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NASA UNIVERZITA
USI PREDSEDOVI NÁRODNEJ RIDY SR
Z mimoriadneho zasadnutia vedenia UK dňa 7. 11. 1004 bol zaslaný list predsedovi
Národne] rady SR doc. JUDr. Ivanovi Gašparovičovi, CSc., v ktorom vedenie UK reagu
je na nelogické zaradenie rektora UK prof. MUDr. Juraja Šveca, DrSc., do Výboru Ná
rodnej rady SR pre životné prostredie a nie do Výboru NR SR pre vzdelanie, vedu
a kultúru. Pre závažnost celej situácie uverejňujeme plné znenie listu, s ktorým boli
oboznámené aj vedenia všetkých fakúlt UK a Akademické senáty fakúlt UK.

Vážený pán predseda,
vedenie Univerzity Komenského v Bratislave sa na svojom mimoriadnom zasadnutí
dňa 7.11.1004 rozhodlo protestovať proti nezaradeniu rektora Univerzity Komenské
ho, predsedu Konferencie rektorov slovenských vysokých škôl a člena Európskej
konferencie rektorov prof. MUDr. Juraja Šveca, DrSc. do Výboru Národnej rady SR
pre vzdelanie, vedu a kultúru a žiada, aby prof, švec bol do tohoto výboru zaradený.
S pozdravom
Vedenie Univerzity Komenského:
Prof. RNDr. Pavol Hrnčiar, DrSc.
Prof. Ing. Ferdinand Devínsky, DrSc.
Doc. RNDr. Svetozár Kalavský, CSc.
Doc. PhDr. Igor Brezina, CSc.

Prof. Ing. Miroslav Ferenčík, DrSc.
Ing. Zora Dobríková
RNDr. Milan Vachula
JUDr. Marta Partiová
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Zasadal Akademický senát UK
• Na programe opôf štatúty fakúlt • Rozdelenie dodatočne pridelených financií schválené в Tlak na
zvýšenie miezd silnie • Problémy študentov predmetom budúceho zasadania AS •
Orte 26.10:109* zasadal Akademický senát UK. Program vyäe 6 hodi
nového rokovania obsahoval 10 bodov, z ktorých najdôležitejšie sa tý
kali návrhov a zmien Štatútov fakúlt a UK, návrhu na rozdelenie doda
točne pridelených rozpočtových prostriedkov a stanoviska k ekonomic
kej a sociálnej situácii učitelov a vedeckých pracovníkov UK Zasadnu
tie senátu viedol jeho predseda prof. Ing. Miroslav Ferenčík, DrSc., ako
hosf sa zúčastnia kveetorka UK Ing. Zora Dobrfcová. Z 47 riadne zvole
ných Členov senátu bok) prítomných 36.
Na úvod zasadnutia boli predstavení noví členovia Akademckého se
nátu UK, z ktorých as. Marián Dragúň z RKCMBF sa stáva novým čle
nom predsedníctva AS. Personálne zmeny nastali v právnej komis« se
nátu, za predsedu bol zvolený RNDr. Mian Žemlička, CSc., z Farma
ceutickej takulty UK a za člena Miroslav Kováč. Student RKCMBF UK
Na základe odporúčame právnei komisie AS posudzoval návrhy a zme
ny Štatútov fakúlt a UK. Schválil úpravu Štatútu Jeseniovej lekárskej fa
kulty UK v Martine a návrh Štatútu rímskokatolíckej cyrilometodská) bo
hosloveckej takulty. Neschválil návrhy Štatútov evanjelickej bohoslo
veckej fakulty, pedagogickej fakulty a právnické) takulty. Návrh na zme
nu Štatútu Ústavu jazykovej a odbornei prípravy zahraněných Študen
tov bol stiahnutý z programu rokovania.
Akademický senát schválil doplnok štatútu UK a nadvázne rokovaoeho poriadku AS UK vzťahuiúci sa k otázkam discipliny členov AS
Podia nového ustanovenia v prípade dvoch absencií sa pozastavuje
členstvo v AS UK až do opätovného potvrdene mandátu, resp zvole

nia nového člena. Ďalej Štatút umožňuje senátu rozhodnut čí bode
z jeho zasadania alebo časti zasadania vylúčená verejnosi
Doplnok štatútu UK vstúpi v platnost po jeho registrácii na Minister
stve Školstva a vedy SR.
•
Kvestorka UK k>g Zora Dobräcová informovala senát o hospodárení
UK za I poliok 1994 a o rozdelení dodatočne pridelených finančnycn
prostriedkov na vecné neinvestičné výdavky a na mzdy a o rozdelení
rezervy UK, na ktorom sa dohodlo kolégium rektora. Po obsehlej de
kus# senát rozdeleniefinančných prostriedkov scnváW
Ďalší dôležitý bod rokovania sa týkal ekonomickej a soctóinej situace
učitelov a vedeckých pracovníkov uníverziy S rozborom sótasného
stavu oboznámi! pdtomných RNDr. Milan Vachuis podpredseda AS
Navrhol připojit sa к рейс« iniciovanej OZ pracovnfcov Školstva a vedy
na Slovensku, ktorou učitelia a vedeckí pracovnici slovenských vy so
kých škôl Žiadajú zvýšene súčasne platných tarínych platov o 100*
Senát po (fiskus« rozhodol o podpore stanoviska vyt»drei4',>o v рейсS aktuálnymi informáciami Študentskej časti AS vystúpi podpreseda
AS Roman Bko, Študent MFF UK. Hovoril najma o ubytovacích, sl>avo
vacích aj dopravných problémoch Študentov, poukázal na nedostatky
a kompetenčné nejasnosti v riadení Studentských domovov a icdai
ní VzhJadom na závažnost jeho «ífcrmácii lozhodol AS. že lozbo« sú
časnej ekonomickej a sociálnej situace Študentov bude spolu s pnpra
vou volieb nového senátu predmetom rokovania budúceho zasadania
AS UK
(W
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• Koncom |úla schválila NR SR zmenu zákona o štátnom
rozpočte, ktorou boll pre rezort školstva dodatočne uvolhené
finančné prostriedky vo výške 1,2 mld Sk. Z tohto objemu
pripadlo vysokým školám 164 miliónov Sk. Kolko finanč
ných prostriedkov získala Univerzita Komenského a ako sa
použijú?
Na úvod je potrebné povedať, 2e mimoriadne finančné pros
triedky pridelené školstvu boli pôvodne určené iba pre základné
a stredné školy, s vysokým školstvom sa vôbec neuvažovalo.
Spoločným úsilím Rady vysokých škôl, Konferencie rektorov slo
venských vysokých škôl a špeciálne Rady pre financovanie vyso
kých škôl sa podarilo z tohto balíka
vyčlenil prostriedky aj pre vysoké
školstvo a sanovaf tak aspoň mini
málnou čiastkou rozpočtový deficit,
zapríčinený znížením rozpočtu pre
vysoké školy už v roku 1993 a jeho
ďalším krátením aj v roku 1994. Tých
164 miliónov Sk nedosahuje ani
čiastku, o ktorú boli vysoké školy krá
tené v roku 1993 a možno ich pova
žovat iba za dotáciu nevyhnutnú na
pokrytie základných potrieb. Keď sa
pozrieme na štruktúru pridelených
prostriedkov, tak 150 miliónov Sk je
určených na prevádzku škôl, to sú
tzv. vecné neinvestičné výdavky a len
14 miliónov bolo vyčlenených na
zvýšenie mzdového limitu. Tieto
prostriedky však zďaleka nestačia na
to, aby pomohli stabilizovať počet na
šich pracovníkov. Môžu sa nimi len
doplniť základné mzdové nároky a minimálne upraviť osobné
príplatky v posledných mesiacoch tohto roka. Univerzita Komen
ského v položke vecné neinvestičné prostriedky obdržala celkom
50096 tis. Sk. Peniaze prišli v dvoch rozpočtových opatreniach,
pričom ťažisko sme obdržali rozpočtovým opatrením koncom
septembra. Ich rozdelenie bolo predmetom rokovania kolégia
rektora dňa 28. septembra t.r. Investovali sa predovšetkým do
odstránenia prevádzkových nedostatkov nárokovaných na zákla
de súhrnnej správy o výsledkoch verejných previerok ОВР a PO
a havárií v objektoch UK, ktoré bránia ich užívaniu, ďalej na po
krytie základných potrieb pedagogického procesu. Najväčšie
problémy sú najmä v starej budove UK, kde dodnes ešte nie sú
dokončené rozvody ústredného kúrenia a sociálne zariadenia,
ďalej sa odstraňujú závady zistené v rozvodoch plynu v celouniverzitnej ubytovni na Svoradovej ulici a v budove evanjelickej fa
kulty tiež na Svoradovej ulici, opravujú sa rozvody plynu v Aspremontovom paláci. Sú to teda opravy, ktoré bezprostredne ov
plyvňujú prevádzkyschopnosť budov. Ďalej sa tieto prostriedky
použili na dofinancovanie tých aktivít univerzity, ktoré sa stali jej
súčasťou v priebehu posledných rokov, ako napr. fakulta mana
gementu, kňazské semináre, resp. ubytovňa Švédske domky.
No a v neposlednej miere, osobitne významné pre tento rok, je
zabezpečovanie osláv 75. výročia založenia univerzity, kde sa
nám podarilo získať prostriedky na vydanie reprezentačnej knihy
o UK a na uskutočnenie medzinárodnej konferencie.
Možno tiež pripomenúť, že časť neinvestičných prostriedkov
bola určená na udržanie doterajšieho počtu študentov UK. Preto
aj kolégium rektora rozhodlo, že 3 milióny Sk sa rozdelia tým fa
kultám, ktoré v tomto roku neznížili počet študentov prijímaných
do prvých ročníkov. O rozdelení prostriedkov bol informovaný aj
Akademický senát UK.
Teraz k mzdovým prostriedkom. Ako som už povedala, na tieto
účely bolo pre vysoké školy vyčlenených len 14 miliónov Sk.
Spolu s rezervami, ktoré vytvorili vysoké školy z vlastných pros
triedkov, sa celkove delilo 30 miliónov Sk. Pride! pre UK predsta
voval 5 720 tisíc Sk. Z tejto sumy sú účelovo určené 570 tis Sk
na financovanie pedagogických praxí a 200 tis Sk na dotovanie
zvýšenia počtu študentov Pedagogickej fakulty UK - budúcich
učitefov pre prvý až štvrtý ročník základných škôl. Na fakulty
a ostatné nepedagogické súčasti univerzity pripadá teda čiastka
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4 950 tis. Sk. Kolégium rektora, ktoré zasadalo dňa 24.10. sa
zhodlo na kritériách a výške rozdelenia mzdových prostriedkov.
K základným kritériám patril percentuálny podiel rozpisu mzdo
vých prostriedkov na ich celkovom objeme za UK, schválený za
čiatkom roka, pričom zvýhodnené boli všetky pedagogické sú
časti UK a fakulty, ktoré vyplácajú príplatky za prácu v zdraviu
škodlivom prostredí.
Zníženie limitu mzdových prostriedkov, ktoré v prospech ostat
ných súčastí UK ponúkol ÚJOP ZS vo výške 500 tis. Sk, sa po
užije pre zvýšenie stimulácie univerzitných profesorov a docen
tov - nad rámec pridelených prostriedkov.
O celkovej reálnej výške mi
moriadne pridelených mzdo
vých prostriedkov však vypo
vedá jednoduchý prepočet.
Keď zoberieme do úvahy vše
tkých pracovníkov univerzity,
tak na celé obdobie, t.j. do
konca r. 1994, pripadá na oso
bu 1008 Sk. A ani tieto pros
triedky nie sú zabezpečené
návrhom rozpočtu pre rok
1995

DNES

s kvestorkou UK
Ing. Zorou Dobríkovou

0 ROZDELENÍ
FINANČNEJ DOTÁCIE
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• Boli uvolhené nejaké nein
vestičné alebo mzdové pros
triedky na vedu a výskum?
Nie, na financovanie a rozvoj
vedy sme nedoetali ani vecné,
ani mzdové prostriedky

e Už dva roky zápas/ univer
zita s tvrdými ekonomickými podmienkami. Je nádej, že sa
situácia v budúcom roku zlepší?
To je dnes skutočne vefrm ťažko predpovedať Prvé predbežné
informácie o konštrukcii štátneho rozpočtu na budúci rok - infor
mácia naozaj nezáväzná - naznačujú, že v prípade optimistické
ho variantu bude školstvu pridelených asi tofko prostriedkov, ako
v tomto roku. Čo sa týka našej univerzity, tak návrh rozpočtu
a požiadavky na rok 1995 sme predložili ministerstvu už v apríli.
Inštrukciu, že v zásade by sme nemali prekročiť tohtoročný roz
pis sme však nedodržali, vediac, že takýmto objemom jednodu
cho nemôžeme pokryť ani najzákladnejšie potreby prevádzky
školy a vedeckej činnosti.
• Ako Vy osobne hodnotíte skutočnosť, že najma v dôsled
ku nfekych príjmov prestáva byť pedagogická alebo vedecká
činnosť na univerzite pre mnohých odborníkov atraktívna?
To je asi jedna z najťažšie riešiteľných otázok, akú môže eko
nóm dostať, pokiaľ ovšem môže rozhodovať o tom, ä pridelené
prostriedky použiť na mzdy alebo na chod a prevádzku. Jedna
vec je totiž zabezpečenie podmienok pre výučbu a druhá vec sú
investície do ľúdského faktora, ktorý je jednoznačne ťažiskový
v každej organizácii, nehovoriac už o takej inštitúcii, akou je uni
verzita. Vieme dobre, že akademická i vedecká kariéra má svoje
úskalia a že vyžaduje od každého, kto si zvolí túto životnú dráhu
obete a entuziazmus. Dnešné mzdové sústavy však toto úsilie
vôbec nedoceňujú. Tarifný plat univerzitného profesora (ktorého
menuje prezident republiky) je po 27 rokoch praxe 8790,- Sk
a nie každá fakulta alebo vysoká škola má možnosť poskytovať
k základnému platu aj osobné príplatky. Túto ujmu nemožno na
hradiť ani nefinančnými výhodami v porovnaní s inými sociálnymi
skupinami (napr štátne byty, štatút štátneho zamestnanca
a pod.) a tak sa nemožno diviť, že za posledných 18 mesiacov
odišlo z univerzity 1368 pracovníkov, z toho 333 pedagogických
a 164 vedeckých pracovníkov. Vážnosťou situácie v materiálnom
a mzdovom zabezpečení vysokoškolských učitefov sa napokon
zaoberalo aj kolégium rektora dňa 28 septembra Podporilo sta
novisko Konferencie rektorov slovenských vysokých škôl vyňať
kategóriu V š učitefov z doposiaľ platnej mzdovej sústavy a prijať
zviáštny právny predpis na ich odmeňovanie, alebo aspoň od
meňovanie osobitne upraviť v rámci súčasne platného predpisu
üb)

PROREKTORI Z UNIVERZÍT V BORDEAUX U NÁS
• Nové dimenzie vo francúzsko-slovenských univerzitných vzťahoch я Projekt spolupráce podporuje aj
francúzska ambasáda v SR я Prvá spoločná konferencia v štádiu priprav

"Vňam konkrétnu, pozitívnu a pre obe
strany výhodnú dlhodobú spoluprácu me
dzi univerzitami v Bordeaux a Univerzitou
Komenského v Bratislave" - uviedol na
stretnutí predstaviteľov týchto Inštitúcií
velvyslanec Francúzskej republiky v SR
p. Michel Perrin.
Stretnutím s francúzskym ambasadorom
p. Michel Perrinom a členmi jeho sprievodu
vyvrcholila dňa 18. októbra na pôde rektorá
tu

UK

pracovná

akademických

návšteva

funkcionárov

popredných
z

univerzít

v Bordeaux p. Dominique Lacoue-Labarthé,
prorektora pre medzinárodné vztahy Univer

Francúzsky vebyslanec p. M. Perrin (uprostred) na stretnutí

zity Bordeaux I, p. Bernarda Guerina,
prorektora pre vedu a výskum Univerzity
Bordeaux II a profesora biochémie p. Guy Lauquina taktiež z Uni
verzity Bordeaux II. Za UK sa na stretnutí zúčastnili prorektori
a kvestorka UK, akademickí funkcionári a profesori z Prírodove
deckej, Matematicko-fyzikálnej a Filozofickej fakulty UK. Počas

Postojme

trojdňového pobytu navštívili francúzski hostia viacero fakúlt UK
s cieľom získať informácie a detailné poznatky o štruktúre nášho
vzdelávacieho systému a vedeckom výskume. I kecf neoficiálne
kontakty medzi univerzitami v Bordeaux a UK majú najmä v prí
rodovedeckej oblasti dlhoročné tradície, oficiálna spolupráca
bola podpísaná iba minulý rok Októbrovú návštevu a osobitne
výsledky spoločných rokovaní možno považovat za prvý krok
k započatiu konkrétnej a v porovnaní s ostatnými aktivitami UK
intenzívnejšej spolupráce. Vzájomné kontakty neostanú iba na
úrovni tradičnej výmeny študentov a pedagogických pracovní
kov. Vznikla idea uskutočňovať každý rok, striedavo v Bratislave
a v Bordeaux, medzinárodný interdisciplinárny seminár síce s ťa
žiskom v prírodovedeckej oblasti, avšak s možnosťou prieniku aj
do ostatných vedných disciplín - napr. filozofie, ekonómie, práva
a pod. Preto aj garantom prvej konferencie, ktorá by sa mala
uskutočniť už začiatkom budúceho roka, bola menovaná Príro
dovedecká fakulta UK.

Nedávno som mala ako mama jeden problém. Môj šesťročný
syn začal odmietat chodí do svojej škôlky Vystupňovalo sa to
at do uplakaných raňajších rozlúčok. Ktoré ml po celý deň
plietli v práci hlavu. Dôvod sa ukázal byť prozaický - musel kaž
dé poobede ako ostMné deti spar a jemu sa tak strašne ne
chcelo. Požiadala som preto o alternativu pobytu v herni, čA artia knihy, č o je mimochodom vlných škôlkach bežné.
Neuspela som. Vraj poobedňajší spánok je nariadenie
a ba$ta Ľahko iitatelhý dôvod, ktorý funguje na princípe také
ho nenápadného škôlkárskeho teroru. Ľahnúť, zavrieť očí a ne
opovážit sa otočiť na druhú stranu, aby sfe náhodou nepodvá
dzali, a najmä čo najskôr zaspetĹ lebo mne už v kancelárii roz
voniava káva a kolegyne netrpezlivo čakajú s vidinou dvoch
príjemne strávených hodín, lial, míčky to i ďalšie veci my rodi
čia po celé mesiace znášame, mňa nevynímajúc. Ale keď pani
riaditeľka povolaním pedagóg kvôli spánku na syna nakričaJa
azahanbila ho pred ostatnými deťmi, ozvala som sa. A v bázli
věj viere, že s pravdou daieko zájdem, som otvorene hovorHa
aj o ďalších negetívnych momentoch. To som nemala robit
V priebehu niekoľkých dní bola zvolaná rodičovská rada či skôr
trestný senát, koncil a posledný súd v jednom. A už kombiná
cia arogantnosb riaditeľky. servilnosti jej kolegýň, neznalosti
čerstvých a zbabelostí ostatných dvoch rodičov dala tušK vop
red prehraný boj Nepomohla ani hodina argumentovania a pří
tomnost zarazenej inšpektorky - trestu za opovážlivosť som sa
nevyhla. Vyrezali mt jazyk, sťali hlavu a vyhlásili ma za zaujatú,
ba ai hysterickú matku, chorobnú sfažovateíku Vzdala som to
Zatiaľ. Hľadám si novú škôlku Leí o pár dní ešte stále s chuťou
horkosti blenu v ústach som na televízne/ obrazovke s hrôzou
sledovala tak neuveriteľne podobné predstavenie Tentoraz sa
však odohrávalo na pôde parlamentu. Opát bodovala prevaha
sily, ktorá s arogantnosfou sebe vlastnou ignorovala logiku ar
gumentov a s pôžitkom ostatným utínala v tomto prípade pravé
ruky. Čo dodtf na záver? Nuž. ľud rozhodol A my ostatní scho
vajme pravdu do prázdnej bomb&very. uložme do па/postednejšej police, skriňu zamknime a kA£ hoďme do пеку Vraj ju
v netjbHžšich mesiacoch nebudeme vôbec potrebovať Skúste
sa len pozrieť zovretej pästi prietmo do oči
Alžbeta Bnoiáiova

Delegácia francúzskych hostí
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PRVÍ ABSOLVENTI UK - BUDÚCI DIPLOMATI
Dňa 22. septembra 1994 v dopofadftajäíeh hodinách odovzdal v aule Univerzity Komenského v Bratislave,
riaditeľ Ústavu medzitárodnych vzťahov Právnické! fcktáiy UK, c k ^ | | | o i i l a r o l Rybárik. CSc., diplomy pr
vým absolventom tejto lnšt«Ó6let ktorá vychováva budúcich diplomatov.
Slávnostného aktu sa zúčastnil okrem rektora UK prof. MUDr.
Juraja Šveca, DrSc., dekana Právnickej fakulty UK prof. JUDr.
Petra Blahu, CSc., aj minister zahraničných vecí SR Eduard Ku
kaň. Medzi pozvanými hostami boli členovia diplomatického zbo
ru, pracovníci ministerstva zahraničných vecí, ministerstva škol
stva , mládeže a športu, prezidentskej kancelárie a profesori
a učitelia, ktorí na ÚMV PF UK pôsobia od jeho založenia v roku
1991.
Štúdium v školskom roku 1993/94 ukončilo 34 študentov. Ab
solvovali dva ročníky dvojročného denného štúdia, ktoré je orien
tované najmä na štúdium medzinárodných vzťahov, spôsobu ich
organizovania a právnych väzieb.
Každý študent už má ukončené vysokoškolské vzdelanie v ur
čitom odbore, na ktoré vrství vedomosti potrebné pre prácu na
ministerstve zahraničných vecí či v diplomatickej službe. Riaditeľ
ÚMV PF UK odovzdal diplomy len 20 absolventom, pretože os
tatní v tom čase už začali pínií úlohy slovenskej diplomacie v za
hraničí alebo nastúpili na zahraničné študijné pobyty či stáže. Vo
svojom prejave ocenil skutočnosť, že na ÚMV PF UK okrem niek
torých členov diplomatického zboru prednášali lektori z Rakúska,
Francúzska, Veľkej Británie, Holandska, USA, Kanady a Dánska.

Zdôraznil tiež skutočnosť, že diplomatovi zďaleka nestačia iba ve
domosti. Musí mať predovšetkým charakter, vnútornú silu, musí
disponovať istou mravnosťou - musí byť teda predovšetkým dob
rým človekom. "Dobrota je charakterová sila, ktorá v sebe za
hrňuje oblasť rozumu, ale I srdce a vôlU. Dobrý môže byť len
charakterný človek, ktorý má zmysel a cit aj pre Iného člove
ka, pre Iných lúdí a v našom spoločnom pohľade aj pre Iné
národy a štáty. Dobrota, v ktorej je zahrnutá aj múdrosť, po
vedie Vaše kroky v živote I vo Vašej kariére správnym sme
rom", povedal na adresu absolventov riaditeľ ÚMV PF UK doc
Rybárik
K prvým absolventom Ústavu medzinárodných vzťahov sa pri
hovoril aj minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan a konšta
toval, že absolventi, ktorých ÚMV pripravuje, sa na ministerstve
zahraničných vecí už osvedčili.
V záverečnom slove rektor UK prof MUDr Juraj Švec , DrSc,
ocenil prácu ústavu a vyjadril presvedčenie, že výsledky spoloč
ného úsilia Univerzity Komenského a Ministerstva zahraničných
vecí SR budú mať priaznivú odozvu na Slovensku i na medziná
rodnom poli. 2.Z

Letná škola k jubileu UK
75. výročie Univerzity Ko
menského sme si pripome
nuli aj Letnou školou UPIDY
• UPOZÓMY - MEMBRÁNY,
usporiadanou
v
dňoch
26.-30. septembra 1904 pod
egidou Univerzity Komen
ského, {ej farmaceutickej
a matematicko-fyzikálnej fa
kulty. Organizátorom (dr. Balgavý, prof. Devínsky a prof.
Hianik) sa podarBo v krátkom
čas® pripraviť veľmi hodnotné
podujatie, ktoré sa navyše
konalo v tvorivej atmosfére
Smolenického hradu Prog
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ram dômyselne skĺbi) moder
né poznatky základného výs
kumu v oblasti biofyziky, far
makológie a imunológie mem
brán s praktickou aplikáciou
týchto poznatkov, napr. vo
farmácii alebo pri príprave
senzorov.
Letná škola bola určená
pre postgraduálnych študen
tov a mladých vedeckých a
vedecko-pedagogických pra
covníkov. Zúčastnilo sa na nej
20 adeptov, ktorí s mimoriad
nym záujmom sledovali ob
siahle a do hĺbky problemati

ky prenikajúce vystúpenia.
Zostava prednášatelbv v roz
hodujúcej mi ere ovplyvnila vy
sokú úroveň podujatia. Boio
ich 14, väčšinou z našej uni
verzity, ale aj zo Slovenskej
technickej univerzity a zo
SAV. K vystúpeniam najkvalifikovanejších odborníkov sa
vhodne priradili aj prednášky
mladších, vedecky však už vy
profilovaných pracovníkov.
Múry Smolenického hradu
priam nabádajú k vedeckým
debatám, čo účastníci letnej
školy bohato využili Naskytla

sa vzácna príležitosť nerušene
diskutovať s prednášateľmi,
s ktorými by sa asi nemah prí
ležitosť inde stretnúť. A keďže
všetky životné procesy sú ne
odmysliteľne spo|ené s mem
bránami, táto letná škola
umožnila mladým účastníkom
nielen pohľad do hĺbky, ale aj
rozšírenie zorného uhla v ob
lasti, ktorej sa rozhodli veno
vať
Jednoznačne možno kon
štatovať, že touto letnou ško
lou sme si pripomenuli výro
čie UK šťastne a múdro.
D. Mlynarčík

ŽIVOTNÁ ÚROVEŇ NA BODE MRAZU
*

Byty nie sú a nebudu

я

Bude mať petícia za 100%-mi zvýfcent» mkjzd úspech ?

К 30.9.1994 zamestnávala Univerzita Komenského 4417 pracovníkov, z toho 53% pedagógov a vedeckých pracovníkov Ťaživá ekono
mická situácia však neovplyvňuje iba chod školy, vlaätný pedagogický a vedecko-výskumný proces, eile citeľne vstupuje aj do osobného
života, životných podmienok všetkých zamestnancov UK, z ktorých mnohí sú nútení riešit svoje existenčné problémy zmenou zamestna
niu Čo môže univerzita ponúknuť svojim pracovníkom v oblasti sociálnej starostlivosti a ako reagujú odbory na vývoj ich ekonomickej
situácie, o tom sme sa zhovárali s RNOr. Milanom Vachulom, predsedom Rady predsedov odborových zväzov na UK.

• Pán predseda, všeobecne a vie, že bytová situácia v Bra
50 Sk. Žiadne cfalšie reakreačné možnosti v podstate nejestvujú.
tislave Je bezútešná. Družstevná výstavba sa zastavila, ce
Odborový zväz sa usiluje získať cfalšie lôžkové kapacity prenáj
mom rôznych škôl a ubytovní. Ak sa všetky zámery podaria, ma
na bytu sa pohybuje okolo 500-600 000 Sk, banky peniaze
lo by pribudnúť na letné rekreácie 1995 pre UK cfalších 150
na zakúpenie bytu nepožičajú, stavebné sporenie Je kvap
miest.
kou v mori. Má UK možnosť nejakým spôsobom pomôcť
riešiť bytovú situáciu svojich pracovníkov, poskytnúť uby
• Oveľa dôležitejšie, ako sociálna staroslivosť, sú však dnes
tovanie?
pre pracovníkov UK mzdové otázky. Priemerný plat na uni
Pred rokom 1989 prideľoval štát UK byty, s ktorými sme mohli
verzite, tak ako napokon v celom školstve patrí k tým, ktorá
disponovať, aj ked ostali vo vlastníctve štátu. Celkove týchto by
v rámci medzirezortného porovnania obsadzujú posledné
tov bolo 200. V súčasnosti v 107 z týchto bytov bývajú zames
priečky rebríčka. Óo na to od
tnanci UK a podľa bytového záko
bory?
na ich spravujú väčšinou bytové
Od 1. januára 1993 d o 30. júna
podniky. Kecf sa niektorý z týchto
PETÍCIA
1994, teda za jeden a pol roka,
bytov náhodou uvolhí, nemá uni
ukončilo pracovný pomer na uni
verzita už však šancu ho získať pre
My, vedeckí a pedagogickí pracovníci slovenských vyso
verzite 1368 pracovníkov a 1090
seba. Posledný náš pokus v roku
kých škôl a priamoriadených organizácii rezortu MŠaV SR,
bolo
novoprijatých
Celkove
1992 prinavrátiť UK takýto uvoľne
žiadame vládu Slovenskej republiky o zvýšene súčasne
ubudlo 66 učitefov, 68 vedeckých
ný byt aj napriek intervenciám na
platných tarifných platov minimálne o 100% s účinnostou
pracovníkov, 82 THP a 12 robot
magistráte stroskotal. Čiže skutoč
od 1.1.1995 a pravidelnú indexéciu miezd v závislosti od
níkov. Táto vysoká fluktuácia má
nosť je taká. že univerzita nemá re
rastu životných nákladov.
priamu súvislosť s mzdovým
álnu možnosť poskytnúť svojim za
Súčasne žiadame primerané zvýšenie tarifných platov aj
ohodnotením. Od 1. januára 1990
mestnancom "podnikový* byt. UK
pre ostatných zamestnancov vysokých škôl a priamoriatiek 31.8. t.r. mzdy v celom školstve,
vlastní síce pozemky, na ktorých
ných organizácií.
adekvátne aj na univerzite, vrásth
by mohla začať bytová výstavba,
Zvýšenie tarifných platov žiadame rieŠK zvýšením mzdo
1,4 krát ceny v tomto období
ale nie sú na to finančné prostried
vých prostriedkov v rozpočte vysokých škôl.
však 2,8 krát. Približne 13 % pra
ky. Univerzita môže poskytnúť iba
Učitelia, vedeckí pracovníci,
covníkov UK, ktorí poberali rodin
provizórne ubytovanie, aj to v ob
zamestnanci a študenti slovenských vysokých škôl
né prídavky, je poškodených na
medzenej miere. V ubytovni na
mzde minimálne o 10 % v dôsled
Svoradovej ulici j e 22 izieb, kde
V Břetislave 4. 10. 1994
ku legislatívnych zmien v náro
bývajú jednotlivci aj rodiny s deť
koch na prídavky na deti.
mi. Je to však skutočne iba provi
Petičný výbor:
Situácia v mzdovej oblasti je sku
zórium. Ďalej sa zrekonštruovali
1. Ing. Ján Macko, CSc., A Mráza 3, 821 03 Bratislava
točne kritická. Na vysokých ško
Švédske domky, kde v jednom
2. Doc. ing. MHam Kolesár, CSc. Bflikova 11,
lách je najnižšia úroveň platov za
domku je 14 izieb pre zamestnan
041 01 Bratislava
najvyššiu kvalifikáciu. Preto odbo
cov univerzity, ostatné ubytovanie
3. Doc. Ing Pavol Pavlásek, CSc., Za Potokom 5,
rový zväz siahol k ďalšej možnosti
patrí študentom. Nájomné je po
01026 Zlina
- petícii, v ktorej žiada 100%-né
merne prijateľné, ale bývať tam
4. RNOr, Milan Vac hu la. Púpsvova 30,841 04 Břetislava
zvýšenie miezd na vysokých ško
môžu iba slobodní, pre bývanie
5. Jozef ZuM, Sadmoltjská 3, 831 06 Bratislava
lách. Na prvý pohľad sa to zdá
s deťmi je to nevhodné.
veľa. Nechceme však spôsobiť in
Zástupca petičného výboru:
• A čo zdravotnícka starostli
fláciu, ale zastaviť znižovanie ži
p. Jozef Zukai
vosť a možnosti rekreácie?
votnej úrovne pracovníkov vyso
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
Na univerzite pracujú dve lekár
kých škôl. Napr mzdové stropy
Vajnorská 1, 815 70 Bratislava
ky, ktoré zabezpečujú primárnu
profesorov v Prahe sú už dnes o
zdravotnícku starostlivosť ako aj
50% vyššie ako u nás. Českí mi
prípadné nadväzné vyšetrenia
nistri zdravotníctva a školstva
a lekárske zákroky. V o vzťahu k pacientom nepociťujeme problé
v masmédiách vyhlásili, že rátajú s tým, že od nového roka strop
my. Iná vec je, že vzhľadom na neťungujúcu zdravotnú poisťovňu
platu riaditeľa kliniky alebo vysokoškolského profesora bude
nie je legislatívne doriešené ich postavenie, pracujú tak povediac
24 000 Čk. Minulý rok sme uskutočnili petičnú akciu za zvýšenie
v právnom vákuu. V prípade zubného ošetrenia je situácia pre
finančných prostriedkov na prevádzku škôl Mzdové otázky sme
pacientov podstatne horšia. V súčasnosti zubná lekárka na UK
neotvárali. Teraz sme však boli prinútení razantne ich nastoliť,
zabezpečuje stomatologickú starostlivosť pre polovicu zames
keďže sa pripravuje návrh rozpočtu na rok 1995 Pre všetky roz
tnancov UK. Doterajší "rajónni* stomatológovia väčšinou menia
počtové organizácie v SR, teda pre približne 221 000 pracovní
skladbu pacientov a hoci UK vychováva príslušných špecialistov,
kov, bolo v tomto roku vyčlenených na mzdy 15,9 mfd Sk Na
nie je možné zmluvne zabezpečiť liečebnú starostlivosť pre vlast
budúci rok vláda SR navrhuje sumu 15,6 mld Sk a súčasne
ných pracovníkov.
predpokladá 9,9%-né priemerné zvýšenie tarifných platov To
však prakticky znamená, že pri znížení prostriedkov na mzdy
Pre rekreačné účely, ako aj pre rôzne stretnutia, semináre
stratí zamestnanie asi 10% pracovníkov rozpočtových organizá
a kurzy má univerzita momentálne k dispozícii vo svojich zariade
cií. V prípade univerzity by sa to týkalo asi 450 pracovníkov Pre
niach asi 140 lôžok - v Modre-Harmónii, Richňave a Poprade
to sme privítali, že petíciu odborárov slovenských vysokých škôl
V Tatranskej Lomnici máme prenajaté jedno poschodie s 15
za 100%-né zvýšenie miezd na vysokých školách podporilo at
lôžkami. Ceny sú v našich zariadeniach ako tak prijateľné - 35 Sk
vedenie UK, Akademický senát UK a Konferencia rektorov slo
za nocľah, za celodennú stravu približne 100 Sk. Od januára bu
venských vysokých škôl
Qh)
dúceho roka sa ale pravdepodobne cena za nocľah zvýši na
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MZDY
VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV UK

MZDY
PEDAGÓGOV UK

Tabulka 4. 2

Tabulka č. 1

• • i

Keďže situácia v odmeňovaní
vysokoškolských pedagógov a ve
deckých
pracovníkov
patrí
k najhorúcejším a najdiskutova
nejším problémom súčasného
akademického života, pripravili
sme prehľad o vývoji miezd na
jednotlivých fakultách UK za
posledné tri roky. Uvedené údaje
majú predovšetkým Informačný
charakter. Každá fakulta má Inú
profesijnú, kvalifikačnú a vekovú
štruktúru pracovníkov, osobitosti
vyučovacieho procesu, resp. pra
covného procesu (napr. práca
v zdraviu škodlivých podmien
kach a pod.), čo vplýva na výšku
priemerných mesačných miezd.
V prvom polroku 1994 pôsobilo
na UK v priemere 1909 pedagó
gov, čo je o 15 menej ako v roku
1992. Ich priemerný mesačný plat
predstavoval 7648,- Sk (k 30.9.1994
stúpol o 118 Sk - na 7766,- Sk).
Najvýraznejšie vzrástli mzdy v sle
dovanom období na fakulte ma
nagementu - o 2668,- Sk a na evan
jelickej
bohosloveckej
fakulte
o 1851,-Sk (tabulka č. 1).
Podobne v sledovanom období
klesol aj počet vedeckých pracov
níkov UK - o 20 osôb. Ich priemer
ná mesačná mzda tvorila v 1. polro
ku 1994 6150,- Sk (k 30.9.1994
6180,- Sk). Najvyššie mzdy vyka
zuje fakulta telesnej výchovy
a športu a Jeseniova lekárska fa
kulta v Martine (tabulka č. 2). V po
rovnaní s priemernou mesačnou
mzdou v oblasti výskumu a vývoja
v rámci celej SR je to o 63,- Sk viac.
Priemerná mzda všetkých pra
covníkov UK dosiahla k 30.9.1994
výšku 6088,- Sk. V porovnaní
s priemernou mesačnou mzdou na
všetkých vysokých školách SR
v 1. polroku 1994 je to o 318,- Sk
viac.
Tabulka č. 3 ilustruje miesto vyso
kého školstva v hierarchii odmeňo
vania vo vybraných hospodárskych
odvetviach SR. Školstvo celkom
vrátane vysokých škôl spolu so
zdravotníctvom patria k finančne
najnižšie ohodnoteným rezortom.
Qh)
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Fakulta UK

Rok

Priemerný
ročný počet
pedagógov

lekaárska
fakulta
Bratislava

1992
1993
1994 +

407,3
406.0
406,8

Jeseni ova
lak ár ska fakulta
Martin

1992
1993
1994 +

Farmaceutická
fakulta

Priemerná
mesačná
mzda
(v Sk)

Priemerný
ročný počet
vedeckých
pracovníkov

Priemerná
mesačná
mzda
(v Sk)

1992
1993
1994 •

964
99,0
101,7

5129,5334.
5815.-

Jeseniova
lekárska fakulta
Martin

1992
1993
1994 +

3,5
2,1
2.8

4591,8222.
8448.

7040,7380,7428.-

Farmaceutická
fakulta

1992
1993
1994 +

36,2
35,7
35,3

4927,
5287.
5998.

96,6
95.8
96,6

7827,8068,
8110.-

Právnická
fakulta

1992
1993
1994 +

2.0
2.0
2.0

4587
4542.5060,

1992
1993
1994 +

340,9
327,0
321,3

6626,6990,7359,

Filozofická
fakulta

1992
1993
1994 +

80.9
53.5
46.5

5390,5707,8034.

Prírodovedecká
fakulta

1992
1993
1994 +

233,5
238,7
239,2

7540.7869,7977.-

Prírodovedecká
fakulta

1992
1993
1994 +

187.0
191.0
186.0 ^

5714,.
8047.
8306.

Matematickofyzikálna fakulta

1992
1993
1994 +

219,3
215,2
204.3

7503.7417,.
8081,-

Matematickoŕyzikálna fakulta

1992
1993
1994 +

53.9
54.3
51.7

57*4.5833.
6490.-

Fakulta telesnej
výchovy
a éportu

1992
1993
1994 +

101,3
97.2
94,2

7110,7257,7963,

Fakulta teiesnei
výchovy
a éportu

1992
1993
1994 +

20.5
15.0
16.6

5*48.
74«.8536.

Pedagogická
fakulta

1992
1993
1994 +

172.3
181.2
187,8

5391..
6318.6609

Pedagogická
fakulta

1992
1993
1994 +

6.6
9.9
t.4

4912.
5627..
527«.

Fakulta
managementu

1992
1993
1994 +

14,3
13.4
16.7

7192.7941,9860,

UK celkom

1992
1993
1994 •

Evanjelická
bohoslovecká
fakulta

1992
1993
1994 +

12.6
12.1
12,3

6710.8072,8561,-

Rímskokatolícka
Cyrilometodská
bohoslovecká
fakulta

1992
1993
1994 +

22,3
29,0
28,0

6008,4743,5154,-

Uk celkom

1992
1993
1994 +

1924.3
1914,9
1909,2

7006,7312,7648,-

Fakulta UK

Rok

7093,7174.7568,-

Lekárska fakulta
Bratislava

138,7
141,2
139,8

7303,8357,8637,-

1992
1993
1994 +

139,4
135,0
135,2

Právnická
fakulta

1992
1993
1994 +

Filozofická
fakulta

4 75.5
489.8
486.4

+ 1. polrok 1994
Prameň Správy o výtladkocíi rozboru hoapodárikaj örmoeti
na UK

PRIEMERNE MESAČNÉ MZDY V 1. POLROKU 1 »94
VO VYBRANÝCH ODVETVIACH
Tabufka d. 3

Odvetvie

Priemerná mesačná mzda
(v Sk)

PoCnoboepodárstvo

4608,-

Priemysel

6051.-

Stavebníctvo

5726,-

Doprave a spoje

6110,-

Peňažníctvo

11455,-

Poefovnfctvo

9063.-

Výskum a vývoj

6136,

školstvo

4840,-

- stredné školstvo

4438,-

- vysoké Školstvo

5770.-

Zdravotníctvo

5196,-

PrameA: ÔÚ SR

54 73.
5800
5150.
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Vedeckovýskumná činnosť FTVŠ U K
Rok 1964 priniesol do vedeckovýs
kumné] činnosti FTVŠ UK nové úlohy
vo všetkých oblastiach teórie telesne]
kuftúry.Cieľom je riešiť také výskum
né témy, ktorých výsledky by pomohli
skvalitňovať telovýchovnú a športovú
prax, zvyšovať úroveň reprezentácie
a účinnejšie ovplyvňovať verejnosť
a zdravie populácie.

Odborná verejnosť pociťovala, že chýba
koncepčnejší materiál, ktorý by sformuloval
hlavné poslanie, postavenie, úlohy a cesty
realizácie všetkých oblastí telesnej výchovy
a športu na Slovensku. Preto MŠV SR, od
bor štátnej starostlivosti o telesnú výchovu
a šport chcel získať konkrétnu analýzu do
terajšieho stavu rozvoja telesnej kultúry
a pripraviť koncepciu programu dalšieho
jej rozvoja. Poveril garanciou tejto výskum
nej úlohy FTVŠ UK, ktorá od februára 1994
až dodnes v spolupráci s dalšími odborník
mi pripravuje materiál "Východiská a pod
mienky programu telesnej kultúry v SR".
Hlavným koordinátorom úlohy je dekan
FTVŠ UK doc RNDr. Anton Zrubák, CSc ,
ktorý so zodpovednými koordinátormi jed
notlivých projektov spracoval podkladový
materiál na oponentúru do verejnosti. Ten
to sa člení na nasledovné samostatné
problémové oblasti:
- školská telesná výchova (prof. Sýkora),
telesná výchova a šport na vysokých
školách (dr. Bobrík), zdravotná výchova
a šport pre všetkých (doc. Labudová), te
lesná výchova v zložkách MNO SR (pplk.
Tománek), telesná výchova v zložkách
MV (pplk. Králik),
- príprava športovotalentovanej mládeže,
vrcholový šport a štátna športová repre
zentácia (doc. Kačáni),
- medzinárodná spolupráca v oblasti teles
nej výchovy a športu (doc. Korček),
- športová veda, výskum v TV a športe
(prof. Havlíček), informačný systém v ob
lasti T V a športu (p. Záhorec),
- príprava a ďalšie vzdelávanie pracovníkov
T V a športu (doc. Šimonek),
- zdravotnícka starostlivosť o účastníkov TV
a športu (doc. Hamar),
- riadenie T V a športu, koordinácia štátnej
správy a spolkovej sféry (prof. Perútka),
- ekonomická stratégia a management telo
výchovných zariadení (doc Trnovský).
Súbežne s touto úlohou sa realizujú aj
ďalšie výskumné úlohy. Vedenie FTVŠ
UK a komisia výskumu FTVŠ UK vyhlási
li konkurz na fakultné grantové úlohy na
rok 1994. Aj keď ide o skromnú finančnú
dotáciu, podarilo sa prvýkrát týmto
spôsobom zaktivizovať riešiteľov a »ko
ordinovať jednotlivé témy. Na jednotlivé
úlohy sa napojili aj študenti postgraduálne
ho doktorandského štúdia Ako fakultná
úloha FÚ - 1 sa rieši "Telesná a športová

výchova na stredných školách SR v no
vých spoločenských podmienkach" (doc.
Melicher). Zapojených je 11 spoluriešiteľov.
Hlavným cieľom je analyzovanie niektorých
činiteľov najpodstatnejších zmien po roku
1990 a sledovanie ich vplyvu na obsah,
ciele, podmienky telesnej a športovej príp
ravy na stredných školách.
FÚ - 2 má prispieť k zdravotnej a pohybo
vej výchove obyvateľstva, sleduje úroveň
pohybovej pripravenosti občanov rôznych
vekových skupín, pripravuje pohybové
programy zdravia. Rieši sa pod názvom
"Projekt celoživotnej pohybovej aktivity
človeka" (doc. Labudová) v spolupráci aj
s KTV na VŠ. Zapojených je 12 spolurieši
teľov
Grantovou fakultnou úlohou je aj FÚ - 3
pod názvom "Rozvoj koordinačných
schopností v športe* (doc. Hellebrandt).
Ďalšie 4 negrantované fakultné úlohy sú
zamerané nielen na športovú prípravu, ale
i na organizáciu a históriu telesne) kultúry.
Významným krokom je vytvorenie FÚ - 4
s názvom 'Telesná výchova a šport na
VŠ v SR v nových spoločenských pod
mienkach" (doc Potočný), so zapojením
17 spoluriešiteľov z viacerých VŠ Takto je
umožnené učiteľom, ktorí pôsobia v TV na
VŠ, riešiť výskumné celú šírku problémov
z oblasti efektivity procesu, zlepšenia vý
konnosti a zdravia vysokoškolákov, z ob
lasti záujmov o TV a šport, ale i z riadenia
telesnej kultúry.
FÚ - 5 a FÚ - 6 je zameraná na otázky
športovej prípravy v individuálnych a ko
lektívnych športoch (doc. Kačáni, doc.
Leško), FÚ - 7 na vývoj TV a športu, na
otázky organizácie a riadenia telesnej
kultúry (doc. Grexa).
Zviditeľnením jednotlivých fakultných
úloh, garanciou jednotlivých katedier za
úlohy a zainteresovaním takmer všetkých
vedeckovýskumných pracovníkov na ich
riešení sa usilujeme preklenúť doterajšiu
roztrieštenosť tém a chýbajúcu koordináciu
vedy v oblasti telesnej kultúry.
FTVŠ využíva možnosť zabezpečiť výs
kum aj zo štátneho rozpočtu prostredníc
tvom grantovej agentúry "Vedy o človeku"
alebo prostredníctvom sponzorstva cez
športové zväzy. Takou je úloha "Projekt
akcelerácie prípravy talentovaných hrá
čov vo vztahu k reprezentačným druž
stvám vo futbale" (prof Macák), podpore
ná Slovenským futbalovým zväzom.
Významným pre fakultu v súčasnosti je
riešenie 5 grantových úloh, ktoré majú širší,
celospoločenským záber a dosah
• "Genéza telesného, funkčného, psy
chického a motorického rozvoja mlá
deže vo veku 6-I8 rokov" (prof. Havlí
ček) Za účasti 24 spoluriešiteľov aj mimo
fakulty sa už druhý rok vykonáva serm-

longitudiálne sledovanie ročníkov, sle
dujú sa závislosti medzi pohybovou vý
konnosťou a telesným rozvojom, záujmy
a postoje žiaka, individuálne vzorky ce
lodenného pohybového režimu.
• "Sledovanie telesnej zdatnosti a moto
rickej výkonnosti slovenskej populácie
systémom EUROFIT" (doc. Moravec)
Úloha sa rieši už druhý rok a na jej reali
zácii sa podieľa 17 spoluriešiteľov z fakul
ty a ďalších fakúlt. Prostredníctvom koor
dinačnej skupiny Rady Európy došlo
k napojeniu na medzinárodný projekt
testovania telesnej zdatnosti a výkonnosti
a snahou je navrhnúť postupy hodnote
nia úrovne a dynamiky rozvoja pohybo
vých schopnosti' žiaka.
• 'Optimalizácia diagnostikovania moto
rických a funkčných predpokladov
a ich rozvoja vo vybraných atletických
disciplínách' (doc. Kampmiller). Spolu
so 14 nešiteľmi v prvom roku riešenia ide
o spresnenie diagnostiky a vypracovanie
modelových postupov tréningového za
ťaženia a zhodnotenie stavov športovca
- "Monitorovanie tangenciálnych síl na
bicyklovom ergometr! a jeho uplatne
nie vo funkčnej diagnostike' (doc Ha
mar). Riešitelia (4) sa snažia získať poz
natky o časovom, polohovom priebehu
efektívnych tangenciálnych síl v závislosti
od frekvencie otáčok.
- "Spresnenie metodiky výpočtu vybra
ných somatických a biomechanických
parametrov, ich aplikácia v športe" (dr.
Šelingerová). Riešitelia sa usilujú inovo
vat a rozšíriť výpočet ťažísk telesných
segmentov a momentov zotrvačnosti dol
ných a horných končatín, zakomponovať
somatotypologické charakteristiky do vý
počtu.
V roku 1993 boli ukončené dva grantové
projekty. V projekte "Fyziologické, morfo
logické a biomechanicke faktory určujú
ce ekonomiku behu' pod vedením doc
MUDr. D. Hamara, CSc., bolo vyvinuté za
riadenie vrátane rozpracovania a overenia
originálnych metodik na priebežnú regis
tráciu vertikálnych pohybov, vertikálnych síl
a horizontálnej rýchlosti Sledovania pri
niesli poznatky o význame jednotlivých pa
rametrov z hľadiska ich vplyvu na výdaj
energie pri chôdzi a behu, ako aj ich roz
diely medzi deťmi a dospelými. V ukonče
nom projekte "Telesný, funkčný a senzomotorický rozvoj školskej mládeže a jej
dedičné dispozície ' pod vedením RNDr
N. Šimkovej, CSc , sa prezentujú poznatky
o závislosti motorickej výkonnosti a diferen
ciami medzi biologickým a chronologickým
vekom, poznatky o miere genetickej podmienenosti senzomotoockych schopnosti a
konkrétne poznatky o poruchách pohybo
vého aparátu mladšieho školského veku
Doc. PhDr. Jela Labudová, CSc.,
prodekanka pre vedu a výskum
Prof. PhDr. Ivo Havlíček. CSc.
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finančne vyššie odmeniť vysokoškolských
učiteľov, učiacich na UTV.

Univerzita tretieho veku v Bratislave, ktorá
sídli na Rektoráte Univerzity Komenského,
tento školský rok už piatykrát imatrikulovala
dalších seniorov - záujemcov o štúdium Po
prvých spoločných skúsenostiach s nitrian
skou Jednotou dôchodcov nadalej rozvíja
UTV pri UK svoju činnost v Bratislave
v spolupráci so Slovenskou technickou uni
verzitou, Fakultou architektúry a s Ústavom
dalšieho vzdelávania ekonómov a manažé
rov pri Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Univerzita Komenského vytvára všetky
podmienky pre úspešný chod Univerzity
tretieho veku Frekventanti štúdia okrem
učební využívajú na odborné exkurzie au
tobus UK a rekreačné zariadenie na Richňave. Vďaka podmienkam, ktoré UTV má
a zásluhou činnosti ktorú vyvíja, bola prija
tá UTV v Bratislave za riadneho člena
svetovej asociácie Univerzít tretieho ve
ku AIUTA. UTV sa zároveň už pravidelne
zúčastňuje rokovaní Európskej federácie
starších študentov EFOS. Najbližšie zasad
nutie sa bude konať na Slovensku vo feb
ruári 1995 a organizátorom je UTV v Brati
slave pri UK.

Dôkazom neutíchajúceho záujmu o štú
dium je neustále sa zvyšujúci počet po
slucháčov. Z počiatočných 160 má UTV
dnes už 700 frekventantov spolu a] s od
bormi, ktoré sú na Jeseniovej lekárskej
fakulte UK v Martine. Prví absolventi
UTV v máji 1992 končili v 5-tich odbo
roch štúdia. Dnes má UTV 15 študijných
odborov, ktoré sú otvorené už vlastne na
všetkých fakultách UK.
Škála odborov je veľmi široká. Sú
pripravované na základe záujmu po
slucháčov a podmienok príslušných
fakúlt. Dnes študujú frenkventanti UTV
v 31 študijných skupinách v priesto
roch fakúlt UK, Fakulty architektúry
STU, EU, Ústavu ďalšieho vzdelávania
EU, ale i v zasadačke riaditeľstva Ne
mocnice s poliklinikou v Ružinove.
Všetky priestory využíva UTV na výuč
bu bezplatne. Na praktické cvičenia
poskytla frekventantom svoju posilov
ňu Právnická fakulta UK. Najväčší záujem
zo strany poslucháčov je o študijný odbor
Architektúra, Dejiny umenia, Gerontológia,
Joga, Naturálna medicína, Právo a Zahrad
nictvo. Zaujímavosfou v štúdiu na UTV je
to, že absolventi z nej neodchádzajú, len
menia študijný odbor a sú opáf frekventan
tmi štúdia seniorov. Štúdium na UTV v Bra
tislave trvá tri roky. Poslucháči by sa radi
vyrovnali náročnosťou štúdia riadnym den
ným študentom a získali tak aspoň titul ba
kalár. V podmienkach, ktoré sú na UK dnes
a pri tak vysokom záujme o štúdium z o

м и м и с т !
TRETIEHO VEKU
ŽNE ÚSPECHY
strany denných študentov, to zatiaľ nie je
možné. Vieme, že v rámci Európy, či sveta
majú aj seniori v niektorých krajinách mož
nosť riadneho štúdia, ale pri problémoch,
ktoré dnes majú vysoké školy na Sloven
sku, sme radi, že naši seniori našli strechu
nad hlavou v našej Alma mater
V tomto školskom roku dostali UTV na
Slovensku po prvýkrát štátnu dotáciu na
svoju činnosť. Žiaľ príspevok bol určený len
na neinvestičné náklady, čo neumožňuje
v plnej miere vybaviť zariadenie UTV didak
tickou technikou a taktiež neumožňuje

Postavenie, ktoré UTV získala nielen na
Slovensku, v Európe ale i v o svete nie |e
náhodné. Široká škála študijných odborov,
vysoká odborná úroveň, rôznorodosť vzde
lávacích foriem a metód dáva záruku
k uspokojovaniu požiadaviek jej frek
ventantov
Ďalšou aktivitou UTV pri UK ie organi
zovanie výmenných návštev s inými
UTV v o svete V apríli 1993 navštívili
bratislavskí seniori Viedenskú univerzi
tu a návšteva bola opätovaná v júni
1994 V decembri 1994 navštívia Uni
verzitu v Insbrucku a v má|i privítame
v Bratislave seniorov z družobnej uni
verzity v Groningene Ďalšie výmeny
sa pripravujú s Univerzitou v Grazi a záu
jem o návštevu Bratislavy prejavili a| seniori
z Lyonu a z Barcelony
Veríme, že naši seniori naďalej budu
s veľkou chuťou navštevovať poduiaba Uni
verzity tretieho veku a účelne a plnohod
notne využívať svoj voľný čas. Duševná si
la, ktorú získavajú vzájomným kontaktom
s vekovo príbuznými a podobne orientova
nými poslucháčmi im dodáva silu prekoná
vať problémy a ťažkosti ich životnej cesty
Mgr. Naděžda Hrapková

V////////////////////////////////////////////^^^^

Lúčime sa s prof. MUDr. Jozefom Leššom, DrSc.
Posledný krát, dňa 28.10.1994 na pôde Alma mater, sme

Pri odbornej práci, zameranej predovšetkým na štúdium

vzdali hold a rozlúčili sa s o vzácnym človekom, prof. MUDr.

herpetických vírusov, najlepšie vyznelo to, že veda je len jed

Jozefom Leššom, D r Sc., profesorom Prírodovedeckej fa

na, nie je záležitosťou inštitucionálnou. Prírodné vedy sú

kulty UK.
Prof. Leššo bol s Univerzitou Komenského spojený o d štu
dentských čias. Vyštudoval na LF tejto univerzity a po jej
skončení začal pracovať n a Virologickom ústave SAV. Na
univerzitnú pôdu sa vrátil ako externý učiteľ PnF UK, kde
prednášal na katedre mikrobiológie a virológie. V roku 1977
na túto katedru prišiel ako interný Člen, najskôr docent, ne
skôr ako profesor. Stal sa vedúcim katedry a úspešne viedol
toto pracovisko 10 rokov. Ako profesor tu pôsobil až d o
21.10. tohto roku, kedy náhla a nečakaná smrť ukončila
všetku jeho pedagogickú i vedeckú prácu.

snáď najlepším príkladom i toho. že veda nie je národná, pre
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ňu nejestvujú hranice. Vedecký život prof. Lešša toho bol
krásnym príkladom. Či už pobytmi a kontaktami so zahrani
čím, alebo dlhodobou expertíznou činnosťou nielen pre ŠP
tmuna v šarišských MíchaCanoch, ale i pre - dnes už zahra
ničný - Ústav sér a očkovacích látok v Prahe.
Milý pán profesor, zanietene ste konali svo|U prácu, ako ve
dec, učiteľ a ako človek. C o môžeme dnes, v tejto chvíli vy
sloviť, keď sa s Vami lúčime. Asi len to jediné, človek, odpočí
vaj

v pokoji.
Doc. RNDr. A . Lux, CSc.

§шишшвшФ
Ako ďalej s MHD v Mlynskej doline
dlhšie, hovorí aj list z 13. mája 1994, v ktorom Pán riaditeí DPMB nám láskavo odpovedal pro
sme sa obrátili na riaditeía Dopravného podniku. stredníctvom masovokomunikačných prostried
kov, konkrétne v denníku Pravda. Z článku, ktorý
Na čo sme poukázali > Tu sú úryvky z listu:
bol uverejnený 27. mája 1994 pod titulom NA
Určite aj vy ste niekedy vyslovili takéto alebo
- '....Reorganizácia
(najmä zrušenie špičkových
OBZORE ĎALŠIE OBMEDZENIA ? vyberáme tzv
podobné slová. Bolo to hlavne vtedy, ke<í ste sa spojov) ešte vystupňovala známe problémy - vy
odpoveď na list:..." Nie je dobrá ani situácia
chceli v nederu večer dostat na internát zo stani nechávame spojov, nedodržiavanie
grafikonu,
v preprave do Mlynskej doliny. Ale návrhy, ktoré
ce s plným batohom resp. taškou alebo vtedy, preplnenosť nad únosnú mieru, spôsob jazdy vo
došli od študentskej
rady, napríklad zabezpečit
keď ste sa len tak išli pozrieť do mesta čo je no dičov - nad znesiteľnú mieru....'
od 21. do 21,45 hodiny dopravu z Hlavnej stanice
'....Podlá
vykonanej
reorganizácie
sme
získali
vého.
alebo to, aby autobusy do internátov lazdili až do
Mnohí z nás si ešte pamätáme linku číslo 100 dojem, že zo strany DPMB nebol vykonaný dosta
polnoci, nemožno akceptovat. Mimochodom,
keď
alebo aj v nedetu premávajúcu linku 39-S. Už točný prieskum zafaženosti
spojov
v čase
sa teraz doprstva končí o 23. hodine, neznamená
vtedy sme nadávali na dopravný podnik a nieto špičiek...'
to, že potom už nič nejde. Konkrétne do Mlynskéj
•'...Je nepochopiteľné,
te pri príprave reorgani
ešte teraz.
doliny dochádza posledný autobus o pol dvanás
Teraz, keď nám pridali linku 31, ale zrušili zácie sa nevzali do úvahy príchody vlakov na tej a už o 23,45 hod. idú z Námestia SNP prvé
Hlavnú stanicu (napr.1
vlak zo Zvolena - príchod
100-ku.
nočné spoje. Tým, že po 23. hodine spoje iba
Teraz, keď nám hovoria, že 31-ka je kĺbová na HS 23:16 hod., posledné spoje z HS 23:00
'dobiehajú', usporí mesto veľa nákladov
a 100-ka bola iba obyčajná, ale 39-ka premávala hod. a 23:06 hod.!)...'
Čo k tomu dodat? Pán riaditeí isto-iste vychá
ako 31 -ka a 39-ka spolu a okrem toho ešte aj
dzal z podkladov dispečerov, ktorí kontrolujú
Čo sme navrhovali ?
100-ka.
- Zvýšenie počtu spojov na linkách 31 a 39
v lednak vyťaženosť liniek MHD a jednak dodržia
Teraz, keď sa na Mlyny po jedenástej dostane
čase špičiek spojov (po 22:00 hod. na 5 až 6 vanie grafikonu. Keď sa už robí naozaj kontrola
dodržiavania grafikonu, ktorá má na niečo slúžiť,
te len s vypätím všetkých sil a umu ako sa dostat
spojov),
do poslednej 39-ky.
- posilnenie linky 44 o 2 spoje v čase od 7:45 do bolo by ju dobré vykonávať v iných vozidlách
a nie v autách označených ako dopravný dispe
Teraz, keď...
8:15,
Teraz, keď..
- predĺženie prevádzky na linke 39 do 24:00 čink. Tie už dialky vodičom signalizujú 'Pozor, je
tu kontrola, musíme ísť presne."
hod.,
Nie, neberte to tak, že sa stažujem ako každý
A aká odpoveď prišla z magistrátu? Tú vám pri
v dnešnej dobe. Berte to tak, že sa aj o túto ob - úpravu trasy linky 31,
nesieme v nasledujúcom decembrovom čísle
zriadenie
linky
31-S
v
nedetu
v
čase
od
16:00
lasť zaujímajú študenti v Akademickom senáte
do 23:30 hod. na trase Hlavná stanica - Slávi Našej univerzity
UK, ktorí sú vašimi zástupcami Berte to tak, že
Okrem toho sa nevzdávame a pripravujeme
čie údolie s odchodom spojov 10 minút po prí
sa snažíme niečo zlepšit v našich aj vašich den
akciu vo väčšom meradle.o ktorej vás budeme
chode rýchlikov na Hlavnú stanicu,
nodenných starostiach s cestovaním v bratislav
- zriadenie nočného spoja na trase : SAV-Horský včas informovať aj na týchto stránkach alebo
skej MHD.
park-Slávičie údolie-Botancká záhrada-Lafran- cestou vašich zástupcov v AS UK. Htadajte pla
Pri htadaní riešenia tohto problému spolupra
coni-Šatárikovo námestie-Račianske mýto- gáty a letáky s hlavičkou 'Akcia 38".
cujeme aj s Radou študentov vysokých škôl SR
Roman Bt'ro
-SAV.
(RSVŠ SR). To, že sa o vec zaujímame spolu už
- 'To nie je motné, zase nejdeUľ
. "Do
zase som sa do nej nedostal Hľ
• 'Hurá, opát je nás tu viac ako minule!!Г

Začala hra
o študentské

domovy

Spomienka v Deň Studentstva

a Jedálne ?

Študentov značne pobúril článok uverejnený v Pravde dňa
25 októbra 1994, v ktorom riaditeľ ŠD L. Štúra v bratislavskej
Mlynskej doline a predseda Rady študentských domovov a je
dální na Slovensku (ŠDaJ) JUDr. Mikuláš Onufrák sa vyjadril k si
tuácii v študentských domovoch. Konštatuje, že ' ..Sociálny ser
vis pre študentov by mal byť oddelený od výchovno-vzdelávacieho
procesu. A hoci akademickí funkcionári boli proti tomu, malo by
sa oddeliť aj financovanie internátov. Vlastni ich predsa štát, nie
VŠ. ktoré ich len spravujú. Rada ŠDaJ presadzuje, aby sa vytvorili
podmienky na ekonomické správanie ŠD a aby medzi nimi a uby
tovanými vznikol nájomný vztah
Vzhľadom na to, že súčasné
poplatky sú skôr morálne než ekonomické, navrhuje Rada SDaJ.
aby sa zvýšili o 200 Sk. To by stačilo na bežné spravovanie Prav
da iba vtedy, ak by sme ich nemuseli odvádzaf do štátneho roz
počtu.' A o niekoľko riadkov ďalej pán riaditeľ otvorene priznáva,
že niektorí jeho zamestnanci 'nemajú nezáujem nekradnúť
Odhliadnuc od posledného výroku, ktorý ťažko komentovať aj
ospravedlniť, je študentom jasné, že sa rozprúdila hra o študent
ské domovy aj študentské jedálne. Riaditelia ŠD sa na minister
stve školstva usilujú dosiahnuť, aby internáty boli odčlenené od
vysokých škól. T o by, samozrejme, pomohlo otvoriť cestu k ich
prípadnej privatizácii. Podobné tendencie badať aj v prípade
školských jedální. Študenti sú preto oprávnene znepokojení
a žiadajú jasné stanovisko, či VŠ internáty ostanú v správe vyso
kých škôl alebo nie Doterajší priebeh hry riadne čerí už tak dosť
rozbúrenú sociálnu hladinu študentov.
(i^)

NAŠA UNIVERZITA spravodai Univerzity Komenského v Btabslave
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PRÍBUZNOSŤ
VÔBEC NENÁHODNÁ
Jan Opletal žije. Absurdné tvrdenie? Možno te spôsob, a k o
upozorniť na príbuznosť a spriaznenosť všetkých tých m-acíych duší, ktoré kdekoPvek a ketíykoVek na tejto zemegub
v celej m histórii iatóžäi. Túžba, sen, viera v .«ho naplnenie
i v spravodlivosť štipka & o ťochu лас retwísíva. p o » t ne
konečnosti času, aby som všetkým niečo dokazal, sebeckosť a velkorysost zároveň. Mladosť v tisícorakými variantoch
a v zóktade tak podobná My. staršie ročníky skôr zratúvame
sklamania, nádíefeu smoly, výhry í prehry р С Щ я Щ в únave.,
prípadne rezignáciou a vyčítame mladým fehoetajftost nevší
mavosť a bezohSadnosť - zrkadlenie na&cíi vlastných negatív.
Súdime tých. ktorí ešte nepochopili možr.o aj preto, že my
sme už ZabudS J e ta ako zbytočne čakanie na zazrak, na
vdaku. Mladi ju s prirodzenosťou sebe vlastnou rozmerná na
ôrobné - d o maturít, d o promócií, ochoty pomôcť, schopnosti
prijať prehru i zadržať v stíse sny io najdĺhš®. Do podoby
bttkej Janovi Opletalovi, ktorý bol húževnatý, mal výbornú
pamäť, jazykové znalosti, chuť študovat a túžbu stať sa dob
rým lekárom. Do podoby človeka, ktorý' pre odvahu a potrebu
povedať nahlas pravdu bo) tak nástojčivo mladý Jan Op=etai
žije. A my vdaka nemu 8ež Akotudia.
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(Studentským perom
Hurá, do toho!
"Každý deň sa niečo začína,
každý deň sa niečo končí...",
spieva Jožo Ráž v dávnejšom
hite. Jeho slová si berieme k
srdcu do písmena: po prvý
krát vám v Našej univerzite
ponúkame
čosi
nové
študentskú
stranu. Mala by
mat mladú tvár, priebojnú, ži
vú, azda i nezbednú. Mala by
byt zo študentského
života a
pre študentov.
Našu prvú poslednú stranu
vypúšfame ako pokusný ba
lónik, s ktorým je vždy spoje
né určité riziko. Na začiatok
máme skromné želanie: chceli
by sme dosiahnuf, abyste nás
zaregistrovali a vzali na vedo
mie - a čítali, hĺbali nad štu
dentským osudom, trochu sa i
pobavili
a najmä
nám aj
napísali.
Tak sa spoločne pustme do
toho!
-il-

Jediná otázka
*O d t r e t i e h o o k t ó b r a 1994 n a
f r e k v e n c i i R á d i a R a g t i m e (100,3
MHz) d o bratislavského éteru
opät vysiela univerzitné rádio
- Štúdio Academica. -A k o b y
ste stručne charakterizovali
o b n o v e n é v y s i e l a n i e ? -o p ý t a l i
s m e s a P h D r . K a t a r í n y Štefá
nikovej, ktorá štúdio vedie.
- Štúdio A c a d e m i c a p o polročnej
prestávke nadväzuje na v y 
sielanie R á d i a Z ó n a odštartova
n é Mgr. J á n o m S l o v á k o m , C S c .
Pravda, s určitými z m e n a m i ,
n a j m ä pokiaf ide o v y s i e l a c í č a s ,
programovú skladbu a personálne
obsadenie. V y s i e l a m e d e n n e o d
pondelka d o piatka, a to
dopoludňajší informačný blok o d
9 . d o 10. hodiny a v e č e r n ú pub
licistickú reláciu o d 19. d o 19.30.
N a š a programová skladba j e
primárne orientovaná n a m l a d ú
generáciu a ponúkame v nej
priestor p r e t v o r i v é o s o b n o s t i
akademickej verejnosti, a to nie
len univerzitnej.
Štúdio A c a d e m i c a j e z á r o v e ň
v ý c v i k o v ý m c e n t r o m p r e štu
dentov Katedry žurnalistiky F i F
U K , ktorí program pripravujú i
moderujú.
R a d i v š a k privítame a j z á 
u j e m c o v o spoluprácu z i n ý c h
fakúlt n a š e j univerzity a dalších
bratislavských v y s o k ý c h škôl.

(R)

MULTIMEDIALNY SEN
SKUTOČNOSŤOU
Prístavba univerzity, tretie pos
chodie. Miestnosti, v ktorých ešte
pred rokom bolo televízne štúdio
využívané najmä žurnalistami, sú od
konca septembra t. r. královstvom
japončinárov. Po generálnej rekon
štrukcii týchto priestorov sem na
inštalovali najmodernejšie japonologické laboratórium v Európe (na
snímke). O b s t a r o ž n á televízna
technika sa presfahovala na pôdu
Katedry žurnalistiky.
Odbor japonológie má na našej
univerzite osemročnú tradíciu. Spo
čiatku fungoval v rámci Katedry
anglistiky a amerikanistiky v kombi
nácii s anglickým jazykom, od roku
1993 sa už japonský jazyk a medzikultúma komunikácia vyučuje v
rámci 6-ročného fednoodborového
štúdia na Katedre jazykov a kultúr
krajín Východnej Azie F'f UK.
Študenti príslušnej katedry (a sa
mozrejme aj fakuíy) disponujú týmto
viacúčelovým laboratóriom, vyba
veným technikou firmy SONY v
celkovej hodnote 14 mäiónov Sk, od
27. septembra t. r., ked ho dostali od
japonskej vlády ako kultúrny dar.
Laboratórium je prvé svojho druhu a
je určené predovšetkým na rozvoj
výučby japončiny v Slovenskej
republike. Ako však povedal mimo
riadny a splnomocnený velvyslanec
Japonska pán Kuniaki Asomura vo
svojom príhovore na slávnostnom
akte odovzdania tohto multimediálneho komplexu (na ktorom sa
zúčastnili aj zástupcovia japonskej
firmy Sumitomo Corporation, pove
renej svojou vládou realizovat dar)
dúfa, ž e jeho krajina bude nápomoc
ná aj pri poskytovaní ďalších kultúr
nych a vzdelávacích zariadení.
S učebným zariadením, ktoré zahŕ

ňa jazykové laboratórium a videoučebňu, premietací videosystém a
videozariadenie na nahrávanie,
strihanie a titulkovanie záznamov,
sú študenti mimoriadne spokojní.
Na podnet vedúcej Katedry jazykov
a kultúr krajín Východnej Ázie doc.
PhDr.Evy Ružičkovej, CSc., zahrnu
H do novej koncepcie výučby japon
činy aj aplikáciu netradičných a
alternatívnych vzdelávacích metód.
Opierajú sa o prácu s myslou, o
interakciu lavej a pravej hemisféry,
ako aj o nové prístupy k telu v

prvej - dvojročnej - etape by mali
študenti preniknút do intimít jazyka a
reči, pričom sa dôraz kladie na
sociolingvistické a psychologické
aspekty. Japončina sa tu chápe nie
ako ciel, ale ako prostriedok ko
munikácie. Druhá etapa, nadväzu
júca už na simultánnu výučbu ho
voreného a písaného slova, zahŕňa
poznanie všetkých aspektov japon
ského života, histórie, literatúry, kul
túry. náboženstva, filozofie, spoiočensko-ekonomických pomerov a i
Japonologickó laboratórium nebude
slúžif len študentom - japonológom,
respektíve iba poslucháčom FIF UK.
Spomínaná nová koncepcia výučby
jazyka totiž prihliada aj na kontext
reálnych potrieb rozvoja kutúmych a
obchodno ekonomických vzfahov
medzi Slovenskom a Japonskom

poznávaní neverbálnej zložky ko
munikácie, t. j. všetkých prejavov
ludského tela.
Ako poznamenal Ing. Štefan Pecho,
vedúci Oddelenia japonského jazy
ka a medzikultúrnej komunikácie,
japončina v sebe ukrýva najvyššiu
mieru intimity prepojenia kutúmo spo
ločenskej identity človeka s jeho
jazykovou a vnútornou identitou. V

Preto sa ráta s využitím tohto zaria
denia aj pre poslucháčov iných
odborov a fakúlt (v súčasnosti naj
mä Fakulty zahraničného obchodu
E U a Fakulty managementu UK),
ktorí si v rámci interdisciplinárneho
štúdia rozširujú svoju profiláciu o
japonský jazyk.
SLÁVKA BLAZSEKOVÄ
Snímka: autorka

K d e n á s tlačí t o p á n k a
"Mami, súrna potrebujem xerox."
"Čože?..." "Áno. počuješ dobra.
Namôžem bez neho na vysokej 1K.
Prosím? ... Nia, to ti vysvetlím
potom... Peniaze? Však mám
skončené prémiové sporenia. U ž
sa nepýtaj, vietko tl vysvetlím
neskôr..."
Podobný rozhovor vôbec nemusí
byf imaginárny - pomyslela som si
s povzdychom stojac v rade pred
kopírovacou sluibou. Pod pa
zuchou skriptá pripravené na
" r eedí c i u " . Budú síce ( a ž i i a
čitateľné, drahšie ako pôvodné,
ale budú. Ešte sa zbavit toho
nesympatického radu. Mat tak
vlastný xerox, vlastné vydava
teľstvo - to by bolo onol
Nie každej ratoleatl však rodičia
sporili celý život na kúpu kopíro
vacieho stroja. Nie každému

študentovi zíde na um takéto rie
šenie. A tak sa len horko-tažko
prebíja zoznamami povinnej a od
porúčanej literatúry. Realita v
knižniciach Je notoricky rovnaká.
S pokrčením pliec mu vracajú ob
jednávkové lístky. Skúša všeličo,
ale ramenami krčia aj v kníhku
pectvách a predajniach skript.
Knižnice majú stanovený počet
publikácii, ktoré môžu nakupovat.
Napríklad Univerzitná knižnica 10
až 15 exemlárov, fakultné knižni
ca viac. Kde Je teda problém? V
peniazoch. Nakupujú aa len dve-tri
výtlačky okrem Jedného povin
ného... Na Právnickej fakulte pri
padá na Jeden (veľmi početný)
ročník asi p i f výtlačkov itudljného textu. Nedostatok našej vedec
kej a odbornej literatúry je aj na
trhu. V niektorých disoipllnaoh

chýba solídne autorské zázemie.
No aj ked Je rukopis knihy čl
skripta hotový, vydavetelle оЛ ne
majú záujem, lebo vydanie aa Im
jednoducho nerentuje. Tak aa veci
majú, môj milý študentík.
Aké mét možnoeti? Pravidelne
navštevovef prednášky (čo je, úp
rimne povedené, veľmi nepravde
podobné, lebo taký je už llvot),
poprosit spolužlake, aby pred
nášky zapisoval cez kopfr, noci
trávit triedením nespočetnýeh
xeroxovaných atrán alebo sa na
skúškach spollehef ne svoj vro
dený šerm.
IVA LIBROVÁ
T ú t o s t r a n u pripravili
študenti 3. ročníka Ka
tedry žurnalistiky FIF U K .

