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K PRIJÍMACÍM POHOVOROM na Univerzite Komenského
Demokratizačný proces, ktorý prebieha v našej spoločnosti, sa odrazil aj na spôsobe prijímania budúcich
vysokoškolákov na našej univerzite. Fakulty si vyberali z prihlásených uchádzačov po d lá kritérií, ktoré
si vytvorili bez zásahu zvonku. Počet prijatých nemalo určovať smerné číslo, ale kapacitné možnosti tejktorej fakulty, (t. j. počet laboratórnych miest, prístrojová vybavenosť a kádrové možnosti, pretože sa muse
lo vychádzať zo skutočnosti, že sa nebudú zvyšovať mzdové fondy). Vedenie UK pritom podporovalo názor,
aby fakulty prijali čo najväčší počet študentov, pravda tak, aby to negatívne neovplyvnilo úroveň vzdelá
vania.
Na UK sa na denné štúdium pre školský rok 1990/91 prihlá
silo 6987 uchádzačov, čo je o 1941 viac, ako bolo pre školský
rok 1989/90, z toho na fakultu farmaceutickú 346, filozofickú
1935, lekársku v Bratislave 972, lekársku v Martine 429, matematicko-fyzikálnu 438, pedagogickú 633, právnickú 949, prí
rodovedeckú 642 a na fakultu telesnej výchovy a športu 593
uchádzačov
Počty uchádzačov prijatých dekanom a na odvolanie rekto
rom na jednotlivé fakulty:
178 (165 + 13)
farmaceutická
438 (350 + 88)
filozofická
581 (541 + 40)
lekárska. Bratislava
192 (174 + 18)
lekárska, Martin
337 (313 + 24)
matematicko-fyzikálna
Štrajková pohotovosť. Od 31. 8. sa za
kazuje cudzím osobám vstup do budovy.
Tento nápis vítal návštevníkov budovy
Pedagogickej fakulty UK na Račianskej
ul. 59. Ešte sa v nej učitelia a študenti ani
nestihli „zabývať", a už Obv. NV Bratisla
va III im ju chce odňať. Argumentuje prá
vom.V čase písania týchto riadkov práv
ne otázky neboli doriešené, ale učitelia
poukazujú aj na morálnu stránku problé
mu Aby zasa, pokiaľ ide o tú zelenú škol
stvu a zdravotníctvu, neostalo len pri
slovách Zatiaľ teda problém umiestnenia
Pedagogickej fakulty nie je doriešený
a učiteľov a študentov privítal nový škol
ský rok v štrajkovej pohotovosti, veď bu
dova im vyhovuje. O týchto problémoch,
ako i o aktuálnych úlohách, ktoré ich
v tomto školskom roku čakajú, hovoril de
kan fakulty prof PhDr. Zdeněk Obdržálek
na pracovnom aktíve, ktorý mali začiat
kom septembra. I na pedagogickej fakul
te budú úlohy ovplyvnené trendami
smerujúcimi ku kvalitatívnym zmenám
v spoločenskom i hospodárskom profile
spoločnosti. Bolo by iluzorné, zdôraznil,
domnievať sa, že uplatňovanie trhového
mechanizmu a z neho vyplývajúce vy
stupňovanie konkurencie, v ktorej obstojí
len ten, kto je pracovitý, tvorivý, obíde
nejakú bránu školy. Fakulta nie je dobu
dovaná, chýbajú jej pracovné sily, učite-

231
297
325
174

pedagogická
právnická
prírodovedecká
telesnej výchovy a športu

(217
(250
(299
(163

+
+
+
+

14)
47)
26)
11)

Celkove bolo prijatých do prvého ročníka na UK 2753
(2 472 + 281) vysokoškolákov, čo je o 848 viac ako v minulom
školskom roku.
Najvýraznejšie zvýšila počet prijatých uchádzačov
LF UK v Bratislave (v porovnaní s minulým rokom viac ako
dvojnásobok). Zvýšenie počtu študentov pokladáme za vtiodné, pretože je predpoklad, že aj zvýšený počet lekárov nájde
uplatnenie v praxi Očakávalo sa vyššie zvýšenie študentov
Pokračovanie na str 4
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lia, technicko-hospodárski pracovníci
i robotnici V diskusii odzneli postrehy
k publikačnej činnosti učiteľov, vysokym
vyučovacím úväzkom, učebným plánom,
nedostatku skript, priestorovým problé

v

mom, materialno-techntckému zabezpe
čeniu fakulty, ale aj konkrétne pnpomienky na adresu prace niektorých oddeien
rektorátu
- Sur -

MŠMaTV SR. Bez obáv môžeme pove
dať, že UK aj touto akciou vstúpila do po
vedomia európskej odbornej verejnosti.
Vysoko bola hodnotená i vedecká konfe
rencia, ktorá sa uskutočnila v kongreso
vej hale ŠD Družba, za účasti čs. zástup
cov UNESCO, pracovníkov MZV ČSFR,
Ústavu ŠaP S/41/, katedry MP PF UK
oceniť svedomitý pristúp a odbornú eru- a ďalších záujemcov Hlavný referát
dovanosť prednášateľov, ako aj výbornú predniesol pán Bušniak z MZV ČSFR
pracovnú atmosféru. Súčasťou št. pobytu a koreferát k problematike budúceho
boli pobyty v Budapešti, Viedni a Bratisla bezpečnostného systému v Európe
ve, spojené s organizovaním odborných a jeho právnym aspektom som mal ja
Nasledovala široká a plodná diskusia
seminárov. Pobyt vo Viedni v rozsahu
Môj pobyt v Rakúsku mi dal mnoho no
14 dní bol určený na zoznámenie
sa s prácou UNO centra a návštev od vých poznatkov, ktoré využijem v ďalšej
zbrojovacích rokovaní vo viedenskom vedeckovýskumnej a pedagogickej čin
Hofburgu. Na tlačových konferenciách nosti na fakulte Bližšie podrobnosti
i na prednáškach sme sa mali možnosť o EPU, vrátane môjho príspevku o poby
bližšie zoznámiť s uvedenou problemati te účastníkov v Bratislave su uverejnené
v augustovom čísle časopisu Friedens
kou. Organizátori vysoko ocenili prípravu
a priebeh pobytu v Bratislave, ktorý bol Forum'' rakúskeho Inštitutu pre výskum
mieru.
veľmi dobre odborne i materiálne zabez
pečený, osobitne vďaka zainteresova
JUDr. P. Vriansky, CSc.
nosti katedry medzinárodného práva
Katedra medzinárodného práva PF UK
PF UK. RUK a zodpovednej pracovníčky

Návraty z ciest

Vstup
do povedomia európskej odbornej verejnosti
Tohto roku som sa zúčastnil na trojme
sačnom študijnom pobyte v Rakúsku
v European Centre for Peace Studies
v Stadt Schlainingu. EPU, ako skrátene
označujú toto stredisko pre mierový
výskum, pôsobí v rámci programu
UNESCO. Ťažisko práce môjho pobytu
bolo štúdium otázok medzinárodného
práva, medzinárodných vzťahov a politic
kých vied, so zameraním sa na proble
matiku európskeho regiónu. Po slávnost
nom začatí, na ktorom sa zúčastnil gene
rálny tajomník UNESCO pán F. Mayor,
známe osobnosti rakúskeho politického
a verejného života a členovia diplomatic
kého zboru, nastal čas tvrdej práce. Stu
dijný program pozostával z prednášok,
seminárov, prípravy dvoch písomných
prác v rozsahu 7 a 30 strán, konzultácií
a samostatného štúdia odb. literatúry.
Pracovný jazyk anglický. Prednášatelia
boli známi profesori z vedeckých a vzde
lávacích inštitúcií z USA, Švédska, V. Bri
tánie, ČSFR, SRN, Rakúska, Poľska,
ZSSR, NDR, Holandska, Maďarska, Nór
ska, Dánska, Fínska, Talianska. ČSFR
zastupoval prof. JUDr. J. Cúth, DrSc.
Ako hosť bola na slávnostnom ukončení
prítomná doc. JUDr. V. Strážnická, CSc ,
vedúca Katedry medzinárodného práva
PF UK Bratislava. S osobitným zujтот
sa stretli prednášky a semináre profeso
rov Izraeliana, Galtung?, Senghaasa,
Younga, Pelinka a ďalších. Pokiaľ ide
o účastníkov (45), bolí zastúpené krajiny
východnej a západnej Európy a tiež USA,
ktoré zastupovala skupina 15 študentov
známej Colgate University. Z ČSFR som
bol jediným účastníkom. Treba vysoko

Športom k porozumeniu medzi národmi

MAXIMÁLNE PODPOROVAŤ ZAHRANIČNÉ STYKY
Na Prírodovedeckej fakulte UK sa v mi
nulom roku realizovalo 97 ciest v rámci
ročného plánu, a to 43 ciest našich pra
covníkov v rámci družobných stykov
s univerzitami v Bulharsku, Grécku, Indii,
Juhoslávii, Kórei, NDR, NSR, Poľsku,
Taliansku a ZSSR, 4 cesty v rámci kultúr
nych dohôd (Francúzsko, Mexiko,
Španielsko, ZSSR), 10 vycestovaní na
konferencie a 40 prijatí. Približne rovnaký
počet ciest sa realizoval mimo ročného
plánu. Dominovali opäť cesty na družob
né pracoviská (50), ďalej 19 vyslaní
na konferencie, 10 bolo prijatí. Veľmi
cenné sú vyslania realizované na zákla
de pozvania zahraničného pracoviska
a ním tiež hradené. Bolo ich 28. o niečo
menej ako pred rokom. Väčšinou šlo
o dlhodobejšie pracovné pobyty spravidla
na špičkové západné pracoviská v USA,
Švédsku, Dánsku, Anglicku, Holandsku,
Švajčiarsku atd. Ochotu najvyspelejších

pracovísk pozvať členov našej fakulty
a kompletne hradiť ich pobyt považujeme
za cenný prejav uznania našich kvalít
v niektorých odboroch biológie, chémie,
geológie, geografie. Tieto pobyty nám
umožňujú kontakt so špičkovým výsku
mom vo svete, umožňujú využívať vyni
kajúce zahraničné prístroje, získať často
pozoruhodné výsledky, publikované po
tom vo svetových vedeckých periodikách
alebo monografiách. Nestoja nás pritom
žiadne devízy. Snahu presadiť sa v tomto
smere a| v budúcnosti treba maximálne
podporovat
Bez deviz do sveta?
Zbytočné problémy sú s niektorými
cestami na konferencie na základe po
zvania usporiadateľov. I keď je pobyt
kompletne hradený pozývajúcim, zabez
pečenie z našej strany počas cesty často

nestačí kryť ani najnutnejšie drobné vydavky a občas stavia našich špičkových
pracovníkov do nedôstojných situácií
Pokiaľ ide o družobné dohody, bolo
by treba zhodnotiť efektívnosť jednotli
vých spoluprác, a to konkrétne v počte
publikácii časopiseckých i knižných, príp
iných výstupov, ktoré z vyslaní i prijatí
(najmä dolhodobých) vzišli a včas pripra
viť námety na konkrétnu náplň zmluvných
spoluprác do budúcnosti Niektoré ná
vrhy na družobnu spoluprácu, ktoré
sa na Prírodovedeckej fakulte UK vypra
covali ešte v r 1987 neboli dotiahnuté
do uzatvorenia zmluvy, na osud niekto
rých návrhov dosiaľ nemáme odpoveď
V súčasnosti sa črtá možnost počet spo
luprác v rámci družobných stykov, ale
aj priamych spoluprác na dohodnuté
témy výrazne zvýšiť Možné je využiť
Pokračovanie na str 5

Staroslovienčina ako prvý spisovný
jazyk slovanských pradkov, Slovenčina
ako cudzí jazyk na pozadí angličtiny, Ja
zykové prejavy Slovákov v Spojených
štátoch, Z histórie osadných názvov Slo
vákov v Juhoslávii, beseda s vydavateľ
stvami, Exkurzia Piešťany, Trenčín,
Trenčianske Teplice - to je len stručný
výber z množstva prednášok a podujatí,
ktoré mali možnosť absolvovať účastníci
tohtoročného Letného seminára sloven
ského jazyka a kultúry.
Letný seminár s a tohto roku
konal už po X X V I . raz. Jeho riadi
t e ľ o m j e o d roku 1972 prof. PhDr.
Jozef Mistrík, DrSc. Načrime spo
l u s n í m najskôr trochu do jeho
histórie.
Už v roku 1957 vznikla na Karlovej uni
verzite Letní škola slovanských studií,
v rámci ktorej sa konal i tzv. slovenský
týždeň. V r. 1965 sa letná škola, ako tzv.
extenzia LŽSS konala už v Bratislave
po celý mesiac. Od roku 1966 sa toto
podujatie koná pod názvom Studia Academica Slovaca. Od roku 1979 sa kon
cepcia orientovala tak, že sa viac pozor
nosti venovalo krajinovednej problemati
ke. Pravdaže, najviac tém bolo každý rok
zo slovakistiky, najmä z jazykovedy a lite
ratúry.
Menilo sa aj zloženie uchádzačov?
V prvých rokoch to boli prevažne slovakisti, orientovaní filologicky, neskôr začali
dochádzať na SAS účastníci so širšou
orientáciou - prekladatelia, spisovatelia,
učitelia, ale aj inžinieri a umelci a takí vy
sokoškoláci, ktorí sa zaujímali o vše
stranné poznanie krajiny Dnešné zlože
nie je približne také, že jednu tretinu tvo
ria klasickí slovakisti, jednu tretinu účast
níci so širšou orientáciou, najmä kultúrni
a osvetoví pracovníci a novinári, takmer
celú jednu tretinu tvoria potomkovia na
šich krajanov z Európy i zámoria. Ich prie
merný vek je okolo 30 rokov.
Čo j e hlavným poslaním seminá
ra a č í m sa tohtoročný program
líšil od predchádzajúcich?

Otvorenie XXVI. ročníka SAS sa uskutočnilo na Bratislavskom hrade

SLOVENSKO JE ATRAKTÍVNE
Poslaním seminára je rozširovať infor
mácie o Slovensku, propagovať našu
krajinu v zahraničí a učiť záujemcov slo
venský jazyk Program SAS bol bohatší
o stretnutia s ľudmi na vidieku, s umelca
mi i vedeckými pracovníkmi v Bratislave
V minulosti som mala pocit,
akoby sa toto podujatie nestretalo
s takou odozvou a uznaním ako
m u pri šírení slovenského jazyka
a kultúry iste právom prináleží.
Č í m si možno takýto postoj
vysvetliť?
Vysvetlenie je celkom evidentné.
Vezmite si do ruky hociktoré noviny spred
našej Nežnej revolúcie a hľadajte tam

Na letnom seminári SAS sa zúčastnili záujemcovia z 26 krajín sveta

slová slovenský, Slovensko a národ
Potom vezmite hociktoré dnešné noviny
a hladajte tie isté slová Kontrast je
neuveriteľný. Moja nepriama odpoved
je iste veľmi zrozumiteľná
Z koľkých krajín a v akom počte
sa tohto roku stretli na seminári
záujemcovia o slovenský jazyk
a kultúru?
Tohto roku to boli záujemcovia
z 26 krajín. Pribudol Irak a Dánsko, enor
mne sa rozšíril počet účastníkov z Ameri
ky a Kanady. Z doterajších 10 na 47
Žiadna z doterajších krajín neubudla
Boli tu frekventanti z Kuby. zo ZSSR
i z Rumunska. Bulharska a či Egypta
Viacerí z nich už účasť opakovali až
6-krát SAS ma nesmierny vyznám pre
nadväzovanie kontaktov so zahraničím
Veď až doteraz ho absolvovalo 4000
účastníkov zo 42 krajín všetkých konti
nentov Slovensko je stále atraktívne
ak nie atraktívnejšie Vo svete je vyše
30 lektorátov slovenčiny
Záverom sa patri oceniť i v e ľ k é
úsilie 23-členného kolektívu, kto
rý V á m pomáhal zorganizovat
náročný a pestrý program kurzov,
prednáš >k, kultúrneho programu
na pódr filozofickej fakulty i mi
mo nej.
Jeden človek by na všetko nestačí! Vý
datne nám pomáhali gestorske mšttucie
Gestormi su ministerstva školstva a kul
tury. spisovatelské zväzy. Matica slo
venská Medzi nimi aj Univerzita Ko
menského.
Ing A Suroviakova
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K PRIJÍMACÍM POHOVOROM na Univerzite Komenského
Dokončenie zo str. 1
na právnickej fakulte, nielen preto, že bol o toto štúdium veľký
záujem, ale aj z aspektu vývoja našej spoločnosti sa dá očaká
vať väčši záujem o právnickú profesiu. Vedenie fakulty návrh
na väčšie zvýšenie počtu prijatých uchádzačov neakceptovalo
so zdôvodnením, že bude prebiehať zásadná prestavba štú
dia, čo si vyžiada aj preobsadenie prednášok a nové prednáš
ky a fakulta by výučbu s väčším počtom študentov dobre ne
zvládla. Treba azda zaujať stanovisko, prečo rektor UK prijal
na filozifickú fakultu väčší počet študentov ako na iné fakulty.
Stalo sa to tým, že na odboroch, kde bolo viac komisií, nedoš
lo k bodovej formalizácii výsledkov pohovorov študentov a tak
boli prijatí na niektoré odbory študenti z jednej komisie s niž
ším počtom bodov ako z druhej komisie. Neprijatí uchádzači
vo svojich odvolaniach sa na túto skutočnosť sťažovali. Preto
rektor, so súhlasom prítomného prodekana rozhodol, že prij
me všetkých študentov, ktorí mali vyšší počet bodov, ako de
kanom prijatí uchádzači z toho-ktorého odboru
Celkove sa proti rozhodnutiu dekanov odvolalo 1 979 nepri
jatých uchadzačov (na denné štúdium) Pri odvolaní rektor
a jeho komisia, ktorú tvorili dvaja prorektori, zastupca vedenia
fakulty a senátu a vedúca ped odd. RUK, sa striktne pridržia
vali kritérií, ktoré si vytvorili fakulty. Pri odvolaní sa iba skúma
lo, či boli dodržané kritériá pre prijatie vytvorené fakultami. Len
v 12 prípadoch prijal rektor uchádzačov, ktorí v poradovní
koch fakúlt boli o niečo nižšie. V týchto prípadoch išlo o ucha
dzačov. ktorí sa uchádzali už viac ako trikrát o študium. resp
mali zníženú pracovnu schopnosť (doloženu úradným lekár
skym potvrdením). Pravda, aj v takýchto prípadoch išlo
o uchádzačov s relatívne dobrým umiestnením v poradovní
ku. Rektor tiež akceptoval návrh dekanov právnickej a priro
dovedeckej fakulty a prijal na odvolanie chlapcov, ktorí v pora
dovníku dosiahli patričný počet bodov.
Okrem denného štúdia na právnickej, filozifickej, pedago
gickej fakulte a fakulte telesnej výchovy a športu sa otvára pre
študijný rok 1990/91 prvý ročník štúdia popri zamestnaní. Pre
ŠPZ sa prijal nasledovný počet uchádzačov:
filozofická fakulta
právnická fakulta
pedagogická fakulta
FTVŠ

82 (67
42 (22
156(138
40 (31

+ 15) zo 448 uchádzačov
+ 20) zo 651 uchádzačov
+ 18) zo 440 uchádzačov
+ 9) z 91 uchádzačov.

Fakulty si vypracovali hodnotiace kritéria nezávisle, a preto
sa od seba dosť významne odlišovali, hlavne pri hodnotení vý
sledkov uchádzačov zo strednej školy. Dovolím si k nim zaujať
stanovisko, ktoré je iste ovplyvnené pripomienkami uchádačov, ktorí neboli prijatí.
Na LF UK v Bratislve pri vypracovávaní kritérií nebrali
do úvahy prospech uchádzača zo strednej školy. Podmienkou
prijatia bolo úspešné zvládnutie písomných testov z chémie
a biológie (80 + 80 bodov). Príklady na riešenie boli zaslané
uchádzačom domov. Na LF UK v Martine podmienkou prijatia
bolo tiež úspešné riešenie testov z chémie a biológie (60 4 60
bodov). Tu však brali pri celkovom hodnotení do úvahy aj vý
sledky zo strednej školy, za ktoré mohol uchádzač získať ma
ximálne 15 bodov. Na FaF UK podobne ako na lekárských fa
kultách prijímaciemu pokračovaniu sa podrobili všetci uchá
dzači. Aj tu boli prijímacie skúšky písomné, a to z chémie, bio
lógie a fyziky (30 + 30 + 30 bodov). Do celkového hodnote
nia sa bral prospech zo strednej školy, za ktorý mohol uchá
dzač získať maximálne 20 bodov. Na právnickej fakulte prijí
mali uchádzačov na základe písomných výsledkov z psycho
logického a odborného testu a výsledkov zo strednej školy
(30 + 30 + 30 bodov). Na Filozofickej fakulte UK prijímacie
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pokračovanie malo písomnú a ústnu časť. Pri hodnotení
uchádzača sa brali do úvahy aj výsledky zo strednei školy
(1/3 + 1/3 + 1/3 bodov). Na prírodovedeckej fakulte prijíma
cie pokračovanie sa skladalo z písomnej a ústnej časti Pí
somná časť skúšky bola odpustená uchádzačom, ktorí do
siahli na strednej škole priemer 1,0 a pre záujemcov o študium
odborov v kombinácii s chémiou a geológiou do 1,5. Títo boli
prijatí na štúdium nezávisle od toho ako uskutočnili ústnu
skúšku, ktorej sa podrobili všetci uchádzači o študium Pisom
né skúšky sa robili z dvoch predmetov (100 + 100 t 100 bo
dov za ústnu skúšku) Výsledky uchádzača zo strednej školy
sa hodnotili 200 bodmi Na MFF bez prijímacích pohovorov
boli prijatí uchádzači, ktorí splnili asportjedno z týchto kritérií
mali na strednej škole z matematiky a fyziky známku lepšiu
ako 2 - v matematickej alebo fyzikálnej olympiáde v kategorii
A, B, C, alebo D sa umiestnili medzi prvými desiatimi úspešný
mi riešiteľmi v krajskom kole, alebo boli úspešnými riešiteľmi
celoštátneho kola Uchádzači, ktorí nesplnili tieto podmienky,
robili písomnú skúšku z matematiky a fyziky
Na F T V š prijímacie pohovory sa skladali z talentovej čast
a písomnej časti Len tí, ktorí vyhoveli talentovým skúškam
sa zúčastnili na písomných skúškach Na te|to fakulte sa ne
brali do úvahy vysledky uchadzača zo strednej školy Na pe
dagogickej fakulte sa nepodrobili písomnej skúške uchad/ač
ktorých priemer na strednej škole bol do 1,5 (u uchadzačov
o študium pre mládež vyžadujucu osobitnú starostlivost
do 1.2) Za výsledky na strednei škole mohol uch ad/ač získat
1/3 z celkového počtu bodov, ktoré spracoval počítač
I z tohto stručného a neuplneho prehladu vypiyva /e kr te
ria pre prijatie sa zasadne lišili na jednotí vych takuitach
a to prevažne v hodnotení vysiedKo* zo strednej i k u y
Na väčšine fakúlt prebehli prijímacie skúšky formou testov
Domnievam sa, že je správne, keď sa do celkového hodno
tenia uchádzača berú do úvahy výsledky zo strednej školy
a to hlavne z predmetov, ktoré budú tvoriť základ štúdia na vy
sokej škole Na druhej strane hodnotenie zo strednej školy
by nemalo byt bodovo vysoko hodnotené v porovnaní s priji
macím pokračovaním, pretože ako ukazuje skúsenosť zo su
časných pohovorov sa nedostal na vysokú školu uchadzač.
ktorý prijímacíu skúšku urobil na jednotky, pretože mal zly
priemer zo strednej školy Fakulty by proporcionalite bodov
mali v budúcnosti venovať väčšiu pozornosť Otázka nie
je však tak jednoduchá, pretože napr na MFF niektorí štu
denti, ktorí boli prijatí na základe výsledkov zo strednej školy
nedosiahli bodovú hodnotu z písomiek ako uchádzači, ktorí
mali horší prospech
Ďaleko väčšia pozornosť sa pri prijímacom pokračovaní
v budúcnosti bude musieť venovať obsahovej stránke testov
Z možnosti, ktoré som mal k dispozícii a ktoré viem posudit
otäzky testov či na PF UK, FaF, PedF, lekárskych fakultách
mali prevažne pamäťový charakter Ak chceme, aby sme
lepšie vedeli posúdiť predpoklady uchádzača o štúdium obsa
hovú stránku prijímacích skúšok budu musieť fakulty zamerať
viac na tvorivé myslenie uchádzačov
Myslím, že tlmočím názor celého vedenia UK. ak záverom
konštatujem, že sme pri prijímaní vykročili správnym smerom
Fakulty prijali kritériá, ktoré platili aj pre odvolávacie pokračo
vanie a nerobili sa žiadne výnimky (národnostné, krajové
a iné) Zaželajme si, aby tento vývoj pokračoval ďalej tak. aby
jediným kritériom pre štúdium zostala schopnosť uchádzača
umocnená túžbou po vzdelaní, ktorú vysoká škola plne roz
vinie.
Prof. RNDr. P. Hrnčiar, DrSc.,
prorektor UK

VÝZVA
Na Univerzite Komenského vznikla
Komisia pre zhodnotenie vývo
j a v rokoch 1968/69, previerok
v roku 1970 a ich následkov
a vývoja ökoly a ž do roku 1990.
Poslaním tejto komisie je zhromaždiť
a objektívne vyhodnotiť všetky do
stupné materiály z uvedeného obdo
bia. Okrem archívneho materiálu
úradného
charakteru
komisia
má v pláne zhromažďovať spomien
ky, plagáty, letáky, výzvy, novinové
výstrižky, ako aj fotografický a filmový
materiál, ktorý viacerí jednotlivci s rizi
kom represálií zachránili a ukryli pre
budúcnosť.
Komisia sa obracia s prosbou
na učiteľov, zamestnancov i študen
tov, ktorí takýto materiál vlastnia, ale
bo vedia o jeho existencii, aby ho dali
k dispozícii, resp. upozornili Archív
UK, Šafárikovo nám. 8 1 8 0 6
Bratislava, tel. 598 40, ktorý
je poverený zbierať dokumentáciu pre
komisiu a po ukončení práce tejto
komisie sa zhromaždené podklady
trvale uložia v Archíve UK Pokial ma
jitelia dodaných dokumentov budú
trvať na ich vrátení, vyhotovia sa foto
kópie, príp Xerokopie a originály sa
im vrátia.
PhDr. Július Bartl, CSc.

Prázdniny 1968 na Univerzite Komenského

OK H РАС/M

MAXIMÁLNE
PODPOROVAŤ ZAHRANIČNÉ S T Y K Y
Dokončenie zo str. 2
pracovné osobné kontakty a iniciatívu
našich pracovníkov, ale aj ponuky, ktoré
prichádzajú z MŽMaTV, resp. RUK. Nie
ktoré sú úplne netradičné a predstavujú
pre nás nové nevyskúšané formy. Často
je však veľmi málo času (niekedy ide
o 1-2 dni) na vypracovanie podkladov
k týmto spoluprácam - väčší predstih by
k serióznosti novouzatvorených námetov
iste prospel.
Cesty plánované v rámci kultúrnych
dohôd veľmi trpia tým, že mnohé sa ne
realizujú (z predpokladaných 17 sa
v r. 1989 realizovali len 4) Vyvoláva to
neistotu u pracovníkov, ktorí s cestou rá
tajú, pripravujú sa na ňu a napokon sa
neuskutoční.

(snímky Archív UK)

Prijatí menej ako vyslaní
Z hľadiska štruktúry zahraničných sty
kov stojí za povšimnutie fakt. že prijatí
je podstatne menej ako vyslaní a su väč
šinou krátkodobé. Nik nepochybuje
o tom, že treba výrazne zvýšiť počet vý
jazdov, zvlášť na vyspelé pracoviská
Menej sa však spomína význam dlhodo
bej práce cudzincov na našich pracovis
kách, diskusie s nimi v cudzom jazyku,
ovplyvnenie našich pracovných návykov,
pôsobenie na širší okruh ľudí. vrátane
študentov. Problémom však je nízka
vybavenosť našich pracovísk prístrojmi
a literatúrou. Dlhodobý pobyt pracovní
kov z vyspelych krajín je takto ťažko
mysliteľný Tým sa značne ochudobňuje

me. Je známe, že kozmopolítný charak
ter mnohých špičkových pracovísk, veľké
pracovné nasadenie hostí, nové myšlien
ky, ktoré prinášajú, bezprostredná výme
ny skúsenosti, to všetko značne akcele
ruje úroveň hostitelských pracovísk
Nezanedbateľný nie je ani prínos k roz
voju medzinárodného priatelstva a vzá
jomného rešpektu budovaného na pod
klade spoločnej práce
Služby zahraničného oddelenia RUK
väčšina cestovateľov hodnotí kladne,
aj keď problémy sa. pochopiteľne, vy
skytli. Je zrejmé, že v budúcnosti sa roz
sah zahraničných stykov výrazne zvýši
Zdá sa. že pn všeobecnej redukcii admi
nistratívy na RUK by sa táto redukcia ne
musela tykat zahraničného odoeienia
Malo by reprezentovať univerzitu navo
nok, najmä v zabezpečovaní rozrastajú
cich sa družobných stykov a kulturnych
dohôd Uplnä pravomoc by mala preist
na fakulty pn schvaľovaní ciest c h pra
covníkov. najma na pozvania Na ich
zabezpečenie treba posilnit zahraničné
oddelenie na fakulte
Doc. RHDr. M. Urban, DrSc.
prodekan Prir F UK
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V r. 1960 schválila vláda vznik novej vy
sokej školy ITVS UK (od r. 1965 - FTVŠ
UK). V súčasnosti na pôde fakulty pracu
je 8 katedier: katedra biologických a le
kárskych základov telesnej výchovy, pe
dagogiky a teórie školskej telesnej
výchovy, teórie a didaktiky atletiky, teórie
a didaktiky turistiky, lyžovania a plavec
kých športov a katedra spoločensko
vedného základu a občianskej náuky.
Súčasťou fakulty je aj V U TK, SVŠ a fol
klórny súbor Gymnik.

Z minulosti našej alma mater

FTVŠ
slávi

30-ročné jubileum
Fakultu ukončilo doteraz takmer 3000
telovýchovných pedagógov a trénerov.
Súčasná spoločenská potreba sa ale zdá
byť oveľa vyššia (zvýšenie počtu hodín i
TV na školách). Treba pripomenúť, že tej
to potrebe nezodpovedajú kádrové, aleí
najmä materiálne podmienky pre vedenie
kvalitného
vyučovacieho
procesu
Už dnes pripadá na jedného učiteľa viac •'
ako 10 študentov. Umiestnenie fakulty
v zovretí jednej z najfrekventovanejších i
bratislavských komunikácií a Mostu mlá
deže, ktorý okyptil miestne športové ob
jekty na minimum, je príkladom toho, ako
sa nezodpovedne a neperspektívne rieši
li problémy spojené s materiálnym zabez
pečením našej fakulty. Veď naplánova
nie výstavby novej fakulty už dnes tiež
oslávi svoje 25-ročné jubileum.
Pre študentov a zamestnancov FTVŠ
prináša novembrová revolúcia prvé plo
dy. Zrušilo sa štúdium brannej výchovy
a metodicko-organizačného smeru, zá
sadne sa mení aj obsahová koncepcia
štúdia, prijímacie pohovory sa teraz za
meriavajú vo zvýšenej miere na odhale
nie „motorickej inteligencie" a je zrejmé,
že minister ani nikto iný už nebude prijí
mať svojich obľúbencov, bez ohľadu
na výsledky v talentových skúškach.
Domnievam sa, že nové vedenie, hoci
nie je vyšperkované titulmi, si pre svoju
morálnu čistotu a evidentnú zodpoved
nosť za vytrvalú snahu o skvalitnenie
všetkých činností na fakulte, získava
stále viac priaznivcov z radov učiteľov
aj študentov. Zdá sa, že sa súčasnému
dekanovi PhDr. Grexovi darí uskutočňo
vať jeho „predvolebné sľuby" o zapájaní
čo najväčšieho počtu „mozgov" pre pro
spech telesnej kultúry v celej SR.
Zaželajme FTVŠ, aby sa čo najrýchlej
šie zbavila zbytkov totalitnej minulosti
a zmenila sa na modernú VŠ, ktorá bude
svojou úrovňou pružne ovplyvňovať telo
výchovné vzdelávanie nielen v rámci
ČSFR, ale aj v rámci integrovanej
Európy.
PaedDr. Jaromír Sedláček,
FTVŠ UK
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Stretnutie hispanistov
Jedným z prvých podujatí Slovenskej
asociácie priateľov španielska bolo zhro
maždenie na pôde FF UK pri príležitosti
udeľovania jednej z najvýznamnejších li
terárnych cien španielska - Cervantesovej ceny, ktorú každoročne udeľuje na
pôde slávnej univerzity v Alcalá de Henares - rodisku Miguela Cervantesa špa
nielsky panovník. V tomto roku ocenenie
získal prozaik Camilo José Cela, minulo
ročný držiteľ Nobelovej ceny za literatúru
a už vyše štyridsať rokov jedna z význam
ných osobností španielskej literatúry.
Z prednášky, venovanej čerstvému no
siteľovi spomínanej literárnej ceny sme
sa z úst doc. Nelidy Noskovičovej dozve
deli, že prvý román „Rodina Pasquala
Duarteho", ktorý rozvíril stojaté vody
Frankistického Španielska už v roku
1942, vyjde v tomto roku vo vydavateľ
stve Slovenský spisovateľ. Doteraz z bo
hatej poviedkovej a románovej tvorby
Celu sme poznali len jeho druhý román
Úľ, publikovaný v španielsku v roku 1951
a u nás preložený v roku 1979 Súčasťou

Vyvtn vysokoškolskej prípravy Špeciálnych
a liečebných pedagógov na Slovensku za po
sledných 45 rokov bol veľmi zložitý Éra rozlič
nych
spôsobov
špecialnopedagogickeho
štúdia u nás sa začína v šk. r. 1949-1950.
Významným krokom v rozvoji prípravy špeciál
nych pedagógov bolo zriadenie päťročného
diaľkového štúdia defektológie na Vysokej ško
le pedagogickej v Bratislave v r. 1956.
Ďalšie reformy sa uskutočnili v rokoch 1960
a 1963. Významným medzníkom bol rok 1967,
keď vzniklo denné päťročné špecializované
štúdium špeciálnej a liečebnej pedagogiky
na Inštitúte špeciálnej a liečebnej pedagogiky
FF UK v Bratislave. Štúdium sa ukončilo obha
jobou diplomovej práce a štátnou záverečnou
skúškou zo zvoleného odboru. V rámci pre
stavby vysokoškolského vzdelávania v roku
1977 sa podobne ako iné druhy štúdia i toto
koncipovalo ako štvorročné so širokou profiláciou. Od štúdia učiteľstva sa oddelilo vychovávateľstvo. Za posledných 10 rokov sa toto štú
dium viackrát inovovalo. Inovácia sa takmer
vždy týkala existujúcich učebných plánov a len
veľmi málo „zasiahla" koncepciu štúdia
Pozitívnou zmenou v tejto oblasti bolo zúže
nie profilácie štúdia učiteľstva pre školy pre
MVOS Z pôvodne profilovaného učiteľa pre
všetky typy špeciálnych škôl sa podl á posled
nej inovácie štúdia pripravujú študenti v rámci
pregraduálnej prípravy povinne v psychopédii.
v logopédii a k ním si ešte volia jednu voliteľnú
špecializáciu. Táto úprava sa uskutočnila v šk
r. 1981/82. Histórii prípravy špeciálnych a lie
čebných pedagógov na Slovensku, najmä za
posledných 20 rokov je venovaný zborník
Pedagogíca specialis X V I (SPN, Bratislava
1990). Aj z nášho stručného prehľadu je zrej
mé, že príprava špeciálnych a liečebných pe
dagógov prekonala množstvo zmien Veríme,
že väčšina z rtch bola motivovaná snahou o jej
skvalitnenie Uvedomuieme si, že sa ťažko hľa
dá koncepcia, ktorá by vyhovovala všetkým zá

podujatia bola aj improvizovaná výstavka
doteraz preloženej hispanistickej literatú
ry a recitácia veršov známeho španiel
skeho básnika z „generácie 27", súpútnika Lorcu, Albertiho a zároveň významné
ho literárneho vedca D. Alonsa v podaní
a preklade Jána Zambora.
Stretnutie asociácie hispanistov svojou
dobrou odbornou úrovňou naznačilo ne
malé možnosti tohto zaujímavého zdru
ženia, ktoré sa môže opierať jednak
o osobnosti vo svojom vedení (Noskovičová, Oleriny a ďalší) v čestnom pred
sedníctve (spisovateľ L Tažky, minister
školstva Ľ. Kováč, rektor M Kusý, pod
predseda vlády J. Čarnogursky), ale a|
o mnoho desiatok absolventov katedry
romanistiky FF UK Významným cieľom
asociácie by však tiež malo byť populari
zovanie v širokei vereinosti nezaslúžene
málo známych skvostov španielskei kul
túry, a to nielen na poli literárnom, ale aj
v ostatných umeleckých oblastiach
č a s 90

kladným potrebám praie Školy а zanadema
v ktorých ma|u pôsobiť I p e o a n i a ••čebr
pedagógovia su značne diferencovane to do
istej miery ich prípravu komplikuje
Na druhej strane si myslíme, že negatívne
javy nášho školstva zasiahli špeciálnu
pedagogiku o to výraznejšie, o čo viac alebo
menej bola (veríme, že bola) pokladana za
jeho „prívesok".
V tomto školskom roku začíname na PdF
UK v Bratislave s novou koncepciou prípravy
špeciálnych a liečebných pedagógov Ide nám
v nej predovšetkým o základnú zmenu kvality
Novokoncipovaná príprava začala už zmenami
v prijímacích skúškach, ktoré sme prvýkrát
uskutočnili vo dvoch etapach V prvej sa reali
zovali praktické skúšky, v ktorých sa sledoval
vzťah a ovládanie zručnosti vo výtvarnej výcho
ve. v hudobnei výchove a v telesnej resp pohy
bovej výchove Ich súčasťou bolo tiež zisťova
nie komunikatívnych schopnosti uchádzača
a absolvovanie psychologického testu V dru
hej etape boli písomné skúšky zo slovenského
lazyka a biológie
Studijný odbor i p e c i á l n a pedagogi
k a s a fttuduje v týchto smeroch:
- špeciálna pedagogika - učiteľstvo pre
mentálne postihnuté deti a mládež 5-ročné
(ŠPZ - 6-ročné)
- špeciálna pedagogika - učiteľstvo pre teles
ne. zmyslovo, rečovo a psychosociálně postih
nuté deti a mládež. 5-ročné (špz - 6-ročné)
V budúcnosti plánujeme smer
špeciálna
pedagogika - učitelstvo pre materské školy pre
deti vyžadujúce osobitnú starostlivosť. 3-ročné
(šPZ-4-ročné)
Uvedené smery štúdia su samostatné, vnutor
ne diferencované
Špeciálny pedagóg absolvent štúdia učitel
stva pre mentálne postihnuté deti a mládež
je odborne teoreticky a| prakticky pripravený
pre výchovno-vzdelávacie pôsobenie v osobit

Spomienka na prof. MUDr. J. Kukuru, Dr.h.c
Dňa 2. júna 1990 zomrel v Bratislave vo veku
nedožitých 71 rokov významný predstaviteľ
slovenskej a československej hygieny prof.
MUDr. Jozef Kukura, Dr.h.c. Celý život prof.
Kukuru bol spätý so starostlivosťou o zdravie
človeka z hľadiska jeho ochrany a predchádza
nia chorobám. Prof. Kukura ako pokračovateľ
v diele akademika Muchu stal sa po jeho od
chode do dôchodku vedúcim Katedry hygieny
Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave a vytvoril v priebehu rokov svoju
vlastnú školu.
Zvláštnu pozornosť venoval rozličným otáz
kam ochrany zdravia mladej generácie a oso
bitne hygienickým problémom jej výchovy
a vzdelávania. Výsledky jeho mnohoročnej prá
ce v tejto oblasti si získali uznanie aj v zahrani
čí. V posledných desiatich rokoch svojho pôso
benia na Lekárskej fakulte UK venoval veľa úsi
lia naliehavým problémom ochrany životného
prostredia v Bratislave, najmä znečisťovaniu
ovzdušia, ako aj potrebe zabrániť ohrozeniu
zdrojov pitnej vody petrochemickým priemys
lom. Výsledky jeho práce v tejto oblasti vý
znamne prispeli k urýchľovaniu zákonných
opatrení na ochranu životného prostredia,
výstavby ekologicky zameraných zariadení
a úpravy niektorých prevádzok chemického
priemyslu, ktoré vo veľmi značnej miere pri
spievali k znečisťovaniu životného prostredia
K významným črtám osobnosti prof. Kukuru
patrila popri širokej odbornej rozhľadenosti,

ktorá zasahovala do mnohých medicínskych
i nemedícinskych odborov, vynikajúca schop
nosť koncepčného zvažovania problémov
s predvídaním možných pozitívnych či nega
tívnych dôsledkov, ich rozličných riešení, čo
patrí vlastne k samej podstate prevencie. Tieto

NOVÁ K V A L I T A P R Í P R A V Y
špeciálnych a liečebných pedagógov
nej škole a v školách pre deti a mládež viacná
sobne postihnutú (telesné, zmyslové, psycho
sociálně a rečové postihnutie v kombinácii
s mentálnym postihnutím). Absolvent tohto
štúdia bude pripravený aj pre vyučovanie
všeobecnovzdelávacích predmetov v osobit
ných odborných učilištiach za predpokladu, že
absolvuje prehlbujúcu špeciálnu metodickú
prípravu v rozsahu uvedeného zariadenia
Špeciálny pedagóg - absolvent štúdia učiteľ
stva pre deti a mládež telesne, zmyslovo, rečovo a psychosociálně postihnutú - je odborne,
teoreticky a prakticky pripravený pre výchovnovzdelávaciu činnosť v základných školách pre
telesne, zmyslovo, rečovo a psychosociálně
postihnutých podľa zvoleného zamerania:
a ) minimálne v dvoch špecializáciách z týchto
alternatív: - somatopédia, surdopédia, tyflopédia, logopédia, etopédia s aprobáciou
pre 1. stupeň špeciálnej základnej školy.
b) minimálne v jednej špecializácii (z alterna
tív uvedených v bode a) s aprobáciou pre
1. stupeň plus učebny predmet druhého
stupňa špeciálnej školy
c ) minimálne v jednej špecializácii (z alterna
tív uvedených v bode a) s aprobáciou pre
dva učebné predmety druhého stupňa
základnej špeciálnej školy.
Absoventi študijného smeru učitelstvo pre
materské školy pre deti vyžadujúce osobitnú

starostlivosť sa môžu uplatniť ako učitelia v za
riadeniach predškolskej výchovy pre deti vyža
dujúce osobitnú starostlivosť alebo špecializo
vaných triedach pre tieto deti pri bežných ma
terských školách. Absolventi týchto študijných
smerov budú tiež pripravení pre metodickoorganizačnú a diagnostickú činnosť v oblasti
starostlivosti o postihnutých na úseku vyučova
nia (podľa zamerania), al'O aj pre vedecko
výskumnú prácu na úseku špeciálnej pedago
giky
Studijný odbor liečebná pedagogika
s a fttuduje v týchto smeroch:
- vychovávateľ pre osoby vyžadujúce oso
bitnú starostlivosť
- terapeut
- klinický logopéd
- sociálny kurátor
Liečebný pedagóg, absolvent tohto štúdia,
je samostatný odborník pre liečebno-vychovné
riešenie problematiky biopsychosociálnej narušenosti - od jej prevencie cez depitáž. terapeuticko-výchovnu korekciu narušeni, kompenzá
ciu postihnutí, prevenciu recidív psychosocial
neho zlyhania, po poradenskú službu a sociál
nu kurativu
Liečebný pedagóg je pripravený na tímovú
spoluprácu s inými odborníkmi
Významnou oblasťou v študiu špeciálnej pe
dagogiky su ine formy štúdia PdF UK realizu.e

vlastnosti a schopností vedel prof. Kukura plne
uplatniť nielen vo svojej odbornej a vedeckej
práci, ale aj pri vykonávaní rozličných význam
ných funkcií, napr. prorektor a neskôr dekan
Lekárskej fakulty UK v Bratislave
Za svoju vedeckú, odbornú, pedagogickú
a organizačnú činnosť bol odmenený viacerými
vyznamenaniami. V júni r. 1987 udelila vedec
ká rada Univerzity Martina Luthera v HalleWitfebergu prof. Kukurovi čestný doktorát, ako
prejav medzinárodného ocenenia jeho zásluh
v oblasti hygieny.
Jednou z osobitných čŕt života a osobnosti
prof. Kukuru bola jeho celoživotná láska k špor
tu, v ktorom dosiahol ako aktívny športovec
celý rad vynikajúcich úspechov a ktorý bol pre
neho nielen prostriedkom pre uplatňovanie
a rozvíjanie fyzickej zdatnosti, ale aj symbolom
úsilia a statočnosti, korektnosti a nezlomnosti
a súčasne aj zdrojom mnohých celoživotných
priateľstiev.
Dielo a osobnosť prof. Kukuru ostanú trvalým
vkladom do rozvíjania odboru hygieny a hygie
nickej starostlivosti o zdravie nášho fudu a sú
časne ostávajú aj príkladom pre jeho nasledov
níkov a zdropm množstva sotva zabudnutetných spomienok pre tých, ktorí mali možnosť
sa s nim častejšie stretávať a s nim spolupra
covať.
Doc. MUDr. Ľ. Aghová, CSc.,
Katedra hygieny LF UK

rozširujúce štúdium špeciálnej pecagogiky pre
absolventov základnej učitefskej prípravy In
tenzifikáciou výučby sme skrátili toto študium
zo 6 na 4 semestre Pnvitali by sme rozširujúce
študium predmetov základnej resp streonej
školy pre absolventov špeciálnej pedagogiky.
V príprave špeciálnych pedagógov má vý
znamné miesto rozširujúce štúdium špeciálnej
pedagogiky pre dielenských učitelov a učiteľov
odborných predmetov v rozsahu 4-semestrov
Významnou zmenou od tohto školského roka
je možnosť súbežne absolvovať doplnkové pe
dagogické štúdium. Nakoniec je to rozširujúce
štúdium špeciálnej pedagogiky pre učiteľky
špeciálnych materských škôl tiež v rozsahu
štyroch semestrov.
Za významnú zmenu smerujúcu k skvalitne
niu prípravy špeciálnych a liečebných pedagó
gov v štúdiu popri zamestnaní, po vzájomnom
pochopení všetkých zainteresovaných (od
MŠMaTV SR cez vysokú školu, fakultu, školskú
správu, riaditelstvá škôl až k samotným štu
dentom) pokladáme vybudovanie dalšieho
centra (okrem Bratislavy) špeciálnej a liečebnej
pedagogiky v Lučenci
Zmena kvality v príprave špeciálnych a lie
čebných pedagogov |e to základné o čo nám
v novej koncepcii ide Do hry však vstupu|e
aj vytvorenie kvantitatívneho pnestoru pre tuto
zmenu. Tu momentálne zápasíme s vážnymi
problémami Mam na mysli predovšetkým per
sonálne zabezpečenie vyučby. pnestorove pro
blémy. matenálno-technicke vybavenie učeb
ni, finančné zabezpečenie praxe a pod
V príspevku som naznačil len zaktadne vý
chodiska novej koncepcie pr pravý špec alnycft
a liečebných pedagógov Tieto predpoMaoai^
nové prístupy a| v koncipovaní uťebnvcn p anov pre jednotlivé smery štúdia Tato úloha
ie pre nás v súčasnosti pnontna
PhDr. Peter Pavlis,

vedúci Katedry špeciálnej pedagogy
PdF UK
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KOOSPOL
VÁŠ PARTNER
PRE VZŤAHY
SO ZAHRANIČÍM
ODBORNE ZABEZPEČÍME V OBLASTI VÝROBY A SLUŽIEB
POĽNOHOSPODÁRSKO-POTRAVINÁRSKEHO KOMPLEXU:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

overenie Vašich exportných možností
prieskum trhu
informácie o cenách a tržných trendoch
komplexnú propagáciu Vašich výrobkov
hľadanie optimálneho obchodného spojenia s overením
spoľahlivosti zahraničného partnera
rešpektovanie všetkých zahraničných predpisov, ovplyvňujúcich
možnosti realizácie a efektívnosť predaja
výhodné platobné podmienky
dopravu, poistenie a colné odbavenie tovaru
vylúčenie menových rizík
spoľahlivú realizáciu Vašich dovozných potrieb
prípravu a uzavretie kooperačných zmlúv a poskytnutie konzultácií
o možných formách podnikania a financovania

Ostatné bližšie informácie Vám poskytne
naše marketingové a informačné stredisko INKOOS
Telefón Bratislava 33 13 72
33 13 74
KOOSPOL
účastinná spoločnosť
pre zahraničný obchod
Leninova 178, 160 67 Praha 6
FILIÁLKA: nám. 4. apríla 5,
813 37 BRATISLAVA
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