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Život Európy je od stáročí v značnej miere strukturalizo
vaný faktom kresťanských vianočných sviatkov, ktoré sú 
sviatkami narodenia Ježiša Krista Veľký vplyv kresťanstva 
na spoločenské dianie v minulosti spôsobil, že vianočné 
sviatky sú každoročne určitého druhu predelom v blízkostí 
zmeny počítania rokov. Blízko týchto sviatkov sa realizuje 
každoročne zmena rokov Roky sa v dávnej minulosti 
a v rozličných kultúrach nezačínali v tomto období Prvé 
určenie dáta Vianoc mohli vyvolať aj niektoré slávnosti, 
ktoré jestvovali už v predkresťanskom Ríme a preniesli sa 
do ďalších storočí (I v súčasnosti najmä v ázijskej oblasti 
okrem počítania rokov, zhodného s európskym, jestvuju 
aj iné počítania - súvisí to s vplyvom náboženského za
merania tej-ktorej oblasti). Z čias starej rímskej kultúry sa 
uplatnil zvyk tzv. saturnálií, sviatkov, ktorým bola po víťaz
stve kresťanstva daná nová náplň. 

V samotnej kresťanskej cirkvi sa svätenie sviatkov naro
denia Krista dňa 25. decembra uplatnilo globálne až od 
4. storočia (Kresťania pôvodne nechceli si pripomínať 
narodenie; videli v tom pohanský zvyk proti ktorému brojili 
cirkevní otcovia ako Origenes, Clemens Alexandrínsky, 
Epifanius a iní). 

Prvé doklady o zavádzaní vianočných sviatkov medzi 
kresťanmi sú z Ríma za cisára Aureliana (270-275) a malo 
sa nimi dokumentovať víťazstvo toho, kto je „sol invictus", 
totiž Krista. Preto malo význam ich umiestnenie v blízkosti 
zimného slnovratu. Nariadenie svätiť Vianoce 25 de
cembra bolo v Ríme až z a  cisára Justina II. (565-578). 
Potom sa to rýchlo rozšírilo. 

Vianoce sa stali najobľúbenejšími sviatkami kresťan
stva. Súvisí to ako s ich posolstvom, tak aj s množstvom 
zvykov, ktoré majú ukázať človeku v určitej polohe: ako 
človeka, ktorý chce a má konať dobro. Preto práve na Via
noce dochádza k aktom zmierenia (Vianoce ako sviatok 
pokoja zapôsobili - i keď len čiastočne - už za 1 svetovej 
vojny, keď na určitých častiach fronty sa prestalo strielať 
a tak sa vlastne dokumentovala nezmyselnosť vojnového 
nasadenia). 

Na Vianoce sa ľudia maju dostávať bližšie k sebe Vidieť 
to v zdôraznení významu rodiny, ktorá sa na Vianoce 
obzvlášť zdôrazňuje. Rodiny sa nielen navštevujú, ale má 
sa vtedy napomôcť aj odstráneniu rozporov medzi časťami 
rodín (presne i rodín národov). V tomto zmysle Vianoce 
boli pre mnohých podnetom k zmenám, vedúcim k novým 
rodinným vzťahom. Isteže sa to chápe len ako idyla, ktorá 
prestane - ale je tu daná určitá šanca k napraveniu medzi-
ľuských vzťahov 

Na Vianoce i určité zvyky, u nás bežné (a často naplno 
neuvedomelé vo svojej humánnosti) majú za cieľ zlepšiť 
vzťah ľudí medzi sebou Sem patrí bežné vianočné obda
rovanie. To nie je ako v starom Ríme obdarovanie pánov 
a vládcov, aby si človek získal ich priazeň (tak to bolo po 
saturnáliach). ale je to najmä obdarovanie minoritných 
skupín inokedy fakticky za menejcenné počítaných (obda
rovanie detí). Navonok sú to isteže len zneužitelné spôso
by prejavov nových vzťahov, ale vždy je v nich možnost 
zamyslieť sa. odkial pochodia 

A tu sme pri samom zrode Vianoc Podľa kresťanského 
nazerania je za nimi sklonenie sa mocného Boha k člove
kovi, takže nastal novy vztah Boha ako otca a človeka ако 
Božieho dieťaťa. Iste mnohí na to dnes pri svätení Vianoc 
nemyslia, ale prapôvodnosť tohto faktu, ktorý dal zmysel 
sviatku Vianoc, ostáva a pôsobí. 

Vianoce svojou skutočne humanitnou atmosférou sú 
priam určitým cieľom roka, ku ktorému sa upierajú túžby 
ľudí po celý rok. Človek speje k ním ako k stanovenej 
méte. A tu na pozadí Vianoc sa objaví i zvrátenosť akého
koľvek nehumánneho konania vypuklejšie ako inokedy. 
Súčasne vznikajú podnety na odstránenie takého konania, 
čiže nastupuje nielen náboženský dosah Vianoc, ale aj 
dosah mravný. Tak je to vo všetkých oblastiach, kde sa 
Vianoce „svätia". Odhalili sa v nich určité možnosti rozširo
vať oblasti humanity a čaká sa, že z toho odhalenia vznik
nú stimuly pre naprávanie života medzi ľuďmi. To značí 
i radius vplyvu Vianoc, ktorý sa rozširuje i za ne. Nestač . 
aby si ľudia len želali šťastné Vianoce - treba vidieť, čim 
možno robiť človeka i mimo Vianoc šťastnejším a jeho 
život zmysluplnejším. 

Je na podiv, že vplyv Vianoc sa nezmenšuje tym. že 
v nich je v stredobode malé dieťa Akoby sa tym hovorilo 
Boh vyzýva človeka, aby pomáhal tým najmenším 

Vianoce boli vyobrazené umelcami jednak ako zobraze
nie historickej skutočnosti v Betleheme pred temer dvoma 
tisícročiami Ale je aj množstvo obrazov, ktoré nekreslia 
biedu Jozefa a Márie, lež biedy dnešného človeka, ktorý 
trpí nedostatkami nielen hmotnými, ale najmä duchovný
mi. Ak tie prvšie obrazy su výzvami zamyslieť sa nad tym. 
čo sa stalo, tie druhé su vyzvou stavat sa novými a lepšími 
ľuďmi dnes. A tak dnes by sme chceli nielen zasielať via
nočné pozdravy, ale najmä zdôrazniť vyzvu: konajte tak 
aby bolo možné o dnešnom ľudstve namaľovať Betlehem 
v ktorom bude pokoj a spokojnosť, laska a ochota vzájom
nej pomoci a tak radosť, ktorú prajeme človeku v novom 
roku 

Dr Karol Gabriš 



ČLOVEK V ČASE A PRIESTORE 
Človek svojim vznikom a svojim zrodením 

vchádza do časové a miestne limitovanej svojej 
vlastnej existencie ako individuálne konkrétne 
kontingentně bytie. Formou jemu vlastnej exis
tencie je jeho osobný život ako fenomén súvislé 
a nepretržite, reťazovite nadväzných a v ňom 
ustavične prebiehajúcich premien. Nezadrži-
teľne. niekedy akcelerovane, inokedy retardo
vané, ale vždy kontinuitne postupuje cez ne od 
svojho východiskového bodu k svojmu cieľové
mu bodu A čo sa potom stane s jeho existen
ciou a s jeho životom? 

Je smrť človeka jeho totálnym zánikom, po 
ktorom z jeho existencie už celkom a navždy 
nezostane celkom nič? A jeho život potom tak
tiež úplne a definitívne vyhasne? 

Nič sa nezačína bez príčiny a nič sa tiež ne
deje bezcieľne, to je jasný a bezpečne overiteľ-
ný skúsenostný poznatok. Ani človek nevzniká, 
nerodí sa z „ničoho", ani nezaniká, nemôže sa 
premeniť v totálne „nič", taký je jasný výsledok 
legitímne správnej rozumovej úvahy. Vlastne 
jeho existencia je účasťou na bezbrehej exis
tencii večného a nekonečného a svojou pod
statou absolútne nutného Bytia na existencii, 
ktoré nemá ani začiatok, ani koniec a jeho život 
smeruje k účasti na živote vlastnom tomuto 
Bytiu, na živote natoľko naplnenom dokonalos
ťou, že je v ňom nemysliteľná akákoľvek menli-
vosť. 

Tu sa vynára koncepcia styčného bodu. 
v ktorom sa môže realizovať prepojenie toho, 
čo je z hľadiska človeka prirodzené a čo je pre 
neho nadprirodzené. Tento bod sa zviditeľnil 
v ľudskej dimenzii času a miesta a zároveň vo 
večnom božom ..teraz" aktom intemporácie 
a inkarnácie Božieho Syna. ktorý sa stal Synom 
človeka. Jeho vstup do životného priestoru člo
veka sa stal nielen nezastupitelným orientač
ným predelom v histórii ľudstva a v ekonómii 
jeho spásy, ale tiež evidentne spoľahlivo istým 
vyjadrením zmyslu dejín celého ľudstva, ako 
aj dejín každej ľudskej osoby. 

Koľko smelostí ducha, koľko odvahy srdca 
a vôle a koľko vrelej nábožnosti a vrúcnej poko
ry potrebuje človek, aby v Betlehemskom Die
ťati videl v najvlastnejšom zmysle slova večné
ho a všemohúceho Božieho Syna a zároveň 
v najvlastnejšom zmysle slova tiež smrteľného 
a slabého, krehkého Syna Človeka? 

Náboženská viera svetlom nadprirodzenej 
milosti uschopňuje kresťana, aby v Ježišovi 
Kristovi spoznával svojho Pána a Spasiteľa, 
ktorý je jednou, a to druhou božskou osobou 
Najsvätejšej Trojice. Preto mu právom prinále
ží označenie „Syn Boží", ktorým sa odlišuje od 
prvej božskej osoby, od Otca, a tiež od tretej 
božskej osoby, od Ducha Svätého. A pretože 
je spolu s Otcom i Duchom Svätým jeden Boh, 
patrí mu najvyššia poklona a úcta. 

Tá istá náboženská viera dáva kresťanovi 
spôsobilosť, aby podporovaný milosťou zhora 
mohol svojím ľudským rozumom pochopiť, že 
večný a nekonečný Syn Boží sa v určitom čase 
a na určitom mieste stal človekom. Preto takým 
istým právom a rovnako Syn Boži prijal ozna
čenie „človek", ako ktokoľvek z ľudí. A preto 
tiež ako človek prijal medzi f údmi meno Ježiš 
Kristus z Nazaretu. 

Podľa slávnej Boethiovej definície osoba 
je individuálna bytosť rozumnej prirodzenosti 
Druhá božská osoba, Syn Boží, má tú istú bož
skú prirodzenosť ako aj prvá božská osoba 
Otec a tiež ako tretia božská osoba Duch Svä
tý Preto mohol Ježiš Kristus o sebe povedať: 
„Ja a Otec sme jedno" (Jn 10,30) To zname
ná, že aj keď sa medzi sebou ako osoba od 
osoby odlišujú, číselne a bytostne a vo svojej 

podstate sú jedno, jeden Boh, pretože majú tú 
istú božskú prirodzenosť. Z toho istého dôvodu 
Ježiš Kristus o sebe slávnostne vyhlásil: „Daná 
mi je všetka moc na nebi i na zemi" (Mt 28.18). 
Takto zdôraznil, že ako Syn Boží, že ako Boh 

je všemohúci. 
Ježiš Kristus ako druhá osoba sa stal člove

kom, čiže k svojej božskej prirodzenosti prijal 
ešte ľudskú prirodzenosť. Takto v jeho jednej, 
božskej osobe sa potom spájali dve prirodze
nosti. božská a ľudská. V bytosti, ktorá je oso
bou. práve osoba je to, čo existuje a koná. čiže 
osoba je princíp aktivity aj pasivity. Ježiš Kris
tus je božská osoba, je Boh. Preto všetko, čo 
koná Ježiš Kristus, koná Boh. Osoba však vyví
ja činnosť prostredníctvom alebo pomocou ale
bo na spôsob svojej prirodzenosti. Ježiš Kristus 
vo svojej božskej prirodzenosti je ako Boh vše
mohúci, vševediaci. večný Preto mohol o sebe 
povedať ..Ja som v Otcovi a Otec je vo mne" 
(Jn 14,10). Z toho istého dôvodu mohol o sebe 
slávnostne vyhlásiť: ..Ja som skôr, ako sa naro
dil Abrahám (Jn 8.58) Týmto výrokom vlastne 
vyhlásil, že je večný, že jeho existencia nemá 
ani začiatok, ani koniec, že u neho nie je minu
losť. ani buducnosť. ale len jediná večná prí
tomnosť, jediné večné „teraz" 

Avšak Ježiš Kristus vo svojej ľudskej priro
dzenosti ako človek mal ľudské telo aj ľudsku 
dušu Ako človek sa mohol Ježiš unaviť, bol 
smutný, plakal, mohol trpieť aj zomrieť, a tiež 
zomrel Ako človek sa o sebe vyjadril ..Mňa 
poslal živý Otec" (Jn 6,57) Obdobne povedal 
o sebe „Odchádzam k Otcovi, lebo Otec /e 
väčší ako ja" (Jn 14,28). 

Ježiš Kristus sa preto narodil, preto vstúpil do 
ľudských dejín ako človek, aby pripravil ľud
skému pokoleniu spásu. Jeho poslaním bolo, 
aby on ako človek zadosťučiníl Bohu za hriech, 
ktorého sa už ľ raji dopustil prvý človek. Preto
že Ježiš Kristus bol v plnom zmysle slova člo
vekom, jeho obeta bola skutočne ľudská. Bola 
to obeta človeka. Mohla bohu splatiť dlh za člo
vekom spáchaný hriech. Pretože Ježiš Kristus 
v jednej osobe bol aj Bohom, jeho ľudská obeta 
má nekonečnú cenu a preto môže vyrovnať 
všetky podlžnosti všetkých ľudí za ich nimi po
páchané hriechy. Takto on sám môže ľudom 
otvoriť nebesia. Preto sa cirkev vďačne na Via
noce v omši modlí: „ Všemohúci Otče, ty si po
divuhodne stvoril človeka a ešte podivuhodnej-
šie si ho vykúpil, prosím ťa, daj nám účasť na 
božskom živote svojho Syna, ktorý prijal našu 
ľudskú prirodzenosť". 

K tejto problematike sa kvalifikovane ako 
autoritatívny svedok vyjadruje apoštol Ján, keď 
hneď na začiatku svojho evanjelia majestátne 
zvestuje svetu mystérium Ježišovho narode
nia. Svoje slávnostné oznámenie uvádza impo
zantnými slovami: „Na počiatku bolo Slovo 
a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh 
Jasne, určite a presne tu hovorí o druhej bož
skej osobe, o Božom Synovi. A hneď s dôra
zom vysvetľuje: ..Ním povstalo všetko a bez 
neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo" Po
tom významne a už zamerane na ekonómiu 
spásy pokračuje: „ V ňom bol Život a ten Život 
bol Svetlom ľudí". 

Keď človek tieto slová evanjelistu Jána čita 
hlboko sústredený, pomaly, pozorne a s vrúc
nou nábožnosťou, priamo môže cítiť, ako mu 
do jeho duše prúdi závan večností a nekoneč
nosti. Priamo sa dostáva už až do atmosféry 
pre neho nadprirodzených skutočností Už mô
že byť vnútorne pripravený zazrieť Betlehem
skú hviezdu na temnej oblohe hlbokej noci 
a pochopit jej oslovenie, ako mu rozumeli traja 
východní Mudrci alebo aj chudobní, jednodu

chí betlehemskí pastieri. Išli za jej volaním 
a našli a spoznali v Dieťati v jasliach svojho 
Pána a Boha. 

Učeného filozofa a teológa Aurélia Augusti
na natoľko očarili tieto prekrásne výroky o diele 
a osobe Božieho Syna, že ich vyhlásil za naj
krajšiu a najdokonalejšiu náuku, akú si len ľud
ský rozum môže o božských tajomstvách a o fi
nálnom cieli ľudskej existencie a ľudského ži
vota pomyslieť a pochopiť a až potom ju aj svo
jou rečou môže tiež vyjadriť. 

Každá loď smeruje do svojho prístavu. Aj 
ľudský život, tak prebohato popretkávaný oča
kávaniami a nádejami, hľadaním a lúčením, by 
mal raz dôjsť do prístavu zakotvenia v trvalom 
pokoji 

ThDr. Silvester Soka 

ATELIÉR 
o vede a filozofii 

v modernej 
európskej kultúre 
Možno by bolo spisovnejšie hovoril o sympo

ziu či seminári, dalo by sa uvažovat aj o modnom 
názve ..workshop mne sa však zda že keď 
hovoríme o stretnutí filozofov a matematikov, 
ktoré sa uskutočnilo na pôde Matematicko-fyzi
kálne/ fakulty UK. mohli by sme ostat pri pôvod
nom názve atelier O ateheri hovonl iniciátor 
tohto podujatia náš кга/ап а absolvent naSe/ 
univerzity Ján Sebestik. keď nás prvy reu oslo
vil v mene výskumnéy skupiny Association Cor 
cle d Etudes Philosophiqves tParíž) v r tmei 
ktoré/ sa už dlhšiu dobu zaoberá ňlozohckymi 
otázkami logiky a vyvinu vedeckeho poznania 
O ateliéri sme spolu hovorili keď sme uvatova 
Ii nad témami nňSho stretnutia, aby sme sa na 
pokon dohodli na týchto základných okruhoch 
Kríza európskych vied? (Husserl, Wittgenstein, 
Bachelard a Patočka): Vedenie, diskurz a moc 
(vnútorné a vonkajšie faktory pohybu vedecké
ho poznania): Filozofia a veda (analytická filo
zofia vedy, logická analýza prirodzeného jazy
ka, prirodzený jazyk a jazyk vedy). A stretnutie, 
ktoré z týchto priprav vzišlo, malo skutočne 
charakter ateliéru, t. j dielne, v ktorej sa rodí 
niečo nové Prispeli k tomu tak zahraniční 
účastníci (z Francúzska okrem J Šebestíka 
ešte A Soulezová, J Petitot a F Schmitz 
z Rakúska E. Köhler, z Belgicka M Boffa, z No
vého Zélandu P Tichý a J. Tichá) a naši hostia 
z Prahy a Prešova (J. Fiala, I. Havel. M Petří
ček, F. Mihina, V. Leško), ako i naši vlastní uni
verzitní (z Katedry filozofie a de/m filozofie 
FF UK, z Katedry logiky a metodológie FF UK 
z Katedry humanistiky a Katedry algebry a teo
rie čísel MFF UK) a akademickí pracovníci Pri
dajme k tomu účasť študentov z obidvoch zain
teresovaných fakúlt. Program sa zameral na problematiku filozo
fických predpokladov vedeckého poznania 
a na miesto vedy v kulturnom kontexte naše/ 
doby Vyjadrovali sa k tomu filozofi, vedci, filo
zofujúci vedci a v osobe J. Petitota sme mali 
možnosť spoznať osobnosť, ktorá je rovnako 
doma vo vede i vo filozofii Sprostredkovane, 
no napokon rovnako výrazne, ako odborné 
otázky, sa dostávala na program otázka našej 
kultúrnej identity Je samozrejmé, že toto stret
nutie ju vyriešiť nemohlo Mohlo však prispieť 
a som presvedčený, že aj prispelo - k uvedo
meniu si jej závažnosti a k jej ďalšiemu rozpra
covaniu do konkrétnych problémov 

M Marcelli, 
Katedra filozofie a depn 
filozofie FF UK 
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MATEMATICKO-FYZIKÁLNA FAKULTA 

Univerzity Komenského v Bratislave 

Dva pavilóny fyziky, pavilóny matematiky, informatiky, veľkých posluchární 
a pavilón vývojových laboratórií tvoria komplex Matematicko-fyzikálnej fakulty 
Univerzity Komenského v Mlynskej doline v Bratislave. Fakulta je nositeľkou 
vysokoškolskej univerzitnej výuky a vedeckého výskumu v odboroch matemati
ka, fyzika, informatika a učiteľstva týchto disciplín. Poskytuje možnosť bakalár
skeho, magisterského a postgraduálneho doktorského štúdia. 

Okrem základných foriem sa  na fakulte dá študovať 
problematika z týchto odborov v rámci mimoriadneho 
štúdia, doplňujúceho pedagogického štúdia a rôznych 
kurzov. 

Trom odborom štúdia a výskumu na fakulte (mate
matika, fyzika a informatika) zodpovedá vnútorné čle
nenie fakulty na tri sekcie. V súčasnosti pôsobí na fa
kulte, na 20-tich odborných katedrách a troch ústavoch 
spolu 325 tvorivých pracovníkov a 70 ostatných pra
covníkov. K n í m  treba prirátať 83 pracovníkov, ktorí 
pôsobia na katedrách jazykov, telesnej výchovy a hu
manistiky, v o  fakultnej knižnici, vo výpočtovom a edič
nom  centre a vo vývojových laboratóriách. 

V školskom roku 1992/93 je zapísaných 1390 štu
dentov v pregraduálnom štúdiu, 110 študentov PGŠ, 
80 študentov doplňujúceho pedagogického štúdia. Na 
fakulte sa  školí viac ako 70 vedeckých ašpirantov 
a prebieha niekoľko kurzov celoživotného vzdelávania. 

- e l -

Štúdium 
na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK 

Po drobných úpravách a miernych korekciách vysokoškol
ského štúdia zviazaného v minulosti celoštátnymi učebnými 
plánmi, došlo pred viac ako dvoma rokmi na MFF k podstat
nejším zmenám. Presadila sa ako samostatný učebný odbor 
informatika, o ktorú je zo strany stredoškolskej mládeže stále 
veľký záujem, vyvolaný najmä rozšírením výpočtovej techniky 
do všetkých oblastí nášho života. Vznikli dve zamerania 
teoretická informatika a programové systémy a zameranie 
umelá inteligencia. Prvé je orientované do oblasti návrhu 
tvorby a prevádzky programového vybavenia počítačov, dru
hé do oblasti umelej inteligencie, rozšírené o rozhranie so sú
visiacimi humanitnými odbormi (psychológia, lingvistika). 

Fyzikálne katedry prispôsobili učebné plány zameraní 
zmeneným požiadavkám praxe a časť výuky, najmä vo vyš
ších ročníkoch umožnili študentom absolvovať formou výbe
rových prednášok. 

Pohľad na pavilóny matematiky a informatiky MFF UK 
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Práca v jednej z počítačových učební 

Najradikálnejší boli matematici, ktorí siahli po skúsenos
tiach západných univerzít a navrhli taký systém, ktorý umož
ňuje študentovi, aby v značnej miere volil svoju profiláciu sám. 
Ak potrebuje radu, môže sa obrátiť na tútora, skúseného učite-
la, ktorý má patronát nad skupinou študentov rovnakého za
merania. Ak je študent usilovný a dobre si zvolil v jednotlivých 
ročníkoch študijné predmety, zostane mu jeden semester voľ
ný a môže ho využiť napr. na pobyt na niektorej zahraničnej 
univerzite. 

Renesanciu prežíva na fakulte učiteľské štúdium. Zvyšuje 
sa záujem nielen zo strany maturantov, ale hlásia sa aj učitelia 
z praxe s požiadavkou zmeniť alebo rozšíriť svoju aprobáciu, 
ba rastie aj počet študentov odborného zamerania, ktorí chcú 
zmeniť svoj študijný odbor a venovať sa pedagogickej drahé 
Hlavnou motiváciou je zrejme presvedčenie o lepšom uplatne
ní sa v živote. Fakulta vychádza tomuto trendu v ústrety a zria
dila dve nové učiteľské kombinácie fyzika - angličtina a fy
zika - elektronika, prvú v spolupráci s Filozofickou fakultou 
UK, druhú plne v kompetencii MFF. Veľký záujem je aj o ďal

Pracovisko na meranie nízkych aktivít rádioaktívneho žiarenia 

šiu medzifakultnú učiteľskú kombináciu matematika - te
lesá výchova organizovanú spolu s FTVŠ. 

Novinkou je zavedenie trojročného bakalárskeho štúdia 
v odbore matematika, fyzika a informatika (s výnimkou uči
telského štúdia, u ktorého sa s bakalárskou formou principiál
ne neuvažuje). Je koncipované tak, že prvý ročník je spoločný 
s magisterským štúdiom. Študenti sa rozhodujú až na konci 
prvého ročníka, ktorej forme dajú prednosť. Aj v ďalších ro
koch je možný prestup, spojený s vykonaním vopred určených 
diferenčných skúšok. Štúdium sa končí vypracovaním a obhá
jením záverečného projektu. 

Absolventi bakalárskeho štúdia by sa mali dobre uplatniť pri 
konkrétnych aplikáciách matematiky a fyziky v praxi a pri tvor
be programového vybavenia počítačov 

Z celoživotných foriem vzdelávania je najväčší záujem 
zo strany našich absolventov odborného štúdia doplniť si 
vzdelávanie o učiteľstvo daného odboru. Štúdium trvá štyri se
mestre a jeho absolvovanie poskytuje jednopredmetovú uči
teľskú aprobáciu. 

Rastúci záujem uchádzačov stať sa študentmi Matematic-
ko-fyzikálnej fakulty je potešiteľný, ale aj zaväzujúci. 

Pavel Sura 
Diplomanti pri práci v laboratóriu na experimentálnom zariadení 

MFF UK je školiacim pracoviskom vedeckej vychovy v 15 ved
ných odboroch matematiky, fyziky, informatiky a ich didaktiky 

Od jesene 1990 (po vydani nového Zákona o vysokych školách* 
MFF nepri|ima nových ašpirantov Ašpiranti ktorí doteraz neukor • 
svoju vedeckú výchovu, môžu |u dokončit podľa platných predpisov pre 
vedeckú výchovu do konca roka 1995 

Od školského roka 1991 '92 otvonla MFF UK postgraduaine Studium 
v študijných odboroch matematika fyzika informatika (zahrťiuiu aj učí 
teľstvo týchto predmetov) 

Postgraduaine Studium je pokračovateľom a zdokonalením do 
terajších foriem vedeckej vychovy. Vyznačuje sa ndivio i • , 
pnstupom k študentovi postgraduálneho štúdia a dôrazom na do 
siahnutie nových vedeckých výsledkov ako v doteraišei vedeckei vy 
chove. Naviac je obohatene o dalšie širšie vzdeiavanie prostřednic 
tvom postgraduálnej výučby a seminárov. Trvá spravidla 4 roky. 

Každý študent P G $  má od začiatku stanovené zameranie dizertácie 
a školiteľa. Školiteľ zostavuje v spolupráci so študentom a s ohľadom 
na zameranie dizertácie študijný program (postgraduálne prednášky, 
semináre, individuálne štúdium špeciálnej literatúry a pod ) Popri plne 
ní študijného programu, pracuje študent PGŠ vedecky pod vedenim 
školiteľa. Výsledky vedeckej práce zhrnuté v dizertačnej práci musí 
študent obhájiť pred komisiou. 

Ďalšou možnostou štúdia na MFF UK je celoživotné vzdelávanie 
občanov, organizované formou mimoriadneho štúdia, doplňujúceho 
pedagogického štúdia a kurzov elementárnej matematiky pre učitelov 
Z S  a SS. Počítame aj s dalšími kurzami podľa záujmu. 

Pohľad na pavilóny fyziky MFF UK 

Mimoriadne štúdium je štúdium jednotlivých predmetov vysokoškolského štúdia. Výber pred
metov ".  i .  rhu je poslucháč. Po skončeni mimoriadneho štúdia vydá fakulta poslucháčovi potvrde
n e  I v n a n y c h  skúškach. 

Doplr >dagogické studium je určené pre absolventov vysokoškolského štúdia odborov 
v T 7 i l k y  a informatiky. Týmto štúdiom získavajú účastnici pedagogickú spôsobilosť 

. J nie príslušného predmetu na stredných a základných školách. 
Ciel om kurzu elementárnej matematiky je podnietiť učiteľov matematiky k tvorivej práci v ele

mentárne, matematike, a tým skvalitniť ich pedagogické pôsobenie na základných a stredných ško-
лг*  i ž  sko spočíva v riadenom individuálnom štúdiu, účasti na sústredeniach so seminárnou 

v , , bou i skupinovými konzultáciami a vo vypracovaní záverečnej práce. 

Pavol Meravý 

Od septembra 1992 možno na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK študovať učiteľ
stvo fyziky kombinované s anglickým jazykom a učiteľstvo fyziky s elektronikou. 

Garantom vzdelania v oblasti anglického jazyka je Filozofická fakulta UK. Pred prija
tím na štúdium podrobia sa uchádzači prijímacím skúškam na obidvoch fakultách. 

Kombinacia štúdia učiteľstva fyziky s angličtinou, či učiteľstvom iného jazyka, 
je netradičná a pri jej návrhu nebolo možné použiť skúsenosti alebo analógie. 

Predbežne možno odhadnút, aké bude uplatnenie učiteľov 
s týmto vzdelaním. Záujem stredných a základných škôl o uči-
telov anglického jazyka nie je dnes zďaleka možné uspokojiť 
a podľa prognóz, tento záujem pretrvá i koniec storočia. Atrak
tívnosť kombinácie zvyšuje i možnosť uplatniť sa po skončení 
štúdia v zahraničí, alebo využiť znalosť anglického jazyka pri 
postgraduálnom štúdiu na zahraničných univerzitných praco
viskách. 

K návrhu štúdia učiteľstva fyziky s elektronikou nás 
viedlo poznanie súčasného stavu na väčšine našich škôl 
v oblasti zavádzania moderných experimentálnych techník 
a spojenia experimentu s výpočtovou technikou. Treba po-
skytnút školám pedagogických pracovníkov, ktorí ovládajú 
experimentálnu techniku práve tak dobre ako učiteľské povo
lanie. Je našim zámerom, aby takto pripravovaní fyzici zastá
vali na stredných školách miesto učiteľa fyziky a zároveň rolu 
konzultanta, ktorý je schopný poradiť a tvorivo pomôcť pri za
vádzaní prostriedkov výpočtovej techniky aj do ostatných 
predmetov. Rovnako dobre sa uplatnia absolventi tohto štúdia 
aj ako učitelia na školách s technickým zameraním. 

Vaclav Koubek 

Vedecká a výskumná aktivita fakulty je organizovaná v trinás
tich základných smeroch s koordinátorom v čele každého z nich 
Všetkých sedemdesiat výskumných projektov, riešených v súčasnosti 

je zaradených do niektorého z týchto základných smerov Riadenie 
a koordináciu výskumu zabezpečujú tri rady výskumu (v odboroch ma
tematika, fyzika a informatika). 

Vo vedeckom výskume na fakulte je niekoľko oblastí, v ktorých dosa
hujú jednotlivci a nimi riadené kolektívy veľmi dobré výsledky s medzi-
národnou úrovňou. Sú to najmä: 
v odbore matematika 
- algebraické štruktúry (prof. RNDr. Tibor Katriňák, DrSc.), 
- spojité dynamické systémy (prof. RNDr. Pavel Brunovský, DrSc), 
- diskrétne dynamické systémy a teória funkcií (prof. RNDr Jaroslav 

Smítal, DrSc.), 
- teória grafov (prof. RNDr. Ján Plesník, DrSc.), 
- stochastické modely (prof. RNDr. Andrej Pázman, DrSc ), 
- parciálne diferenciálne rovnice (doc. RNDr. Jozef Kačúr, DrSc) 
- obyčajné diferenciálne rovnice (doc. RNDr. Valter Šeda, DrSc) 
- teória čísel (doc. RNDr. Ján Mózer, CSc ), 
- počítačová grafika (doc. RNDr Miloš Božek, CSc ), 
v odbore fyzika 
- teoretická subjadrová fyzika (prof. Ing. Peter Uchard, DrSc prof 

RNDr. Milan Petráš, CSc., prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc ), 
- experimentálna jadrová a subjadrová fyzika (prof. RNDr Pavel Povi-

nec, DrSc ), 
- teória tuhých látok (prof. RNDr. Viktor Bezák, DrSc.), 
- teória fázových prechodov (prof. Ing Milan Noga, DrSc). 
- kvantová molekulová fyzika (prof. Ing. Ivan Hubač, DrSc ). 
- dozimetria elementárnych častíc (doc RNDr. Branisiav Sitár. DrSc ), 
- fyzika nizkotepiotnej plazmy (prof. RNDr. Peter Lukáč, DrSc / 
- magnetohydrodynamické procesy v jadre Zeme (prof. RNDr Gustáv 

Siráň, DrSc.), 
- aplikovaná fyzika (doc. RNDr. Viktor Martišovitš, CSc ). 
v odbore informatika 
- teoretická informatika (doc RNDr Branisiav Rovan. CSc.) 
- umelá inteligencia (RNDr Peter Mikulecky. CSc ), 

Tieto oblasti možno považovat v zmysle vedeckého výskumu za 
perspektívne a zodpovedajúce súčasnému svetovému trendu 

Ladislav Fischer 

Praktikum z elektroniky absolvujú aj študenti pedagogického 
smeru M-F 



Informatika na Matematicko-
fyzikálnej fakulte UK 

Matematický spôsob myslenia a matematické vzdelanie sú tým naj
vhodnejším základom pre profesionálnu prácu v informatike. Dnes 
sa MFF UK stala renomovaným informatickým pracoviskom. Stovky 
študentov majú záujem získať vzdelanie v informatike na tejto fakulte 
a desiatky zamestnávateľov sa snažia získať práve absolventov infor
matiky z MFF. 

Sekcia informatiky na MFF ma tri pracoviská - Katedru informa
tiky, Katedru umelej inteligencie a Ústav informatiky. Okrem päť
ročného učiteľského štúdia informatiky (v kombinácii s matematikou) 
si môžu študenti zvoliť trojročné bakalárske štúdium alebo päťročné 
magisterské štúdium. Bakalárske štúdium poskytne vzdelanie pre 
praktické programovanie v podnikoch a súkromných firmách a je urče
né pre študentov, ktorí sa „ponáhľajú do praxe a nemajú vyššie profe
sionálne ambície. Magisterské štúdium poskytuje hlbšie teoretické 
vzdelanie, ktoré umožní ľahšie sa adaptovať na nové technológie 
v praxi a tým najlepším, pracovať na teoretických problémoch informa
tiky V oblasti teoretickej informatiky, patri MFF medzi známe pra
coviska v Europe. Zapojila sa aj do najvýznamnejšieho programu 
v oblasti informačných technológii v Europe - Esprit. Všetky infor
matické pracoviská fakulty maju intenzívne medzinárodné styky a prí
pravku sa na zapojenie do viacerých medzinárodných projektov. Ka
tedra informatiky je zapojená do dvoch projektov v rámci programu 
TEMPUS. Vďaka týmto projektom mohli viacerí mladi pracovníci strá
viť 3 - 6  mesiacov v zahraničí, kde pracovali na najmodernejších pra
covných staniciach. Deväť takýchto pracovných staníc od firmy DEC 
patrí teraz Katedre informatiky. Popri štandardnom vybavení počítačmi 
typu IBM PC maju teda pracovnici katedry a najlepší poslucháči mož
nosť pracovať na takých počítačoch, ktoré sa v masovom merítku 
dostanú do praxe až o niekoľko rokov. 

Vysoká náročnosť a snaha poskytnúť študentom to najnovšie pri
niesla svoje ovocie. Absolventi štúdia informatiky na MFF UK su dnes 
úspešnými študentmi postgraduálneho štúdia na zahraničných vyso
kých školách, podnikateľmi, výskumníkmi a dokonca učiteľmi na za
hraničných univerzitách. 

Branislav Rovan 

Zahraničné styky 
Významným faktorom ovplyvňujúcim výsledky vedeckej a pedago

gickej činnosti sú priame kontakty vedeckých a pedagogických pracov
níkov z rôznych krajín. Popri tradičných formách organizovania vedec
kých seminárov a konferencií sa konečne aj u nás rozvíjajú aj formy 
priamej spolupráce založené na osobných kontaktoch a záujme riešiť 
spoločné vedecké problémy. 

V súčasnosti viac ako 20 pracovníkov fakulty dlhodobo (s dobou pre
sahujúcou jeden rok) pôsobí na zahraničných pracoviskách či ako hos
ťujúci profesori, alebo na študijných pobytoch. Viacero mladých kole
gov je na študijných pobytoch s cieľom získania hodnosti Ph.D. 

Fakulta má rozsiahlu medzinárodnú spoluprácu. 
V oblasti matematiky napríklad s Univerzitami v Gente, Louvene, 

Eidhovene, Groningene, Leedsi, Heidelburgu, Brémách, Halle, Viedni, 
Klagenfurte, Georgia Inst, of Technology Atlanta, University of Cali
fornia, SÚJV v Dubne a European Science Foundation. 

V oblasti fyziky s Univerzitami Paris-Sud, Orsay, Paris 7, Amster
dam, Newcastle, Leuven, Bologna, Milano, Padova, Innsbruck, Bern, 
Heidelberg, TU Graz, Univerzita Flotida, MG U Moskva, ETH Zürich, 
s CERN-om v Ženeve, Medzinárodnou atómovou agentúrou vo Viedni, 
SÚJV Dubna, GSI Darmstadt, Instituto Nazionale Fisica Nucleare 
Нота, Max-Planck Institut für Physics Garching, Medzinárodné lasero
vé centrum Moskva, Astrophysikalisches Institut Potsdam, SSC Labo
ratory Dallas. HEPHY Viedeň, Paul Scherer Institute Villigen, INFN 
Gran Sasso, Siemens AG, Viedeň, Princeton University. 

V informatike s Univerzitou v Pise, Northeastern University Boston, 
Univerzitami v Kodani, Bordeaux a Paderborne, Sheffild City Polytech
nic, Moskovskou štátnou univerzitou, s TU Magdeburg, madarskou 
a rumunskou AV a s Univerzitou v Seville. 

Fakulta je zapojená do programov Comenius, Esprit a Tempus. 
Pracovníci fakulty sú spoluorganizatormi a členmi organizač

ných výborov pravidelných medzinárodných konferencii a let
ných škôl: 
Hadron Structure. Low Radioactivities, Elementary Processes in Low, 
Temperature Plasma. Mathematical Foudations of Computer Science, 
International Meeting of Young Computer Scientists, Slovensko-ma-
dárská meteorologická konferencia. Matematické otázky kybernatiky, 
Letná škola biomatematiky, CS-Poľská optická konferencia 

Grantový systém zabezpečenia projektov výskumných úloh spolu 
s inštitucionálnymi prostriedkami, ktoré sú na MFF rozdelené priamo 

na pracoviská, umožňuje optimálne využitie týchto prostriedkov Ne
malá časť z nich je na našej fakulte využívaná práve na zahraničné 
aktivity. 

Pozitívne výsledky v oblasti zahraničných stykov by neboli možné 
bez dobrých vedeckých a pedagogických výsledkov, ktoré pracovníci 
našej fakulty dosiahli, a ktoré môžu prezentovať vo svete. Nová doba 
priniesla nové možnosti aj pre študentov a mladých pracovníkov 

Jednou z nich je aj spolupráca s firmou Siemens, ktorá na fakulte 
zabezpečuje už tretí prednáškový cyklus. Ide o prednášky v anglickom 
a nemeckom jazyku, ktoré sa paralelne konajú aj na niektorých rakús
kych univerzitách. Študenti majú možnosť ukončiť cyklus zápočtom 
alebo skúškou. Aktívni účastníci prednášok sa môžu uchádzať o 1-3 
mesačnú odbornú prax u SIEMENS AG. Na základe záujmu zo strany 
MFF UK špičkoví odborníci tejto firmy v októbri viedli bezplatný týžden
ný intenzívny kurz objektovo orientovaného programovania v jazyku C 
a su predpoklady aj pre iné podobné aktivity. 

Veľmi sľubne sa rozvíja aj spolupráca s firmou Digital, ktorej poči 
tače budú tvoriť základ budovanej informačnej a komunikačné/ siete 
Univerzity Komenského. 

František Stulajter 

Fakulta a počítače 
Asi nikoho neprekvapí konštatovanie, že počítač predstavme pre 

mnohých učiteľov a výskumných pracovníkov Matematicko-tyzikalnei 
fakulty a všetkých je] študentov zariadenie, s ktorým pnchadzaiu tak 
mer denne do styku Vyplyva to z povahy odborov ktoré sa na fakulte 
vyučuiu resp su predmetom výskumu O niečo menei obvykle ie zatiai 
to. že  s počítačom denne pracuie aj vačšma administratívnych pracoi 
n i kov fakulty 

V roku 1980. ked fakulta vznikla bola vybavena lednym počítačom 
EC 1010. na ktorom bežala cela výuka a čast vedeckeho výskumu 
Dostať sa v tomto období k novému poč taču bola úloha mimoriadne 
obtiažna a to nielen z finančných dôvodov Rozhoduiuc krok ktorý 
ovplyvnil vybavenie fakulty počítačmi bolo nadviazanie spoluprací 
so žilinským Výskumným ústavom vypočtovei techniky prostredn c 
tvom ktorého prišli na fakultu postupne vacere počítače ady SMEP 
a neskôr ai personálne počítače PP-06 Spolupraca s p'axou kto'u 
vtedajšie vedenie fakulty a osobne dekan prof Greg • i i г» . 
existencie presadzovalo, prmašala postupne ďalšie počítačové vyba 
verne Do počítačov fakulta investovala ai značnú čast s»o| • /p . 
tovych prostriedkov 

Výuka programovania a práca s počítačom sa stali sučastou 
všetkých študijných odborov. Napriek tomu. že  dnes maju študenti 
na fakulte k dispozícii 6 mikropočítačových a 3 terminálové učebne, 
bude potrebné zriadiť ďalšie. 

Dnešné vybavenie fakulty počítačmi pozostava z personálnych 
počítačov, z počítačov SM 52/12 a VAX pracujucich v nepretržitej 
prevádzke. Účast pracovníkov a pracovísk fakulty v medzinárodných 
projektoch priniesla na fakultu aj niekoľko výkonných pracovných sta 
nic. V priestoroch fakulty je umiestnený aj novy univerzitný počítač 
VAX6000/420, ktorý je centrálnym počítačom vytváraného Informač 
ného a komunikačného systému Univerzity Komenského, za budova 
nie ktorého fakulta prevzala garanciu. Je vytvorená terminálová sieť 
s terminálmi na všetkých pracoviskách a tohto roku bude dokončena 
lokálna sieť pokrývajúca celý areál fakulty 

Ako sme spomenuli v úvode, používame počítače aj v riadení Od 
novembra 1990 je v prevádzke informačný system pozostávajúci 
z vnutrofakultnej elektronickej pošty a systému INFO. Elektronická 
pošta zredukovala papierovú komunikáciu medzi dekanatom a praco
viskami. Využíva sa na posielanie aktuálnych informácií z dekanátu 
na pracoviská, ako aj medzi pracoviskami System INFO obsahuje rôz
ne informácie o fakulte, ktoré su trvalejšieho charakteru Ma k nemu 
prístup každý záujemca Obsahuje okrem iného štatút fakulty, zoznam 
pracovníkov, informácie o fakultných organoch a ich zasadaniach, štu
dijné plány, sylaby, rozvrh, vysledky študentskej ankety o vyuke a ďal
šie. 

Okrem informačného systému spracovávame na počítačoch postup
ne čoraz väčšiu čast študijnej agendy a od polovice roku 1991 je v čin 
nosti počítačová siet dekanátu s programovým vybavením pre vnútor
nú ekonomickú agendu Umožňuje priebežne sledovat hospodárenie 
fakulty a pracovísk 

Programové vybavenie je v stálom vývoji a je potrebné ho dalej zdo
konal ovat V rámci vytvárania Informačného a komunikačného systé
mu UK fakulta poskytuje zdarma svoje programové vybavenie všetkým 
zložkám univerzity, pre ktoré je vhodné a ktoré ort prejavia záujem 

Na záver ešte uveďme, že  na fakulte pracuje česko-slovensky 
národný uzol medzinárodnej počítačovej siete EUnet Je jedným 
z dvoch uzlov (druhým je národný uzol siete EARN v Prahe) umožňujú
cich pristúp česko-slovenských použivatelov do medzinárodných 
počítačových sieti 

Peter Mederly 
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Katedra UNESCA na Univerzite Komenského 

V Paríži bola podpísaná dohoda medzi UNESCO a Univer
zitou Komenského o zriadení Katedry pre výchovu k ľudským 
právam na UK. Za UNESCO dohodu podpísal generálny riadi
teľ UNESCA pán Federico Mayor a za UK rektor prof. MUDr. 
Juraj Švec, D r Sc. Rektor UK a prorektori prof. R N Dr. Pavol 
Hrnčiar, DrSc., doc. PhDr. Igor Brezina, CSc. a vedúci Katedry 
politologie FF UK prof. PhDr. Miroslav Kusý, CSc.,informovali 
o jej zriadení na univerzite novinárov na tlačovej besede. 

Vo svete existuje 10 katedier UNESCA so širokou interdis
ciplinárnou orientáciou, počnúc biologickými, matematicko-
fyzikálnymi a končiac právnymi disciplínami. Prvé takéto cen
trum pre výučbu ľudských práv v stredoeurópskych krajinách 
bude zriadené na Univerzite Komenského s finančnou podpo
rou UNESCA vo výške 10 tisíc dolárov a organizačnou podpo
rou Rady Európy. 

Výučba ľudských práv je zavedená do edukačných progra
mov európskych krajín už od 60. rokov a vychádza z deklarácií 
a konvencií o ľudských právach, ktoré determinovali vývoj 
celého legislatívneho systému v tejto oblasti v Európe, USA, 
Kanade a Austrálii. V našich stredoeurópskych krajinách ne
bola zavedená ako výučba samostatného odboru i keď par
ciálne sa o nich vo výučbových programoch hovorilo, neboli 
medzinárodne koordinované a nemali vedecký základ, ktorý 
sa v tomto odbore vyvinul vo vyspelých krajinách. Výučba ľud

ských práv pokrýva výučbové programy od materských škôl 
až po vysoké školy. Koordinácia tohto programu vychádza 
z nevládnych medzinárodných organizácií, ako je Rada Euró
py, Komisie európskych spoločenstiev, UNESCO atď. Náplň 
výučby koordinuje Rada Európy a praktická stránka výučby -
výmena študentov, učiteľov, príprava edukačných programov 
na medzinárodnej báze, je pod patronátom Komisie európ
skych spoločenstiev a UNESCO. Cieľom tohto veľkého pro
gramu UNESCO a Rady Európy je zriadiť podobné centrá vo 
všetkých európskych krajinách a koordinovať výučbu tak, aby 
zodpovedala medzinárodným konvenciám. 

Katedra ľudských práv na UK je prvou v našom regióne, vo 
svete sú zatiaľ len 2 takto orientované. K výberu Univerzity 
Komenského prispeli jej medzinárodné aktivity a kredit. Pro
jekt centra výučby ľudských práv na UK pripravila Katedra 
politologie FF UK. Zahŕňa také akútne oblasti ako sú práva 
žien, právo na vzdelanie atď. Katedra bude mať interdiscipli
nárny charakter s celouniverzitnou pôsobnosťou. Výučba bude 
prebiehať v angličtine a v slovenčine. Pretože ide podľa doho
dy s UNESCO o medzinárodné centrum budú sa na výučbe 
podieľať experti z európskych a zámorských krajín Centrum 
bude otvorené pre všetkých študentov UK, avšak predovšet
kým bude plniť, okrem povznesenia uvedomenia v oblasti ľud
ských práv, významné vedeckovýskumné poslanie 

- A S -

Viac študentov na univerzity 

V dňoch 13.-16. októbra 1992 sa v Parme konala európska konferencia zameraná na analýzu 
súčasných možností v krajinách Európy získať vysokoškolské vzdelanie. Na jej organizácii sa 
po prvý krát spoločne podieľali Rada Európy (Stála komisia pre univerzitné problémy) a Komisia 
Európskych spoločenstiev (Edukačný výbor Rady pre kultúrnu spoluprácu). Cieľom konferencie 
bolo posúdiť súčasné formy prijímania poslucháčov na vysoké školy v krajinách západnej, stred
nej a východnej Európy a pripraviť ďalšie kroky pre koordináciu rozvoja európskeho vysoko
školského systému. 

Účastníci konferencie - zástupcovia 
stredných a vysokých škôl a ministerstiev 
z 35. európskych štátov a zástupcovia 
14. medzinárodných nevládnych organi
zácií (UNESCO, European Cultura Foun
dation a pod.) - vyjadrili súhlas s ústred
nou myšlienkou konferencie: zvýšiť v Eu
rópe podiel vysokoškolsky vzdelanej 
populácie v dôsledku jej ekonomických, 
sociálnych a kultúrnych potrieb a demo
kratických princípov jej ďalšieho vývoja." 
Vzhľadom na prudký rozvoj vedy a tech
niky a na stále intenzívnejšie zavádzanie 
nových moderných a náročných techno
lógií do výroby si bude Európa roku 2000 
vyžadovať stále vyšší počet vysokoškol
sky vzdelaných pracovníkov na trhu prá
ce. 

Dôležitým sociálnym momentom, ktorý 
podporuje celoeurópsku snahu o zvýše
nie počtu študentov na vysokých školách 
je súčasná hrozba nezamestnanosti 

hlavne pre mladých ľudí bez vzdelania 
a kvalifikácie. Zvýšeným podielom študu
júcich sa zníži riziko nezamestnanosti 
v ťažkom prechodnom období a zároveň 
sa zabezpečí dlhodobá príprava vzdela
nostne lepšie pripravenej populácie na 
vzmáhajucu sa ekonomiku. 

Konferencia odporúča neklásť prílišný 
dôraz na vzťah počtu študentov a požia
davky praxe. Otázka by sa mala klásť 
inak: „Má absolvent štúdia na univerzite 
dostatočne široké vzdelanie pre uplatne
nie sa v spoločenskej praxi?" 

Vysokoškolská výučba s primerane ši
rokou orientáciou v základných vedách 
príslušného odboru musí koncepčne za
bezpečiť i požiadavky poslucháčov sa
motných k vlastnému výberu odbornej 
orientácie už počas pregraduálneho štú
dia (tzv. vnútorná diverzifikácia univerzit
ného štúdia). V súvislosti s koncepciou 
rozvoja európskych univerzitných štúdii 

sa diskutovala otázka spôsobu prijímania 
uchádzačov na univerzity. 

V záveroch konferencie sa konštatuje 
že výber poslucháčov na vysokoškolské 
štúdium je predpokladom pre zachovanie 
kvality výučby i kvality absolventa vyso
koškolského štúdia. 

Otázka financovania vysokych škôl bo
la ústrednou témou konferencie, ktorá 
konštatovala, že finančne zabezpečenie 
vysokých škôl vykazuje stály pokles v ce
lej Európe. Rada Európy a Komisia Eu
rópskych spoločenstiev odporúča viadam 
a organom štátnej správy zvážiť zava
dzanie akýchkoľvek reštriktivnych opa
trení v oblasti financovania vysokych škô1 

nakoľko budúcnosť krajín Európy zavis 
na jej intelektuálnom potenciáli 

V súvislosti s otázkou prijímania poslu
cháčov na zahraničné univerzity na plne 
i čiastkové štúdium sa pertraktovaia otaz-
ka financovania akademických mobilít 
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V západnej Európe sa vyžaduje, aby štú
dium v zahraničí bolo financované z roz
počtových prostriedkov univerzity, ktorá 
poslucháča na zahraničné štúdium vysie
la. Úvaha a možnosti zaviesť pre západo
európskych študentov systém európske
ho platobného poukazu (tzv. „European 
voucher system"), ktorý by zabezpečoval 
voľnú voľbu štúdia v zahraničí, si vyžiada 
hlbšie prehodnotenie. 

Financovanie vlastného štúdia na eu
rópskych univerzitách je takisto rôznoro
dé. Poplatky na štúdium (tuition fee) sa 
v plnej výške vyžaduje výlučne na privát
nych univerzitách. Úplne „bezplatné" štú
dium v západoeurópskych krajinách po
skytujú iba Dánsko, Nemecko a Luxem
bursko. Na univerzitách všetkých ostat
ných krajin sa požadujú poplatky, ktoré 
predstavujú 5 - 10% nákladov na štú
dium, niekde je poplatok skôr symbolic
kým príspevkom. Prehľad poplatkov je 
uvedený v nasledujúcej tabuľke v lokál
nych menách: 

P O P L A T K Y  Z A  S T U D I U M  V A K A D E M I C K O M  R O K U  

D o m á c i  + E C  Zahraničn í  ( m i m o  E C )  

Belgicko 15.000 B F r  1 0 0 - 2 5 0 . 0 0 0  B F r  

D á n s k o  - -

N e m e c k o  - -

G r é c k o  2 7 - 3 6 . 0 0 0  G D r  5 4 - 7 2 . 0 0 0  G D r  
Š p a n i e l s k o  4 3 - 6 5 . 0 0 0  E S P  65.000 E S P  

F r a n c ú z s k o  4 5 0  F R F  4 5 0  F R F  

T a l i a n s k o  3 5 0 - 4 0 0 . 0 0 0  I T L  3 5 0 - 4 0 0 . 0 0 0  I T L  

Í r s k o  1 . 3 0 0 - 1 . 9 0 0  I E P  1 0 - 1 2 . 0 0 0  I E P  

L u x e m b u r s k o  - -

H o l a n d s k o  1.750 N L G  1.750 N L G  

Portugalsko 2 . 0 0 0  P T E  2 . 0 0 0  P T E  
V e l  k á  Británia 1.675 G B P  1 6 7 5  G B P  

E C  - študenti  E u r ó p s k y c h  spoločenst iev  

Veľký dôraz sa kládol na finančnú pod
poru študentov formou študijných gran-
tov. I tu sa ukázala veľká variačna šírka 
spôsobu podpory štúdia. Vo väčšine štá
tov odstupňováva študentské granty po
dľa príjmu rodičov. V niektorých štátoch 
(Nemecko) požadujú až 50%-nú návrat

nosť grantov. Zástupcovia krajín vých 
nej Európy upozornili na skutočne 
že v dôsledku hrozivej hospodárskej si
tuácie študenti tu nemôžu uhrádzať ani 
čiastky na stravné a ubytovanie a prudko 
klesá záujem o štúdium na vysokých ško
lách. 

Konferencia sa podrobne zaoberala aj 
otázkou zabezpečenia informovanosti 
študentov na stredných (i vysokých) ško
lách o možnostiach, formách, náplniach 
a perspektívach štúdia na vysokých ško
lách („Guidance"). Práca informačných 
centier pre študentov by sa mala stať 
prioritnou problematikou ako na národnej, 
tak i na univerzitnej úrovni Dobrá organi
zácia informačnej služby zabezpečuje 
plynulý a proporcionálny prísun uchádza
čov o univerzitné štúdium 

Prof. MUDr. J. Svec, DrSc. 
Stály zástupca Vysokych škôl ČSFR 
Rada Európy. CC-PU 

bola v polovici októbra otvorená výučba na Univerzite tretie
ho veku v aule Univerzity Komenského. Ako zdôraznil v prího
vore k otvoreniu nového školského roka prorektor UK prof. 
RNDr. Pavol Hrnčiar, DrSc., prvým jej absolventom boli sláv
nostne odovzdané vysvedčenia v máji tohto roku. Myšlienka 
otvoriť Univerzitu tretieho veku sa stretla s pozitívnym ohla

som a našla živnu pôdu aj na iných univerzitách na Slovensku 
Tohto roku sa otvorila UTV v Nitre, Košiciach a na Jesemovej 
lekárskej fakulte UK v Martine Vysledky ktoré UK dosiahla 
v oblasti vzdelávania občanov postproduktivneho veku už 
oprávňujú univerzitu požiadať o členstvo v medzinárodnej 
organizácii AIUTA. združujucej UTV Na Univerzite tretieho 
veku pri UK študuje 653 poslucháčov 

- A S -

Zdravotno-sociálny prínos 
svojpomocných skupín 

V systéme zdravotnej výchovy, usmerňujúcej jednotlivcov 
i sociálne kolektívy k zdravému spôsobu života, k prevencii 
ochrany zdravia človeka, majú špecifické postavenie svoj
pomocné skupiny. Sú to skupiny združujúce ľudí s krátkodo
bým, dlhodobým, ale aj s trvalým ochorením. Z fungujúcich 
svojpomocných skupín sa dozvedáme, akou oporou sú si na
vzájom osoby s podobným postihnutím nielen pri dodržovaní 
rôznych zdravotníckych postupov, ale aj pri prekonávaní rôz
nych ťažkostí v pracovnom a domácom prostredí, pri morálnej 
podpore atď. Pozitívna skúsenosť je aj z pôsobenia svojpo
mocných skupín na zdravotníctvo a s tým súvisiace sociálne 
otázky, ale aj pri formovaní zdravotného vedomia a humánne
ho cítenia širšej verejnosti. 

Svojpomocné skupiny môžu byť organizované pod vedením 
lekárov alebo iných zdravotných pracovníkov. Ich úlohou je 
motivovať každého člena pre vedomú starostlivosť o vlastné 
zdravie. Totiž iniciatíva samotných postihnutých starať sa 
o svoje zdravie a súčasne pomáhať iným postihnutým stáva 
sa najväčším zázemím činnosti svojpomocných skupín. 

Podľa našich poznatkov v Bratislave pôsobia viacere svoj
pomocné skupiny, ktoré boli iniciované lekármi. Možno spo
menúť A klub (liečenie chorých alkoholikov), Kardioklub, Klub 
Venuša, Únia diabetikov, Klub SM (sklerosis multiplex). Ďalšie 
svojpomocné skupiny vznikajú na báze predošlého Zväzu 

invalidov, ale sú tu aj skupiny, formujuce sa na charitatívnej 
báze. Tu treba poznamenať, že formy vzniku svojpomocných 
skupín sú podobné tým. ktoré úspešne fungujú v Rakusku 
(v Linzi a jeho okolí. resp. aké sú v Nemecku), ktoré sa stali 
vzorom pre mnohé rakúske kluby. Členovia svojpomocných 
skupín sa stretávajú s osobami podobného osudu aj z iných 
miest a obcí, ba aj z iných štátov V tom zmysle možno zazna
menať veľkú iniciatívu napríklad u chorých na alkohol a dia-
beted. 

Je však potrebné zdôrazniť, že taká špecifická forma zdra
votnej výchovy, akou sú svojpomocné skupiny, môže byť učin-
nou len vtedy, keď jej obsah je náležite interiorizovany pozitív
ne osvojený človekom, ktorý sa ocitol v úlohe jej ob|ektu Toto 
je však možné iba za predpokladu, že problematika (filozofia) 
ľudského zdravia bude na požadovanej metodickej úrovni 
sprístupnená vedomiu človeka, že určitý systém zdravotných, 
hygienických a sociálnopsychologických noriem si človek ná
ležite osvojí a stanú sa súčasťou |eho každodenného života 
Týmto, ale aj iným metodicko-zdravotným, teoretickým i orga
nizačným otázkam sa aktívne venuje tím pracovníčok Ústavu 
sociálneho lekárstva LF UK v Bratislave, MUDr M Moravco
vá, CSc . PhDr. E Odlerová. MUDr A Schmidtová a PhDr 
D. Hermanová 

PhDr. Eva Odlerova 
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