncerty súboru v rámci bratislavského 
Kultúrneho leta napríklad v Klariskách r. 1991, kde bol súbor po
zvaný na základe ocenenia v súťaži Dni komornej hudby za inter
pretáciu diel W.A. Mozarta a A. Dvořáka a v Hummelovom mú
zeu r. 1992 (koncerty renesančnej hudby a koncert z komornej 
tvorby J. Družeckého a J.N. Hummela). V posledných rokoch 
k aktivitám súboru patria aj kultúrno-umelecké zájazdy mimo 
Bratislavy (Rožňava, Betiiar, Markušovce, Krásna Hôrka, Tren
čianske Teplice a i ). 

Tieto záujmovo-výberové podujatia poskytujú študentom 
hudobnej vedy priestor na prezentáciu výsledkov ich odbornej 
prípravy muzikologickej i v praktických disciplínách, resp. na 
realizáciu odbornej praxe či exkurzie. Navyše sa uskutočňujú prí
ťažlivou, zaujímavou formou v esteticky pôsobivom a inšpiratív
nom prostredí chrámov a múzeí, kde možno "naživo" spoznávať 
historické kultúrne a umelecké pamiatky včítane vzácnych expo
nátov aj historických hudobných nástrojov. 

Počas letných prázdnin sa uskutočnili takéto podujatia 
v spolupráci so Slovenským národným múzeom - Múzeom 
Betiiar v dňoch 6 . - 1 0 .  júla 1998. V priebehu päťdňového ume
leckého zájazdu sa realizovali tri programové bloky (umelecká 
vedúca doc. PhDr. Kristína Izáková, CSc), pričom v dvoch z nich 
sa prezentovali členovia súboru Camerata Comeniana Bratisla
vensis. 

Prvý koncertný program s názvom "Z histórie do súčasnosti" 
s výberom hudobných diel od 16. storočia po tvorbu sloven
ských skladateľov 20. storočia odznel v priebehu 7. júla 1998 
(3 koncerty) v kaštieli Betiiar a v parku pred kaštieľom. Bola to 
príležitosť pre živý kontakt účinkujúcich s permanentne prichá
dzajúcimi návštevníkmi kaštieľskeho múzea, čo si vyžiadalo via
cero poslucháčsky vďačných prídavkov. 

Z vystúpenia v Trenčianskych Tepliciach 

Hlavnú pozornosť upútal druhý programový blok, realizova
ný na dvoch koncertoch s nástrojovým obsadením: organ, 
kvarteto zobcových fláut, sláčikové kvarteto, so sprievod
ným slovom Mgr. Art. Eriky Hahnovej, v hradnej kaplnke na 
Krásnej Hôrke dňa 8. júla 1998. Koncerty sa konali pri príležitosti 
znovuoživenia historického organa po jeho reštaurovaní. 

Tento barokový organ z 18. storočia bol po dlhé roky nefunkč
ným múzejným exponátom. Jeho rekonštrukciu iniciovala kated
ra hudobnej vedy FIF UK v spolupráci s Múzeom Betiiar. Pod ru
kami majstra Pavla Baxu, ktorý nástroj obdivuhodne uviedol do 
pôvodného stavu, sa organ opäť rozozvučal, keď majster sám 
predviedol jeho registre a ich zvukové možnosti. Počas koncertu 
CCB, v ktorom mal tento nástroj vlastne premiéru, zaznel v plnej 
zvukovej kráse. 

Novinkou letných kultúrnych podujatí katedry bola prezentá
cia novovytvoreného súboru - skupiny hudobníkov (zobcové 
flauty, viola. spev. gitara) - Musica Castellana Betiiar v treťom 
programovom bloku. "Hudobná história európskych regió
nov v premenách času (renesancia, barok)', realizovanom 
"non-stop" v dňoch 9. a 10. júla 1998 v priestoroch Kaštieľa 
Betiiar. 

V tomto programe v sólovej i ensemblovej hudobnej interpretá
cii odzneli piesne a tance Talianska (Benátky 1509 a i ), Fran
cúzska (16. stor.), Holandska (Lovaň 1571-1583). Anglicka 
(okolo roku 1600), Nemecka (17. stor.), Čiech (18. stor.) a Slo
venska. 

Slovensko reprezentovali tanečné zbierky 
17. a 18. storočia: výber skladieb z Vietoriso-
vej tabulatúry, Pestrého levočského zborní
ka a Uhroveckej zbierky reprezentujúcej ge
merský región, ktoré patria k najvzácnejším 
pamiatkam slovenskej národnej hudobnej 
kultúry. 

Výnimočnosť hudobného repertoáru dávno
minulých dôb. dnes už vlastne historickej hud
by, s ktorou sa iba zriedkakedy stretávame 
na koncertných pódiách, umocnenej krásnymi 
interiérmi kaštieľa s bohatstvom historicky 
a umelecky cenných exponátov, upútala po
zornosť najmä zahraničných návštevniVov bet-
liarskeho kaštieľskeho múzea 

Tento program bol zavŕšením celého, takmer 
týždňového kultúrneho podujatia, ktoré mož
no chápať ako príspevok ka tedry hudobnej 
vedy a jej študentov k šíreniu hudobného his
torického kultúrneho povedomia i v mimobrati-
slavských regiónoch Slovenska 

Pohotovo vytvorené nahrávky z koncertných 
vystúpení - audiokazety a videonahrávka kon 
certu na hrade Krásna Hôrka zostanú trvalou 
pamiatkou - a v zostrihu i dokumentom pre 
Múzeum Betiiar - na toto vydarené podujatie 

Doc. PhDr. Kristina Izákova, CSc. 
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Životné jubileum prof. MUDr. Jána Štefanoviča, DrSc. 

Prof. MUDr. Ján Štefanovič, DrSc., akademik 
SAV, sa 19. novembra 1998 dožíva 70 rokov. 

Profesor J. Štefanovič pochádza z podjavorin 
ského kraja, z Moravského Lieskového. Po matu 
rite študoval na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. 
na ktorej bol r. 1953 promovaný. Ešte pred pro 
móciou nastúpil na Ústav chémie LFUK a od 
r. 1955 začal pracovať na Ústave mikrobiológie 
LFUK. V tom istom roku absolvoval dlhší študijný 
pobyt na Imunologickom oddelení Mikrobiologie 
kého ústavu ČSAV v Prahe, kde začal realizovat 
aj externú ašpirantúru pod vedením prof. MUDi 
J. Šterzla, DrSc. Činorodé prostredie tohto progresívneho 
oddelenia ho nadchlo pre novovznikajúci odbor - imunológiu, 
ktorému zostáva verný podnes. 

Kandidátsku dizertačnú prácu obhájil r. 1960, o rok neskôr 
habilitoval z lekárskej mikrobiológie a imunológie a r. 1971 bol 
menovaný za profesora. R. I982 obhájil doktorskú dizertačnú 
prácu a r. I987 bol vymenovaný za akademika SAV a r. 1988 za 
člena korešpondenta ČSAV. Vedecké záujmy akademika Štefa-
noviča sa koncentrovali hlavne na oblasť prirodzenej imunity. 
Predovšetkým riešil otázku enzýmových procesov majúcich vý
znamnú úlohu pri fagocytóze a degradácii antigénu. Študoval 
i význam proteolytických enzýmov a inhibítorov v sére z hľadiska 
ich významu pre aktivitu komplementu a efektorových fáz imunit
ných dejov. 

Okrem vlastnej problematiky sledoval, usmerňoval a podporo
val aj iné oblasti imunológie O jeho bohatej vedeckovýskumnej 
práci svedčí viac ako 300 publikácií a 400 prednášok Mimoriad
nu pozornosť venoval výchove vedeckého dorastu. Na pracovis
ku, ktoré až do r 1991 viedol, sa vyškolilo 32 ašpirantov, z toho 
vyše polovice bol školiteľom. Podporoval rast 5 doktorov vied 
Akademik Štefanovič absolvoval viacero študijných a přednáško 
vých pobytov v zahraničí. Medzi nimi treba spomenúť predovšet
kým opakované študijné pobyty v Pasteurovom ústave v Paríži, 
kurzy SZO vo Velkej Británii a Dánsku. 

Od samého začiatku sa akademik Štefanovič venoval pedago
gickej činnosti Je autorom alebo spoluautorom I3 vysokoškol
ských učebných textov z lekárskej mikrobiológie a imunológie. 
Dlhé roky sa zúčastňoval aj na výučbe predmetu na novozalože
nej LF UK v Martine. Od roku 1977 prednášal aj študentom 
PFUK. Jeho zásluhou sa odbor rozrástol o 7 kvalifikovaných pe
dagógov, 4 docentov a 3 profesorov. Z iniciatívy akademika Šte
fanoviča sa na Slovensku začal lozvíjať nový odbor - klinická 
imunológia. Ako vedúci subkatedry klinickej imunológie IVZ 
odovzdával formou školení a kurzov poznatky a metodiky klinic
kej imunológie. Jubilant mal podstatný podiel na tvorbe koncep
cie klinickej imunológie v rámci MZ SR. Pôsobil ako hlavný 
odborník pre lekársku imunológiu MZ SR. Takisto niesol hlav
nú zodpovednosť za osamostatnenie imunológie ako vedného 
odboru. 

Nemenej významná je činnosť jubilanta aj v odbornej sfére. Na 
Slovensku ako prvý zaviedol metódy na skupinové určovanie 
a typizáciu streptokokov a na dôkaz protilátok, ktoré sa využívajú 
pri diagnostike sekundárnych streptokokových ochorení. Veno
val sústavnú pozornosť mikrobiologickému laboratóriu katedry, 
ktoré zabezpečovalo diagnostickú činnosť pie fakultnú nemocni
cu. Dvadsať rokov viedol Mikrobiologické laboratórium ŠÚNZ 
v Bratislave, Zásluhou jubilanta vzniklo aj oddelenie klinickej 
imunológie FN. Rozhodujúcou mierou sa podieľal na vytvorení 
prvého laboratória transplantačnej imunológie na Slovensku 
a položil tak základ pre rozvoj transplantačného programu 
a hlavnú profiláciu súčasného Imunologického ústavu LFUK. 

Dlhé roky piipravoval vznik Ústavu imunológie 
UK, ktorý po r. 1989 splynul s Imunologie 
kým ústavom LFUK Jubilant dbal aj o odbor 
ný rast mladých pracovníkov, o čom svedčí aj 
to. že atestáciu I. stupňa z odboiu lekárska 
mikrobiológia získalo 13 piacovníkov a nadstav 
bovú atestáciu z lekárskej imunológie 5 pra 
covníkov. 

Veľmi bohatá bola aj spoločenská aktivita 
jubilanta. Od r. 1961 do decembia 1990 viodol 
katediu mikrobiológie a imunológie LFUK, od 
r 1972 subkatediu klinickej imunológie IVZ 
a bol riaditeľom Ústavu imunológie UK, od 

i. I98I až do jeho zlúčenia s katedrou mikrobiológie a imunológie 
LFUK v r. 1990. V r .  1963-1965 vykonával funkciu prodekana, 
v r. 1974 1980 funkciu pioiektoia. bol piedsodom Čs imunolo 
gickej spoločnosti ČSAV. hlavným odborníkom MZ SR pre lokái 
sku imunológiu Bol členom 6 redakčných iád odborných 
časopisov, členom 5 vedeckých rád, 5 komisií SAV. resp ČSAV 
a členom 6 komisií pre obhajoby kandidátskych a doktoiských 
dizertačných prác Za svoju aktivitu bol jubilant viackrát vy/na 
menaný Uvedieme aspoň niektoré Medaila J E Puikyňu 
(1973), Za vynikajúcu prácu (1978), Cena ministra zdravotníctva 
SSR (1979), Náiodná cena (1984) 

Akademik Štefanovič vždy podriadoval celu svo|u osobnú 
aktivitu odbornému štúdiu, skvalitňovaniu pedagogickoi vo 
decko výskumnej, odbornej A nadiacei činnosti PII všetkých 
pracovných povinnostiach si necháva čas ai pie svo|ich spolu 
pracovníkov, ktoiých svojím prístupom svojou radou р о т н  ой 
usmerňuje v ich dalšom vývoji 

V r 1992 sa bývalá katedra mikiobiológiti a imunológie I f  UK 
rozdelila na dva samostatné ústavy Mikrobiok^jicky ustav 
LFUK a Imunologicky ustav LFUK A| kt«f to nebolo pre intnUnU 
ľahké lozhodnul sa kam ísť, vecí oba odboiy, lak mikiobioloyia 
ako aj imunológia mu boli drahé a venoval im kus svojho života, 
piedsa len pievládla chuť venovať sa viac imunológii a lak pie 
šiel do tohto ústavu, i keď nepriamo s mikrobiológiou zostáva 
stále spojený. Pred 5 lokmi mal akademik Štefanovič možnosť 
odísť do dôchodku, avšak túto svoju možnost využil len čiastoč 
ne, ostal ešte medzi nami v plnej pracovnej aktivite Venuje sa 
najmä pedagogickému piocesu a nielen jeho spolupiacovníci, 
ale aj poslucháči ho stále hodnotia ako vynikajúceho piednáša 
teľa a examinátoia Stále sleduje vedeckú a odbornú lileiatuiu 
a snáď niet mesiaca, aby niektoiý z jeho článkov nevyšiel 
v odbornom časopise alebo aby nevystúpil na niektorom odbor 
nom podujatí. Stále sa živo zaujíma o život na ústavo, fakulte, 
zdravotníctve a školstve, vždy je ochotny pornôct nielen svo 
jimi radami, ale aj konkrétnou činnosťou. Obzvlášť cenné sii 
diskusie s ním o smeroch, kam by sa mal uberať vývoj nášho 
odboru, ako čo najlepšie vyučovať a pod Pozeíá sa na život 
s nadhľadom, prehliada malichernosti takže, každé posede 
nie s ním je zdiojom nových informácií a podnetov do dalšej 
práce. 

Vážený pán profesor, dovolte nám, aby sme sa aj my, Vaši 
spolupracovníci, pripojili k tym, ktorí vysoko hodnotia a oce-
ňuju Vašu záslužnú činnosť. Vaša priekopnícka praca pri bu
dovaní pracoviska i odboru pripravila mladším generáciám 
pevné základy pre ich další rozvoj a pre vyšší stupen liečeb 
no-preventívnej starostlivosti o našich spoluobčanov Želáme 
Vám do dalších rokov predovšetkým potrebné zdravie a vela 
životného elánu. 

Milan Buc, Miroslav Ferenčik. 
Daniela Kotulová a spolupracovníci 

NAŠA UNIVERZITA spravodaj Univerzity Komenskeho v Bratislave • Vydáva Univerzita Komenskeho • Adresa '".lUnknvo п а т  č (i HIB Ol l i i. i i ľ. i  iv.i • tel 104 I I I  • 
Predseda redakčnej rady doc JUDr. Peter Kresak, CSC , prorektor UK Členovia RNDr Martin Betkič. MFF UK. dor: Mi Uli Marian Bernartič. f . i  f UK itix. rtiOi lui ,i| H.riKly 
FBF UK, doc ThDr Viliam Judák, RKCMBF UK, PhDr Anna Bu|nová, CSc , FM UK, doc PaeríOr Roman Moravec C'.Jc f Г V1"! UK doc Ph[)i I 'olni Onrireiknviŕ ľ l  Of UK 
doc JUDr Jan Reken, C S c ,  PRAF UK. prot MUDr ätetan Straka, DrSc , JLF UK. RNDi , Lubomír ТотаЛка C í le  PRII UK, doc. tlNIlr Al.iil.li Vakmi t':.c f AI UK 
doc PhDr Pavol Žigo, CSc , FIF UK • Zodp r Mgr Jiřina Humerova ' Grafička úprava Darina Foldeíova • Tlač Polygi,atické stredisko UK • Uzávierka I knřdelui IIMI ..,II ,I 


