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Z a  p r í t o m n o s t i  n a j v y š š í c h  akade
m i c k ý c h  f u n k c i o n á r o v  Univerz i ty  
K o m e n s k é h o  o d o v z d a l  d ň a  2. októbra  
1998 rektor  U K  prof.  D e v í n s k y  Pamät
n ú  z l a t ú  m e d a i l u  Univerz i ty  K o m e n 
s k é h o  J .  E.  Petrov i  H a r b o r n e o v i ,  
v e l v y s l a n c o v i  S p o j e n é h o  krá lovstva  
V e l k e j  Br i tánie  a S e v e r n é h o  í rska  pr i  
pr í lež i tost i  u k o n č e n i a  j e h o  m i s i e  
v S R .  

Univerzita Komenského tak ocenila 
osobný prínos pána veľvyslanca k rozvoju 
demokracie na Slovensku, jeho významnú 
podporu medzinárodnej  akademickej spo
lupráci zvlášť medzi  britskými a sloven
skými  vysokými  školami. Vyznamenanie 
Univerzity Komenského j e  súčasne a j  oce
nením mimoriadneho záujmu P. Harbor
nea o idey akademických práv a s lobôd 
a šírenie vzdelanosti, jeho vzťahu a vše
strannej podpory Univerzite Komenského, 
ktorú preukázal počas svojej  misie v SR. 
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Právnická fakulta 

začína udeľovať titul JUDr. 
Profesně tituly sa v rokoch 1990 až 1998 neudeľovali. Až 

novela vysokoškolského zákona z roku 1996 splnomocnila 
MŠ SR vydať k rigoróznemu konaniu príslušný všeobecne zá
väzný právny predpis. V januári 1998 vyšla v Zbierke zákonov 
Vyhláška MŠ SR č. 711998 o rigoróznych skúškach a obhajo
bách rigoróznych prác. Podmienkou začatia rigorózneho kona
nia na fakultách bolo však získanie akreditácie, ktorú udeľuje 
MŠ SR na základe návrhu alebo vyjadrenia Akreditačnej ko
misie vlády SR. Listom z 19. 2. 1998 rektor UK prof. Devínsky 
preto požiadal MŠ SR v mene všetkých fakúlt UK o priznanie 
práva konať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác 
v tých študijných odboroch, v ktorých fakulty vykonávajú ma
gisterské štúdium a štátne skúšky. V letných mesiacoch MŠ SR 
oznámilo fakultám UK uskutočňujúcim magisterské štúdium, že 
im priznáva právo vykonávať rigorózne skúšky a obhajoby rigo
róznych prác v ich študijných odboroch. 

Právnická fakulta UK patrí k tým fakultám, ktoré evidujú 
najviac uchádzačov o priznanie profesného titulu Obrátili 
sme sa preto na prodekana PRAF UK doc. JUDr. Jána Re-
kena, CSc., s otázkou, ako sú pripravení na rigorózne ko
nania. 

- Listom z júla t.r. priznalo MŠ SR Právnickej fakulte UK 
právo konať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác 
v študijnom odbore Právo a udeľovať profesný titul JUDr. Na 
vyjadrenie ministerstva sme už netrpezlivo čakali, pretože 
evidujeme dnes, ku koncu októbra, na fakulte približne 
750 uchádzačov. Predpokladáme, že tento vysoký záujem 
bude pretrvávať, pretože, ako je všeobecne známe, verejnosť 
si cení viac radu právnika s titulom JUDr. ako "iba" s titulom 
Mgr. Vráťme s a  však k vlastnému rigoróznemu konaniu. Pre 
jeho priebeh vydal dekan fakulty doc. Mamojka internú smer
nicu, ktorá v zmysle vyhlášky MŠ SR upravuje podmienky 
prijatia uchádzača a konanie rigoróznych skúšok a obhajob 
rigoróznych prác. Rigorózne skúšky budeme uskutočňovať 
v 11 predmetoch, schválili sme ich náplň a menovali predse
dov komisií, ktorými sú interní pedagogickí pracovníci fakul
ty, odborníci v o  svojom vednom odbore. Na základe odporú
čania Smernice rektora UK č. 1/1998 vyžaduje a j  Právnická 
fakulta UK o d  uchádzača jednoročnú prax, Prihlásiť sa na 
rigorózne konanie môžu a j  absolventi zahraničnej vysokej 
školy, pokiaľ spĺňajú zákonom stanovené podmienky. Na 
odovzdanie rigoróznych prác s rozsahom 70 -A80 normostrán 
sme určili dva termíny - vždy k 28. februáru alebo k 31. au
gustu bežného roka. Témy rigoróznych prác, ktoré určuje de
kan fakulty a predseda rigoróznej komisie, sú zverejnené na 
príslušných katedrách a na príslušnom oddelení fakulty. 
Uchádzači s ú  povinní dohodnúť si  tému rigoróznej práce zo 
zvoleného predmetu s predsedom príslušnej rigoróznej komi
sie alebo s tým, koho dekan fakulty poverí. Neurčili sme im 
však, ako dlho môžu spracovávať a písať svoju rigoróznu 
prácu. Z tohto dôvodu môžeme ťažko odhadnúť, kolko uchá
dzačov v tomto, resp. budúcom roku získa u nás profesný 
titul JUDr. 

• Zo zákona vyplýva, že za vykonanie rigoróznej skúšky 
a obhajoby rigoróznej práce je uchádzač povinný uhra
diť poplatok, ktorého výšku určuje dekan. Akú výšku do
sahuje poplatok na Vašej fakulte? 

- Súčasťou internej smernice našej fakulty je kalkulácia ná
kladov na realizáciu rigorózneho konania, z ktorej vyplýva, 
že uchádzač zaplatí 6000 Sk fakulte a za  vydanie diplomu 
1500 Sk rektorátu. Celkom teda zaplatí za získanie profesné
h o  titulu JUDr. - pokiaľ neopakuje skúšku - 7500 Sk. 

• Pokrýva vyhláška MŠ SR všetky alternatívy rigorózneho 
konania? 

- Ťažko v súčasnosti na túto otázku odpovedať, keďže 8, 
resp. 18 rokov sa rigorózne konanie v tejto podobe nekonalo. 
Prax zrejme ukáže, či v niektorých paragrafoch nemala byť vy
hláška, resp. zákon konkrétnejší alebo naopak nemal nechať 
väčšiu právomoc dekanom fakúlt. (jh) 

Prví štipendisti nadácie 
SASAKAWA 

Prvé certifikáty o udelení grantu zo Štipendijného fondu 
Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund na akade
mický rok 1998/99 odovzdal rektor UK prof. Devínsky dňa 
7. októbra 1998 ôsmim štipendistom - piatim študentom 
a 3 doktorandom UK. Na malej slávnosti sa zúčastnil aj pro
gramový manažér pre fond strednej a východnej Európy 
p. Kohata Kotaro, poradca pána Y. Sasakawu p. Hori Takeaki 
a regionálna zástupkyňa Nadácie Sasakawa p. Čalfová. 

Podporné mesačné štipendium na absolvovanie 3 semestrov 
na zahraničných vysokých školách získali študenti Dušana Rytín 
rová a Helena Vagačová z FIF UK, Ladislava Dundeková  z FM UK 
a Martin Buzinger z PRAF UK štipendium na 5-mesačný pobyt 
na zahraničnej univerzite podľa vlastného vyberu bolo udelene 
Mgr. Kataríne Kušanovej a Mgr. Martinovi Kanovskému z FIF UK, 
Mgr. Romanovi Tomanovi z PRAF UK a Daniele Perlakiovej 
z FM UK. 

Fond Nadácie Sasakawa je zameraný na podporu mladých štu
dijných talentov, na podporu vzdelania tých študentov pregradu-
álneho a postgraduálneho štúdia v spoločenských vedách, ktorí 
majú predpoklady zastávať v budúcnosti v praktickom živote ve 
dúce miesta. Na uskutočnenie tohto zámeru poskytuje nadácia 
rôznym akademickým inštitúciám finančnú podporu v o  výške 
1 mil. USD, ktorých úroky sú určené práve na realizáciu týchto 
projektov. A Univerzita Komenského bola v roku 1995 jednou 
z tých mála stredoeurópskych inštitúcií, ktorá tento grant získala. 

"Vy ste prvými študentmi, ktorí splnili prísne kritéria výberu a majú 
príležitosť tieto finančné prostriedky nadácie využiť. Pevne verím 
že nesklamete nádej, ktorú do vás univerzita vkladá, a že využijete 
túto jedinečnú šancu, ktorá vám otvára dvere k ďalšiemu zdokona
leniu sa v svojom odbore,' povedal pri odovzdávaní grantov rektor 
UK prof. Devínsky. 
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V októbri  n a  vysokoškolskej  s c é n e  búrky a veterno 
Akademický život v októbri výrazným spôsobom poznačilo rozhodnutie ministra financií M. Maxona krátiť v y s o k ý m  školám o d  

1. októbra 1998 schválený tohoročný rozpočet o 8%. V prípade Univerzity Komenského to predstavovalo 90 mil. Sk, teda takmer jedno
mesačné výdavky celej univerzity včítane miezd. 

Vzniknutou situáciou sa zaoberalo zasadnutie mimoriadne
ho Kolégia rektora UK dňa 5. októbra 1998, ktoré prijalo 
Krízový plán postupu UK a vydalo nasledovné vyhlásenie: 

Vyhlásenie Vedenia UK a Kolégia rektora UK 

My, vrcholní predstavitelia akademickej obce Univerzity Komen
ského, vyjadrujeme týmto opakovane svoj  protest proti prístupu 
ministerstva financií a v lády SR k financovaniu vysokých škôl 
v čase, keď s a  konštatuje prvoradá potreba zvýšenia počtu vyso
koškolsky vzdelaných obyvateľov s cieľom dosiahnuť v tejto 
oblasti popredné umiestnenie n a  svete. V mene najväčšej a naj
staršej univerzity n a  Slovensku vyhlasujeme, ž e  krátením už a j  tak 
deficitného rozpočtu U K  s a  nedá udržať funkčná prevádzky
schopnosť vyučovacích, vedeckých ani  ubytovacích priestorov 
a budeme j u  nútení zastaviť v nadväznosti na prerušenie dodávok 
elektrickej energie či iných médií. Vyhlasujeme tiež, ž e  Univerzita 
Komenského a jej akademická obec urobila všetko pre elimino
vanie negatívneho dopadu krátenia rozpočtu, ale z a  dôsledky re
štrikčného rozpočtového opatrenia, ktoré v o  f inančnom vyjadrení 
znamená 90 mil. SK, v ž iadnom prípade nemôžeme niesť zodpo
vednosť. S m e  nútení upozorniť, že  takáto čiastka s a  nedá "ušetriť" 
bez toho, a b y  s a  nesiahlo n a  platy vysokoškolským pedagógom, 
vedcom  i ostatným zamestnancom univerzity 

Ž iadame a vyzývame preto v ládu SR, tú  istú, ktorá p o  stretnutí 
s rektormi vysokých škôl  SR d ň a  19.10.1997 svoj ím uznesením 
č. 786/97 zaviazala ministra financií garantovať rast rozpočtu pre 
vysoké školy a neuplatňovať voči  n im prípadné rešktrikčné opat
renia s termínom trvalým, a b y  tento svoj  záväzok a svoje vlastné 
uznesenie splnila. Ž iadame a vyzývame súčasne a j  Ministerstvo 
školstva SR, a b y  nepripustilo úplnú devastáciu vysokoškolského 
systému Slovenskej republiky a prijalo ráznejšie kroky a opatre
nia n a  zrušenie 8 %  viazania rozpočtu vysokých škôl. 

V y z ý v a m e  tiež Slovenskú rektorskú konferenciu a Radu vyso
kých škôl  SR, a b y  zaujali  stanovisko k u  kráteniu rozpočtu vyso
kých škôl  a využil i  svoju autoritu a kompetencie na zvrátenie 
súčasného stavu. 

Doc. RNDr. V. Rosa, CSc. Prof. Ing. F. Devínsky, DrSc., 
predseda AS UK rektor UK 

v mene akademickej obce UK v mene Kolégia rektora UK 

Redukcia redukcie 

P o  razantných protestoch vysokých škôl  podložených argu-
mentami o ich kritickej f inančnej situácii, zmiernil minister financií 
M. Maxon viazanie f inančných prostriedkov pre vysoké školy 
z ôsmich n a  štyri percentá. V y s o k é  školy budú môcť teda d o  kon
ca roka použiť 96 % pridelených prostriedkov. V praxi to zname
ná, ž e  nemôžu použiť takmer 150 mil. Sk, v prípade Univerzity Ko
menského takto v iazaná s u m a  predstavuje 45 mil. Sk. A k o  pre 
masmédiá  povedal rektor U K  prof. Devínsky,  '...aj jedno percento 
viazania pre školy predstavuje katastrofu.' Toto opatrenie nerieši 
problémy, v d á k a  nemu však neostanú učitelia v decembri bez vý
plat, a to  je  podľa rektora U K  prof. Devínskeho cieľom tohto opat
renia. 

N o v í  p r o f e s o r i  U K  

Z rúk predsedu NR SR Ivana Gašparoviča prevzalo dňa 14. 10. 1998 
v Prezidentskom paláci v Bratislave vymenovací dekrét profesora 
34 vysokoškolských pedagógov. Medzi nimi boli i traja z Univerzity 
Komenského: 
prof. RNDr. Ján GROLMUS, CSc., pre odbor genetika z Prírodove

deckej fakulty UK, 
prof. RNDr. Peter PREŽNAJDER, DrSc., pre odbor fyzika z Mate-

maticko-fyzlkálnej fakulty UK, 
prof. PhDr. Pavol ŽIGO, CSc., pre odbor slovensky jazyk z Filozo

fickej fakulty UK. 
Našim novým profesorom úprimne blahoželáme! 

Z rokovania výjazdového zasadnutia Kolégia rektora UK 
Výjazdové zasadnutie Kolégia rektora UK, ktoré sa konalo 

v dňoch 22. - 24. októbra 1998 na Donovaloch, malo na pro
grame predovšetkým koncepčné otázky dälšieho rozvoja UK. 
Ťažiskovým bodom rokovania bola diskusia o zavedení  kredito-
vého systému štúdia n a  U K  o d  budúceho akademického roka. 
Vedenie UK vypracovalo projekt systému kreditového štúdia, za
ložený n a  európskom systéme prenosu kreditov (ECTS), ktorý už 
dnes zavádza väčšina európskych vysokých škôl. P o  pripomien-
kovacom konaní, širokej diskusii v akademickej  obci  UK, bude 
rozhodnutie o schválení, resp. neschválení zavedenia kreditové
ho systému na U K  predmetom rokovania nasledujúceho zasad

nutia kolégia. 

KR UK prijalo Strategický plán rozvoja U K  pre roky 1998-2003 
a taktiež s a  zaoberalo výsledkami medzinárodných evaluácií  U K  
a prípravou kritérií delenia rozpočtu U K  pre rok 1999. 

4 A k t u á l n a  i n f o r m á c i a  

V zmysle záverov ostatného Kolégia rektora (22. - 24. októb
ra 1998) je na domovskej stránke UK (http: 'www.uniba.sk) 
zriadený prístup k dokumentu "Návrh kreditového systému 
štúdia na Univerzite Komenského". Ide o prvú verziu, ktorá 
je predkladaná akademickej obci na pripomienkovanie. 
Otvorenie príslušnej stránky dovoľuje okrem čítania doku
mentu posielať k nemu aj svoje pripomienky. 

Dekiet 004. ktorým ргшиьа veoecko-peoagogicky tiui "hostuje* 
profesor, slávnostne odovzdal rektex UK prot Pet rsky dňa 
7. 10. 1998 univ. prof Or Tilmannovi D Markovi na dobo feho vedec 
ko-pedagogického pôsobenia na MFF UK 
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Zlatá medaila UK prezidentovi Nadácie Alexandra von Humboldta - prof. Liistovi 
"My rektor Univerzity Komenského v Bratislave, kedíe dobre 

pamätáme na onú starodávnu a chvályhodnú obyčaj, aby sa 
mužom nad iných vynikajúcim vo vedeckom bádaní vždy preu
kazovali náležité pocty, udelili sme slávnemu mužovi, profeso
rovi a doktorovi Reimarovi Lustovi Zlatú medailu Univerzity Ko
menského za jeho dôležitú a dlhoročnú prácu, ktorú obetavo 
venoval a venuje nadväzovaniu vzťahov spolupráce vo vedec
kom živote a organizovaniu medzinárodnej vedeckej spoluprá
ce, osobitne však za chvály, ktoré si ako čelný predstaviteľ 
slávnej Humboldtovej fundácie plne zaslúžil za rozvíjanie pre
myslenej spolupráce s Univerzitou Komenského, čím veľmi 
prispel k riadnemu formovaniu vedeckej pospolitosti na Slo
vensku. 

Na pamiatku a potvrdenie tejto skutočnosti sme dali napísať 
túto verejnú listinu a potvrdili sme ju našou velkou pečaťou. 

Dali sme v Bratislave v mesiaci októbri 1998." 

Vzápätí' po latinských slovách tohto historického textu odo
vzdal rektor UK prof. Devínsky dňa 15. októbra 1998 na pôde 
Vedeckej rady UK Zlatú medailu UK prof. Dr. Reimarovi Lusto
vi, riadnemu profesorovi na Univerzite v Hamburgu a prezi
dentovi Nadácie Alexandra von Humboldta v Bonne. 

Na slávnostnom akte s a  ďalej zúčastnili splnomocnený veľvysla
nec Nemeckej spolkovej  republiky v S R  J. E. Ludger Buerstedde. 
generálny sekretár Humboldtovej  nadácie Dr. Manfred Osten, 
predseda S A V  prof. Štefan Luby. členovia Vedeckej rady UK, šti
pendisti nadácie a ďalší hostia. 

N a  záver stretnutia predniesol prof. Lust prednášku na tému 
"Kométy - fascinujúce kozmické objekty". 

Vedecký profil prof. Lüsta 
: Prof. Dr. REIMAR LÜST : e vynikajúci nemecký vedec a medziná
rodne uznávaný organizátor v oblasti vedy. Jeho vedecká práca 
v uplynulom polstoročí spadá do oblasti astrofyziky, kde sa zaoberal 
pôvodom planetárneho systému, solárnou fyzikou a fyzikou kozmické
ho žiarenia, v oblasti fyziky plazmy a hydrodynamiky venoval pozor
nosť fyzike nukleárnej fúzie a teórii hydromagnetických Sokových vín. 
V rámci kozmického výskumu sa podieľal na experimentoch so sonda
mi rakiet a satelitov určených k štúdiu hornej atmosféiy a planetárne
ho priestoru. Výsledky jeho vedeckej, organizátorskej a riadiacej práce 
sú zhrnuté v okolo 100 vedeckých prácach, 4 knihách a 400 dalších 
publikáciách. 

Vedecko-pedagogicko-riadiaca dráha prof, tústa je veľmi dlhá 
a všestranná. Už od roku 1962 zastáva významné funkcie v organizácii 
vedy Jeho prvým riadiacim postom bolo miesto vedeckého riaditela 
Európskej organizácie pre kozmický výskum ESRO a o 4 roky neskôr 
bol do r. 1970 jej viceprezidentom. V roku 1969-1972 bol predsedom 
Vedeckej rady Spolkovej republiky Nemecko Nadväzne na to prevzal 
na 12 rokov funkciu prezidenta Spoločnosti Maxa Plancka. V rokoch 
1984-1990 vykonával funkciu generálneho riaditela Európske] kozmic
ké) agentúry ESA. Od r. 1989 podnes je už druhé 5-ročné funkčné ob
dobie prezidentom Nadácie Alexandra von Humboldta 

Prof. Lúst bol za svo|u plodnú vedeckú, pedagogickú a organizátor
skú prácu vyznamenaný početnými nemeckými a zahraničnými štátny
mi a vedeckými vyznamenaniami a oceneniami Bol poctený člen
stvom vo vyše 20 akadémiách a vedeckých spoločnostiach Je čie 
nom korešpondentom Rakúskei akadémie vied a KráTovskei akadémie 
vied v Madride, zahraničným členom Amenckei akadémie umen: 
a vied, členom Medzinárodnei akadémie astronautiky a zahraničným 
členom Kolégia vedy a techniky Britského impéria v Londýne Bol vy
braný za osobnosť roka v oblasti vedy v r 1986 a stal sa osobnosť u 
kozmonautiky za rok 1989 Planetka č 4386 nesie meno "Lust* Bo: 
vyznamenaný čestnými doktorátmi univerz:! v So1- Birmingham« 
a Slovenskej akadémie vied 

Kongres seniorov 
V nemeckom Schwäbisch Gmünde sa v dňoch 

9. - 13. septembra 1998 konal svetový kongres Me
dzinárodnej Asociácie Univerzít tretieho veku 
(AIUTA), na ktorom sa zúčastnili reprezentanti 
z 38 krajín sveta. Do programu kongresu sa aktívne 
zapojili aj dvaja delegáti našej univerzity - Mgr. Na
děžda Hrapková, PhD., tajomníčka UTV pri UK 
a Dagmar Csomó, poslucháčka UTV. Bohatá vý
mena skúseností v rámci piacovných skupín, infor
mácie pri poster! o našej UTV, diskusie nad študij
ným programom našich seniorov a nadviazanie 
ďalších osobných kontaktov boli vellíým prínosom 
pre rozvoj a ďalšie obohatenie našej práce. O oboj
strannú spoluprácu v rámci ďalšieho vzdelávania 
seniorov prejavili záujem zástupcovia Univerzity 
z Dortmundu, Hanoveru, z anglickej University 
of Surrey v Guildťorde a univerzít severného Ta
lianska (nh) 



Alexander von Humboldt-Stiftung • Nadácia Alexandra von Humboldta (NAvH) v Bonne, ktorá patrí k najstarším, najznámejším 
a najvýznamnejším nadáciám pre mladých vedcov vo svete, bola založená v r. 1860 v Berlíne, rok po smrti jedného z najvýznamnejších 
bádateľov 19. storočia. Bola zriadená so zameraním na podporu prírodných vied, najmä pre nemeckých cestovateľov. 

Ako získať výskumné štipendium Nadácie Alexandra von Humboldta v SRN 

O d  r. 1953 poskytuje NAvH študijné 
pobyty a j  vedeckým pracovníkom zo za
hraničia. V súčasnosti sa každoročne ude
ľuje d o  500 výskumných štipendií v o  všet
kých odboroch prírodných, technických 
a spoločenských vied. Uprednostňujú sa 
uchádzači z pracovísk základného vý
skumu ako zdroja poznania. Z a  uplynulých 
vyše 45 rokov si touto formou zvyšovalo 
vedeckú kvalifikáciu okolo 18 000 vedec
kých pracovníkov z o  125 krajín všetkých 
kontinentov. Medzi nimi bolo okolo 160 ve
deckých pracovníkov z o  Slovenskej re
publiky: z pracovísk SAV, vysokých škôl 
i rezortných výskumných ústavov, pričom 
prví z nich nastúpili na tieto študijné pobyty 
r. 1964. 

Poslaním NAvH je podľa č. 2 jej štatútu 
"... udelením výskumných štipendií, ako aj 
cien za  výsledky výskumu poskytovať od
borne vysoko kvalifikovaným, akademicky 
vzdelaným príslušníkom cudzích národ
ností, bez ohľadu na pohlavie, rasu, nábo
ženstvo a svetový názor, možnosť vedecky 
pracovať v Spolkovej republike Nemecko 
a nadobudnuté kontakty udržiavať...". 

Kritériá na prijatie 
Dĺžka študijných pobytov na nemeckých 

vysokých školách alebo iných vedeckový
skumných pracoviskách je 6-12 mesiacov 
s možnosťou predĺženia až na 2 roky. Z to
ho možno a ž  do 6 mesiacov pracovať na 
vedeckovýskumnom pracovisku v inej eu
rópskej krajine, ak si to výskumný program 
vyžaduje. Z hľadiska národnosti alebo od
bornosti nie je žiadny "numerus clausus". 
Zato sa striktne dodržiava podmienka ve
deckého titulu PhD, CSc., alebo ich ekviva
lentu, ako a j  veková hranica 40 rokov 
uchádzača. Rozhodujúcim kritériom prija
tia uchádzača je kvalita jeho vedeckej prá
ce, ktorú musí  tento dokumentovať me
dzinárodne publikovanými výsledkami, 
konkrétnym návrhom výskumného progra
mu a preukázaním veľmi dobrých jazyko
vých znalostí nemeckého jazyka (explicitná 
podmienka pre oblasť spoločenských vied) 
alebo anglického jazyka (v oblasti prírod
ných a technických vied). Návrh vý
skumného programu, ako a j  výber vedec
kého "tútora" z nemeckého výskumného 
pracoviska iniciuje uchádzač. 

Uchádzačov vyberá špeciálna komisia 
NAvH, v ktorej pracuje spolu okolo 100 po
predných nemeckých vedcov z o  všet
kých vedných disciplín. Výberové konanie 
sa uskutočňuje pravidelne 3-krát ročne: 
v marci, v júni/júli a v novembri. Odporúča 
sa predložiť prihlášky s príslušnými náleži
tosťami minimálne 5 mesiacov pred prí
slušným zasadaním výberovej komisie. 

Žiadosť o udelenie výskumného štipendia 
NAvH sa podáva na príslušnom formulári, 
ktorý obsahuje základné údaje o uchádza
čovi, jeho predstavu o študijnom pobyte 
v SRN, vedecké pracovisko, v ktorom by 
chcel tento pobyt realizovať, meno vedec

kého "tútora", s ktorým už vopred koreš
pondoval a získal jeho predbežný prísľub. 
K formuláru sa prikladá diplom o udelení ti
tulu PhD alebo CSc., stručný životopis, vý
skumný plán, v ktorom sa vyznačí téma 
a ciele vedeckej práce, rámcový časový 
harmonogram pobytu, zoznam vlastných 
publikovaných prác, 3-4 najnovšie vedecké 
práce publikované v zahraničí v nemčine 
alebo angličtine, potvrdenie o stupni zna
losti nemeckého alebo anglického jazyka, 
odporúčanie troch našich alebo zahranič
ných popredných vedcov (najlepšie býva
lých štipendistov NAvH), ktorí potvrdia 
uchádzačovu vedeckú kvalifikáciu a čin
nosť, PhD alebo CSc. - dizertáciu a jej de
tailné závery na viac ako 10 stranách 
v nemčine, angličtine alebo francúzštine 
v prípade, že uchádzač je krátko pred ude
lením príslušného titulu, 3 pasové foto
grafie. 

Kontakt 
Záujemcovia o NAvH z o  Slovenskej re

publiky môžu dostať príslušné formuláre 
na podávanie žiadostí a prípadné ďalšie in
formácie na adrese: 

RNDr. Rudolf Demovič, CSc. 
prezident Humboldtovho klubu v SR 
Úrad Predsedníctva SAV 
Štefánikova 49 
814 38 Bratislava 

Tel.: 39275, Fax: 394391 

Bližšie informácie a formuláre na podáva
nie žiadostí poskytuje i NAvH. Jej treba 
priamo posielať žiadosti na udelenie vý
skumného štipendia počas celého roka na 
adresu: 

Alexander von Humboldt-Stiftung 
Jean-Paul Strasse 12 
D-53173 Bonn 
BRD 

Tel.: 0049 228 833-0 
Fax: 0049 228 833 199 
e-mail: select@alex.avh.uni-bonn.DE 

Výška štipendií 
Väčšinu, 92 % finančných prostriedkov, 

získava NAvH z federálneho rozpočtu SRN 
prostredníctvom niekoľkých ministerstiev, 
2 % z rozpočtu spolkových krajín a 6 % z o  
súkromných zdrojov od rôznych organizá
cií, nadácií a darcov. Privátne dotácie pri
spievajú k nezávislosti NAvH a zvyšujú jej 
akčný rádius na financovanie nových pro
jektov, výskumných programov, ako aj 
ďalších vedeckovýskumných aktivít. V sú
časnosti je celkový ročný rozpočet NAvH 
okolo 110 mil. DEM. 

Výška štipendií je 3400 - 4200 DEM netto 
mesačne podľa veku a najmä vedeckej 
kvalifikácie štipendistu. NAvH hradí prijaté
mu uchádzačovi cestovné náklady, posky
tuje príplatok na manželského partnera v o  
výške 410 DEM netto mesačne (v prípade 
ak tento strávi v SRN dlhšie ako 3 mesiace) 

a príspevok na počiatočné výdavky, ako a j  
financuje 2-4 mesačný kurz nemeckého ja
zyka, ktorý predchádza študijnému pobytu, 
pričom jazykový kurz môže absolvovať 
i manželský partner. Každý štipendista vrá
tane manželského partnera s a  počas 
študijného pobytu bezplatne zúčastňuje 
2-týždňovej študijnej cesty po SRN, ako a j  
spoločného každoročného 3-dňového 
stretnutia, ktoré sa koná v júli v Bonne ale
bo v Berlíne a pri tejto príležitosti je  v pro
grame aj  prijatie prezidentom SRN. 

Celoživotný charakter podpory 
Významnou črtou pôsobenia NAvH je 

celoživotný charakter podpory absolventov 
študijných pobytov. NAvH udržuje s o  svoji
mi bývalými štipendistami z celého sveta tr
valý kontakt a pomáha im. Prejavuje sa to 
následnými pozvaniami na krátkodobé štu
dijné pobyty, vedecké podujatia a spolo
čenské stretnutia, priznávaním finančnej 
pomoci k účasti na medzinárodných ve
deckých kongresoch a sympóziách, alebo 
formou poskytovania laboratórnych prí
strojov a výpočtovej techniky na vybavenie 
pracoviska, chemikálií, knižných darov 
a pod. Táto trvalá komplexná vedecká sta
rostlivosť NAvH bola osobitne dôležitá 
nielen v minulosti, keď možnosti medziná
rodných stykov boli veľmi obmedzené, ale 
hrá dôležitú úlohu a j  dnes. keď naše ve
decké pracoviská zápasia s nedostatkom 
finančných prostriedkov na horeuvedené 
účely. Z a  uplynulých vyše 35 rokov NAvH 
znovu pozvala 10 vedeckých pracovníkov 
z o  Slovenskej republiky, opakovane prijala 
70 bývalých štipendistov a venovala vyše 
50 prístrojov v hodnote vyše 1 mil. DEM 
a 60 knižných zásielok v hodnote cca 
70 tis. DEM. 

NAvH udržiava kontakt s o  svojimi bývalý
mi štipendistami i tým, že im pravidelne 
a bezplatne zasiela svoj informačný bulle
tin, prípadne iné materiály, v ktorých sa 
okrem informačno-štatistických údajov 
vždy nachádzajú a j  práce prezentujúce 
najnovšie trendy a výsledky z rôznych ved
ných oblastí. T o  zohrávalo najmä v minu
losti pri nedostatočnom toku informácii 
osobitne pozitívnu úlohu pri harmonickom 
rozvoji osobností našich vedcov 

Bývalí štipendisti N A v H  s ú  organizovaní 
v 80 Humboldtových kluboch v 50 kraji
nách sveta. Hlavným poslaním klubov je 
propagovať myšlienky N A v H  medzi odbor
nou verejnosťou v o  svojich krajinách, udr
žiavať vzájomné kontakty, rozvíjať vedec-
ko-spoločenské aktivity, podieľať sa na vy
hľadávaní a navrhovaní vhodných adeptov 
z okruhu svojho pôsobenia na získanie vý 
skumného štipendia NAvH a napomáhat 
im informačnou a poradenskou službou 
V Slovenskej republike pôsobí oď r 1990 
takýto klub. ktorý združuje okolo 80 našich 
bývalých štipendistov a patrí k najaktívnej
ším v celosvetovom meradle. 

Rudolf Demovič 
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Medzinárodne 
o súčasných trendoch v manažmente 

Pod záštitou rektora UK prof. Ing. F. Devínskeho, DrSc., konala sa v dňoch 
1,- 2. októbra 1998 na Fakulte managementu UK medzinárodná konferencia na té
mu Súčasné trendy v manažmente. Leitmotívom konferencie, ktorý sa premietol 
do jej cieľových zámerov, bola problematika rozvoja manažmentu v podmienkach 
trhovej ekonomiky. Prípravu podujatia, na ktorom sa zúčastnilo mnoho známych 
domácich a zahraničných expertov z oblasti teórie a praxe manažmentu, předzna
menala aj skutočnosť, že fakulta sa mohla po prvýkrát prezentovať v nových 
priestoroch. 

Konferenciu v aule FM UK otvorila prode
kanka pre vedu, výskum a rozvoj FM UK 
doc. Ing. V .  Cibáková. CSc., a vyslovila pre
svedčenie, ž e  stretnutie bude maf vysoko 
tvorivý charakter a v o  svojich záveroch bu
de znamenať posun vpred pri riešení danej 
problematiky. V slávnostnom príhovore de
kan FM UK doc. Ing. J. Rudy, CSc., zdôraz
nil, ž e  konferencia tematicky orientovaná na 
rozvoj manažmentu ako vednej discipliny 
a na uplatňovanie jeho výsledkov v praxi, je  
už šiestou konferenciou tohto zamerania. 
Možno povedať, ž e  ide o pokračovanie 
v tradícii, ktorá bola založená v roku 1993 
v rámci spolupráce fakulty s Cornell Univer

sity v USA. Pri tejto príležitosti osobitne po
ďakoval rektorovi UK prof. Devínskemu z a  
prevzatie záštity nad konferenciou a zástup
com O M V  Slovensko, spol. s r.o. z a  spon
zorský dar, ktorým prispeli k organizačnému 
zabezpečeniu tohto medzinárodného podu
jatia. 

Plenárne zasadnutie konferencie otvoril 
referátom "Investičná aktivita ako dôležitý 
faktor stratégie riadenia a rozhodovania" 
Ing. Egon Hlavatý, DrSc., z Ekonomického 
ústavu S A V .  Z renomovaných zahraničných 
účastníkov vystúpil na tému "Transitional 
Moments in East-Central Europe" prof. 
Alessio Locar z University of Udine v Ta
liansku. Téma "The Strategic implicatoins 
for Direct Foreign Investment of European 
Integration" bola predmetom vystúpenia 
prof. Franka McDonalda z Manchester Met
ropolitan University vo VelVej Británii. Prof. 
C .  Jayachandran, PhD., z Montclair State 
University v U S A  sa predstavil s referátom 
"Trends in the Development of Marketing". 
Na tému "Exchange Rate Risk and Firm Si
ze" hovoril prof. Robert Nachtmann z Pit
tsburgh University v USA. Prof. Chester C.  
Warzynski z Cornell University z USA vo 
svojom referáte upozornil na problematiku 
"Business Process Reengineering: Strategy 
versus Methodology". Mgr. Nada Zupan 
z University of Ljublana, Slovinsko, prezen
tovala svoje názory v referáte "Key Issues 
Regarding Managerial Compensation in 

Transitional Companies - the Case of Slo
venia". V pléne vystúpil tiež s referátom 
prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc., z FM 
UK na tému "Risk Management in Internati
onal Banking Regulation". 

Na druhý deň sa pracovné rokovanie me
dzinárodnej konferencie rozdelilo do jednot
livých sekcií, ktorých obsahová náplň pokrý
vala záujem účastníkov. 

Prvú sekciu pod názvom "Súčasné trendy 
v riadení ľudských zdrojov" viedla Ing. Ľubi
ca Bajzíková, CSc., z FM UK. Druhú sek
ciu - "Aktuálne otázky finančného manaž
mentu" - viedol prof. RNDr. Jozef Komorník, 
DrSc., z FM UK. Tretia sekcia pod vedením 
doc. Ing. Viery Cibákovej, CSc., z FM UK 
sa venovala problémovému okruhu "Per
spektívy rozvoja jednotlivých oblastí marke
tingu". V o  štvrtej sekcii, ktorú viedol doc. 
RNDr. Michal Greguš, CSc., z FM UK, sa 
diskutovali otázky "Informačných systémov 
a technológií na podporu manažmentu". 
V piatej sekcii pod vedením doc. Ing. Jozefa 
Papulu, CSc., z FM UK, bola venovaná po
zornosť "Stratégii firiem a riadeniu strategic
kých zmien". 

V jednotlivých sekciách odzneli mnohé za
ujímavé príspevky od odborníkov - teoreti
kov - z viacerých slovenských a českých 
univerzít, ako aj od špecialistov z význam
ných slovenských i českých podnikov a in
štitúcií. V rámci uvedených sekcií boli 
prezentované vysoko aktuálne odborné té
my súvisiace so začleňovaním Slovenska 
do EU, so súčasným rozvojom našej ekono
miky, ktoré akcentovali oblasť riadenia ľud
ských zdrojov z pohľadu požiadaviek 
21. storočia a dotýkali sa oblasti finančné
ho manažmentu, marketingu, informačných 
systémov a technológií, ako aj stratégie fi
riem a riadenia strategických zmien. 

Z rokovania medzinárodnej konferencie 
Súčasné trendy v manažmente, 1 .-2. októb
ra 1998, FM UK Bratislava, vyšiel I. a II. diel 
zborníka s príspevkami v slovenskom a an
glickom jazyku. 

PhDr. Anna Bujnová, CSc. 
Oddelenie vedy a výskumu FM UK 

Nový ročník UTV 
a Medzinárodný rok starších 

slávnostne otvorený 
Slávnostné otvorenie nového škol

ského roka na Univerzite tretieho ve
ku pri UK sa uskutočnilo dňa 14. ok
tóbra 1998 v Aule UK. O štúdium na 
UTV v tomto roku prejavilo záujem 
158 nových poslucháčov, ktorí sa imat 
rikulovali do prvého ročníka. 

Súčasne s novým akademickým 
rokom otvorila tajomníčka UTV pri 
UK Mgr. Naděžda Hrapková, PhD., na 
pôde univerzity aj Medzinárodný rok 
starších. 

'Táto významne celosvetová akcia v) 
hlásená Rezolúciou Valného zhromaž
denia OSN vyzýva nás všetkých venovať 
sa otázkam starnutia v celosvetovom 
meradle. Cieľom roka je podporiť princí
py OSN pre starších ľudí, aplikovať ich 
do praktických programov a činnosti 
a vyvinúť primeranú stratégiu na národ
nej, regionálnej a miestnej úrovni v záuj
me uspokojenia zvyšujúcej sa potreby 
starostlivosti a podpory starších ľudí.' 
uviedla v svojom príhovore. 

Vláda SR zriadila Slovenský výbor pre 
prípravu Medzinárodného roka starších 
ľudí a dňa 1. októbra 1998, na Medzi
národný deň starších ľudí, bol tento rok 
oficiálne otvorený na celom svete a aj 
na Slovensku. 

V záujme zvýšenia kvality života 
starších ľudí v SR sú aktivity Medziná
rodného roka starších zamerané na 
4 oblasti: na oblasť mediálnej politiky, 
výchovu, vzdelávanie a propagáciu, na 
posilnenie vedy a výskumu a zlepšenie 
sociálno-ekonomických podmienok ži
vota starších ľudí. 

'K naplneniu myšlienok a cieľov Me
dzinárodného roka starších lúdí prispeje 
aj UTV pri UK. ktorá popri pravidelnej vý
učbe rozšíri svoje aktivity o odborné 
semináre, spoločenské podujatia, otvo
renie Klubu absolventov UTV, pripraví 
výstavy prác našich poslucháčov a vô
bec rôznymi ďalšími aktivitami zdôrazní 
význam starostlivosti o generáciu tých 
skôr narodených,' zdôraznila Di Hrap 
ková. 
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Z a c h r á ň m e  A u l u  U K !  

História budovy Univerzity Komenského na Šafárikovom nám. 6 

O d  polovice apríla prebieha v akademickej.i širokej verejnosti kam
paň Univerzity komenského na získanie finančných prostriedkov na 
obnovu Auly UK. 

Po celé dlhé desaťročia bola Aula UK, kde je každý rok promova
ných takmer 4000 absolventov nielen Univerzity Komenského, ale aj 
iných vysokých škôl v Bratislave, hrdosťou a pýchou , našej Alma 
mater. V i súčasnosti však už prestáva byť i dôstojným symbolom a re
prezentačným i priestorom : univerzity, pretože sa skutočne nachádza 
v havarijnom stave. Najzávažnejším problémom, ktorý ohrozoval pre
vádzku Auly UK, bol havarijný stav strechy auly, ktorý sa však, aj vdá-
ka finančným príspevkom akademickej obce i verejnosti, už podarilo 
odstrániť. 

Obnovu potrebuje však aj interiér auly, kde sú poškodené mramo
rové obklady, drevené časti interiéru, najmä sedadlá, kde chýbajú lus
tre, moderné ozvučenie, a pod. 

Je všeobecne známe, že Univerzita Komenského už níekolko rokov 
zápasí s velkým nedostatkom finančných zdrojov na vlastnú prevádz
ku a už vôbec jej neostávajú prostriedky na údržbu a potrebné sta
vebné úpravy. 

Preto ak sa aj Vy rozhodnete pomôcť zachrániť aulu našej Alma 
mater, môžete svoj finančný príspevok poslať na číslo zvláštneho 
účtu: 35-4129-012/0200 vo VÚB Bratislava-mesto s označením 
"AULA UK". 

Na obnovu Auly UK od 21.9.  do 27.10.9.1998 prispeli: 
p. Dobroslava Reznáková 2 000,-
PhDr. Katarína Majzlanová, CSc., PdF UK Bratislava 200,-
p. Anna Zlatušková, Ušiaková 12, Bratislava 100,-
Doc. Ing. Ivan Lacko, FaF UK Bratislava 800,-
p. Veronika Pachingerová, Ž a r  nad Hronom 260,-
Doc. Ing. Jozef Sokolík, CSc., FaF UK Bratislava 800,-
Mgr. Pavol Švéda, Turčianske Teplice 1 000,-
p. Ladislav Schwarz 5 000,-
Doc. PhDr. Vladimír Hellebrandt, CSc., dekan FTVŠ 1 000,-
Mgr. Matejovič Miloš, Kníhkupectvo Academia, Ba 10 00,-
Top Tennis, Martinengova 2, Bratislava 5 000,-
Doc. RNDr. Pavel Súra, CSc.. prorektor UK 2 000,-
p. Romana Maliti, Studenohorská 95. Bratislava 100,-
Katedra genetiky PRIF UK Bratislava 550,-
Katedra zoológie PRIF UK Bratislava 100,-
p. Silvester Zemeš 10 000,-
Katedra geológie PRIF UK Bratislava 500,-
MUDr. Peter Múčka, Jazmĺnova 5, Nová Mača 500,-
Katedra didaktiky, PRIF UK Bratislava 250,-
Trestné kolégium, Najvyšší súd, Bratislava 5 000,-

Srdečne ďakujeme ... 

Hlavná budova univerzity je postavená na 
mieste zbúraných obytných domov, potravinár
skeho daňového úradu a hostinca na križovatke 
Justiho radu (dnešné Vajanské nábr.). Roykovei 
ul. (dnešná Tobrucká ul.) a Šafárikovho námes
tia. Pôvodným vlastníkom pozemku bol Ján 
Pálfy, v roku 1918 štát pozemok skonfiškoval. 
Začiatkom dvadsiatych rokov bol vrátený dedi
čom J. Pálfyho, ktorí sa uzavretím dohody 
s Mestským notárskym úradom (ďalej MNÚ) dňa 
19. januára 1Ö21 zaviazali opravit chátrajúce bu
dovy. Neskôr pozemok odkúpila Továreň na 
káble, a.s., v Bratislave, ktorá ho 22. marca 1924 
predala štátu, v zastúpení Ministerstvom obcho
du a verejných prác, za 2,6 mil. Kč, 

Nákresy budov určených na zbúranie vypra
coval a mestskému zastupiteľstvu predložil 
17. 9. 1929 O. Melecha. S demoláciou objektov 
sa začalo v roku 1930. MNÚ vydal dňa 27. mar
ca 1930 pod č. 5862/stav 1.1930 stavebné povo
lenie na stavbu budovy "Štátny obchodný dom 
v Bratislave". Realizovaním stavby, ktorej projek
tantom bol akad. arch. František Krupka, bola 
poverená Českomoravská stavebná spoločnosť. 
V novostavbe mali byt pôvodne umiestnené plo
dinová burza, dunajská plavebná spoločnosť, 
obchodná komisia a v suteréne zemský archív. 
Na základe rozhodnutia MŠANO zo 4. 12. 193ť? 
mala byt v budove umiestnená aj pošta. Minis
terstvo vnútra však rozhodlo, že poštový úrad 
Bratislava č.6 zostane v miestnostiach vládnej 
budovy (budova FIF UK na Gondovej), kde je až 
do dnešného dňa. 

Viete, že... 

* priemerný vek rektorov UK pri nástupe do 
funkcie bol 51 rokov? 

* najmladším rektorom UK bol v r. 1925/26 
prof. PhDr. Miloš Weingart, ktorý nastúpil 
do funkcie vo veku 35 rokov? 

* druhým najmladším rektorom UK bol 
39-ročný prof. JUDr. Vratislav Bušek, ktorý 
stál na čele UK v r. 1936/37? 

* Univerzita Komenského mala iba dvoch 
rektorov vo veku nad 60 rokov? 

* najstarším 61-ročným rektorom UK v r. 
1931/32 bol prof. PhDr. Dobroslav Orel? 

Zápas univerzity o pridelenie budovy na Šafári
kovom námestí začal v roku 1934, ked sj vtedajší' 
rektor prof. PhDr. Antonín Koláf vyžiadal audien
ciu u ministrov Hodžu. Dérera, Beneša a senáto
rov A. Štefánka a K. Stodolu Intervenoval aj 
u predsedu vlády Malypetra Na jeseň 1935 nav
štívil Bratislavu minister školstva Jan Krčmář, 
ktorý o celej záležitosti rokoval so zástupcami 
akademického senátu UK (dalej AS UK) a pro
fesorského zboru Právnickej a Filozofickej fakul
ty UK 

Na zasadnutí AS UK dňa 3. apríla 1935 bola 
vytvorená stavebná komisia na čele s predse
dom prof. MUDr. S. Kostlivým, ktorá sa zame
rala na získanie štátneho obchodného paláca 
pre UK. 

Tento zámer bol korunovaný úspechom a bu
dova bola pridelená právnickej a filozofickej 
fakulte s tým, že v blízkej budúcnosti bude po
stavená prístavba. V nej mala byť umiestnená 
právnická fakulta, kvestúra a univerzitná knižni
ca. Bola to velkolepo naprojektovaná stavba, 
ktorá mala byť vysoká až 32 m. Vypracovaním 
projektu bol poverený akad. arch. F. Krupka. 

Stavebná komisia na svojom zasadnutí dňa 
28. mája 1935 za účasti ministerského radcu 
V. Mauleho rozhodla o vertikálnom rozdelení bu
dovy so všetkými výhodami a nevýhodami pre 
obidve fakulty. Ešte v ten istý deň súhlasil s tým

to rozhodnutím profesorský zbor PRAF UK 
Z troch miestností v suteréne vysťahovali zemský 
archív a do takto uvoľnených miestnosť sa na
sťahovali študentské spolky (Zváz slovenského 
Studentstva, Právnik. Spolok L Štúra a Vysoko
školský šport). . 

Zápis študentov PRAF UK v zimnom semestr 
šk r 1936/37 bol ešte na Kapitulskej ul V prie
behu októbra 1936 sa právnická fakuita presta-
hovala do novej budovy V tom čase bolo pre
miestnené na Šafárikovo nám. aj súsošie J. A 
Komenského od sochára Bíleka. 

Budova na Kapitulskej sa adaptovala pre pot
reby katolíckej bohosloveckej fakulty. 

Slávnostné otvorenie budovy bolo 11. marca 
1937 a už na druhý deň sa v aule uskutočnila 
inaugurácia rektora UK prof. JUDr. Vratislava 
Bušeka. 

Na základe rozhodnutia prijatého na zasadnu
tí MNÚ zo dňa 16. apríla 1937 bol pod č. 19 
442/stav.-l-1937 vydaný výmer na užívanie 
stavby. 

Od apríla do novembra 1937 boli postupne 
skolaudované práce na vnútorných zariadeniach 
novostavby. Len pre zaujímavosť - na nákup ná
bytku a vnútorného zariadenia dostala vtedy uni
verzita od ministerstva školstva dotáciu vo výške 
231 130 Kč. PhDr. Viliam Csader 

Archív UK 

Na tomto mieste dnes sto/i budova Univerzity Komenskeho Foto z r 1929 
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Výsledky analýz uchádzačov o štúdium na UK zviditeľnili najúspešnejšie gymnáziá 
Ako prvá uskutočnila vlani Filozofická fakulta UK analýzu štruktúry 

uchádzačov o štúdium, ktorej cielom bolo zistiť nielen to, o aké študij
né odbory na fakulte je najväčší záujem, ale aj zmapovať, z ktorých re
giónov a stredných škôl pochádzajú přijati študenti. Analýza potvrdila, 
že Filozofická fakulta UK ostáva fakultou s celoslovenskou pôsobnos
ťou a zároveň poskytla prehľad najúspešnejších stredných škôl. odkiaľ 
bolo prijatých na UK najviac študentov. 

Podobnú analýzu okrem FIF UK uskutočnili začiatkom tohto akademic
kého roka aj MFF UK, LF UK, JLF UK a FTVŠ UK a PRAF UK. Keďže 
dospeli k zaujímavým záverom, prinášame o nich podrobnejšiu infor
máciu. 

Filozofická fakulta UK zaregistrovala 4 569 prihlášok na štúdium 
v školskom roku 1998/99. Po februárových talentových a predpoklado-
vých prijímacích skúškach bolo na hlavné prijímacie konanie pozvaných 
3 939 záujemcov o štúdium, z ktorých sa dostavilo 2 975. Na štúdium 
v tomto akademickom roku bolo prijatých 623 študentov, čo znamená, 
že fakulta prijala 21% uchádzačov 

V rámci Odborného štúdia najviac záujemcov o štúdium sa zúčastnilo 
na prijímacom konaní v študijnom odbore Politológia (287), Kulturológia 
(242) a Sociológia (211). Vyše 100 záujemcov o štúdium zaznamenali 
ešte študijné odbory Andragogika, Pedagogika, Psychológia, Archeoló-
gia-história a História-politológia. V odbore Učiteľstvo všeobecnovzdelá
vacích predmetov najväčší záujem bol o štúdium Angličtiny-histórie (176). 
Angličtiny-slovenčiny (172), Nemčtny-slovenčiny (118) a Filozofíe-histórie 
(101). Rekord však zaznamenal v rámci Prekladateľstva a tlmočnictva štu
dijný odbor Angličtina-nemčina, kde absolvovalo prijímacie skúšky až 
365 záujemcov o štúdium. 

Najviac - a ž  78 študentov - bolo prijatých na odborné štúdium psycho
lógie. Viac ako 20 uchádzačov bolo prijatých v študijných odboroch 
Hudobná veda, Knižničná a informačná veda, Sociológia a Angličtina-
-nemčina (Prekladateístvo a tlmočníctvo). 

Celoslovenskú pôsobnosť FIF UK potvrdzuje skutočnosť, že skladba 
prijatých študentov podľa miesta bydliska reprezentuje všetky kraje SR, 
i k e d  prevahu má Bratislavský kraj s 45%-ným zastúpením. Zastúpenie 
všetkých ostatných krajov S R  sa pohybuje o d  5,4% do 8.8%. 

Vyše 50%-nú úspešnosť v prijatí svojich absolventov zaznamenali Kon
zervatórium, Bratislava, Tolstého 11 (69%), Gymnázium, Nitra, Párovská 
1 (60%), Gymnázium, Sučany, Komenského 215 (53%) 

Najviac študentov bolo na FIF UK prijatých z bratislavských Gymnázií 
na Metodovej ul. (30), na ul. L. Sáru (21), Novohradskej (18), Vazovovej 
(17) a Bil i kovej (15). 

O štúdium na Matematicko-fyzikáinej fakulte UK sa uchádzalo 
1 554 záujemcov, na prijímacie skúšky sa ich nedostavilo 310. Najžiada
nejším odborom štúdia bola Informatika, ktorú na prvom mieste uviedlo 
465 uchádzačov. Do prvého ročníku bolo prijatých 777 študentov, z nich 
228 bez prijímacích skúšok. Z celkového počtu vážnych záujemcov o štú
dium (bez tých, čo sa nedostavili na prijímacie skúšky) prijala fakulta 
62,45%. 

Medzi prijatými je 36,5% žien. V skupine prijatých študentov až 90,6% 
tvoria absolventi gymnázií, ostatní študenti ukončili odborné školy. 
V skladbe prijatých podľa miesta bydliska dominuje Bratislavský kraj, od
kiaľ pochádza 30,2% študentov, všetky ostatné kraje SR sú zastúpené o d  
5,8% do 13,5%. 

Vyše 90%-nú úspešnosť v prijatí svojich absolventov dosiahli nasledujú
ce stredné školy (z počtu vážnych záujemcov o štúdium): 

Gymnázium, Poprad, Popradské nábr. 15 100% 
Gymnázium J. Hronca, Bratislava, Novohradská 1 94,0% 
Gymnázium, Nitra, Párovská 1 93,8% 
Gymnázium, Poprad, D. Tatarku 14 91,6% 
Gymnázium, Pov. Bystrica, Školská 8 91,6% 
Gymnázium A.  Bernoláka, Námestovo, Mierová 307/20 90,9% 
Gymnázium, Bratislava, Bílikova 24 90,0% 

Najviac študentov bolo prijatých na MFF UK z Gymnázia J. Hronca na 
Novohradskej ul. v Bratislave, odkiaľ bolo prijatých 47 z 50 vážnych záu
jemcov o štúdium, z bratislavského Gymnázia na Grosslingovej ul., od
kiaľ z 49 vážnych záujemcov o štúdium bolo prijatých 43, z nich 19 bez 
prijímacích skúšok. Z Gymnázia na Metodovej ul. v Bratislave uspelo 
18 z 23 žiakov, podobne z žilinského Gymnázia na Velkej okružnej uspe
lo 17 z 19 vážnych záujemcov o štúdium. 

Prijímacieho konania na Lekársku fakultu UK sa zúčastnilo 
1 710 uchádzačov o štúdium, z nich bolo prijatých 320 prijatých (bez za
hraničných uchádzačov). Na odbor Všeobecné lekárstvo bolo prijatých 
293 a n a  odbor  Stomatológia 27 študentov. Z počtu uchádzačov, ktorí 
absolvovali prijímacie konanie, fakulta prijala 19%. 

Prijímacích skúšok na štúdium LF  UK sa zúčastnili absolventi 197 stred
ných škôl SR, absolventi 81 z nich boli úspešní 

Najúspešnejšie stredné školy: 
Gymnázium sv. Uršule. Bratislava, Nedbalova 6 75% 
Gymnázium, Sučany, Komenského 215 67% 
Gymnázium, Bratislava, Metodova 1 61% 
Gymnázium, Velký Krtíš, Školská 21 60% 
Gymnázium, Šurany, Bernolákova 37 57% 
Gymnázium matky Alexie, Bratislava. Palackého 1 57% 

Naiviac uchádzačov bolo prijatých z bratislavských Gymnázií na Meto 
dovej 1 (14) a na Grosslingovej 18 (10) 

Na Jesseniovej lekárskej fakulte UK absolvovalo p't; i •• / 
1 415 uchádzačov, z nich 1 238 malo záuiem študovat Všeobecne lekár 
stvo a 177 odbor Ošetrovateľstvo Na študi|ný odbor Všeobecné lekárstvo 
bolo prijatých 98 a na odbor Ošetrovateľstvo 19 študentov Celkove JLF 
UK priala 8,3% z počtu vážnych záujemcov o štúdium 

Najviac študentov (10) priala JLF UK z Gymnázia V P Tôtha V i á 
ra 3, Martin, z Gymnázia Tajovského 25. Banská Bystrica 8> а г Gymná 
zia na Haličskej ceste 9, Lučenec (6) 

Na Fakulte telesnej vychovy a športu UK sa prijímač i t k u i o k  í u  
častnilo 1 093 uchádzačov o štúdium Fakulta pr ia la  232 záujemcov 
(vrátane 10 uchádzačov bez prijímacích pohovorov z reprezentačných 
dôvodov), teda 21% z vážnych uchádzačov. Na fakultu sa hlásili absol
venti 276 stredných škôl SR, úpešní boli absolventi 77 z nich. Najviac 
uchádzačov o štúdium prijala fakulta z bratislavského kraja - 39%, zvyšok 
tvoria študenti pochádzajúci zo  všetkých krajov SR. 

Právnická fakulta UK zaregistrovala 3 610 prihlášok na štúdium 
na prijímacie skúšky sa dostavilo 2 967 uchádzačov Fakulta prijala 
727 uchádzačov, z nich 371 uchádzačov na magisterské a 356 na baka 
lárske štúdium. Z počtu vážnych záujemcov o štúdium fakulta teda prijala 
24,5%. 

A j  o Právnickej fakulte UK platí, že ostáva fakultou s celoslovenskou 
pôsobnosťou. Skladba prijatých uchádzačov na magisterské štúdium 
podľa krajov dokumentuje, že z Bratislavského kraja pochádza 29% no
vých študentov, všetky ostatné kraje S R  sú zastúpené o d  5,4% d o  11,6% 
Medzi študentmi prijatými na magisterské štúdium majú prevahu absol 
venti gymnázií (86,5%) pred absolventmi odborných škôl. 

Mgr. J. Hinnerová (Spracované z podkladov uvedených fakúlt) 

PUBLIKÁCIE VYDANÉ VO VYDAVATEĽSTVE UK 
v októbri  1998 

Študijná literatúra 

Binovský, A. a kol.: Anatómia II Sk 96, 
Čornaničová, R.: Edukácia seniorov Sk 71, 
Komárik, E.: Pedagogika emocionálne 

a sociálne narušených Sk 87. 
Pašteka, V. - Dugovičová, Š.: Príručka 

odbornej angličtiny pre geofyzikov a geológov Sk 41. 
Pravda, J.: Redakcia a konštrukcia máp a atlasov Sk 66, 
Tušer, A. - Follrlchová, M.: Teória a prax 

novinárskych žánrov I Sk 81, 
Zambor, J. a kol.: Portréty slovenských spisovatniov 1 Sk 60. 

Zborníky vedeckých prác 

Knižničná a informačná veda XVII  
Acta Mathematic 
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Veltrh pomaturitného vzdelávania Akadémia '98 

V bratislavskom Dome techniky ZSVTS 
sa konal v dňoch 9. a 10. októbra 1998 
druhý ročník veltrhu pomaturitného 
vzdelávania Academia'98.  N a  veltrhu s a  
prezentovalo 6 0  fakúlt z 10 slovenských vy
sokých škôl  spolu  s ďalšími vzdelávacími 
inštitúciami, a k o  napr. Národné stredisko 
dištančného vzdelávania, T h e  British Coun
cil, D o m  zahraničných stykov MŠ SR apod. 
Cieľom podujatia bolo poskytnúť návštevní
k o m  č o  najviac informácií o možnostiach 
pomaturitného vzdelávania a štúdia n a  slo
venských vysokých školách. Veltrh sláv
nostne otvoril prezident Slovenskej rektor
skej  konferencie a rektor S T U  doc. Igor 
Hudoba.  H n e ď  p o  otvorení výstavy s a  náv
števníkom predstavili v polhodinových blo
koch všetci vystavovatelia a n a  žiadosť 
Krajských pedagogicko-psychologických 
poradní  s a  v popoludňajších hodinách 
uskutočnil seminár pre učiteľov a výchov
ných poradcov. Ešte pred otvorením veltrhu zaplnilo prí
chodové cesty k D o m u  techniky množstvo 
stredoškolákov z Bratislavy a z celého Slo
venska, ktorí prichádzali pešo i autobusmi 
získať najaktuálnejšie informácie o mož
nostiach pomaturitného vzdelania. 

Ich nápor neprestal p o  celé d v a  dni, me
dzi  preplnenými stánkami s a  takmer neda
lo pohybovať. Evidentne najväčší záujem 

bol  o expozíciu Univerzity Komenského, 
kde pracovníčky Pedagogického odde
lenia RUK a študijných oddelení takmer 
všetkých fakúlt U K  neprestajne podávali  in
formácie o možnostiach štúdia n a  U K  v šk. 
roku 1999/2000. I keď všetky potrebné in
formácie dostávali maturanti na letákoch, 
mali stovky ďalších doplňujúcich otázok, 
na ktoré bolo potrebné kvalifikovane odpo
vedať. 

Obrovský záujem o veltrh z o  strany štu
dentov, výchovných poradcov, učiteľov 
i rodičov potvrdil, ž e  pravidelné konanie 
tohto podujatia j e  v iac a k o  prepotrebné. 

Účasť Univerzity Komenského n a  veľtrhu 
A k a d é m i a ' 9 8  pripravilo Oddelenie vzťahov 
s verejnosťou R U K  v spolupráci s Pedago
gickým oddelením RUK. 

J. Hinnerová 

Ako volili študenti? 
Výsledky parlamentných volieb, ktoré s a  uskutočnili  

v dňoch 25. a 26. septembra 1998, s ú  u ž  všeobecne 
známe. Z o  17 kandidujúcich strán sa d o  parlamentu 
dostalo 6 - Hnutie z a  demokratické Slovensko (HZDS). 
Slovenská demokratická koalícia (SDK), Strana demo
kratickej ľavice (SDL), Strana maďarskej koalície (SMK). 
Slovenská národná strana (SNS) a Strana občianskeho 
porozumenia (SOP). 

Počas volieb s a  uskutočnilo niekoIVo volebných 
výskumov. My s m e  pre vás vybrali  niekoľko údajov 
z volebného výskumu, ktorý pre Medzinárodný republi
kánsky inštitút (IRI) uskutočnila agentúra F O C U S .  
Zber údajov s a  realizoval v 99 volebných stiediskách 
voliči  - respondenti boli  oslovovaní  pri o d c h o d e  z voleb
ných stredísk. Z celkového počtu oslovených odmietlo 
účasť n a  prieskume 20 % Výsledky boli  spracované 
z 4516 dotazníkov. 

Z volebnej podpory strán v profesionálnych kategó
riách (robotníci, úradníci, odborní  pracovníci, podnikate
lia, študenti, nezamestnaní, dôchodcovia,  v domácnosť: 
iné) študenti volili takto: HZDS - 8 %. S D K  - 40 %. S D L  
- 24 %, SMK - 8 %, S N S  - 10 % a S O P  - 8 % .  Z prvovoh-
čov volilo 30 % SDK. 18 % SDL.  p o  13 % S N S  a S O F  
11 % HZDS, 8 % SMK a 6 % iné st iany.  

Z o  sociálno-demografických kategórii vyplynulo, ž e  
H Z D S  volili prevažne starší voliči s nižším vzdelaním 
v menších sídlach a S D K  mladší  voliči  s v y š š í m  vzdela
ním z väčších miest. 

Z respondentov pi ieskumu. ktorí volili HZDS  37 % bo 
lo v o  veku 55 a viac rokov a 28 % v o  v e k u  4 5  - 54 rokov 
So základným vzdelaním b o l o  28% voličov, bez matunty 
2 5 %  a s vysokoškolským vzdelaním 8 % voličov HZDS 

Z voličov  SDK  bolo 3 2  % v o  v e k u  18 - 24 rokov a 34 % 
v o  veku 25 - 34 rokov.  Vysokoškolské vzdelanie malo 
49% voličov SDK, s maturitou 33 %. zakladné ' 7 % 

(Prameň Bulletin SAIA. roi Vlil, i 10 

GAUDEAMUS' 98 - český veltrh vysokých škôl 

U ž  po štvrtýkrát sa Univerzita Komenského zúčastnila v dňoch 
21. a ž  24. 10. 1998 na českom veltrhu pomaturitného vzdelávania 
GAUDEAMUS'98,  ktorého jubilejný 5. ročnik s a  konal v areáli Brnen
ských veltrhov a výstav. N a  veltrhu s a  zúčastnilo 40 vystavovateľov, za
stúpených bolo 108 fakúlt z 30 univerzít a vysokých škôl, 8 vyšších 
odborných škôl, 2 vzdelávacie inštitúcie a 5 zahraničných vystavovate
ľov. Okrem Univerzity Komenského reprezentovala Slovensko na výsta
v e  a j  Ži l inská univerzita. Veltrh navštívilo takmer 20 000 záujemcov 
z radov študentov, rodičov, učiteľov a výchovných poradcov. 

Expozícia Univerzity Komenského prezentovala podrobné informácie 
o obsahu štúdia n a  našich 12 fakultách, o prij ímacom konaní i o mož
nostiach a podmienkach štúdia českých študentov n a  Slovensku. 
Študenti prejavovali záujem najmä o štúdium n a  filozofickej, pedagogic
kej, právnickej, farmaceutickej, lekárskej fakulte, fakulte managementu 
a fakulte telesnej výchovy a športu. Časté boli a j  otázky, či m ô ž u  konať 
prijímacie skúšky v češtine alebo či podmienkou štúdia n a  U K  nie je  
znalosť s lovenského jazyka. O stánok U K  bol  značný záujem a j  v porov
naní  s velkými  expozíciami domácich vystavovateľov - pražskou Univer
zitou Karlovou či brnenskou Masarykovou univerzitou. 

Expozíciu U K  navštívili prorektor T U  v Bratislave, I. námestník ministra 
školstva Č R  Dr. Roskovec, rektor Č V U T  prof. Vavřín, prorektor pre 
vzdelávanie Žil inskej univerzity doc. Čáp, Ing. Koudelka z o  Slezskej 
univerzity v Opave,  doc. Zouhar z Masarykovej univerzity v Brne a iní 
hostia. 

Budúci ročník - G A U D E A M U S ' 9 9  - s a  m á  konať v areáli B W  v čase o d  
20. - 23. 10. 1999 a podľa slov organizátorov by s a  mal  ešte viac zinter-
nacionalizovať. Navrhli a j  možnosť realizácie spoločnej expozície sloven
ských univerzít p o d  záštitou Ministerstva školstva SR. J e  pravdou, že  na 
veltrhu chýbali  komplexné informácie o obsahu a možnostiach štúdia na 
slovenských vysokých školách, ktoré by na takejto akcii malo prezento
vať predovšetkým M Š  SR, a k o  a j  o spôsobe financovania štúdia zahra
ničných študentov v SR. 

Účasť U K  n a  podujatí organizačne a obsahovo zabezpečilo Oddelenie 
vzťahov s verejnosťou R U K  a Pedagogické oddelenie RUK, 

RNDr. V. Horvatovičova 
Oddelenie vzťahov s verejnosťou RUK 

Ul/tľ 

9 



Zahraničné renomé evanjelickej fakulty 
V lete 1998 v y h r a l i  d v a j a  š t u d e n t i  E B F  U K  o d m e n y  v s u m e  500 U S D  a 100 U S D  z a  ú v a h y  o v z ť a h u  m e d z i  v i e r o u  a v e d o u .  Dokto

r a n d  Peter P a v l o v i č  z a  z a o b e r a l  o t á z k o u ,  č o  m ô ž e  teológia z ískať  z m o d e r n ý c h  p r í r o d n ý c h  v i e d  a t e o l ó g  Michal  V a l č o  s a  v s v o j e j  
e s e j i  v e n o v a l  p o d m i e n k a m  pre  z d r a v ý  d i a l ó g  m e d z i  teo lógiou a vedami.  Za prácu s t ý m i t o  š t u d e n t m i  b o l  o d m e n e n ý  t iež  i c h  škol i
teľ  P a u l  R.  H i n l i c k ý ,  P h D .  

Američan doc. Hinlický, ktorý už 5 rokov pôso
bí na. EBF UK ako hosťujúci docent a svoju habi
litačnú prácu bude obhajovať 3. novembra t.r., 
sa už dávnejšie zau|íma o objavy moderných 
vied a skúma, ako by ich mohol integrovať do 
kresťanského svetonázoru. Pred dvoma rokmi 
vyhral súťaž sponzorovanú nadáciou "Templeton 
Foundation", keď navrhol nový predmet vo for
me kurzu, a to o vzťahu medzi vierou a vedou 
v súčasnosti. Svoju odmenu - 5000 USD - veno
val EBF UK na podporu tohto voliteľného pred
metu, ktorá ich použila na realizáciu konferencie 
k uvedenej téme v novembri roku 1996 a na vy
danie skript pripravených doc. Hinlickým. Tento 
rok získala EBF UK zásluhou doc. Hinlického 
dálšie finančné prostriedky - 2000 USD, pomo
cou ktorých sa budú skriptá doc. Hinlického in
tegrovať do povinných prednášok o Apologeti-
ke. Tak sa dialóg medzi vierou a vedou stane 
pravidelnou súčasťou prípravy budúcich kazate
ľov kresťanskej viery v Boha Stvoriteľa. 

Podľa doc. Hinlického súčasný dialóg medzi 
vedou a vierou iniciujú predovšetkým vedci, a to 
vdaka úžasným objavom o veku, rozsahu a zlo

žitosti vesmíru, ktoré do značnej miery ponižujú 
tzv. "moderného človeka," pretože poukazujú na 
jeho malost a kontingentnosť v obrovskom ves
míre. Trpké skúsenosti z konfliktov medzi vierou 
a vedou - od pádu Galilea až po Kantovo filozo
fické rozdelenie sveta na sféru nutnosti, ku ktorej 
speje veda a na sféru slobody, v ktorej panuje 
mravnosť - zapríčinili, že väčšina moderných teo
lógov až dodnes ignorovala celú oblasť 
•prirodzenej nutnosti" a interpretovala reč o Bo
hu ako ľudskú, humánnu alternatívu voči vede. 
Najnovšie vnímanie kontingentnosti vesmíru 
však vo vedeckej komunite znova otvorilo otáz
ku o Bohu Stvoriteľovi, aj keď teológovia moder
nej tradície ešte nie sú na túto diskusiu dobre 
pripravení. Ale dôraz, ktorý kladie klasická teoló
gia na tézu, že tento svet Bohom stvorený je aj 
racionálny a konťmgentný zároveň, dáva ontolo
gické odôvodnenie vedeckého svetonázoru - ak 
samotní teológovia dokážu znova zau|at toto 
klasické stanovisko. Ak dnešní teológovia doká
žu prekonať fundamentalizmus bez straty obsa
hu starých kresťanských učení o stvorení ako 
Bohom iniciovaným a vedeným procesom, vy

hliadky na dialóg sú velmi nádejné a budú určite 
užitočné pre širšiu spoločnosť. 
Templetonovu nadáciu založil Sir John Temple

ton, americký podnikateľ, ktorý svoje bohatstvo 
chcel použiť v prospech spoločnosti Ako veriaci 
človek, veľmi naklonený ekumenizmu a vzťahom 
medzi náboženstvami, začal sponzoroval vedec
ký prístup k náboženstvu a náboženský prístup 
k vede. Pred nedávnom dostala EBF UK návrh, 
aby Templetonova nadácia založila v rámci fa
kulty Inštitút pre dialóg viery a vedy, čím by roz
šírila svoju pôsobnosť v strednei Európe. 

Templetonova nadácia vypisuje každý rok 
su(až o najlepší návrh na nové kurzy v oblasti 
dialógu medzi vierou a vedou. Ak máte záu
jem o bližšie Informácie, napíšte na adresu 

Peter M. J. Hess, Ph.D., 
Competition Coordinator 
Center lor Theology 
and the Natural Sciences 
2400 Ridge Road 
Berkeley CA 94709 
USA 

Bude z areálu Lafranconi športovo-oddychová zóna? 
Fakulta telesnej výchovy a športu UK vypracovala Ideový koncept na 

rozsiahlu prestavbu pozemku Univerzity Komenského, ktorý sa roz
prestiera na Ťavom brehu Dunaja od Parku kultúry a oddychu po Most 
Lafranconi. Malo by ísť o sportovo-oddychový areál, ktorý by využívali 
poslucháči FTVŠ UK a bol by prístupný aj verejnosti. 

Myšlienka oživiť túto časť dunajského nábrežia vznikla práve na FTVŠ 
UK, kde si uvedomili, aké úžasné možnosti tento priestor poskytuje škole 
a mestu. Atletický štadión by mal byť podľa tohto projektu zrekonštruova
ný tak, aby antuku nahradil tartan, ktorý je síce drahší, ale nevyžaduje si 
takú starostlivosť ako súčasný povrch. Krytá športová hala je v dosť zlom 
technickom stave, a preto je potrebné ju zrekonštruovať, alebo zbúrať 
a postaviť novú. Ku krytému bazénu by v areáli Lafranconi mal pribudnúť 
aj otvorený bazén dlhý 33,3 m, opaľovacie terasy, štvordráhová kolkáreň, 
dve sqaushové ihriská, sauna, šatne a príslušenstvo. K tenisovým dvor
com by podľa projektu mohli pod Mostom Lafranconi pribudnúť dva kryté 
kurty a skalolezecká cvičná stena. Ďalej je v areáli dosť miesta pre dva 
badmintonové otvorené dvorce, priestor pre nohejbal a futbalové ihrisko 
s umelou trávou. 

Unikátny pohľad od vtoku Vydrického potoka do Dunaja smerom proti pru 
du spod storočných stromov je ideálny na posedenie vo vytetnei rettaura 
oi. ktorá by mohla byf vybudovaná z druhej strany Mosta Lafranconi V tejlo 
časti Bratislavy na hrania Starého Mesta a Karlovej Vs* su nepochybné vy 
nikajúce možnosti aj parkovania na krytom parkovisku pod mostom 

Skúsenosžti FTVŠ UK potvrdzuju. že záujem Bratislavčanov o športová 
nie a aktívny oddych je velký. Niet preto pochybností, že myšlienka vybudo
vať na ľavom brehu Dunaja atraktívny areál si nájde množstvo zástancov 
tak medzi obyvateľmi Bratislavy, ako aj v radoch velkých bratislavských 
podnikov, ktoré dbajú o aktívny relax svojich zamestnancov 

Ako uviedol dekan FTVŠ UK doc. Hellebrandt, škola nemá na takúto in
vestíciu dostatok finančných prostriedkov. Preto sa fakulta so žiadosťou 
o pomoc obrátila na starostu mestskej časti Staré Mesto Andreja Ďurkov-
ského, ktorý bol touto ideou nadšený. Starosta prisľúbil maximálnu pomoc 
pri príprave projektovej dokumentácie na revitalizáciu areálu Lafranconi a 
požiadal poslancov staromestského zastupiteľstva o príspevok mestskej 
časti na vypracovanie projektu 

(podľa Bratislavské noviny, 24 9 1998) 

Podľa ideového konceptu, ktorý vypracovala 
FTVŠ UK, by malo v areáli Lafranconi vyrást 
hned niekolko nových ob/ektov а športovísk 

1 - pod mostom by mali byt letná tenisová 
hala a skalolezecká cvičná skala, 2 v ich 
blízkosti dva letné tenisové dvorce, 3 • dva 
badmintonové dvorce a jeden dvorec určeny 
pre volejbal či nohe/bal, 4 - športová hala 
potrebuje rekonštrukciu, 5 - detsky bazén. 
6 - plavecký bazén s dĺžkou 33,3 m a opafova 
cie terasy, 7 - rekonštrukciu potrebu/e a/ krytý 
bazén, 8 • na tomto mieste by mala byt štvor 
dráhová kolkáreň, 9 - v te/to budove, ktorá si 
vyžaduje rekonštrukciu, by mohli byt sq u a sho 
vé dvorce, sauna a šatne. 10 - toto by mal byt 
vstup do areálu z promenády duna/ského ná
brežia, v objekte by tiež boli šatne a občer 
stvenie. 

V ľavej časti areálu - z druhej strany Mosta 
Lafranconi • by mala byt výletná reštaurácia 
s možnosťou prijemného posedenia v tieni 
storočných stromov 

Kresba - f TVS 
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Záhrada liečivých rastlín FAF UK patrí medzi mladšie botanické záhrady. Vznikla 1. októbra 1967, kedy Farmaceutická fakulta UK 
získala pozemok o rozlohe 1,5 ha na naplavenej zátoke Malého Dunaja, v záhradkárskej oblasti v Prievoze, Nové Záhrady VI. Po oplote
ní, vybudovaní provizórnej hospodárskej budovy, zakúpení 2 prenosných chatiek a vybavení najnevyhnutnejším strojovým parkom, 
nepostrádateľným pre činnosť pracoviska, začali sa plniť základné úlohy. 

Predstavujeme Záhradu liečivých rastlín FAF UK 
Na predpestovanie sadeníc sa zhotovovali 

pareniská a skleník. Po prekonaní ťažkostí 
a problémov, spojených so sťahovaním, sa pra
covisko stabilizovalo a začalo sa rozvíjať. V roku 
1989 sa plánovala rozsiahlejšia prestavba záhra
dy - výstavba väčšieho pavilónu určeného pre 
prevádzkové, pedagogické a vedecko-výskumné 
úlohy fakulty. Z pôvodného projektu sa však rea
lizovala iba stavba vykurovaného skleníka, ktorý 
slúži hlavne na pestovanie tropických a subtro
pických rastlín ako aj pestovanie rastlín potreb
ných pre pedagogicko-výchovnú a vedecko
výskumnú činnosť fakulty. Rekonštrukciou 
sociálnych zariadení (1994) sa vylepšili pracovné 
podmienky záhradníkov a poľnohospodárskych 
robotníkov pracoviska. Strojový park sa však 
medzitým stal značne zastaraný a je potrebné 
ho obnoviť. 

Záhrada liečivých rastlín je účelovým zariade
ním Farmaceutickej fakulty UK, ktoré zhromaž
ďuje, udržiava a rozširuje sortiment liečivých 
rastlín. Je jediným špecializovaným pracovis
kom, zameraným na pestovanie liečivých rastlín 
na Slovensku. Introdukcia a aklimatizácia rastlín 
cudzieho pôvodu, resp. rastlín naše] flóry s vy
hranenými ekologickými požiadavkami, je ná
ročnou a cieľavedomou činnosťou dlhodobého 
charakteru, ktorá vedie k vytvoreniu čo najúpl-
nejšej zbierky domácich a zahraničných lieči
vých rastlín. 

Genofond zbierky zahrňuje cca 800 druhov 
rastlín. Časť plochy pozemku je vyčlenená na 
ieho udržiavanie. Prostredníctvom Index semi-
num si pracovisko vymieňa osivo a vegetabilita 
s cca 300 botanickými záhradami celého sveta 
V prípade jednoročných a dvojročných druhov 
rastlín je potrebné tieto plochy každoročne ob
novovať. Po mnohých trvácich rastlinách, hlavne 
tých, ktoré sa pestujú na získavanie podzem
ných orgánov, treba s ich obnovením počítať 
v predstihu, pretože porast poskytuje požadova
ný materiál až po niekolkých rokoch. Niekedy sa 
osivo resp. vegetabilita pre pestovanie získavajú 
zo zahraničia. Počet takto poskytnutých semien 
je obyčajne nízky (niekolko kusov), a preto sa 
musí najskôr predpestovať. 

Okrem záhonov určených pre udržiavanie ge
nofondu je časť pozemku vyčlenená pre vedec
ko-výskumné účely pedagogických a vedeckých 
pracovníkov, ako aj doktorandov a diplomantov 
fakulty. 

Pôda pozemku Záhrady liečivých rastlín je po
merne chudobná na organické látky. Keďže 
mnohé liečivé rastliny sú citlivé na priemyselné 

hnojivá, pri rekultivácii sa musí používať hnojenie 
na zeleno. Všetky viacročné rastliny, ktoré sa 
pestujú v monokultúre, sa pravidelne rekultivujú 
v 3-5 ročných cykloch 

Záhrada liečivých rastlín sa podieľa na peda
gogickom procese v predmetoch farmaceutická 
botanika a liečivé rastliny hlavne prípravou rast
linného materiálu pre praktické cvičenia a semi
náre V rámci týchto predmetov sa v areáli 
záhrady realizuje čast praktických cvičení Pn 
týchto stykoch vedú pracovníci záhrady študen
tov k aktívnej ochrane živej prírody a sú zaintere
sovaní do prípravy rastlinného materiálu pre 
výučbu týchto predmetov, ako aj iných disciplín 
(farmaceutická botanika, farmakognózia, fyto-
biochémia, štúdium metabolizmu cudzorodých 
látok a pod.). 

Význam liečivých rastlín pre farmaceutický 
priemysel sa z roka na rok celosvetovo zvyšuje. 
Po určitej dobe ústupu sa moderný výskum lie
čiv opäť vracia k prírodným materiálom, ktoré sú 
lacnejším a mnohokrát i ľahšie dostupným zdro
jom biologicky účinných látok. V minulosti sa 
drogy používali väčšinou na prípravu liečivých 
čajov, kým dnes sú hlavne priemyselnou surovi
nou na prípravu liečiv a liekov. Niektoré drogy sa 
používajú priamo na izoláciu účinných obsaho
vých látok alebo sa izolátory obmieňajú vhod
ným chemickými reakciami. Na základe ich 
štruktúry sa pripravujú totožné alebo podobné 

látky so silnejším alebo vhodnejším liečivým 
účinkom Riešenie tejto problematiky, ö už 
v rámca základného alebo aplikovaného vý
skumu, si vyžadovalo a bude vyžadovať pesto
vanie väčšieho množstva rôznych rastlín 

*HWrrW*11 

Od roku 1980 sa Záhrada liečivých rastlín spo
lu so Slovakofarmou, a.s , zúčastňuje na medzi
národnom poľnohospodárskom a potravinár
skom vertrhu Agrokomplex v Nitre, ktorý je 
vhodným miestom na oboznámenie širokej ve
rejnosti so sortimentom a významom liečivých 
rastlín. 

Záhradu liečivých rastlín až do odchodu na dô
chodok v roku 1986 viedla M. Felklová. Po jei 
odchode do tejto funkcie nastúpila D. Tekeiová, 
P. Blanárik a D. Grančai Od roku 1994 /e vedú
cim záhrady J. Stano. Počet pracovníkov záhra
dy sa pohyboval v rozmedzí 6-9 pracovníkov 

Zámerom pre budúcnosť je dobudovať praco
visko, ktoré bude vlastnit široký sortiment domá
cich a zahraničných liečivých, resp. potenciálne 
liečivých rastlín, zodpovedajúcich modernému 
vedecko-výskumnému trendu a pedagogickým 
požiadavkám fakulty. Pracovisko sa bude nada-
lej podieľat na vedecko-výskumnei činnosti uô-
teľov a odborných pracovníkov Záhrada bude 
súčasne plnit úlohu, ktorá súvisí' s ochranou 
v prírode vymierajúcich druhov liečivých ras' i 
a štúdiom výskytu cudzorodých látok v liečivých 
rastlinách 

RNDf. Jan Stano. C Sc 
Farmaceuticka fakulta UK 

Program podpory vydávania vysokoškolských učebníc 

Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation a Vzdelávacia nadácia Jana Husa 
v rámci spoločného programu 

prijímajú žiadosti na udelenie grantu na podporu vydania vysokoškolských publikácii. 

Podporujú: 
- pôvodné publikácie a preklady zo všetkých odborov 
- predkladaný titul musí mať charakter vysokoškolskej učebnice. 

Žiadosti sa prijímajú priebežne. Posúdenie projektov trvá 6 až 12 týždňov. 

Podrobnejšie informácie a formuláre na žiadosti vám poskytnú písomne, telefonicky alebo 
osobne na adrese: 

Vzdelávacia nadácia Jana Husa 
Na vŕšku 8 
P.O. Box 313 
810 00 Bratislava 

tel/fax: 07/533 37 56. e-mail: vnjh@gtinet.sk 
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Ikonickosť poézie 
Edith Södergranovej a Eise Laskerovej-Schiilerovej 

z medziliterárneho aspektu 

Autorka: PhDr. Margita Gáborová, CSc. 
Vydalo: Vydavateľstvo UK, Bratislava 1998 

Hoci sa slovenská verejnosť vďaka 
pomerne početným prekladom má mož
nosť zoznámiť s dielami severských 
klasikov i súčasných autorov, vedeckých 
literárnych štúdií z oblasti 
škandinavistiky je u nás 
stále ako šafránu. O to 
väčší význam m á  pre 
škandinavistov. ale a j  ger
manistov monografia od
borníčky na severskú 
literatúru Margity Gábo-
rovej. 

Komparatistická práca 
vychádza z teórie literár
nej komparatistiky Dionýza Ďurišina, pri
čom autorka sa pri skúmaní sústreďuje 
predovšetkým na typologické súvislosti 
obrazovej roviny v tvorbe fínskošvédskej 
poetky Edith Södergranovej a nemeckej 
poetky Else Laskerovej-Schúlerovej. Dô
raz kladie na recipujúcu stranu kompa
rácie, n a  Edith Sôdergranovú, keďže 
opačný vplyv nie je dokázaný. Svoj obdiv 
tvorby nemeckej poetky Sôdergranová 
vyjadrila explicitne len dvakrát, v listoch 
priatelke, fínskošvédskej literárnej vedkyni 
a spisovatelce Hagar Olssonovej. "Ale veď 
Else Laskerová-Schúlerová je nadpozem
sky krásna... Priala by s o m  si, aby si v tej
to hlúpej krajine poriadne rozsiala mo
dernú lyriku na stránkach Tvojich novín." 
Tieto slová poukazujú na vnútroliterárny 
kontext v o  Fínsku, kde dominovala tradič
ná literatúra, a kde bola priekopníčka fín-
sko-švédskeho modernizmu s o  svojimi 
estetickými názormi nepochopená a hru
bo odmietaná, zatiaľ čo v Nemecku 
existovala v čase, keď tvorila Laskero-
vá-Schúlerová, už  široká plejáda moder
ného umenia a v rámci moderny predo
všetkým expresionizmus. 

Obe poetky prešli niekoľkými štádiami 
tvorby, autorka monografie si pri kompa
rácii zvolila diachrónny a štrukturalistic
ký prístup k skúmanému materiálu. Hoci 
spomína a j  impresionistické a symbolické 
obdobie Edith Södergranovej a posled
né obdobie ovplyvnené antropozofiou 
Rudolfa Steinera ako a j  literárny Jugend
stil v prípade Laskerovej-Schúlerovej, naj
podrobnejšie sa venuje práve obraznos
ti v tvorbe expresionistického obdobia 
oboch autoriek. 

Margita Gáborová sa pri hľadaní paralel 
a odlišností nechce chytiť do  pasce 
'vplyvológie', ktorú literárna kritika vyčí
tala práci o Edith Södergranovej o d  švéd
skeho autora Ernsta Brunnera. V o  svojej 
monografii dáva prehľad doterajších 

Recenzia 

najvýznamnejších výskumov tvorby fín-
sko-švédskej poetky, pričom uvádza svo
je výhrady k niektorým tvrdeniam pred
chádzajúceho bádania. Na rozdiel o d  

niektorých evidentných 
príbuzností obrazov (me
tafora krvi, typická pre 
tvorbu oboch autoriek) M 
Gáborová poukazuje na 
mnohé síce podobné ob
razy, ktoré sú však inšpi
rované biblickým prame
ňom, a nie bilaterálnym 
vzťahom, ako sa to nieke
dy mylne tvrdilo. 

Autorka monografie podčiarkuje dóleži 
tú spoločnú črtu Södergranovej i Lakero-
vej-Schülerovej - dvojdomovosť. multikul-
turalitu oboch poetiek. Fínskošvédska 
spisovatelka Sôdergranová patrila k naj 
viac medzinárodne orientovaným básni
kom v o  svojej krajine Svoju ranú poéziu 
napísala po nemecky, po francúzsky a po 
rusky. Jej kľúčová tvorba je však v o  švéd
čine. Počas dlhodobých liečebných poby
tov v o  Švajčiarsku sa dôkladne zoznámila 
a j  s o  súčasnou nemeckou literatúrou 
Laskerová-Schüler ova bola zas nemec-
ko-židovská autorka. Obe poetky zažívali 
neraz trýznivý pocit odlúčenosti, samoty, 
Else Laskerová-Schúlerová v podobe od
lúčenosti od židovského národa, krajiny 
svojich predkov. Pocit osamelosti Söder
granovej umocňovala jej choroba. Obe 
poetky túžili teda v podstate po "krajine, 
ktorá nie je" (názov rovnomennej básne 
Södergranovej). 

V estetike oboch autoriek zohrala dôle
žitú úlohu Nietzscheho filozofia. Laske-
rová-Schúlerová chápe básnika ako vy
voleného sprostredkovateľa božského 
posolstva. Vyvolenou s a  cíti byt' a j  pre 
svoj židovský pôvod. Pod vplyvom Nietzs
cheho stúpa aj sebavedomie Edith Söder
granovej, čo vedie k jej sebanadhodnoco-
vaníu a prejavom mesiášstva. 

Svojim komparatívnym prístupom k tvor
be poetiek priniesla Margita Gáborová 
nový, originálny, pohľad na poéziu Edith 
Södergranovej a odhalila zaujímavé sú
vislosti ich obraznosti. Jej monografia je 
významným prínosom do literárneho vý
skumu v oblasti škandinavistiky. Tým, že 
rozoberá poéziu autoriek, ktoré boli prelo
žené do slovenčiny a češtiny, rozširuje 
okruh možných čitateľov aj o tých, ktorí 
sa o severskú a nemeckú literatúru sí
ce zaujímajú, spomínané jazyky však ne
ovládajú 

Zuzana Drábeková 

Spomienka s nádejou 
Začiatkom mesiaca sme všetci nav

števovali miesta, kde odpočívajú naši 
blízki. Mysleli sme s o  smútkom a bô
ľom na našich zosnulých a spomínali 
na udalosti, ktoré sme spolu prežili. 
Nad ich hrobmi sme si kládli aj otázky: 
Čo je s nimi teraz? Aký je ich údel? 
Človeka len dovtedy nezaujíma údel 
mŕtvych, kým nestratí niekoho z o  svo
jich najbližších. Potom, nech má aký-
kolvek názor alebo presvedčenie, 
začína nad týmito otázkami rozmýšľať, 
a často zbadá, ako  málo toho vie 
o smrti, o mŕtvych a o ich údele. 

Písmo sväté je pre veriacich ľudí pra
meňom viery a pravidlom života, nene
cháva ich v neistote v žiadnej dôležitej 
otázke, ani v tej, ktorá sa nás všetkých 
bytostne a bezprostredne dotýka: V čo 
môžeme dúfať po smrťi? 

"Nechceme však, bratia, aby ste ne 
vedeli o zosnulých, aby ste sa nermútili 
ako ostatní, ktorí nemajú nádej", píše 
apoštol Pavel kresťanom do Tessalonik 
(1T 4,ť3 ) a dodáva, že na našich zo
snulých smieme myslieť nielen so 
smutným srdcom, ale aj s nádejou. 

S nádejou preto, lebo údel mŕtvych 
súvisí s údelom Kristovým Kristus vstal 
z mŕtvych ako prvý, aby Ho mohli na
sledovať všetci, ktorí vena v Neho Je
ho údel súvisí s naším tak. že On 
"umrel za nás. aby sme spolu s Nim ži 
li. či bdieme alebo spíme" (1T 5.10) 
Kto umrel s viefou v Ježiša Krista, mô 
že počítať s tým, že ho Boh vzkriesi 
v posledný deň k večnému životu. 

S nádejou preto, že na našich zosnu
lých sa vzťahuje spása, ktorú dáva Kris
tus. Myslime na našich zosnulých 
v súvise s Kristovým vzkriesením a to 
nám umožní, aby sme na nich mysleli 
s nádejou a aby sme sa "nermútili ako 
ostatní, ktorí nemajú nádej." Je totiž 
rozdiel medzi zármutkom tých, ktorí 
majú nádej, a medzi zármutkom tých, 
ktorí nádej nemajú a nedúfajú v nič. 
Kiež d o  našich smutných spomienok 
prebleskuje a j  svetlo nádeje, ktoré dá
va viera v Kristovo vzkriesenie. 

Podľa apoštola Pavla môžeme na 
zosnulých myslieť s nádejou aj preto, 
lebo raz všetci "stále s Pánom budeme" 
(1T 4,17). Vždy budeme s Kristom, kto
rý na konci vekov splní slová, ktoré dal 
učeníkom: "kde s o m  ja, tam bude aj 
môj  služobník" (Ev. Jána 12, 26). Pís
m o  sväté nehovorí o smrti, vzkriesení 
a večnom živote preto, aby sme mali 
o týchto veciach viac vedomostí, ale 
preto, aby sme mali nádej a útechu. 
'Tak sa potešujte vospolok týmito slo
vami", končí apoštol Pavel stať venova
nú tejto dôležitej téme (1T 4,18). 

Pri spomienke na našich zosnu
lých sa potešujme slovami, že "Ježiš 
umrel a vstal z mŕtvych" a nachádzaj
me nádej v tom, že "stále s Pánom 
budeme" (1T 4,14.17). 

Juraj Bándy, 
Katedra Starej zmluvy EBF UK 
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Právnická fakulta s a  rozlúčila 
s p á n o m  profesorom B a j c u r o m  

Hovorí sa, že najlepším režisé
rom je sám život. A ž  na to, že 
niekedy režíruje chod vecí pozem
ských veľmi kruto. Kruto najmä 
vtedy, ak vytrhne spomedzi nás 
človeka ešte v plnom rozmachu 
svojich tvorivých síl. Človeka, kto
rý ešte orie svoju brázdu a má aj 
chuť na prospech svojho okolia 
dôjsť na jej koniec... 

Právnickú takultu charakterizuje veková pestrosť - sú medzi nami mladí 
ľudia, stredná i staršia generácia. Pán profesor Bajcura v práci predstavo
val práve tú prepotrebnú symbiózu životných skúseností a temer mla
díckeho elánu. Jeho bezmála 40-ročné pôsobenie na našej fakulte mu 
umožňovalo neraz s nadhľadom prezentovať myšlienku, často nadčasovú, 
ktorá vedela v prípade pozorného počúvania veľa povedať. Z hľadiska 
skúseností bol v súčasnosti pri riadení fakulty najzrelší z nás. Bol to priro
dzený dôsledok dlhoročného pôsobenia vo funkcii prodekana, dekana 
fakulty a v poslednom poldruha roku ako prvého prodekana. Aj tieto sku
točnosti dotvárali jeho prirodzenú autoritu. 

Podľa Šalamúna je šťastným človekom ten, ktorému sú dopriati dobrí 
susedia, dlhý život a ľahká smrť, ak vôbec smrť takou môže byt. Okrem dl
hého života bolo u pána prof. Bajcuru naplnené zrejme všetko. Ak mu 
osud nedovolil naplniť dĺžku života - isto mu doprial prežiť ho o to inten
zívnejšie... 

Myslím si, že všetko má v živote i pri jeho konci svoju určitú, i keď ľud
ským myslením niekedy ťažko pochopiteľnú symboliku. 

Symbolikou prejavu citlivého vnútra' pána profesora bol jeho odchod 
spomedzi nás - odišiel ticho, nenápadne, odišiel v prostredí, ktoré miloval 
- pri potulkách prírodou. Človek, ktorý tak veľmi miloval prírodu, musel mi
lovať aj ľudí... 

(Zo smútočného prejavu doc JUDr Mojmíra Mamojku, CSc. 
dekana PRAF UK dňa 8. 10. 1998 v Aule UK.) 

Prichodí mi rozlúčiť sa s prof. JUDr. Andrejom Bajcurom, CSc., v mene 
kolektívu Katedry občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komen
ského, na ktorej pôsobil ako jej člen takmer 38 rokov, i v mene širokej ob
ce slovenských civilistov a osobitne za odborníkov z občianskeho práva 
procesného 

Na právnickú fakultu a na katedru občianskeho práva bol Andrej Bajcu
ra prijatý ako asistent s polovičným úväzkom ešte počas posledného roku 
právnického štúdia v roku I960. Odvtedy nepretržite, s výnimkou doby, 
keď absolvoval vojenskú prezenčnú službu, pôsobil na právnickej fakulte 
najprv ako asistent, odborný asistent, docent a od roku 1984 ako profe
sor. Jeho pedagogické pôsobenie sa vyznačovalo veľmi dobrým vzťahom 
k poslucháčom v snahe odovzdať im čo najviac vedomostí, za čo sú mu 
dnes iste vďačné celé generácie právnikov na Slovensku. Okrem Právnic
kej fakulty UK pedagogicky pôsobil viac rokov na Právnickej fakulte UPJŠ 
v Košiciach a v posledných rokoch tiež na Právnickej fakulte UMB v Ban
skej Bystrici. Na oboch uvedených fakultách tiež viedol katedru občian
skeho práva. 

V priebehu svojho pôsobenia na fakulte sa húževnatou vedeckou čin
nosťou vypracoval medzi popredných odborníkov v odbore Občianske 
právo procesné. Výsledky v o  vedeckej práci sa prejavovali permanentne 
v jeho publikačnej činnosti, v početných štúdiách, odborných i populari
začných článkoch. Vyvrcholením tvorivej činnosti prof. Bajcuru sú jeho 
monografické práce, v ktorých spracoval tak závažné problémy, akými 
nepochybne sú súdne rozhodnutia, postavenie cudzincov v občianskom 
súdnom konaní a výkon rozhodnutia. Na základe výsledkov svojej tvorivej 
činnosti sa stal známym a uznávaným odborníkom v občianskom práve 
procesnom. 

S jeho menom sú spojené tiež učebné texty, skriptá i ďalšie pomôcky 
pre študentov a v ostatných rokoch k nim pribudli aj komentáre k občian
skemu súdnemu poriadku a k exekučnému poriadku, ktoré napísal a vy
dal prof. Bajcura v spoluautorstve s ďalšími odborníkmi. 

Prof. Bajcura sa vo svojich odborných aktivitách podľa možností kontak
toval a vedecko-pedagogickú prácu rozvíjal v spolupráci so zahraničnými 
ustanovizňami. V rokoch 1968/69 absolvoval jednoročný študijný pobyt 
v Nemeckej spolkovej republike na Univerzite v Kieli. Zúčastnil sa aktív
ne na viacerých zahraničných i domácich vedeckých konferenciách s me
dzinárodnou účasťou. Bol na študijných a prednáškových pobytoch 
v Moskve, Kijeve, Varšave, Krakowe, Halle a inde, 

Prof. Bajcura výsledky vedeckej práce úzko spájal s aplikačnou praxou 
a legislatívou, čo sa veľmi výrazne prejavilo najmä v ostatných rokoch, 

keď sa stal členom a potom predsedom Komisie pre prípravu nového Ob
čianskeho súdneho poriadku. Spojenie s aplikačnou praxou dlhodobé 
prejavoval najprv členstvom v zbore rozhodcov pri Rozhodcovskom súde 
Československej obchodnej a priemyselnej komory a v ostatných rokoch 
v podmienkach Slovenskej republiky sa stal rozhodcom pri Rozhodcov
skom súde Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Bol tiež členom 
Slovenskej advokátskej komory. 

Úmrtie profesora Bajcuru znamená pre jeho dlhoročných spolupracov
níkov, kolegov, pre katedru občianskeho práva i PRAF UK, pre celú 
právnickú obec, citeľnú stratu. Zanechal nám však rozsiahle dielo, na kto
ré možno nadväzovať a ďalej ho rozvíjať. Tým si natrvalo uctíme jeho pa
miatku. 

(Zo smútoCného prejavu prol. JUDr. Jána Lazara, DrSc., 
vedúceho Katedry občianskeho práva PRAF UK dňa 8 10. 1998 v Aute UK 

Dovoľte mi, vážený pán profesor, aby som sa s Vami na tomto mieste 
rozlúčil v mene predsedníctva Slovenskej advokátskej komory, v mene 
všetkých slovenských advokátov, ako aj v mene svojom. Strácame vo Vás 
vynikajúceho odborníka, dobrého človeka, milého kolegu a priateľa. Patri; 
ste medzí uznávaných a svedomitých advokátov. Klienti, pre ktorých ste 
stelesňovali nádej, Vás mali radi a s vďakou prijímali Vašu odbornú po
moc. My, kolegovia advokáti, sme si Vás vážili pre Vašu múdrosť, rozváž
nosť a svědomitost. 

Človek sa počas svojho žitia u6' mnohým umeniam, ale nikdy sa nenau
čí umeniu strácať. Lúčim sa s Vami slovami velkého Cicera: 'Život zomre
lých je uložený v pamäti žijúcich..." 

(Z prejavu JUDr Štelana Detvaia, 
predsedu Slovenskej advokátskej komory dňa 8 10. 1998 v Aule UK) 

Rád by som v te|to chvíli v mene vedenia Právnickej fakulty UK premen 
slová rozlúčky na úprimné slová vďaky, vďaky najmä preto, že sme moh 
s Tebou, pán profesor, necelých šestnásť mesiacov úzko spolupracovať, 
že si nám dodával elán a tolko prepotrebnú energiu. Zrnká Tvojich myšlie
nok a Tvojej práce sú zasiate, aj keď, žiaľ, bohatosť úrody Ti osud už ne
doprial uvidieť. Spomienka na Teba však ostane jej súčasťou. 

(Z prejavu prodekana PRAF UK doc JUDr Vladimíra Čečota. CSc, dňa 8 10 1998 
na smútočnom akte v Slávičom údolí ) 

ANDREJ BAJCURA CSc. 
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Študentským perom 

Ak ste počas uplynulých 
štyroch mesiacov márne 
upierali zrak na poslednú 
stranu Našej univerzity a 
hľadali príspevky študentov 
Katedry žurnalistiky FiF UK, 
viac nezúfajte. 

Čas na leňošenie vypršal, 
povinnosti nás odohnali od 
teplých morí, zahnali z vrchov 
do dolín (presnejšie do níži
ny). A my, verní povesti, lebo 
ako je o novinároch známe, 
sú to ľudia nanajvýš zodpo
vední, začali sme tvrdo pra
covať. 

Oznamujeme vám teda, že 
od tohto okamihu až po ďalší 
prázdninový oddychový čas 
nájdete na poslednej strane 
univerzitného časopisu opäť 
rubriku Študentským perom. 

Ak vám bratislavská klíma 
stále neprospieva, no zúfalo 
túžite po adaptácii, prezradí
me vám recept z vlastnej ku
chyne - nájdite si kaviareň, 
kde majú ríbezľové víno. Je 
lacné a veľmi dobré. 

Nezabudnite pri objavovaní 
utajených krás vinohradníc
keho kraja na dôležitú vec -
čítajte Študentským perom. 
Ozdravujúci účinok potvrdili 
Ш z 10 čitateľov... -and-

Deväť rokov po... 
Udalosti, ktoré sa odohrali 17. novembra 1989 so sebou 

priniesli zmeny nielen v spoločensko-politickej oblasti, 
ale i v o  vysokom školstve. Vybrali sme sa preto medzi 
vás s jednoduchou otázkou: Ako sa podľa vás počas 
deviatich rokov zmenili pomery na vysokých školách? 

Martin K., 18 rokov, študent tovala, ž e  pravú atmosféru, aká 
PdF UK: V období pred 89-tym 
rozhodovali o přijati záujemcu na 
štúdium predovšetkým stranické 
knižky. Dnes m á m  pocit, ž e  jed
ným z kritérii je  vkladná knižka. 
Samozrejme, nehovorím len tak 
do vetra. Poznám ľudí, ktorí pod
plácali alebo chceli podplácať. 
Niekomu sa to podarilo a niekomu 
nie. Moje prijatie a skutočnosť, 
ž e  z a  mňa nikto neorodoval,  
svedči o tom, že naše školstvo 
nieje až natoľko skorumpované. 
Na druhej strane som ale rád, 
ž e  možnosť prihlásiť sa na štú
dium na vysokú školu má v pod
state každý. Otázne však je, či 
je  na tú školu prijatý, alebo nie. 

Andrea  Т., 24 rokov,  štu
dentka PF UK: Vtedy som ľu-

v lád la  na v y s o k ý c h  školách,  
n e m ô ž e m  z a ž i ť .  Chcela s o m  
preto zažiť  aspoň kúsok z de
j inného diania,  a tak s m e  s o  
sestrou každý deň postávali na 
námestí. Mala som pocit, ž e  sa 
robí niečo, čo budem o pár rokov 
považovať za  to pravé a nevyh
nutné. S o m  rada, ž e  keď sa 
budú prehodnocovať bezpro
stredné dejiny, budem môcť po
vedať: „Aj ja  som tam bola." A 
čo sa v školstve zmenilo? Mô
ž e m  slobodne študovať, pred 
deviatimi rokmi by som totiž kvôli 
rodičom nemohla. Neboli v stra
ne a proti komunizmu sa všet
kými silami bránili. 

P a v o l  S., 21 rokov,  študent  
FaF U K :  Nemôžem to posúdiť, 

Vysiela 
Štúdio Academica 

S o  z a č i a t k o m  s e m e s t r a  
začalo na frekvencii  Rádia 
Ragtime opäť vysielať Štú
dio Academica. Spravodaj
ská päťminútovka sa začína 
o 9.30 h, publicistické relá
cie v pondelok, stredu, pia
tok a sobotu o 19. h. 

A k  chcete svoje podujatia 
a v i z o v a ť  p r o s t r e d n í c t v o m  
éteru, kontaktujte Katedru 
žurnalistiky FiF  UK, tel. 07/ 
322 975. -r-

Cesta k informáciám 
Chcete popri štúdiu pracovať, 

no nedarí sa v á m  nájsť vhodné 
zamestnanie? Snívate o štúdiu 
v zahraničí? Nebaví v á s  ďalej 
čakať na pozitívne rozhodnutie 
ubytovacej komisie a chcete si  
nájsť privát sami? 

Obráťte sa na Informačné cen
trum mladých (ICM) na Radlin
ského 51, tel. 07/395 891, e-mail: 
info@icm.sk, URL=http:// www. 
icm.sk, osobne v pondelok a ž  
piatok od 12.30 do 16.00 h. 

-aha-

Podľa slov autorky doc. PhDr. 
Eleny Hradiskej, CSc., z Katedry 
žurnalistiky sú práve najmladší 
recipienti reklamy predmetom jej 
ďalšieho záujmu, rovnako ako 
oblasť spoločensko-výchovnej 
propagácie - k a m p a n e  proti 
A IDS,  rakovine či drogám. 

Pre tvorcov reklamy je podnet
ná kapitola o emocionálnom 
pôsobení na príjemcov, rovnako 
a k o  stať v e n o v a n á  stratégi i  
kreovania reklamy v tlačenej, 
audiovizuálnej či zvukovej verzii. 
V poslednej kapitole si autorka 
v š í m a  psychologický v ý s k u m  
účinnosti reklamy. 

„Publikácia Psychológia a re
klama vznikla z potrieb praxe. 

m 

keďže som pred deviatimi rokmi 
bol ešte na základnej škole. U ž  
vtedy som však cítil, ž e  sa deje 
niečo nové. Som rád, ž e  môžem 
študovať na škole, ktorá ma baví 
a na ktorej som chcel študovať 
odjakživa. Neviem, či by ma, ak 
by sa odvtedy nič nezmenilo, na 
vysokú školu zobrali. Bohužiaľ 
to už teraz ani nezistím. Ba ani 
nechcem. 

Lucia В., 22 rokov, študent
ka FiF  U K :  A k  by sme sa na 
školstvo pozerali globálne, jed
noznačne sa zlepšili podmienky 
na štúdium. Študenti už nemusia 
byť s t resovaní ,  ž e  pri akom
koľvek „priestupku" ich rodin
ného príslušníka budú vylúčení 
z o  štúdia.  T a k t i e ž  s a  z m e n i l  
obsah štúdia, j a  osobne s o m  
v e ľ m i  rada, ž e  s o m  sa v y h l a  
štúdiu marxizmu-leninizmu. Čo 
sa týka materiálneho vybavenia 
škôl ,  nie j e  dostatočne.  Keď 
v i d í m  alebo počujem, v akých 
pomeroch sa uči, m á m  pocit, ž e  
sa zastavil  čas. 

Zhovarala sa 
Roberta t a p u š i k o v á  

Psychológia reklamy knižne 
Psychológia a reklama je názov prvej pôvodnej slovenskej 

monografie. Jej prvá časť hovorí  o úlohe psychológie 
v oblasti reklamy, propagácie a marketingu. Druhá časť je 
venovaná spotrebiteľom, so špeciálnym dôrazom na deti 
a mládež ako cieľovú skupinu. 

Domáca literatúra na túto tému 
v súčasnosti na Slovensku ab
sentuje. Po osemdesiatomde-
viatom som sa zapojila do via
cerých výskumov účinnosti re
klamy a zistila som. že o jej 
pôsobení na príjemcu vieme za
tiaľ veľmi málo," hovorí  doc. 
Hradiská o podnetoch, ktoré j u  k 
napísaniu knihy viedli. „O  psy
chológii v reklame prednášam 
na Katedre propagácie a Ka
tedre psychológie Filozofickej 
fakulty UK. Cítila som potrebu 
poskytnúť študentom učebnú 
pomôcku," dodáva. 

Pani docentka znalosti odboru 
prezentuje aj na kurzoch Slo
venskej spoločnosti pre propa
gáciu a na Inštitúte reklamnej 
tvorby a marketingovej komuni
kácie v Zline. Podieľa sa na via
cerých expertízach kreatívnych 
návrhov a stratégií reklamy a 
pokračuje v kvalitatívnych vý
skumoch účinnosti propagácie. 

Najnovšia kniha, Psychológia 
a reklama, v y š l a  v o  v y d a v a 
t e ľ s t v e  E l i t a  a o b s a h u j e  a j  
elektronickú verziu na CD. 

-ah-

Obrázky z Jarovníc 
Počas októbra t. r. Galéria Fo

cus na Štúrovej ulici 9 pripravila 
výstavu malieb rómskych detí z 
obce Jarovnice. Viaceré diela 
malých umelcov boli ocenene 
v zahraničí,  napríklad v U S A ,  
Japonsku, Macedónsku a v Če
chách. Pre mnohých ľudí pozna
júcich podmienky života týchto 
detí by tematika malieb mohla byť 
prekvapením. V ä č š i n a  z nich 
hýri farbami, veselosťou a ra
dosťou. Zrejme chuť zabávať  
sa, ktorá je taká typická pre róm
sku povahu, úspešne odoláva 
často neľudským životným pod
mienkam v osadách. V ý s t a v u  
dopĺňala séria fotografií z Ja
rovníc, cez ktoré sa v júl i  pre
hnala smrtiaca záplavova vlna. 

-m-

Túto stranu pripravili študenti 2. ročníka Katedry žurnalistiky FiF UK pod vedením Andrey Hajdúchovej 
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