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NASA UNIVERZITA 
idea univerzity, ako zdroja nové

ho poznávania a nositeľa pravdy 
i priestoru pre pluralitně usilovanie 
sa o život v pravde, i miesta, kde 
má prístrešie kultúra, umenie, hu
manizmus a akademická úcta, táto 
idea by mala žiť v každom z nás, 
ktorí tvoríme onu "universitas ma
gistro rum et sc ho lanu тш a ktorých 
právom ale I povinnosťou je túto 
vznešenú ideu šíriť v spoločnosti. 

Prot. MUDr J. Švec, DrSc. 
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Vecné, otvorené, inteligentné a korektné, okorenené primeranou dávkou úcty a sebavedomia - tak možno snáď 
najvýstižnejšie charakterizovat atmosféru stretnutia študentov právnickej fakulty so svojim dekanom prof. JUDr. Petrom 
Blahom, CSc. Asociácia študentov práv podobné stretnutia, aké bolo 10. novembra, uskutočňuje pravidelne každý se
mester. Sú príležitostbu k diskusii o aktuálnom dianí na fakulte, k výmene názorov na organizáciu a systém štúdia, mies
tom pre rozhovor o študentských problémoch, sociálne nevynímajúc. 

Keďže sa v poslednom období na pôde univerzity i vo verejnosti začalo hovoriť práve o právnickej fakulte, o reálnom 
ohrození jej pedagogickovedeckej činnosti v dôsledku odchodu odborníkov, resp. enormného zaťaženia jestvujúcich 
pedagógov je pochopiteľné, že prvá otázka študentov sa týkala súčasného stavu fakulty. Stretnutie s dekanom 
právnickej fakulty sme využili aj my a rozšírili okruh otázok. 

Na aktuálnu tólilll 

- Stav právnickej fakulty je odrazom sú
časnej spoločenskej reality. Mladá Sloven
ská republika rieši svoje životné problémy, 
čo sa prejavuje na situácii vysokých škôl 
vôbec a nazdávam sa, že osobitne na situ
ácii právnickej fakulty. Po mnohých rokoch 
právnického nihilizmu a stagnácii práva sa 
teraz pozícia práva, právnej teórie a sa
mozrejme právnej praxe diametrálne zme
nila. štát pociťuje nutnost a nevyhnutnosť 
dobudovania komplexného právneho sys
tému, spoločnosť bez organizovania prá
vom nemôže dobre existovať. Zvýšenie úlo
hy práva v spoločnosti sa následne preja
vuje v záujme o štúdium na právnickej 
fakulte Aj kecf v minulosti záujem o práv
nické štúdium vždy bol značný, teraz je ne
smierne velký. Pre tento školský rok 
sa prihlásilo takmer 4000 záujemcov o štú
dium. Je to číslo naozaj na zamyslenie. 

Je logické, že zvýšenie celospoločenské
ho záujmu o právo sa muselo výrazne pre
javiť aj na postavení, prestiži našich peda
gógov Veľa fakultných učiteľov dostalo 
možnosť pôsobiť ako právnik - odborník, 
špecialista vo vysokých politických a štát
nych funkciách, v diplomacii, štátnej sprá
ve, v komerčnej sfére, justícii aj notárstve. 
Je to pochopiteľné, prirodzené a v istom 
ohľade aj správne. Výučba tak získava veľa 
impulzov z praxe, aktuálne informácie 
o platnom práve i o vývojových trendoch. 
Táto situácia je bežná aj v zahraničí a na
pokon i na ostatných fakultách - lekárskej 
či farmaceutickej pôsobia učitelia súčasne 
aj v praxi. 

Na druhej strane však to, že naši učitelia 
sú do značnej miery pracovne zaangažo
vaní mimo fakulty, prináša so sebou ich 
velké zaťaženie, nemajú tolko času na štu
dentov ako v minulosti. S tým nie sme vo 
vedení fakulty spokojní a spokojní nemôžu 
byť, pochopiteľne, ani študenti. Študent 
dnes chce dostať velké penzum kvalitných 
vedomostí pretože vie, že ich bude potre
bovať v praxi. A tie mu musí poskytnúť fa
kulta. To je tá tienistá stránka veci, s ktorou 
sa treba vysporiadať. Nie je to však jedno
duché. Vedenie fakulty nemá možnosť nija
kým právnym nástrojom túto situáciu regle
mentovat. Môžeme sa spoľahnúť len na to, 
že konkrétni učitelia dokážu zvážiť, aká 
miera angažovanosti mimo fakultu je únos
ná. 

Э Okrem mimofakultnej angažovanosti 
učiteľov, ktorá má zrejmý vplyv na pe
dagogický proces, došlo i k celkovému 
poklesu počtu interných pedagógov. 
V porovnaní s rokom 1992 sa ich stav 

NA PRÁVNICKEJ 
FAKULTE 

hovoríme dnes 

s jej dekanom 
BrofJUDr. Petrom Blahom. CSc. 

znäil na 84%. Výrazne klesol aj počet 
špičkových odborníkov, profesorov -
doktorov a kandidátov vied. Do akej 
miery táto skutočnosť ovplyvňuje kvali
tu výučby? 
- Nazdávam sa, že úbytok 16% interných 

pedagógov v priebehu posledných troch 
rokov nie je až taký alarmujúci. Z fakulty 
odchádzajú najmä docenti a odborní asis
tenti, nepríjemné je, že ide zväčša o najlep
ších odborníkov. Počet profesorov klesá 
bežným prirodzeným spôsobom najmä od
chodom do dôchodku. Taktiež mimofakult-
ná angažovanosť sa týka predovšetkým 
docentov a odborných asistentov. Isteže aj 
pokles počtu učiteľov vplýva na kvalitu vy
učovacieho procesu. Využívame však sta
bilne spoluprácu s externistami, pracovník
mi najvyšších rezortných úradov, ekono
mickej univerzity, pretože sme zaviedli celý 
rad voliteľných predmetov týkajúcich sa 
praktickej aplikácie práva, s ktorou sa bu
dú absolventi v praxi stretávať 

3 Z  roka na rok klesá počet študentov 
prijímaných do 1. ročníkov. Ešte v roku 
1992 bolo prijatých 552 riadnych den
ných študentov, v tomto roku viac ako 
o sto menej a pre budúci rok sa počíta 
s ďalším znižovaním. Pri tak evidentne 
velkom 'dopyte* po právnikoch nemal 
by byť vývoj opačný? 

- Vzhľadom na doterajšie skúsenosti po
važujeme za optimálne prijať do 1 semes
tra maximálne 300 študentov To je stav. 

kedy ešte môžeme zabezpečiť kvalitnú 
prípravu budúcich právnikov V predchá
dzajúcich rokoch sme vyšli v ústrety vláde 
a prijímali viac, ako je toto optimum Malo 
to však negatívne dôsledky, lebo sme ne
boli schopní za tohto materiálneho a perso
nálneho vybavenia zvládnuť tak velký po
čet študentov A čo sa týka potrieb praxe -
ani na ministerstve školstva, ani na minis
terstve spravodlivosti neexistujú prepočty, 
reálny odhad, aká je a aká bude spoločen
ská potreba právnikov Takže ani naša fa
kulta nevie, kolko právnikov by malo pravi
delne končiť štúdium alebo kolko by sme 
ich mali prijať, aby sa 'dopyť po právni
koch postupne uspokojoval 

ЭPočet nových študentov na fakulte kle
sá, Ich celkový počet rastie V čom sú 
príčiny tohto stavu? 
- Na prvý pohľad sa to |avi ako paradox -

pri|imame menej študentov, ale c h  počet 
na fakulte rastie Je to v dôsledku skvaiitne 
nia štúdia Sprfsnili sa nároky na štúdium 
a študijné tempo sa spomalilo študent už 
dnes neriskuje ísť na skúšku nepripravený, 
radšej termín odloží, nechá si väčšiu časo
vú rezervu. Tým sa samozrejme jeho štúdi
um predlžuje a kumuluje sa počet študen
tov na fakulte. Mnohí študenti sa už profe
sionálne angažujú v praktickej právnickej 
činnosti, čo sa odráža na rýchlosti štúdia, 
niektorí študujú v zahraničí a prerušili štúdi
um, iní prerušili štúdium zo zdravotných 
dôvodov alebo z dôvodu nástupu na ma
terskú dovolenku. Fakulta ich však stále ve
die v evidencii, pretože majú právo znova 
nastúpiť a dokončiť štúdium. Takže z týchto 
hľadísk je počet študentov relatívne vyšší 
a akoby v rozpore s menším počtom prijí
maných poslucháčov 

SMôžu ťažkosti a problémy, o ktorých 
sme hovorili, ohroziť vlastnú existenciu 
fakulty? 
-1 ked neprežívame ľahké obdobie, situá

cia nie je až tak kritická, ako sa javí navo
nok. Všetky fakulty na Slovensku prechá
dzajú v tomto období určitým prerodom 
a s tým spojenými problémami kvalifikač
ného aj kvantitatívneho rastu Právnická fa
kulta sa v tomto ohľade nijako nevymyká 
z daného rámca Prijali sme rad mladých, 
ambicióznych asistentov, z ktorých budú 
po čase výborní pedagogickí a vedeckí 
pracovníci. Z hľadiska perspektívy nemusí
me mať obavy a vyzerá to. že by sa fakulta 
mohla aj dalej rozvíjať ako kvalitné praco
visko, ktoré vychováva vysokoškolských 
odborníkov pre právnu teóriu a právnu 
prax (jh) 
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Velká zlatá medaila UK prezidentovi Talianskej republiky 

Prezident Talianskej republiky Oscar Luigi Sc alfaro 

Potlesk preplnenej auly privítal talianskeho 
prezidenta Oscara Luigi ScaKara v sprievo
de prezidenta Slovenskej republiky Micha
la Kováča pri príchode na slávnostné za
sadnutie Vedeckej rady UK rozšírené o ve
decké rady fakúlt UK. Ako výraz uznania a 
úcty zaradil prezident Talianskej republiky 

Oscar Luigi Scalfaro do programu svojej 
štátnej návštevy Slovenska aj návštevu Uni
verzity Komenského, ktorá má mimoriadne 
aktívne vztahy s najstaršími univerzitami 
v Taliansku. "Príchod prezidenta vidím ako 
symbol, ktorý naplňuje túto spoluprácu 
a akcentuje naše snahy rozvíjať vzťahy Slo
venskej republiky a republiky Taliansko 
nielen na úrovni akademickej ale aj na 
úrovni medzinárodnej spolupráce v stred
nej Európe' povedal vo svojom príhovore 
rektor UK prof. MUDr. Juraj Švec, DrSc. 

Prezident Talianskej republiky Oscar Lui
gi Scalfaro celý život pracoval v oblasti prá
va a politiky, kde zastával významné funk
cie vo výkonnej a zákonodárnej oblasti. Na 
rozličných postoch svojej politickej kariéry 
vždy nástojčivo presadzoval princípy rud-
skosti a vzájomného porozumenia. Za vý
znamnú zásluhu o rozvoj európskej vedy, 
vzdelanosti, kultúry a vzájomného porozu
menia bola prezidentovi Talianskej republi
ky Oscarovi Luigimu Scalfarovi dňa 29 no
vembra 1994 udelená Velká zlatá medaila 
Univerzity Komenského. (jh) 

JUBILEUM 
Evanjelickej bohosloveckej 

fakulty UK 

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK pri 
príležitosti 75. výročia Slovenskej evanjelic
kej teologickej akadémie a 60. výročia vzni
ku štátnej evanjelickej bohosloveckej fakul
ty v Bratislave usporiadala v dňoch 24.-26. 
novembra 1994 slávnostný koncert a me
dzinárodné vedecké sympózium, ktoré sa 
zaoberalo poslaním teológie v dnešnom 
meniacom sa svete. Na koncerte vo Vef-
kom kostole v Bratislave odovzdal prorek
tor UK prof. RNDr. Pavol Hrnčiar, DrSc., 
evanjelickej bohosloveckej fakulte Pa
mätnú medailu UK s pozdravným listom 
rektora UK prof. MUDr. Juraja Šveca, DrSc. 
Sympózium sa konalo v stredisku Agapé 
vo Svätom Jure a zúčastnili sa ho okrem 
domácich pracovníkov fakulty početní za
hraniční hostia z Pofska, Macíarska, Ne
mecka, Čiech a USA. Úvodnú prednášku 
na tému Teológia v službe cirkvi dnes* 
predniesol dekan EBF UK prof Dr. Karol 
Gábriš. (KG) 

Sviatky radosti 
Každoročný návrat Vianoc ukazuj« na trvalé potreby Mstva 

ako na také, ktoré sa dajú riešiť. Vianoce nastavujú zrkadlo, 
v ktorom vidíme seba uprostred obrovských Svetových pre
mien, medzi národmi vystavenými existenčným ťažkostiam, me
dzi túďmi, ktorí pociťujú svoju slabost i medzi tými, ktorí poľah-
ко všetko zmôžu. Toto zrkadlo ukazuje riešite/hosť všetkého 
v dobrom. V duchu zvestí o 'pokoji Mom dobrej vôle'. 

Príchod vianočného dieťaťa sa stáva na jednej strane pre 

veriacich dokladom, že Boh chce premôcť slabosti Človeka, na 

druhej strane výzvou, aby Mstvo prijalo hodnoty, ktoré odstrá

nia príčiny ťažkostí, strachu а bolestí. 
Preto Vianoce môžu а majú byť začiatkom mohutného akordu 

spojenia sa Ibdí, ktorí sa navzájom potrebujú, aby všetko nega
tívne ustalo, a aby Mia spoločne boli zaviazaní k životu v po
koji. Tento akord znie ako radostná istota, že budúcnosť má 
zmysel, ba dokonca, že Boh akoby v malom dieťati ukázal, že 
nie je nemožnosťou překonávat bolesť. 

Preto vianočné dieťa Ježiš znamená otvorenie radostnej ná
deje pre svet. Aj spôsob svätenia Vianoc v podstate poukazuje 
na radost Nie je to slepé zakrývanie skutočnosti s jej bolavými 
stránkami, ale vedomie: začalo sa prekonávanie slabosti, ktoré 
bude pokračoval 

Radosť môže mať navonok podobu celkom jednoduchú, až 
detinskú Tak ako ju vidíme na rozžiarených deťoch v deň šted
rovečerný. Môže mať podobu uvoľnenia v rodinách, ktoré sa 

po bežnom odlúčení s láskou na Vianoce stretajú Môže mal 
podobu stretnutia sa osamelých, ktorým myseľ ťaží predstava 
bezmocnosti a opustenosti. Môže тЫ podobu poznania že 
rast dobra je skutočným programom Mstva 

Preto sú prirodzené vianočné stretania sa Ml, ktorí sa navzá
jom obdarúvajú. Nejde o velkosť vianočného daru, ale o fakt 
dávania Možno to má prapôvod už v novoročnom obdarúvaní, 
bežnom u starých Rimanov. Možno odtiaľ pochádza i fixovanie 
Vianoc na dní po zimnom stnovrate, keď v antike oslovovali 
Ш, že tma stráca moc. V kresťanských Vianociach sa stáva 
narodené dieťa oným nepřemoženým Slnkom, ktoré je zárukou 
dobrého výhľadu do ďalších dni. 

Nastávajúce vianočné dni nemožno prijať len ako dôvod 
k odpočinku, ale ako posilnenie ku správnemu zameraniu. Tak 
ako nemá v domácnostiach chýbať jedlo na štedrovečernom 
stole, tak sa má človek usilovať, aby sa dostalo aj jedlo Мот 
v oblastiach Zeme trpiacich hladom. Keď si v tieto dni navzá
jom niečím preukazujeme pozornosť, malo by to byt podnetom 
k odstraňovaniu neprieieľStiev medzi Ibďhv, ale aj ich príčin. 
Snahy diktátorov na Vianoce nemajú miesto, ani boje a vraždy, 
ničenie a znehodnocovanie človeka Už osemdesiat rokov po 
prvej svetovej vojne s dojatím spomíname na to, ako na Štedrý 
večer bojujúci spoločne spievali Tichá noc, svätá noc ,.* 
а prestali strieľal Žiaľ, len na c hvíAj. Vianoce sa  však preto 
opakujú, aby sa tá chvíľa stala začiatkom trvalého nového stavu 
pokoja 

A to je najvlastnejšie poslanie Vianoc: nielen radosť chvíľko
vá, naskrze nie radosť sebecká, kvôli darom a/e trvalá, nese
becká а láskou zdôvodnená radosť ako program Vietky ge
nerácie môžu a majú prispieť k tomu, aby zavládol pokoj 
ľuďom dobrej vôle - dôvod radosti, po ktorej ľudstvo túii, 
i keď (o neraz vysloviť nevie. 

Prof. Dr. Karol Qábrli 
EBF UK 



V dňoch 10. a 11. novembra 1994 sa v kongresových priestoroch ŠD Družba konal seminár s medzinárod
nou účasťou Lasery pre zdravie '94. Seminár zorganizovalo Laserové centrum Univerzity Komenského 
a Centrum hospodárskych činností UK pri príležitosti osláv 75. výročia založenia Univerzity Komenského 
pod záštitou rektora Univerzity Komenského prof. MUDr. Juraja Šveca, DrSc., dekana Lekárskej fakulty UK 
prof. MUDr. Petra Mráza, DrSc. a dekana Matematicko-fyzikálnej fakulty UK doc. RNDr. Petra Mederlyho, 
CSc. Zároveň v priľahlých priestoroch kongresovej haly vystavovali výrobné a obchodné firmy laserovú le
kársku techniku. 

Na seminári odzneli 
prednášky popredných 
slovenských a českých 
odborníkov - lekárov 
z rôznych odborov me
dicíny, ktorí používajú 
laserové lúče pri lieč
be závažných ochorení, 

ďalej vedcov, výrobcov 
a organizačných pra
covníkov. Prednášky 
boli dopĺňané kvalit
nou dokumentáciou, 
diapozitívmi a videozáz
namami. 

Z hľadiska samotnej laserovej liečebnej a diagnostickej techni
ky sa potvrdila skutočnosť, že laserová technika pevne a veľmi 
efektívne zakotvila prakticky vo všetkých oblastiach medicíny 
Jednoznačne zazneli úvody alebo závery prednášok mnohých 
prednášajúcich, že 

1. lasef je v medicíne účinný, ale zložitý a delikátny nástroj, 
2. bez využitia laserovej techniky nevedia si představit liečbu vo 

svojom odbore, 
3. klasickým skalpelom nemôžu si v mnohých prípadoch dovo

lit zákroky, ktoré im umožňuje laser či už jeho špecifickými vtast-
nostami účinku alebo schopnosťou ohybných vodičov priviesť lú
če na inak nedostupné miesta, 

4. vo viacerých prípadoch tie ochorenia, ktoré si vyžadovali kla
sickú radikálnu chirurgickú komplikovanú liečbu spojenú nieke
dy i s mutiláciou a s vyradením pacienta z bežného života na dl
hý čas, možno laserom zmeniť na krátkodobú alebo dokonca 
ambulantnú, 

5. pri využívaní laserovej techniky sa udomácňuje počítačo
vá technika, ktorá liečbu ešte viac upresňuje a dokonca automa
tizuje, 

6. s postupným rozširovaním klinických skúseností sa upresňu
je indikačná liečebná šírka laserovej lekárskej techniky, 

7. ukazujú sa možnosti využitia laserovej techniky v diagnostike 
na celulárnej a molekulárnej úrovni interakcie laser-tkanivo, 

8. spektrum využitia laserov v medicíne je už veľmi široké či 
v oblasti tzv. mäkkých (ktoré obyčajne využívajú biostimulačný 
efekt na liečbu chronických zápalov, nehojacich sa vredov, aku
punktúru) alebo tvrdých (obyčajne spôsobom vaporizácie, spá
lenia, koagulácie odstraňujú patologicky zmenené tkanivo, pri
čom je nezanedbateľný hemostatický účinok lúča), 

9. vzhľadom na dnes už velké množstvo zdrojov laserového 
žiarenia a variability jeho kvality týkajúcej sa vlnovej dĺžky, ener
gie, frekvencie, plošnej koncentrácie na objekte využívaním na
pr. fotodynamického efektu, reflektivity možno očakávať dalšie 
rozširovanie indikácií, predovšetkým v oblasti liečebnej a dia
gnostickej onkológie, ale aj v dalších odboroch, 

10. podobne ako vo vyspelých krajinách, ktoré majú značný 
predstih pred nami, aj tento seminár potvrdil, 
- že laserová technika je medicínskou technikou konca 20. storo

čia a v spojení s komputermi ako automatickými riadičmi a zá
roveň kontrolami je technikou 21. storočia, 

- že kombinácia základných prvkov zdroj-vedenie lúča -okamžitá 
interakcia na objekte dopadu - výsledný liečebný účinok je na-
tolko zložitá, že vznikol nový biologicko-medicínsky základny 
odbor, laserológia, čo bolo už dávno vo vyspelých krajinách 
dôvodom pre založenie vedeckých a edukačných centier 

Nedá nám, aby sme nespomenuli prednášku neurochirurgov 
z FN Hradca Králové, našich oftalmológov z Bratislavy a Banskej 
Bystrice, otofinolaryngokbgov opäť z týchto miest, onkológov 

z NOÚ, pľúcnych chirurgov 
z Vyšných Hágov, ale 
vlastne všetkých predná
šajúcich, ktorých poslu
cháči počúvali a sledovali 
diapozitívy a videozáznami 
priam so zatajeným dy
chom 
Z hľadiska využívania lase

rovej lekárskej techniky na 
Slovensku sa ukázalo, že 

1. u nás využívanie lase
ru v niektorých odboroch, 
predovšetkým v oftalmo-
lógii, otorinolaryngológu, 

pľúcnom lekárstve, v onkológii je na špičkovej medzmárodnei 
úrovni, 

2. v niektorých odboroch na Slovensku a na niektorých klini
kách sa tiež dosahujú sľubné výsledky. 

3. slovenská lekárska laserová technika je závislá od výskum
ných a klinických výsledkov zverejnených v zahraničných ústa
voch a od sporadických Studených návštev týchto ústavov. 

4 čo sa týka vlastných zdrofov poznatkov, slovenská laserová 
technika čerpá vo väčšine prípadov iba z vlastne) klinickei (nie 
experimentálnej empirie, čo môže byť istým spôsobom aj ris
kantné. 

5. na Slovensku chýba reálne cielené laserove experimentálne 
centrum, ktoré by svojou činnosťou kliesnito neznáme cesty v la 
serovej biológii a medicíne, bezprostredne odovzdávalo poznat
ky klinikám (pred ťažšími zákrokmi by si ich bolo kde experimen
tálne odskúšať) a zároveň sa podielalo na pregraduálnej a post
graduálnej príprave odborníkov, 

6. vedenie Univerzity Komenského podalo okamžite pri myš
lienke založenia Laserového centra pomocnú ruku, ale pri jeho 
skutočnej realizácii je prepotrebná pomoc vlády, ministerstva 
zdravotníctva, ministerstva školstva a vedy a lukratívnych prispie
vateľov, 

7. lasery sú veľmi účinným lekárskym nástrojom. Treba si však 
uvedomiť, že v ich prípade už ide o vedu v experimente, biológii 
a v medicíne, ktorá si výskumné a edukačné centrum akútne 
a bezpodmienenčne vyžaduje 

Doc. MUDr. Martin Tvrdoň, CSc., predseda LC UK 
Prof. RNDr. Dušan Chorvát, DrSc., podpredseda LC UK 

Významná osobnosť 
slovenských dejín 

V dňoch 12.-13. 11.1994 sa konala v rámci spomienkove] 

oslavy v Klenovci vedecká konferencia o Ladislavovi Bartolo-

meíd esoví. 
Ladislav Bartolomeides sa narodil v Klenovci v roku 1754 

v dobe Márie Terézie, svoje práce publikoval v dobe jozefín
skej, zomrel v roku 1825. 

Pôsobil ako evanjelický farár a popri svojom kňazskom po
volaní sa venoval histórii, pedagogike, geografii atd Písal 
v slovenskom, nemeckom i latinskom jazyku Vedecká konfe
rencia vyzdvihla všestrannosť a význam osobnosti Ladislava 
Bartolomeidesa v slovenských dejinách (tt) 

' : , 
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NAJEFEKTÍVNEJŠIE SÚ INVESTÍCIE D O  VZDELANIA 
• Z a  75 rokov urobila Univerzita Ko

menského obrovský kus práce. Výrazne 
ovplyvnila hmotný, duchovný a kultúrny 
rozvoj Slovenska. Vychovala množstvo vy
sokokvalifikovaných pedagogických, od
borných a vedeckých pracovníkov a mno
hí  z nich prispievali a prispievajú k rozvo
ju tých krajín, ktoré sa stali ich novým do
movom. Vysoko si cením aj Vašu rozsiahlu 
edičnú a publikačnú činnosť, ale aj úspeš
nú medzinárodnú spoluprácu s mnohými 
univerzitami a vedeckými inštitúciami celé
ho sveta. Dnes, päť rokov po revolúčnych 
novembrových dňoch nezabúdame ani na 
zásluhy študentov Vašej univerzity, ale 
aj ostatných vysokých a stredných škôl 
na Slovensku, ktorí významnou mierou 
prispeli k historickej porážke totalitného re
žimu a k započatiu dlhodobej premeny na
šej spoločnosť a k jej návratu d o  rodiny vy
spelých demokratických štátov. 

Osobitnú pozornosť si zaslúži práve pos
ledných päť rokov Vašej práce. V neľah

kých podmienkach transformácie našej 
spoločnosti, napriek mnohým problémom, 
ktoré premena spoločnosti a budovanie 
nového štátu prinášajú, ste dosiahli veľa 
pozitívnych výsledkov, ktoré prispievajú 
ku kvalitatívnej premene našej spoločnosti 
a k dobrej reprezentácii Slovenska v zahra
ničí. Som informovaný o problémoch, 
s ktorými zápasia naše vysoké školy a tiež 
UK. S porozumením som prijal otvorený list 
zo spoločného zasadnutia Konferencie rek
torov, predsedníctva Rady vysokých škol, 
predsedov akademických senátov a zá
stupcov Rady študentov vysokých škôl z o  
dňa 16. novembra 1994. Stotožňujem sa 
s jeho obsahom i s apelom na NR SR a vy
slovujem mu podporu. 

Chcem vysloviť nádej, že naše budúce 
demokratické vlády a parlamenty budú 
dôsledne uskutočňovať politiku zodpove
dajúcu známemu a všeobecne akceptova
nému poznatku, že najefektívnejšie sú in
vestície do vzdelania. • 

Z prejavu prezidenta SR Michala Kováča 
na slávnostnom zasadnutí 

Pri príležitosti 75. výročia založenia Univerzity Komenské
ho bola udelená Památná medaila UK týmto významným 
osobnostiam: 

Lekárska fakulta UK: 
MUDr. Eva Ruttkay-Nedecká, CSc. 
Prof. MUDr. Teofil Rudolf Niederland, DrSc. 
Doc. MUDr. Anton Bachratý, DrSc. 

Jesertiova lekárska fakulta UK Martin: 
Prof. MUDr. Ján Hanáček, CSc. 
Doc MUDr. Vladimír Straka, CSc. 

Filozofická fakulta UK: 
Prof. PhDr. Ján Michálek, DfSc. 
Prof. PhDr. Rudolf Krajčovič, DfSc. 

Farmaceutická fakulta UK: 
Prof. tng. Peter Kovács, DrSc. 
Prof. RNDr. PhMr. Mäan Chalabala, DrSc.. dr.h c. 

Matematicko-fyzikálna fakulta UK: 
Prof. RNDr. Michal Greguš, DrSc. 
Prof. RNDr. Milen Petrái, CSc. 

Pedagogická fakulta UK: 
Prof. RNDr. Ivan Drobný, DrSc. 

Právnická fakulta UK: 
Doc. JUDr. Karol Rybarfc. CSc. 
Prof. JUDr. Florián Sivák, CSc. 

Prírodovedecká fakutta UK: 
Prof. RNDt. Jozef Krcho, DrSc 
Prof. RNDr. Pavol Hrnčiar, DrSc. 

Fakulta telesnej výchovy a športu UK: 
Doc. PhDr. Jarom* šimonek, CSc. 
Prof. RNDt. Vojtech Štuliajter. DrSc. 

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká 
fakulta UK: 
Prof ThDr Silvester Šoka 

Evanjelička bohoslovecká fakulta UK: 
Prot. ThDr Karo) Gábrtš 

Univerzita univerzite 

Dekan Lekárskej fakulty UK prof. MUDr. Peter Mráz. DrSc. preberá 
vyznamenanie 

Večer osláv jubilea Univerzity Komenského patril slávnostnej 
akadémii Univerzita univerzite konanej vo Veľkej sále Istropoli-
su. 

Na úvod kultúrno-spoiočenského večera bola lekárskej fa
kulte ako prvej fakulte UK udelená Velká zlatá medaila UK za 
jej mimoriadny prínos na rast a prosperitu našej alma mater. 
Ďalej z rúk rektora UK prof. MUDr. Juraja Šveca, DrSc., prevza
lo na znak úcty, vďaky a uznania 20 významných osobností 
Pamätnú medailu UK za celoživotnú vedeckú a pedagogickú 
prácu. 

V pestrom a bohatom kultúrnom programe vystúpili študenti 
a absolventi FTVŠ UK, Filozofickej fakulty UK, spevácky zbor 
Comenlus z Pedagogičke/ fakulty UK a folklórny súbor Gym-
nik. 
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Čestné doktoráty U K  pre Rakúsko 

KONCENTROVANIE MÚDROSTI 
Dobré je mať dobrých susedov. Najmä 

ked sa hranice stanú pomyselnými. A Vie
deň, tá už dokázala svoj zmysel pre part
nerstvo. I pocit zodpovednosti za trendy 
vysokoškolského štúdia v Európe. Preto 
podporovala, pomáhala, financovala a vy
tvárala tak koridor pre výmenu skúsenosť, 
priechod nových predstáv, pohyb informá
cii. Preto ponúka schopnosti svojich odbor
níkov, ktorí skonkretizovali formy spoluprá
ce a stali sa iniciátormi zaujímavých projek
tov. Dvom takýmto osobnostiam mala uni
verzita šancu vyjadriť poďakovanie a úctu 
k ich snaženiu v podobe udelenia čestných 
doktorátov. 

Kvantová fyzika, pre väčšinu z nás už ako 
pojem neznáma, pre niekoho spôsob mys
lenia, priam podstata životnej filozofie, 
osobnostného smerovania A pre profeso

ra Walters Thirringa z Viedenskej 

univerzity aj zdroj inšpirácie, priestor pre 
rozvíjanie myšlienok a obohatenie zvolené
ho obofu o nové teórie. Práce z fyziky ele
mentárnych častíc, kvantovej teórie poľa, 
z matematickej fyziky, kvantovej elektrody
namiky, matematickej fyziky a ďalšie, ktoré 
ovplyvnili rozvoj teoretickej a matematickej 
fyziky v celosvetovom meradle, ho charak
terizujú ako vedca. A ako človeka ho defi
nuje aj snaha vytvoriť podmienky pre me
dzinárodnú spoluprácu na úrovni teoretic
kej vedy. A preto 'máme' medzinárodný 
Ústav Erwina Schrödingera vo Viedni, 
v ktorom pracujú odborníci z celej Európy 
rovnako ako fyzici z našej univerzity. Dopl
níme životopis profesora Thirringa informá
ciou, že sa narodil v rodine známeho fyzika 

Dr Erhevd Bušek 

Hansa Thirringa, že je otcom dvoch dospe

lých synov a že srdce venoval hudbe, na-

jmá hre na organe a kompozícii. A už 

môžeme len závidieť obraz človeka, ktorý si 

svoj život rozpráva zrozumiteľne a aj pre 

iných. 

Ak vám životopis modeluje atmosféra 
Viedne, mesta akademického s politickými 
ambíciami, môže sa stať, že ako právnik za
sväťte svoje schopnosti politike. Jedno
značnosť a logika životných krokov Dr. Er
harde Buseka vyústila do postu vicekan-

celára a ministra vedy a výskumu Ra

kúskej republiky Zatiaľ Spôsob myslenia 
totiž neuzaviera skôr otvára bránu pre ďal
šiu politickú kariéru človeka, ktorý položil 

konkrétne základy a začal aj stavať dom ra-

kúsko-slovenskej spolupráce v oblasti vedy 

a vysokých škôl. Človeka, ktorý zaviedol 

bezplatné štúdium na vysokých školách 

v Rakúsku pre študentov zo Slovenska 

Človeka, ktorý inicioval vznik Rakúsko-slo-

venského fondu pre podporu vedy a vzde

lávania - zdroj financií už pre viacero spo

ločných projektov Človeka, ktorý vyprovo

koval účasť Rakúska na projektoch TEM

PUS a CEPUS Človeka, ktorý navrhol 

a presadil projekt interdisciplinárneho me

dzinárodného vedeckého strediska AU-

STRON. Nádej pre mladých odborniVov 

z oblast biofyziky, štruktúry látok, nových 

technológií i liečenia nádorových ochorení 

lúčmi ľahkých iónov A prítomnosť takých 

ftidí ako je Dr Busek na dôležitých mes

tách je nádeiou aj pre ďalších Pre vedec

kých pracovniVov, ktorí budu môcť účinko

vať na zahraničných vysokých školách 6 

vďaka finančnej dotácii dokončiť začaté 

proiekty. I pre študentov, ktorí si pobytom 

v zahraničí rozšíria svo| obzor videnia a 

zdokonalením sa v cudzom jazyku budú 

mať tie najlepšie predpoklady pre spolu

prácu s odborníkmi aj za hranicami svojej 

krajiny. 
Je dobré mat dobrých susedov A ešte 

lepšie takých, ktorí druhým neupierajú prá
vo na kvalitnú akademickú pôdu a pod
mienky pre výchovu vlastných odborníkov 
Ba prišli vo svojej velkorysosti ešte ďalej 
Pochopili, že len spojením a koncentrová
ním múdrosti sa narodia tie najkrajšie, 
najlepšie a najkvalitnejšie myšlienky. 

Alžbeta Bíroéíková 

A ж 
Prof Walter Thirring 
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K výsledkom konferencie 
Ak by som mal stručne zhodnotiť výsledky rokovania konferencie, mu

sím predovšetkým vyzdvihnúť skutočnosť, že napriek ťažkej ekonomickei 
situácii, ktorá vládne na vysokých Školách, neprestali sa rieSiť základné 
koncepčné otázky naSei vzdelávacej sústavy Predovšetkým akým sme
rom by sa mala edukácia uberať a akú by mala mat podobu. Takmer vše-
tky vystúpenia týkajúce sa procesu vzdelávania mali spoločného meno-
vatela: presvedčenie o potrebe transformácie edukácie vzhladom na po
žiadavky, ktoré kladie hospodársky a politický vývoj a procesy tesnejšie 
ho prepojenia s medzinárodným spoločenstvom. Konterencia potvrdila, 
že unifikovaný charakter vzdelávania patrí minulosti, že je potrebné pris
túpiť k diverzifikácii edukácie umožňujúcej rozvoj osobnosti každého je
dinca. Híadanie spôsobov, ako v tomto smere optimalizovat tormy vzde
lávania, bolo jedným z hlavných predmetov diskusie. 

Rokovanie konferencie ďalej podčiarklo skutočnosť, že sa zásadne 
zmenilo postavenie vysokých škôl ako zdroja informácií a poznatkov Po

žiadavky na vzdetanie neobyčajne narástli Vývoj vyžaduje dynamické 
obnovovanie a akceleráciu poznatkov, čo tradičné edukačné prístupy ne
môžu zabezpečí. Do popredia vystupuje nutnosť celoživotného vzdeláva
nia, kedie vzdetať človeka raz a na celý život nie je dnes jednoducho 
možné Oblasť edukácie vyžaduje teda zmenu, ktorá by položila základy 
celoživotnému vzdelávaniu jedincov podlá ich záujmov a potrieb S tým. 
pochopitelne. súvsia aj nároky na rozvoj osobnosti, kompetentnosť 
a profesionalizmus vysokoškolského učtete 

Z konferencie vyplynul jednoznačný záver, že je nevyhnutné usku
točniť serióznu analýzu celej výchovnovzdelávacej problematiky 
s prihliadnutím najmä na jej kvalitatívne aspekty a s pochopením sú
časných ale aj budúcich celospoločenských potrieb a s tým súvisia
cich trendov edukácie. 

Prof. RNDr. Pavol Hrnčiar, DrSc., 
prvý prorektor Univerzity Komenského 

V rámci 75. výročia vzniku Univerzity 
Komenského sa konala v dňoch 21. a 22. 
novembra 1994 v Bratislave vedecká kon
ferencia s medzinárodnou účasťou Uni
verzita Komenského a vysokoškolská 
edukácia • minulost, přítomnost a budúc
nosť. Rokovanie konferencie p o  spoloč
ných vstupných referátoch prebiehalo 
v troch paralelných sekciách: 

1. Univerzita Komenského v kontexte 
vývoja slovenskej kultúry, vedy a vzdela
nosti 

2. Didakticko-metodické otázky vysoko
školskéI výučby a postavenie učiteľa 
a študenta v edukácll 

3. Proces transformácie nášho vysoko
školského edukačného systému v kom
parácii so zahraničnými systémami 

Konferencie sa zúčastnilo 135 sloven
ských, českých, poľských a rakúskych 
odborníkov. Celkove odznelo 63 referá
tov, ktoré budú uverejnené v pripravova
nom zborníku. 

VEDECKÁ KONFERENCIA 

ROKOVANIE PRVEJ SEKCIE sa venovalo viacerým tematickým prob
lémom, pričom väčšina diskusných príspevkov sa zaoberala spoluprácou 
českých vysokých škôl a jubilujúcej Univerzity Komenského. Vysoko po
zitívne sa hodnotila pomoc a spolupráca učiteľov Karlovej univerzity pri 
budovaní jednotlivých odborov a fakúlt Univerzity Komenského. Viacero 
autorov venovalo pozornosť osobnostiam z radov českých profesorov, 
ktorí vychovali na UK prvú generáciu slovenských docentov a profesorov 
Životaschopnosť UK sa potvrdila aj v rokoch 1938-1945, kedy po núte
nom odchode väčšiny českých profesorov zo Slovenska sa nadalej rozví
jala činnosť jednotlivých takúlt a katedier. Slovenská univerzita sa svojmu 
poslaniu nespreneverila ani po premenovaní. 

Väčšina príspevkov sa týkala nových výsledkov výskumu zo staršei his
tórie. Výnimkou bol referát dr. Sopuškovej z Filozofickej fakulty UK, ktorá 

sa zaoberala vývinom filozofickej fakulty v rokoch 1945-1989. Ukazuje sa. 
že uvedené obdobie vývoja univerzity si vyžaduje historické zhodnotenie 
so všetkými nedostatkami i kladmi. Popri pozitívnom hodnotení prvej sek
cie možno za jeden z nedostatkov považovať skutočnosť, že niektoré fa
kulty nevyužili príležitosť prezentovať aj touto formou svoj prínos pre roz
voj slovenskei vedy. Vzhtadom na množstvo príspevkov najmä z dejín 
medicínskych odborov na Lekárskej fakulte UK a z histórie jednotlivých 
odborov na filozofickej fakulte, pedagogických fakultách a rímskokatolíc
kej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte neostal, žiar. priestor na disku
siu k jednotlivým tematickým okruhom. 

Doc. PhDr. Jozef Pienák, C Sc., 
Doc. PaedDr. Ludmila Pavlíková, С Sc 

Aktuálne i dnes 

Medzi účastníkmi konferencie bola i doc. PhDr. Dagmar Čapková, DrSc., čestný doktor filozofických vied UK popredná predstavt-
telka českej a svetovej komeniologie. Využili sme túto vzácnu príležitosť pre rozhovor 

• Pani docentka, vo avojom vystúpení ate hovorili o vzťahoch medzi 
pratskou a bratislavskou univerzitou v prvých povojnových rokoch. 
Čim boli charakteristická ? 

- Priateľskou spoluprácou a vrelými osobnými kontaktmi medzi učiteľmi 
i študentami Na/ma proleson J B Čapek z Kailove/ univerzity a Svätopluk 
Štúr a Milan Pišut z Univerzity Komenského viedli svo/íc/j poslucháčov 
k hlbšiemu vzájomnému poznávaniu česke/ a slovenskej kulúry v európ
skom kontexte. Spá/alo ich spoločné presvedčenie, te spolupráca Čechov 
a Slovákov vidy prispievala k rozkvetu a obohateniu oboch národov Vďaka 
tomu vznikol po II. svetovej vojne zo Študentov oboch univerzt Českosk) 

venský krúžok, ktorého konferencie boli prvými interdisciplinárnym stretnu
tiami študentov a pedagógov oboch umverzt 

в Ostáva história výzvou pre dnešok ? 

- Udriiayanie a prehlbovanie vzá/omných kontaktov /e aktuálne i dnes 
Osobne si myslím, te spolupráca Kadove/ univerzity s Univerzitou Komen
ského i s nitrianskou a prešovskou univerziou. na/má v oblasti komemoky 
gie, fe dobrá Viac by sa však mali stretáva! a spoznáva/ študenti Uoino by 
a/ bolo dobré vräif sa k myšlienke spoločných konlemncii. střetnuti štu 
dentov a učtelov českých a slovenských umrerzt (jhj 
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D R U H Á  S E K C I A  KONFERENCIE 
sa zamerala na didaktické otázky ,» 
vysokoškolskej výučby a postavenie \ / С Г Ч  С Л 4  I ŕ  A 
učiiefe г študenta v nej. V prvej časti t \ ^ f \ o  
vystúpení takmer všetci referujúci sa 
zaoberali analýzou súčasného stavu 
a perspektívami prehlbovania pedagogického vzdelávania vyso
koškolského učiteľa. J e  zaujímavé, že sa v týchto referátoch už 
neformulovala otázka, či vzdělávat - to sa pokladalo za samozrej
mé - ale predovšetkým aké aktuálne vzdelanie poskytovat učite
ľovi a akými netradičnými formami ho uskutočňovať. V spojitosť 
so vzájomným vzťahom pedagogickej odbornosti učiteľa a od
bornosti jeho profesijnej špecializácie sa namiesto obvyklej tézy 
"Učiteľ, ktorý ovláda svoj odbor, vie aj naučif, zdôrazňovala téza 
'Učiteľ, ktorý vie naučiť, ovláda svoj odbor*. 

Druhá časť vystúpení bola upriamená na rozmanité profesijné 
otázky vysokoškolskej výučby. Témy sa týkali napr. volby študij
ného odboru, jeho praktického zamerania, etickej výchovy, jazy
kovej, telesnej prípravy a pod. J e  pozoruhodné, že na rozdiel od 
nedávnej minulosti, keď problematika výučby sa riešila spravidla 
v rovine vzdelávania, na konferencii sa akcentovala požiadavka 
výchovy. Téza, že výchovné utváranie človeka končí kdesi na zá

kladnej resp. strednej škole, sa 
ukázala už neudržateľnou. Ak 

y ^ M Ľ Ľ D C M ^ 4 !  A výchovu chápeme ako vzťaho-
I \ V / l > i r t l V t l 4 V ^ i n  tvomý proces, napr v podobe 

utvárania potrieb, motívov, po
stojov, presvedčení, hodnoto

vých orientácií, charakterových vlastností a pod. a ak platí, že člo
vek si tieto vzťahové kvality formuje a modifikuje v priebehu celé
ho života, potom z toho vyplýva, že výchovný proces je  nevy
hnutnou realitou aj v priebehu vysokoškolskej výučby 

J e  zaujímavé, že medzi referujúcimi bolo len málo takých, pre 
ktorých je problematika vysokoškolskej výučby ich odbornou 
špecializáciou. Spravidla to boli predstavitelia rozmanitých spolo
čenskovedných, prírodovedných i technických disciplín. To, že 
sa v o  svojich vysoko odborne fundovaných referátoch dokázali 
na rozličné javy vysokoškolskej edukácie pozrieť z teoretického 
nadhľadu, zasvätene ich analyzovat a z vykonaných analýz vyvo
dzovať praktické závery, je prísllib. že súčasný transformačny 
proces vysokoškolskej výučby nebude poznačený ani rigiditou, 
ani avantúrou. 

Prof. PhDr. Ján Gréc, DrSc. 

R E F E R Á T Y  V T R E T E J  SEKCI I  mali rôznorodé zameranie 
Mnohé z nich sa týkali informácií o histórii a súčasnom stave vý
učby a výskumu na jednotlivých pracoviskách, napr. výučba psy
chológie, príprava vychovávateľov, kňazov, ošetrovateľov, farma
ceutov a podobne. Ďalšie referáty umožňovali sformulovať záve
ry, ktoré sa týkajú zlepšenia vysokoškolského vzdelávania, škol
ského systému, resp. práce univerzity. Za najzávažnejšie možno 
považoval feto: 

- navrhnúť konštituovanie environmentológie ako vedy dôležitej 
pre budúcnosť spoločnosti a ľudskej existencie. Definovať jej 
obsahové zložky napr. biosféru, technosféru atď,  ako aj orga-
nizačno-riadice princípy, 

- posilniť význam sociálneho lekárstva pri riešení problémov civili
začných chorôb súčasnej generácie a upresniť úlohy, ktoré je 
potrebné riešiť v budúcnosti, 

- uvažovať o možnostiach vzdelávania k podnikatelstvu už na zá
kladnej škole najmä formovaním psychických a charakterových 
vlastností' potrebných pre podnikanie, 

- nepovažovať seniorské vzdelávanie len za módu, ale nevyhnut
ný trend v univerzitnom vzdelávaní, 

- v návrhu novely vysokoškolského zákona premyslene postupo
vať pri schvaľovaní súkromných vysokých škôl, 

- upozorniť na skutočnosť, že reformy školstva, nielen vysoko
školského, by sa nemali udiať frontálne, celoplošne, ale mal by 
sa ponechať priestor pre diverzifikované formy prístupov k re
formám, 

- využívať možnosť spolupráce vysokých škôl so Štátnym peda 
gogickym ústavom, aplikovať výskumy vysokých škôl v praxi 
prostredníctvom Štátneho pedagogického ústavu. 

Všetky referáty zdôraznili zodpovednosť vysokoškolských učite
ľov, výskumných pracovníkov za  rozvoj mladej osobnosti v no
vých spoločenských podmienkach Akcentovali myšlienku nielen 
pragmatického, či scientístického vzdelávania a výchovy na vyso
kých školách, ale aj humanizáciu a humanitné vzdelávanie a vý
chovu v transformačnom procese Univerzity Komenského, ako aj 
v celom slovenskom vysokom školstve. 

Doc. PhDr. Miron Zelina, DrSc., 
PhDr. Lubomír Held, CSc. 

Účastnici vedeckej konferencie si odniesli reprezentačnú publiká
ciu 75 rokov UK s podpisom pána rektora 

PUBLIKÁCIE 
vytané Vydavatelovou UK v novembri 1994 

Adamcová L :  Phonetik der Deutsche Sprache 102,-
Argaj Q. a kol.Pohybové hry 52,-
BakóiováZ.: Sociálna pedagogika 40,-
Bratská M : Metódy aktívneho sociálneho učenia 

a ich aplikácia 70,-
Ďurinda J. а ко).: Cvičenia z organickei chémie 124. 
Ďuračková Z. a koľ: Lekárska chémia a biochémia IV 110,-
Gaplovaký A., Fischera C_, Hrnčiar P.: Preperatlvna organická 

fotochémia 86,-
Hovorka D.: Minerály hornín 66,-
Ivanová A., Mrázová V.: Latinský jazyk pre farmaceutov 108, 
Komorovský J.: Religionistika - veda o náboženstvách 47,-
Lachta V.; Symptomatické poruchy ieči u detí 84. 
Patkovlč K., Darovec M.: Seminárne cvičenia zo slovenskei 

morfológie 44,-
Hautová J : Univerzita Komenského 1019-1994 vBiatislave 
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V E D A  Д V Ý S K U M  

Výskum na Farmaceutickej fakulte UK 
Vedecká práca a výskum má na Farmaceutickej fakulte UK tradíciu ešte dlhšiu než samotná fakulta, lebo u i  pri jej zrode 

pred 42 rokmi stáli ostrieľaní vedeckí pracovnici. Napokon už historický vývoj farmácie nútil farmaceuta bádat tak v literatúre 
ako aj pri laboratórnom stole a nejeden predstaviteľ tejto profesie sa zapísal do dejín lúdského poznania svojimi objavmi. 

Smerovanie výskumu na každom praco
visku je do velkej miery ovplyvnené orien
táciou vedúcich osobností. Farmaceutická 
fakulta mala na ne šťastie a aj jej súčasné 
výskumné zameranie nesie do velkej miery 
ich pečať. Farmaceutický výskum je špeci
fický tým, že zasahuje do medicínskej i prí
rodovednej oblasti, používa ich metodiku 
a získané poznatky integruje za vzniku no
vej kvality. 

Základná orientácia výskumu na fakul
te už od jej vzniku je na oblasť liečiv a 
liekov, teda na sféru lekársko-farmaceu-
tických vied. Takto sa prezentovala fakulta 
aj pri zavádzaní grantového systému v ria
dení vedy a bola s ohľadom na počet tvori
vých pracovníkov veľmi úspešná V r 1993, 
kecf sa končila prvá etapa riešenia granta-
mi dotovaných úloh a viaceré z nich sa 
ukončili záverečnými správami, bolo na fa
kulte registrovaných 22 úloh, z nich polovi
ca bola v kategórii A a ostatné v kategórii 
B Okrem toho dalších 7 úloh bolo pokry
tých z inštitucionálnych prostriedkov Situá
cia v r 1994 sa len málo zmenila v počte 
pridelených grantov, je ich 19, podstatne 
však klesla výška pridelených prostriedkov. 

Najvýznamnejšie výskumné úlohy mož
no v súčasnosti zaradiť do nlekolkých 
okruhov. 

Chemický výskum je na počet rieše
ných úloh najbohatší V prvom rade ide 

0 design, cielenú prípravu a štúdium vlast
ností nových potenciálnych liečiv patriacich 
medzi vychytávače voľných kyslíkových ra
dikálov, látky s účinkom na kardiovaskulár
ny systém, lokálne anestetiká, antimikrób-
ne a cytotoxické látky, ale aj zlúčeniny 
s inými farmakologickými účinkami. Pri cie
lenej príprave ide o syntézu zlúčenín s pre-
dikovanými vlastnosťami, čiže vlastne "šitie 
na mieru", ktoré je  možné pri využití súčas
ných poznatkov, moderných prístupov 
a výpočtovej techniky. Modifikáciami che
mických štruktúr sa pritom dosahuje opti
malizácia charakteru novej zlúčeniny - poč
núc jej fyzikálno-chemickými vlastnosťami 
(ako je rozpustnost, agregačná schopnosť 
a i.) cez farmakologickú účinnosť a farma-
kokinetiku, až  po neškodnosť pre človeka 
(nízka toxickosť, odstránenie alebo minima-
lizácia nežiaducich vedľajších účinkov) 
1 pre životné prostredie (biodegradabílita 
mikroflórou odpadových vôd pri zlúčeni
nách, ktoré by sa používali vo väčších 
kvantách). Takto každoročne uzrú svetlo 
sveta v laboratóriách fakulty desiatky no
vých syntetických zlúčenín, ktoré prejdú 
okrem nevyhnutných chemických a fyzikál-
no-chemických analýz a| základnými testa-
mi biologickej účinnosti Najperspektívnej
šie z nich sa dostanú aj d o  dalšieho skúša
nia Cesta vývoja nového liečiva je tŕnistá 

a od syntézy po uplatnenie v o  farmaceutic
kom priemysle trvá v súčasnosti aj 15 ro
kov. Niektoré zlúčeniny, ktoré sa zrodili na 
fakulte, sú už v štádiu, kecf možno uvažo
vať o klinickom skúšaní. Jednoduchšie je to 
v prípade dezinfekčných a antiseptických 
prípravkov, kde je čas od nápadu po jeho 
realizáciu v praxi podstatne kratší, čo sa 
prejavilo aj na produktivite fakulty. Jodona-
ly, Lechlor, Ledezin, Dusept, Dezol, Multi-
sept vznikli, boli vyvinuté a prešli základný
mi skúškami vo fakultných laboratóriách. 

Popri chemickej syntéze patrí k domi
nantám fakultného výskumu aj chemická 
analýza, ktorá má klúčový význam nie
len vo farmácii, ale aj pri ochrane život
ného prostredia. Vypracovali sa metódy 
mikroanalýzy aj stopovej analýzy liečiv, ale 
aj iných látok s významnou biologickou ak
tivitou, napr pesticídov tak, aby po separá
cii z biologického materiálu bolo možné ich 
stanoviť v zmesiach 

A j  farmakologický výskum sa orientuje 
na nové biologicky aktívne látky ako poten
ciálne liečivá Okrem už spomínaných 
látok pôsobiacich lokálne anesteticky alebo 
účinkujúcich na srdcovo-cievny systém 
sú to aj komplexné zlúčeniny, pôsobiace 
protizápalove, antipyreticky, antiulcerózne 
a rádioprotektívne. Pre výskum civilizač
ných chorôb a možností ich terapie sa vyvi
nul optimálny zvierací model, na ktorom sa 
dajú študovať tak morfologické, biochemic
ké a fyziologické zmeny pri hyperlipidémii, 
ako aj možnosti ich farmakologického ov
plyvnenia. Okrem i.iého sa tento model 
uplatnil aj pri skúšaní látok ovplyvňujúcich 
produkciu voľných kyslíkových radikálov 
v krvných bunkách. Vyvinuli sa aj cfalšie 
modely patologických procesov, a to 
chorôb srdca a aterosklerózy, na ktorých 
sa sledujú účinky potenciálnych terapeutík 

K farmaceutickému výskumu par 
excellence patrí vývoj nových liekových 
foriem, ktorý v ostatnom období prežíva 
v celosvetovom meradle svoju renesan
ciu a priniesol do tejto oblasti prevratné 
novinky. Fakulta sa pripojila k tomuto tren
du výskumom liekových foriem s riadeným 
uvoľňovaním a distribúciou liečiva Pri ria
denej liberácii liečiv sa uplatnili pomocné 
látky rozličného zloženia i vlastností, a to 
tak už vyrábané ako aj novo vyvinuté Bez
prostredne na tento výskum nadväzuje a| 
vývoj optimálnych liekových foriem pre 
niektoré už po iných stránkach overené lie
čivá, ktoré sa dostávajú do praxe 

Interakcia biologicky aktívnych zlúčenín -
potenciálnych liečiv s cieľovými miestami 
ich pôsobenia na bunke sa študuie aj bio
fyzikálnymi metódami na úrovni membrán 

a matematickými metódami sa analyzuje 
ich interakcia s receptormi. 

Rastlinné liečivá boli síce dynamickým 
rozvojom ich chemických partnerov za
tlačené do úzadia, nikdy však nezapadli 
do zabudnutia a aj v súčasnosti je cca 
30% používaných liečiv biologického 
pôvodu. Návrat fytoterapie na miesto, kto
ré jej patrí, je sprevádzaný síce konjuktú-
rou laických liečiteľov, renesanciu však pre
žíva aj vedecký prístup k terapii biologický
mi produktmi Moderná farmakognózia sto
jí na báze chémie a farmakológie, ale aj 
biochémie a genetiky. Jej produktami sú 
definované zlúčeniny izolované z rastlín 
alebo živočíchov, so známou štruktúrou 
i vlastnosťami, predovšetkým farmakologic
kými. Bádanie v tejto oblasti má na fakulte 
dlhodobú tradíciu a dobré zázemie v Zá
hrade liečivých rastlín. V ostatnom období 
boli v strede záujmu antioxidačné a imuno-
modulačné vlastnosti liečivých rastlín, ako 
aj biosyntéza alkaloidov v rastlinných kultú
rach pestovaných in vitro Liek a liečivo sú nielen cieľom ale aj vý
chodiskom niektorých úloh fakultného 
výskumu. Možno uviesť predovšetkým ana
lýzu spotreby liečiv v jednotlivých kategó
riách obyvateľstva, čo sú základné údaje 
pre liekovú politiku v našom zdravotníctve 

Nedostatok finančných prostriedkov patri 
k notoricky známym problémom rozvoja 
vedy a výskumu. Aj  napriek sľubne sa vyví
jajúcej spolupráci s niektorými farmaceutic
kými podnikmi, najmä s a s. Slovakofarma 
Hlohovec, nemožno v najbližšej budúcnos
ti zakladať financovanie výskumu na fakulte 
na iných zdrojoch než na prostriedkoch 
z rozpočtu a grantovej agentúry K pred
nostiam fakulty patrí tiež publikačná čin
nosť Za ostatné 4 roky má počet publiko
vaných prác neustále stúpajúcu tendenciu 
prakticky vo všetkých sledovaných kategó
riách Preto je nepochopiteľne rozhodnutie 
Akreditačnej komisie vlády o preradení fa
kulty do kategórie B Z a  najzávažnejší 
dôsledok súčasnei situácie vo vysokom 
školstve však možno označiť unik kvalifiko
vaných, predovšetkým mladých pracovní
kov. ktorí mali a mohli niesť hlavne breme
no pedagogickej i výskumnej prace fakulty 
v najbližších 1 - 2 desaťročiach a ktorí odiš; 
sice za prácou menej uspokojujucou inte
lekt, avšak za neporovnateľnými finančný
mi podmienkami O to viac by sme si mali 
vážiť špičkových odborníkov i perspektív
nych mladých ľudí. ktorí zotrvali na faku'te 
a sú schopní podať kvalitný výkon a| za 
týchto okolnosti Ak vydržia o budúcnosť 
vedy na Farmaceutickej fakulte UK nemusí
me mať obavy 

Doc. RNDr. Dušan Mlynarčik, DrSc.. 
prodekan pre vedu a výskum 
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I N F ř P R C i r f l  

Ц У  
Energie 

ÖMV chráni  ž ivotné prostredie 
Vidíme Ich bežne v susednom Rakúsku, rýchlo sme sl zvykli na prvé z nich aj u nás: reč Je o no
vých, svojou nezvyčajnou zelenomodrou farebnou kombináciou tak trochu provokujúcich čerpa
cích staniciach so značkou ÔMV. Vkusne architektonicky stvárnené, nápadné svojou čistotou, 
priťahujú pozornosť okoloidúcich. Ako ukázala nedávna tlačová beseda flrmy ÔMV Slovensko, 
spol. s r.o., sú však tieto 'benzínky* len povestným vrcholom ľadovca značky ÔMV. 

Združenie ÔMV nesporne patrí k rozhodujúcim hospodárskym 
subjektom rakúskeho priemyslu. Plne integrované a vzájomne sa 
dopĺňajúce výrobné odbory Energia, Chémia a Umelé hmoty 
spoločne tvoria ucelený reťazec zhodnocovania surovín od geo
logického prieskumu, ťažby ropy a zemného plynu cez ich spra
covanie až k spotřebŕteľovi. ÖMV je nositeľom moderných foriem 
hospodárneho a ekologicky pokrokového využitia energie vráta
ne energetickej koncepcie zameranej na budúcnosť. 

Jadro Združenia ÖMV vzniklo v roku 1955 po uzavretí Rakúskej 
štátnej zmluvy za využitia zariadení vtedajšieho ropného prie
myslu. Od uvedenia do prevádzky v roku 1960 zaznamenáva ra
finéria vo Schwechate nepretržitý rozvoj. Dnes je najväčšou 
a najkomplexnejšou vnútrozemskou rafinériou v Európe. Spra
covateľské kapacity dosahujú 10 miliónov ton ropy ročne. Výrob
né zariadenia zahŕňajú destilačné jednotky, množstvo rafinač
ných a konverzných zariadení, vlastné elektrárne, miešacie za
riadenia, veíkokapacitné nádrže a expedičné zariadenia. 

Rozumieť hiďom 
Hodnoty vytvárajú lúdia. Práve v tomto pretechnizovanom prie

myselnom odvetví rozhoduje o výsledku predovšetkým človek. 
Preto ÔMV pripisuje velký význam vysokej podnikovej kultúre. Je 
pilierom sebavedomia jeho pracovníkov, ktorí si tak získavajú úc
tu aj mimo ÖMV. Združenie vytvára podmienky pre tvorivú klímu, 
v ktorej zamestnanci nachádzajú priestor pre rozvíjanie svo|ich 
schopností. Uplatňuje systém stimulácie, školení a dalšieho 
vzdelávania. V práci sa ÖMV riadi zásadou: Rozumieť lúdom, 
chápať životné prostredie, zvládnuť techniku. V stredobode úsilia 
je  zákazník a jeho potreby a požiadavky. 

Ak dnes podstupuje ÖMV náročnú transformáciu z postavenia 
lídra na domácom poli na "hráča" v novom stredoeurópskom tr
hovom prostredí, oporou sú hodnoty zakotvené vo filo
zofii podniku: Myslenie presahujúce úzke hranice od
boru a rozhodné konanie pracovníkov. 

Chápať ž ivotné prostredie 
Zásady konania spoločnosti ÖMV sa odvíjajú zo zá

kladného princípu 'Podporovať aktívnu a rozvážnu 
ochranu životného prostredia". Ochrana životného 
prostredia je  neodmysliteľným predpokladom dosaho
vania rentability. Preto sa aj výroba orientuje na "čisté 
technológie" a na uplatňovanie ekologicky progresívnej 
techniky. Výrobky neznečisťujúce životné prostredie za
znamenávajú úspech. Intenzívna propagácia ÔMV na 
verejnosti s cieľom zabezpečiť informovanosť o jeho 
ekologickej filozofii je samozrejmou súčasťou práce. 
Združenie víta každú príležitosť na výmenu názorov 
s kritikmi a inak zmýšľajúcimi ľuďmi. Je totiž presvedče
né, že je to vhodná cesta na zbližovanie rozdielnych 
stanovfek. Svoje Know-how dáva k dispozícii aj pri kon
cipovaní normatívnych dokumentov a predpisov týkajú
cich sa životného prostredia. 

Zvládnuť techniku 
Práca teamu vedeckých pracovníkov je zameraná na 

výrobu bio-masív, ktoré pri i po použití majú minimálny 
vplyv na prirodzenú rovnováhu atmosféry, vody 
a pôdy. 

Tieto produkty spĺňajú nasledovné kritéria: 
- výroba z obnoviteľných surovín 
- neutrálnosť voči životnému prostrediu pri výrobe 

- fyziologická nezávadnosť 
- vylúčenie vzniku toxických látok pri rozpade 
- rýchla biologická odbúratelhosť po použití 

Jednoducho povedané - bioprodukty ÖMV sú vhodné na po
užitie v ekologicky citlivých aplikáciách. Sú vyrábané na báze 
čisto prírodných rastlinných olejov ako repkový olej a syntetic
kých esterov. 

V poľnohospodárstve a v lesnom hospodárstve sa široko použí
va mazanie so stratou, pričom stále hrozí nebezpečie vzniku ne
tesností alebo poškodenia systémov olejového mazania 

Použitím biologicky odbúrateľhých olejov spoločnosti ÔMV ako 
sú napr. Biosegarol E 100. Biogear, Biohyd M. Biohyd MT. Bio-
ti yd MS, Bioversal, Biomix a ďalšie sa vylučujú dlhodobé regene
rácie, typické po úniku ropných produktov Výskum a vývoj bo-
masív, ktorý pretrváva s ohľadom na potreby trhu, umožňuie ďal
šie rozširovanie palety výrobkov ÔMV 

Ochrana životného prostredia znamená pre ÔMV poznať 
a chápať vzájomné súvislosti, rozmýšľať v alternatívach 
a hospodárne využívať zdroje s pocitom zodpovednosti za 
budúcnosť. 

Ak chcete byť bližšie Informovaní o biologicky 
odbúrateľhých olejoch ÔMV zavolajte alebo nepri
te  nám. 

ÔMV Slovensko, s f » l .  s r.o. 
Ružová dolina в 
824 07 Bratislava 
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A k c i a  3 9  
Opäť sa v á m  hlásim s najnovšími informá

ciami týkajúcimi sa nášho "slávneho" cesto
vania MHD d o  Mlynskej doliny. Skôr ako si 
prečítate odpoveď námestníka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy pána 
RNDr. Tibora Kiačanského, pár riadkov 
o ďalšom postupe. 

V utorok 15. 11. 1994 sa uskutočnila spo
ločná porada študentských zástupcov UK, 
z ktorej vzišiel ďalší postup. Dohodli sme 
sa, že sa napíše ešte jeden otvorený list ria

diteľovi MHD a primátorovi Bratislavy, v kto
rom ich vyzveme na dialóg. V prípade, že 
nebudú ochotní s nami jednaf, uskutoční
me pochod po trase linky 39 z Mlynskej 
doliny zatiaľ po Račianske mýto. 

A teraz už ten sľúbený list, ktorý uvádzam 
v plnom znení: 

Vážená Rada študentov VŠ SR. 
Vaše pripomienky a návrhy na zlepšenie situácie v MHD v Bratislave 

sme spoločne konzultovali s pracovníkmi oddelenia dopravy Magistrátu 
hl. mesta SR Břetislavy, Dopravného podniku Bratislava, as. a Útvarom 
dopravného inžinierstva M. mesta SR Bratislavy, ktorý súbežne vykonával 
prieskum obyvatelstva aj merania kvality MHD. Z vykonaných prieskumov 
vyplynuli nasledovné závery: 

- Prieskum vyťaženosti liniek č. 100 a 36 ukázal, i» kapacita па ľwke 
č. 36 v smere od Bajkalskej po Ostredky nebola adekvátne využívaná, 
preto sa ponúkaná kapacita znížila a základná linka č. 30 sa posilnila lin
kou č. 31 po Trnavské mýto. 

- Podstatnú časí študentov v komplexe ŠD - Mlynská dolina tvoria štu
denti VŠ sidiiacich v centre mesta (Nám. Slobody, Satirikovo nám.), pre
to nemá význam predtžoveí trasu z Trnavského mýta na Bajkalskú, čo po
tvrdili aj prieskumy z mája t. r. Obslúženie časti Ekonomickej univerzity pri 
Zimnom štadióne (dwhá časí sidU v Petržalke) dostatočne pokrýva кара-
ска linky Č. 39. 

- Za zváženie stojí 'starý" problém, rozloženie času nástupu študentov 
na raňajšie vyučovanie. Vhodnou úpravou začiatkov vyučovania v rozme

dzí od 7,00 do 9, 00 trod, by nedochádzalo ku krátkodobému preplňova
niu prostriedkov MHD v čase špičky 

- Požiadavke zvýšiť počet spojov na 12 za hodinu (linky č. 31 a 36) sa 
v súčasnosti približuje výprava 10,в spoja - priemerne každých 6-7 minút 
jeden spoj. 

- Pubadevka na predĺženie premávky linky č. 31 je akceptovaná prida
ním odchodov z Jeiatíčovej ul. (posledný odchod о 22.02 hod J. 

- Predĺženie prevádzky do 24,00 hod. nemožno akceptovst. пакоЛо 
v rámci mesta platí ukončenie prevádzky všetkých liniek do 23,00 hod. 

• Kumuk»anie vozidiel na konečných býva z dôvodu povinnej premáv
ky vodičov danej predpismi a tým, že sociálne zariadenie na tejto trase 
sa nachádza práve v Slávičom údolí. 

• Trasy nočných vozidiel sa realizujú na /ednotlivých mestských radtá-
lach a nie ako okruhová zberná linka. Tieto radiálne linky zabezpečujú 
nočné prepojenie jednotlivých sídlisk s centrom mesta v priamej trase. 

L/at zo dňa 13. 6. 1994 DPB, as. obdržal a z jeho podnetu sa zrealizo
vali prieskumy, ktorých vyhodnotenie a spracovanie si vyžiada určký čas 
a následne možnú úpravu. 

Č o  k tomu listu dodaf, snáď len tolko ako je bežné v dnešnom svete NO COMMENT. Roman Bíro 

V ŠD chýba viac ako 2 000 miest 
Je už všeobecne známe. 2e súčasný stav v poskytovaní ubytovacích 

služieb v študentských domovoch UK (cfalei len ŠD) je takmer katastro
fálny. Problém je v dvoch rovinách, a to jednak v nedostatku ubytovacích 
kapacít ako aj v zlom stave niektorých ŠD UK, zvláäf ŠD UK L. štúra - át
riové domky, ktoré už nevyhovujú ani základným hygienickým normám. 
Pri nedostatku finančných prostriedkov je údržba a oprava týchto zaria
dení minimálna, orientuje sa hlavne na odstránenie havárijných situácií. 
Pri stave, keď sa neinvestuje do obnovy a údržby budov a technologic
kých zariadení hrozí, že aj tieto vo veľmi krátkom čase budú z technic
kých dôvodov vyradené z prevádzky. 

Pli náraste počtu študentov UK deficit v počte ubytovacích miest 
v ik. r. 1004/05 predstavuje 2 033 neubytovaných. Počet žiadateľov 
o ubytovanie k 1.0.1004 bol 10 578 a ubytovaných v ŠD UK bolo 8 545 
študentov UK (bez študentov-manželov). V porovnaní s rovnakým ob
dobím minulého roka deficit ubytovacích miest zostal na tej istej 
úrovni. To, že nevzrástol je aj vdaka tomu. že UK od šk.r 1994/95 nepos
kytuje ubytovacie služby pre študentov VŠVU a že EU a STU refundujú 
UK ubytovacie miesta za ubytovanie svojich Studentov-manželov v ŠD 
UK L. Štúra - III. stavba VŠI. Aj v Sk. r. 1994/95 sú študenti troch fakúlt UK 
ubytovaní v náhradných ubytovacích zariadeniach v domovoch mládeže 
pri stredných odborných učilištiach (ďalej DM pri SOU), ktoré disponujú 
volnou ubytovacou kapacitou využívanou na komerčné účely. V týchto 
zariadeniach je ubytovaných len 213 študentov UK, nakolko SOU zmenili 
celkovú filozofiu úhrady poplatkov za ubytovanie. Fakulta musí byt fi
nančným garantom za ubytovanie študenta počas šk.roka, kedže poplat
ky za ubytovanie v DM pri SOU sú takmer 3-násobne vyššie ako v ŠD UK 
(600 - 800,- Sk za mesiac). V súčasnosti u nás neexistujú žiadne iné for
my ubytovania pre študentov, iba teoretická možnost nájsf si tzv. privát 
ktorý je pre väčšinu študentov cenovo neprijateľný. 

Vychádzajúc z danej situácie, UK navrhla MšaV SR iniciovať rokovanie 
s príslušnými rezortami - Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom 
dopravy a spojov SR, aby umožnili prevod rezortných DM pri SOU do re
zortu školstva. MŠaV SR tento návrh prijalo ako svoju úlohu v rámci zá
verov z porady prorektorov a zástupcov študentov dňa 25.3.1994 Zatiaľ 
však doterajšie rokovania, žiaľ, nepriniesli pozitívne výsledky, momentál
ne ostali na mŕtvom bode 

Ing. Garová 

^ NOVÁ CENA ^ 
STRAVNÝCH LÍSTKOV 

V záujme dodržania odporúčaných výživových dávok, přemet
nutých do energetickej a nutričnej hodnoty obeda (cca 3675 kJ 
pre kategóriu študentov VŠ), ako aj následne nedostatočnej výš
ky surovinového limitu, bolo potrebné pristúpiť k úprave finanč
ného limitu na nákup potravin, v súlade s rozhodnutím MšaV SR 
č.j. 2342/1994-sekr., súčinnosťou od 1.11.1994, nasledovne. 

Celková hodnota stravného lístka pre študenta je 23,70 Sk, 
z toho študent hradí 18,- Sk a dotácia z o  štátneho rozpočtu na 
nákup potravín a úhradu osobných a vecných nákladov je 5,70 
Sk (okrem študentov FTVŠ). Zvýšenie ceny stravného lístka išlo 
na úkor stravníka-študenta V porovnaní s doterajšou cenou 
predstavuje zvýšenie poplatku za stravu 3,- Sk. (t_G.) 

Postel nad zlato 
- Katka, viem že sa ti neušla postel na internáte. Kde teda bývaš? 
- Musela som si nájsf podná/om. Stojí ma 1000 Sk mesačne, ale poz

nám aj takých, čo od nich pýta/ú 1500 konin. 
- To je dost vela peňazí. Co na to rodičia? 
- No čo môžu ! Sú radi, že som na výške Ale snažím sa im to finanč

ne ulahčrt privyrábam si. Chodím dvakrát do týždňa uprttovat 
-A čo ty, Martin Tiež sr nedostal ubytovanie Kde spávaj? 
- Ak ma neprezradte, tak poviem. Mal som šťastie Známi chalani ma 

zobrali k sebe na čiemo na internát Ešte že válandy majú ctrojké epe-
dá Spacák mám svoj. V obe je sice 'husto', sme tam štyna, ale dá sa 
to cez týždeň vydržet Na sobotu a nedelu chodím domov 

UM 
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EDITORIAL 
Novembrové Študentská dni 

'94 pät rokov po vypukli v Ela
me pondelkovou večernou 
střelbou -šampanského. Sláv
nostne strieľali zástupcovia 
študentských parlamentov, 
sponzorujúcich firiem, minis
ter školstva, aj študenti, ktorí 
predtým preliali krv v zdra
votných strediskách inter
nátov pre život iných. 

V utorok sa zábava rozprú
dila v E lame aj Unicu. V rámci 
Bierfestu sa sútaiilo o Velkú 
cenu v pití piva, ktoré bolo fajn 
a lacné (5 Sk). 

V stredu na pamätnom ná
mestí symbolicky horeli svie
čky, vzplanuli spomienky a 
vytryskli tóny hudby (Mary Co 
Run, Robo Grigorova i.) 

Shvá velkej politiky ani he
slá študentských vodcov na 
sklamanie niekoľkých skôr 
narodených neodzneli. 

Ten, kto bol naladený po
liticky, prišiel vo štvrtok na 
námestie SNP manifestovat 
za demokraciu a potom sa 
mohol zabavit opát v Elame. 

Záver študentského týždňa 
sa niesol v znamení športu. 
Hral sa basket o pohárRŠVŠ 
a súťažilo sa na/nä netradične. 

Večerný čas patril repre beá-
niám národohospodárov a 
strojárov. Ak ste nemali náladu 
na dlhé róby a tvrdé goliere s 
motýľmi, bola naporúdzi šou v 
Elame a ideálna príhžitosfob
javiť novú študentskú lásku... 

KATA BEŇADIKOVÁ 

(Študentským perom 

o "N rs^~-pJj 

>0 

O činnosti bratislavskej antény AEGEE 

Riešia aj problémy lásky 
Fórum európskej mládeže (AEGEE) 
združuje v súčasnosti vyše 17 antén 
(miestnych organizácií) v 38 štátoch. 
Jeho základnou úlohou j e  šlrif pria
teľstvo a dobré vzfahy v záujme budo
vania jednotnej Európy bez hraníc. 
O aktivitách bratislavskej antény 
AEGEE, ktorá vznikla v roku 1991, 
hovoríme s jej prezidentom Jaro-
mírom Novákom (na obr.). 

UAŠA ALMA MATER 

- Z najbližších akcií to bude už 
tradičná silvestrovská lyžovačka 
od 29. decembra do 4. januára v 
Bardejovských Kúpefoch spojená 
s oslavou Nového roka. Azda sa 
tam stretneme aj s predstavitef-
mi Pripravného olympijského vý
boru a podebatujeme o kandida
túre Popradu na Zimné olympij
ské hry 2002. 

Na tohtoročnej letnej uni
verzite v Bratislave sa hovo
rilo aj o príprave originálnej 
konferencie o láske... 

- Áno, vo februári1995, na svia
tok sv. Valentína, chceme uspo
riadal konferenciu o láske - jej 
formách a mieste v spoločnosti, 
okrem iného aj o psychológii a 
kultúre lásky, homosexualite, fe
minizme, hrozbe AIDS. Spestre
ním by mala byf výstava karikatúr 
na tému vzfah muža a ženy, či 
manželský trojuholník. 

Ako zabezpečujete svoje 
akcie po finančnej stránke? 

- Sponzorov nachádzame vefmi 
tažko. Oslovujeme všetkých, čo 
by mohli pomôcf. Mnoho našich 
členov - žurnalistov sa stará o 
publicitu v masmédiách. Rozhlas 
a televíziu pozývame na každú 
našu akciu. Ináč, letné univerzity 
si hradia účastníci sami (4000 Sk) 
a kongresy sú väčšinou zadarmo 
alebo za malý poplatok (500 Sk). 

VäčSina členov A E G E E  
Studuje na UK. Pomáha vám? 

- Mala by, lebo našou činnostou 
robíme dobré meno nielen Slo
vensku a Bratislave, ale predov
šetkým jej. Sme radi, že nám 
univerzita dáva k dispozícii pred
náškové miestnosti a vdačni sme 
prednášatefom, ktorí sa zriekajú 
honoráru. 

A čo nečlenovia, ktorí majú 
záujem o vaše akcie? Kde sa 
môžu prihlásiť? 

- Sú vítaní Dvere našej kance
lárie v ŠDLŠ B 1203 sú otvorené 
každú stredu od 20. do 22. hodi
ny. Naše podujatia sú bezplatné, 
s výnimkou letných univerzít a 
Silvestra. 

Organizujete aj nejaké 
spoločné európske akcie? 

- Vlani sme organizovali putov
nú trojtýždňovú letnú univerzitu, 
ktorá sa začala v Prahe, pokra
čovala v Bratislave, Viedni, Buda
pešti a končila sa v Záhrebe. 
Bratislavská anténa so svojou i-
deálnou geografickou polohou a 
s mnohými študentmi zo sused
ných krajín v našich radoch by sa 
chcela stat akýmsi spojovacím 
mostom medzi Západnou a Vý
chodnou Európou. 

Zhovárala sa 
SLÁVKA BLAZSEKOVÁ 

J e d n o u  v e t o u  

* V novembrovej sútažl štu
dentov - programátorov z 26 
európskych univerzit v Zürt-
chu obsadil slovenský tlm v 
zložení P. Moderly, L. Kls a 
M. Stanek druhé miesto a 
priamo postúpil do svetové
ho finále v marci 1995 v Na
shville (USA). Zvíťazili Stu
denti z Ludwlgovej univerzi
ty vo Freiburgu. 

* Na UK študuje 1031 za
hraničných študentov (z to
ho 395 Študentiek) z 85 krajín. 
Po vyhlásení samostatnosti 
Slovenska Ich najviac po
chádza z Českej republiky. 

* Prvý semester Filozofic
kých večerov zameraných na 
krestanskú filozofiu betl pod 
vedením Dr. A. Hlinku vidy v 
stredu a vo Štvrtok od 18. h 
na Stavebnej fakulte STU. 

* Zbierku hračiek pre men
tálne a zrakovo postihnuté 
deti z osobitnej Školy v Le
voči zorganizovala Peda
gogická fakulta UK. 

* Komorný vokálny súbor 
Comenlus hľadá nové záu
jemkýň« o vokálny spev. Prfd-
te v stredu o 18. h do poslu
chárne č. 2 na áafku. 

A Prievan Je názov Stu
dentských novin, ktoré zača
li vychádzať práve 17. no
vembra a zadarmo. 

* Viazané ročníky rozličných 
slovenských periodík ponúka 
zo svojich fondov SPK na 
Klariskej za symbolických 5 
korún. 

* Na telefónnom čísle 07/49 
58 88 vám od pondelka do 
piatku pomôže rieSif problé
my Linka dôvery mládeže. 

* Večery autentického fol
klóru organizuje Matica spolu 
s Folklórnou úniou v reš
taurácii U Detvana na La-
zaretskej. 

Pohľad do študentského hrnca potvrdzuje 
starý známy výrok o tom, že nielen chlebom je 
človekživý. Namôjveru, výber používaných a 
požívaných potravin je žánrovo pestrý. Ne
menej bohatá je i škála technologických spra
covaní. Azda najpopulárnejšie sú špagety na 
mnohoraké, viac či menej bizarné spôsoby: 
spagetti bolognése pre vyslovených la
bužníkov, zlepenec so sardinkami a starým 
lečom pre menej náročných, no a ked pri 
hlbokých filozofických dišputách znenazdajky 
vyvrie všetka voda, na svete je nová kulinář
ská špecialita - špagety zapekané. 

O stupienok nižšie na rebríčku obľúbených 
študentských poživatin sú vajcia. Poskytujú 
tisíce variantov umeleckého stvárnenia od 
notoricky známej a milovanej praženice až 

Pohľad 
až do hrnca 

po, prepytujem, záprdok, akoby náhodou 
rozpľasknutý pred dverami vášho tajného 
favorita. 

Po dvoch klasických stáliciach internátneho 
menu závisí hierarchia delikates priamo ú-
meme od stavu študentskej peňaženky a 
iných sociálnych činiteľov. Aj na akademickej 
pôde platí porekadlo o láske prechádzajúcej 
cez žalúdok. 

Študentky, ktoré už našli svoj prechodný či 
trvalý profajšok, to so zostavovaním a-

traktivneho jedálneho lístka verv nemajú ľahké 
V ich kruhoch sú populárne mrazené tovary a 
Vitana je skutočne vítanou spoločníčkou. 
Osvedčeným trhákom je "francúzska sáč 
ková". 

Nuž, kulinárčenie na internáte а veci s tým 
spojené sú nevyčerpateľnou studnicou ži
votných právd a skúsenosti a majú svoje 
neopakovateľné čaro. Najmä vtedy, ked sa 
cez víkend môžete doma konečne chutne a 
dosýta najest. Dobrú chuf vám praje 

KATAR/NA PAVÚKOVA 

Túto stranu pripravili Studenti Kated
ry žurnalistiky FIF UK pod vedením 

Ivy Librovej 


