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NASA UNIVERZITA 
Čas predsavzatí 

Býva dobrým zvykom, že s príchodom no

vého roka sa rodia v našich mysliach rôzne 

predsavzatia - niektoré reálne, ako výsledni

ce ciefového snaženia, iné iba v r o v n e  snov 

a túžob splnitelné z a  predpokladu 'ak...' ale

bo zázraku. 
Čas predsavzatí neobišiel ani  nás, redak

ciu Našej univerzity. Možno ste si všimh, že 

koncom minulého roka sa objavili v našich 

novinách nové rubriky hovoriace k aktuál

nym univerzitným alebo univerzíno-spolo-

čenským témam, mapujúce vedeckovýs

kumnú činnost a jej výsledky, resp. rubrika 

venovaná študentským problémom K spo

lupráci sme získali študentov Katedry žurna

listiky FiF UK, ktorí z a  pomoci vedenia kated

ry pripravujú poslednú stranu sami. Je na

šim novoročným predsavzatím vydával ča

sopis, ktorý by si s chuťou a záujmom prečí

tali učitelia, vedeckí pracovníci, zamestnanci 

aj študenti univerzity. Radi by sme zvýšili po

čet strán, dosiahli aktuálnosť a pestrosť te

matiky, zvýšili žurnalistickú kvalitu článkov, 

teda dali novinám takú tvár, akú si zaslúži 

meno a kredit Univerzity Komenského. Pri

tom sa však nezaobídeme bez pomoci fa

kúlt, bez prísunu aktuálnych informácii, čo 

jednotlivé pracoviská pripravujú alebo čo mi

moriadne sa udialo, o čom by mala vedieť 

celá univerzitná obec. Naše noviny posiela

me aj  na iné vysoké školy na Slovensku i do 

ČR a prezentácia univerzitného diania na

dobúda, tak povediac, širší, dokonca medzi

národný rozmer. Navyše každú zaujímavú 

informáciu poskytujeme všetkým novina 

rom, ktorí sa profesionálne zaoberaiú prob

lematikou vysokých škôl. Privítali by sme, 

keby ste aj Vy. naši čitatele, pridali k svojim 

novoročným predsavzatiam rozšírenie kon

taktov s našou redakciou stačí oznam ale

bo správa v elektronickej pošte, odkaz, tele

fonát, niekolko stručných riadkov. 
Ďakujeme všetkým, ktorí do dnešného 

drta nám s časopisom pomáhali a tešíme sa 

na nových prispievatefov. A novoročné žela

nie ? Troška mágie neuškodí. Ak ziátate čís

lice nového letopočtu, dostanete číslo 24. 

Dvadsaťštyri hodín má deft a my Vám želá

me, aby každá hodina prežitá v tomto roku 

bola prijemná. 

redakcia Na&ej univerzity 

TJ'95 
Vážené kolegyne a kolegovia, 
profesori, docenti, 
vedeckí a ostatní pracovníci, 
milé študentky, milí študenti, 

Univerzita Komenského si zapísala ďalší rok do svojej už 75 ročnej 
novodobej histórie. I my sme o rok starší, dospelejší, skúsenejší. Sme 
členmi akademickej obce našej Alma mater, ktorá je tvorcom i prota
gonistom vzdelanosti, vedeckého poznávania, národnej kultúry i ná
rodných tradícií. Sme pracovníkmi inštitúcie, ktorá je stánkom akade
mických práv a slobôd, nositeľom i garantom demokracie, názorového 
pluralizmu, tolerancie a všeľudských hodnôt. Sme kolektívom ľudí, kto
rých právom i povinnosťou je tieto hodnoty rozvíjať a odovzdávať ďal
ším generáciám a zabezpečovať duchovnú i materiálnu prosperitu ná
šho národa. Úprimne Vám všetkým želám, aby ste toto naše poslanie 
naplnili činorodou prácou v pokojnej a ničím nerušenej atmosfére. 

Lekár je každodenne konfrontovaný s ľudským utrpením. My, lekári, si 
hádam najviac uvedomujeme, že zdravie je tým najcennejším pokla
dom, ktorým nás ProzretelYiosť obdarila. Všetky naše problémy a sta
rosti sa stávajú bezvýznamnými v momente, keď toto zdravie stratíme. 
Na prahu nového roka 1995 Vám úprimne želám, aby ste tento rok i tie 
budúce prežili v zdraví, pohode a spokojnosti na pracovisku i v kruhu 
Vašich rodín. Želám Vám veľa lúdského porozumenia, tolerancie 
a úcty. Želám Vám mnoho pracovných a štúdijných úspechov, želám 
Vám plné priehrštie lúdského šťastia. A našej staroslávnej Alma mater 
želám, aby vychovala čo na/viac skvelých a vzdelaných Ibdĺ. 

Váš 
Juraj Švec 

V Novom roku 1995 
praje 

Nadácia Študentská banka 
Univerzity Komenského 

svojim členom, 
sympatizantům ako aj 

neskoriim darcom 
veľa šťastia, zdravia 

a pracovných úspechov. 

Správna rada 
Nadácie Študentská banka UK 

((. úitu: 838-583/5200) 

Z OBSAHU: 

0 Je ohrozená prestíž UK? 
0 Prvé výročie Katedry 

A. Dubčeka 
0 Vyznamenanie 

administratívnym 
pracovníkom UK 

0 Predstavujeme novú 
katedru 

0 Vedenie UK ďakuje 
študentom 

0 Opäf sa hlási katedra 
žurnalistiky 



• O Univerzite Komenského sa hovorí, že ako najstaršia, 
najväčšia a najvýznamnejšia vysokoškolská inštitúcia je 
"vlajkovou lod'ou" slovenského vysokého školstva. S tým, samoz
rejme, súvisí aj miera jej spoločenskej prestíže doma aj v zahra
ničí. A k ú  autoritu m á  U K  v zahraničí ? 

- Po roku 1989 sa prestíž U K  v zahraničí nebývalým spôsobom zvýšila 
nielen vďaka osobnostiam, ktoré stáJi a stoja na Čele univerzity, ale aj 
otvorením hraníc pre osobné styky, vedecké kontakty a publikačnú čin
nosť. Formálne a nereálne zmluvy U K  so zahraničnými univerzitami sa 
zrušili, vznikli nové na úrovni jednotlivých pracovísk, postavené na osob
ných kontaktoch Špičkových ve
deckých pracovníkov a zamerané 
na konkrétne projekty. Množstvo 
nových medzinárodných projektov 
potvrdilo vedecký potenciál UK, 
čo prispelo k zvýšeniu jej prestíže 
aj v zahraničí. V ostatnom období 
nárast zahraničných kontaktov vr
cholí. Obávam sa však, že  v do
hľadnej budúcnosti dôjde pravde
podobne aj k ich miernemu pokle
su, predovšetkým v dôsledku stá
leho znižovania finančných pros
triedkov určených na vedu. Je myl
né sa domnievať, že  hlavným posla
ním vysokých Škôl je učiť. Hlavnou 
úlohou vysokých škôl všade v o  svete je vedecká práca, určovanie tren
dov, vízií, získavanie nových poznatkov a ich následné odovzdávanie Štu
dentom. A pokiaľ sa veda nerobí na príslušnej metodickej a prístrojovej 
úrovni, tak výsledky môžu byt síce myšlienkovo výborné, ale nie sú "first 
class*. Treba jasne povedat, že materiálne vybavenie vedy na univerzite 
sa degraduje, najmä v dôsledku nemožnosti takej obnovy prístrojového 
parku, aký si súčasná veda vyžaduje. Odborníci odchádzajú, pretože tu 
nemôžu realizovať svoje myšlienky a to, pochopiteľne, zanecháva stopy 
aj na prestíži U K  v zahraničí. 

• Ak by sme chceli porovnat úroveň U K  s ostatnými zahranič
nými univerzitami - ako by obstála ľ 

- Mal som možnosť vidieť dosť zahraničných univerzít v Európe, USA 
i Kanade. A k  by som mohol s nimi porovnávať našu univerzitu, tak by 
som povedal, že U K  má v súčasnosti lepšiu ako priemernú európsku 
úroveň. T u  však treba povedať aj to, že máme niektoré vedné odbory 
a vedecké a pedagogické osobnosti, ktorých úroveň je naozaj svetová. 
Špičková úroveň vysokej školy je daná špičkovými výsledkami najmä jej 
vedec<ej práce, ktoré sa hodnotia istými kritériami. N a  popredných uni
verzitách sú kritéria hodnotenia výsledkov vedy veľmi prísne a tvrdé, na 
úrovni svetových parametrov, inde sú mäkšie, čo samorejme vedie aj 
k mäkkosti kvality. Preto aj medzinárodná prestíž U K  závisí' od toho, 
aké výsledky vedy produkujeme, ako sa prezentujeme v medzinárodne! 
vedeckej komunite. Po roku 1989 Vedecká rada U K  a vedecké rady via
cerých fakúlt zaviedli hodnotiace kritéria pre schvaľovacie pokračovanie 
profesorov, doktorov vied a docentov, ktorých kvalita bola zjavne sve
tová. S ľútosťou treba ale konštatovať aj to, že  v súčasnosti sa postupne 
začína z prísnych kritérií zľavovat, resp. sa na niektorých fakultách uva
žuje o zmäkčení už prijatých pravidiel. A už žiadnom prípade neobstojí 
tvrdenie, že je potrebné z prísnych kritérií zľaviť, aby sme mohli zaplniť 
medzery vznikajúce odchodom odborníkov 

• Môžeme aj v súčasnej materiálnej situácii hovoriť o kvalite 
vedeckej práce na U K  ľ 

- Ešte áno. v mnohých oblastiach áno, najmä na tých pracoviskách, kde 

sa podarilo nadviazať zahraničné kontakty, získať granty, kde teda je za

hraničná materiálna podpora. AJe sú aj také pracoviská, ktoré neprekro

čili z hľadiska vývoja bariéru 80-tych rokov a neprispievajú k tvorbe po

zitívneho imidžu univerzity, možno ho i naštrbujú. 
• Povedali ste, že zárukou kvalitne) vedeckej práce a tým aj 

udržania dobrého mena univerzity sú osobnosti, kapacity vo svo-
jom odbore. Budeme ich mať aj v budúcnosti ľ 

- T o  je problém nielen našej univerzity. Priemerný vek profesorov je 
63,5 roka, docentov 58,5 roka Zákon hovorí, že habilitovať a inauguro-
vat je možné iba na pracovisku, kde pôsobí profesor z daného alebo prí
buzného odboru. U ž  dnes mnohé disciplíny vôbec nemajú profesorov 
Viac ako 40 katedier, resp ústavov U K  vedú odborní asistenti, pričom 
na mnohých týchto pracoviskách nie sú docenti a profesori T ý m  sa, sa

mozrejme, nijako nechcem dotknúť kvalitných odborných asistentov. 
Všade v o  svete je však garantom odboru profesor alebo docent. Navyše 
problém nie je iba v tom, že  v priebehu 5 rokov odíde väčšina dnešných 
profesorov do dôchodku, ale aj v tom, že nebudeme mať koho habilito
vať a inaugurovať. Doba potrebná na výchovu osobnosti a získanie prís
lušných vedeckých a vedecko-pedagogických hodností je 10-15 a viac 
rokov. Dnes sme svedkami toho, že  schopná stredná generácia z univer
zity už odišla alebo odchádza na lepšie platené miesta. Neviem si pred
staviť vysokú školu bez profesorov a docentov, nehovoriac o postojoch 
našich partnerov v zahraničí. 

• A k o  vníma U K  naša verejnosť -
akceptuje jej spoločenský význam 
a hodnotu ľ 
- Univerzita Komenského je na Sloven
sku uznávaná ako vedúca vysokoškolská 
inštitúcia V podstate v každom legisla
tívnom orgáne, ktorý nejakým spôso
bom ovplyvňuje chod vysokých škôl. je 
zastúpená aj UK. Č o  sa udeje na naŠ«| 
univerzite, býva dosť Často určujúce 
v rozvoji vysokého školstva ako celku. 
O štúdium na U K  je mimoriadny záu
jem. V školskom roku 1994/95 sa prihlá
silo na U K  asi 20600 študentov, približ
ne 16000 prišlo na pohovory. pn|at sme 
mohli 4330. Teda záujem o štúdium me-

kolkonásobne prevyšuje naše možnosti N a  druhej strane, ak berieme 
do úvahy globálne problémy U K  a v podstate vysokého školstva v SR. 
o ktorých sme hovorili, musíme, žiaľ. konštacovat, i e  v o  verejnosti tak
mer nerezonujú. Veřejnost nanajvýš zaujíma, či sa žiak dostane na uni
verzitu a kolko stojí internát a stravný lístok AJe aké finančné a intelek
tuálne problémy so zabezpečením kvality výučby súvisia - t o  už |e podľa 
verejnej mienky vecou Školy, ktorá si ich má nešit sama. v o  vlastnej 
kompetencii Potvrdili nám t o  výsledky minuloročného výskumu, podľa 
ktorého veřejnost zaradila problémy vysokého školstva ako celku v po
radí dôležitosti nešenia z 11 miest na tretie miesto od konca, tesne pred 
políciu a armádu. 

• Pociťujem v tom však určitý rozpor. N a  jednej strane 
enormný záujem o vysokoškolské vzdelanie, na druhej strane ľa
hostajnosť a nevšímavosť verejnosti k vnútorným problémom vy
sokých škôl, dehonestujúci pohlad na profesiu vysokoškolského 
pedagóga a vedca. A k o  si to vysvetlujete ľ 

- Považujem t o  za pozostatok minulosti, stereotyp socialistického 
zmýšľania, pohľadu na 'neproduktívnu sféru*, ktorá len ujedá z o  spoloč
ného krajca a nič alebo len málo dáva Každý vie, že U K  t u  bola, je a bu
de, že štát musí univerzitu mať a postarať sa o jej jestvovanie Každý po
kladá za samozrejmosť, že je povinnosťou U K  prijímať študentov, vzde
lávať ich bez ohľadu na to, ako sa nabaľujú problémy. A navyše - zatiaľ aj 
takmer zadarmo. Možno, keby sa začalo verejne diskutovať o poplat
koch za vysokoškolské štúdium, tak by sa záujem verejnosti o problémy 
vysokých škôl zvýšil. Získať vysokoškolský diplom sa zdá byt pre veľkú 
časť verejnosti takmer 'nárokovou* záležitosťou. Verejnosť si však ne
uvedomuje ešte jeden aspekt veci, ktorý sa jej môže vrátiť ako bume
rang. Neide iba o t o  - získať vysokoškolský diplom, ale i o to. z akej vy
sokej školy. Inú hodnotu má v o  svete diplom z renomovane| vysoke| 
školy, inú z lokálnej univerzity, na čo sa bežne prihliada pri výbere do 
zamestnania A j  z tohto dôvodu by malo našim ľudom viac záležať na 
osude univerzity. Dnes ešte U K  môže konkurovat aj dobrým zahranič
ným univerzitám. Obávam sa však, že pri súčasnom trende 
'spoločenského uznania a postavenia' vysokých škôl t o  v blízke| budúc
nosti bude už len spomienka Dobré pozície sa veľmi ťažko vybojováva-
jú. Ešte ťažšie sa udržiavajú, ale veľmi ľahko sa strácajú. 

• A perspektívy vysokého školstva ľ 
- Pokiaľ nenastane zásadný zvrat predovšetkým v materiálnom zabez

pečení vysokých škôl, nevidím situáciu ružovo. Utrpí  zahraničná prestíž 
UK a t ý m  aj slovenského vysokého školstva Pri prijímaní stále väčšieho 
ale aj nezmeneného počtu študentov, k čomu nás núti tlak okolia tak 
doma, ako i v zahraničí (napr správa O E C D  apod.), pôjde nutne dolu 
kvalita výučby, pretože nebude mať kto učiť Bez kvalitného vedeckého 
zázemia hrozí, že sa z univerzity stane len lepšia stredná škola Tento 
sovietsky model tu už raz bol Ak by sa táto cesta mala znova raziť aj 
dnes, bolo by t o  pre vysoké Školy smrteľne nebezpečné (jh) 

Na aktuálnu tému 

0 PRESTÍŽI UK 
DOMA A V ZAHRANIČÍ 

hovoríme dnes 

s prorektorom pre rozvoj UK 

pral. lug. Ferdinandom Devínskym, DrSc. 
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Zasadal Akademický senát UK 

23. novembra 1994 zasadal AS UK. Zaoberal sa prípravou budúcich volieb členov AS, za 
predsedu volebnej komisie zvolil doc. RNDr. Pavla Čičmanca, CSc.a termín volieb stanovil 
na dni 28.3.-10. 4. 1995. 

AS UK schválil Štatút Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK a návrh zmien Štatútu Práv
nickej fakulty UK s výnimkami. Ďalej na návrh rektora UK schválil zmenu článku 2, ods 6 
štatútu UK o vlastníctve a prevádzke objektov rímskokatolíckej cirkvi. 

AS UK súhlasil so stanoviskom a listom PAS predsedovi NR SR vo veci nezaradenia rek
tora UK prof. MUDr. J. Šveca, DrSc. do Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu a kultúru 
a pripojil sa k vyhláseniu študentov a AS LFUK k výročiu 17. novembra. 

Ďalšie body rokovania sa týkali problematiky prevádzkovania ŠDaJ vo vzťahu k Zásadám 
MŠaV SR č. 1735/1994. AS UK zobral na vedomie Správu o realizácii ubytovania študen
tov UK v školskom roku 1994/1995. 

Vianočný koncert 

Zbor Kňazského seminára v Spišskej Kapitule Schoia cantonim 

Epištoly Milana Rúlusa v přednese Božidary Tur-
zonovovej otvorili program tradičného vianočné
ho koncertu, ktorý sa konal v aule UK dňa 16. de
cembra 1994. Hudba J. Haydna, W. A Mozarta 
a J. N. Hummela v podaní orchestra a sólistov 

5. januára 1995 pozastavila ministerka 
školstva a vedy SR Eva Slavkovská me
novanie 16 profesorov slovenských vyso
kých škôl, ktoré mal vykonať prezident 
SR dňa 12. 1. 1995 Konferencia rektorov 
slovenských vysokých škôl, ktorá sa ziš
la na mimoriadnom zasadnutí 11. ja
nuára 1995, vyjadrila nesúhlas a protest 
proti tomuto rozhodnutiu Vo svojom 
stanovisku rektori slovenských vyso
kých škôl považujú tento krok za hrubé 
porušenie autonómie vysokých škôl 
a akademických práv a slobôd, ktoré 
vyplývajú z platného vysokoškolského 
zákona. Súčasne rektori prijali so znepo
kojením i správu o žiadostí ministerky 
školstva, adresovanej vláde SR, odvolať 
Akreditačnú komisiu SR. 

Výhradné právo na habilitáciu docentov 
a menovacie pokračovanie profesorov 
vysokých škôl má podlá platných práv
nych noriem výlučne vysoká škola. Kon
ferencia rektorov upozornila, že všetkých 
16 zastavených návrhov na vymenovanie 
za profesorov z piatich vysokých škôl SR 

VŠMU pod vedením dirigenta Viktora Málka a vy
stúpenie takmer 80-člbnného zboru Kňazského 
seminára v Spišskej Kapitule Schola cantorum na
vodili slávnostnú atmosféni blížiacich sa vianoč
ných sviatkov. 

bolo posúdených Akreditačnou komisiou 
SR, ktorá odporučila ministertvu školstva 
a vedy predložiť predmetné návrhy prezi
dentovi SR na menovanie. 

Na základe argumentov uvedených 
v stanovisku, žiada Konferencia rektorov 
slovenských vysokých škôl ministerku 
Školstva a vedy SR Evu Slavkovskú, aby 
anulovala svoju iniciatívu zastaviť meno
vacie pokračovanie profesorov sloven
ských vysokých škôl prezidentom SR 
Súčasne Konferencie rektorov sloven
ských vysokých škôl konštatovala, že 
dôvody ministerstva školstva a vedy k za
staveniu menovacieho pokračovania 16 
profesorov vysokých škôl prezentované 
v hromadných oznamovacích prostried
koch sú právne irelevantné. Stanovisko 
jednomysefrie odsúhlasené a podpísané 
rektormi slovenských vysokých Škôl bolo 
zaslané Kancelárii prezidenta SR a na ve
domie vláde SR, ministerke školstva a ve
dy a parlamentnému výboru pre vzdela
nie, vedu a kultúru 

(ih) 

Spomienka 
na prof. MUDr. V. Vršanského 

Pri príležitosti nedožitých 80-ty ch narodenín 

významného vysokoškolského pedagóga, akade

mického funkaonára a propagátora modernej ge-

. netiky prof MUDr Vladimíra Vršanského uskutočnil 

Ústav lekárskej biológie LFUK spolu so Slovenskou 

biologickou spoločnosťou. Parazitologickým ústa

vom LFUK a Slovenskou parazitologickou spoloč

nosťou v novembri 1994 spomienkový seminár Ob

sah referátov zvýraznil nielen ľudskú stránku osob

nosti prof Vršanského, ale najmä jeho podiel na 

budovaní Ústavu biológie, jeho aktivity súvisiace so 

založením samostatného pracoviska lekárskej para

zitológie. ktoré získalo výsledkami svojej práce na 

klinickom i vedeckom poli významné postavenie 

Zvláéf výrazné boli úspechy v otázkach štúdia 

problematiky toxoplazmózy. tnchomonázy ako aj 

daléích parazitárnych infekčných ochorení V prie

behu niekoľkých desaťročí, počas ktorých zastával 

funkciu prednostu, sa na katedre pod jeho vedením 

a za jeho pomoa rieôli aktuálne otázky transplan

tácií a regenerácie, neskoršie sa sústredila činnosť 

na oblasť humánnej a lekárskej genetiky Profesor 

Vršanský medzi prvými pochopil význam étúdia 

problematiky dedičnosti v o  vzťahu k výskytu heredi-

tárnych ochorení v súvislosti s možnosťami preven

cie, včasnej diagnostiky a genetickej prognózy 

Ako dekan Lekárskej fakulty UK ů prorektor UK za

stával mnohé významné funk a e. bol ä enom viace

rých vedeckých rád a odborných spoločnosti kde 

sa pnůml o rozvoj biomedidnskych odborov Na 

jeho vedeckú činnosť nadväzujú dalšie generáoe 

lekárov a genetikov, ktorí úspešne pokračujú v za

počatom diele (H) 

Zlatá medaila UK do Brém 
CYta 12. decembra 1994 sa konalo zasadanie Ve

deckej rady UK, na ktorom bola udelená Zlatá me

daila UK prof dr Hubertovi Walterov z Univerzity 

v Brémách za vedeckovýskumnú čanoosť a dlhodo

bú spoluprácu s UK. Prof Walter je medzinárodne 

uznávaným vedcom v odbore humanobiológte-an-

tropológie V nemalej miere sa pnänil  o rozvoj spo

lupráce medzi brémskou univerzitou a Prírodove

deckou fakultou UK, osobitne katedrou antropoló

gie, ktorá vyúsťuje v spoločné riešenie viacerých 

významných projektov 

Slovakista svetového mena 
Prof PhDr ŕvan Bujukliev. DrSc. patrí nielen 

k významným svetovým slavistom a slov ak istom, 

ale aj k najznámejším prekladateľom našej literatúry 

d o  bulharčiny a k zameteným propagátorom slo

venskej kultúry vôbec Jeho úzke osobne i pracov

né zväzky s našimi vedcami a umelcami sa da tu ju 

ešte d o  rokov, k e d  na Slovensku študoval Vedec

ká rada Filozofickej fakulty Univerzity Komenskeho 

ocenila prácu fvana Bujukheva na vedeckom i ume

leckom poli zlatou medailou, ktorú mu 15 decem

bra 1994 odovzdal jej dekan doc PhDr Paulí

ny. CSc Zhromaždenie, na ktorom sa zúčastnil ai 

rmmonadny a splnomocnený veľvyslanec BcJh*-

skej republiky v Bratislave Ivan Slavov, prebehlo 

v o  výnimočne pnateískej atmosfére - fv-

Vianočné stretnutie s novinármi 
Za účasti rektora univerzity prof MUDr J šveca, 

DrSc. prorektorov UK prof RNDr P Mrnô»a.  

O S c .  prof Ing F Devínskeho. C S c  a doc PhDr 

I Brezinu, CSc konalo sa drta 19 decempra na 

pôde rektorátu UK vianočné stretnutie s novinám* 

V úvodnom príhovore rektor UK J švec p o d k o v *  

prítomným novinárom za ich záujem o dianie na 

univerzite, za pravdivé a objektívne spravodajstve 

i za kntické slová Novinár sa dozvedeli najnov&e 

informáoe o študijných a vedec*ych zámeroch 

univerzity, ako aj o materiálnych problémoch suv* 

a a a c h  s finančným rozpočtom na rok 1905 

REKTORI PROTESTUJÚ 
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Prvé výročie 
Katedry A. Dubčeka 

V decembri 1994 uplynul rok od vzniku 
Katedry Alexandra Dubčeka na Univerzite 
Komenského, ktorú založila na podporu 
vedy a rozvoja mladých vedeckých pracov
níkov družobná univerzita z Madridu - Uni-
versidad Complutense. Vďaka finančnej 
podpore tejto univerzity sa u nás realizujú 
dva vedecké projekty a dve doktorantské 
práce udelené madridskou univerzitou na 
základe konkurzného pokračovania. 

K prvému výročiu založenia Katedry 
A. Dubčeka uskutočnili v dňoch 8. a 9. 
decembra 1994 Univerzita Komenského 
v spolupráci s Univerzitou Complutense 
v Madride a VelVyslanectvo Španielske
ho kráľovstva seminár, ktorého slávnost
né otvorenie bolo spojené s ocenením 
práce katedry. Prorektorka Univerzity 
Complutense prof. Rafaela Pagani 
odovzdala absolventovi postgraduálne
ho doktorantského štúdia z oblasti infor
matiky diplom a ostatným pracovníkom 
zapojeným do práce katedry oceňujúce 
listy. Prvý deň odzneli aj tri príspevky 
madridských profesorov týkajúce sa 
demokratických procesov v Španielsku 
a kultúrnych dimenzií hispanizmu. 

Druhý deň pokračovalo pracovné rokova
nie v sekciách. 

Sekcia "Hispanizmus ako dialóg medzi 
kultúrami*, ktorú viedla doc PhDr. Nelida 
Noskovičová, CSc., sa zaoberala literárny
mi, lingvistickými a filozofickými otázkami 
percepcie španielskej kultúry na Sloven
sku. 

ľ 

V popredí delegácia španielskych hostí 

Sekcia 'Bunková a molekulárna bio
lógia" pracovala pod vedením prof. RNDr 
Jordana Kolarova, DrSc. a "Biologlcko-
-psychologicko-enviromentalisticku sek
ciu" viedol doc PhDr Matej Czako, CSc 

Zaujímavý referát o vzniku Katedry slavis
tiky na Univerzite Complutense a o výučbe 
slovenského jazyka a literatúry predniesla 
vedúca katedry slavistiky prof Júlia Men-
doza. Uviedla, že záujem o štúdium sloven
ského jazyka na madridské] univerzite sa 
za posledné roky výrazne zvýšil V súčas
nosť zo 150 poslucháčov slovanskei filoló
gie 50 študuje slovenčinu, ktorá zau|ima na 
univerzite druhé miesto za poľštinou. Pri
tom výučba poľského a ruského jazyka má 
podstatne dlhšiu tradíciu. Slovenčina sa za

čala vyučovať začiatkom 80-tych rokov po 
zriadení lektorátu slovenského jazyka 

Na záver seminára si účastníci uctili pa
miatku A Dubčeka pokažením kvetov na 
miesto jeho posledného odpočinku 

9-členná delegácia španielskych hosti, 
profesorov madridskej Univerzity Complu
tense vyzdvihla prínos seminára v oblasti 
výmeny vedeckovýskumných skúsenosti, 
ako aj vrelé a priateľske prifatie na UK 

Pri tejto príležitosti treba ocenit pomoc 
a ochotu Chargé d Affaires Španielska 
v Bratislave Antonia Mazarambroza, kto
rý nemalou mierou prispel k uskutočne
niu podujatia. 

Doc. PhDr. Nelida Noskovičová, CSc. 

NOVÉ OBZORY SPOLUPRÁCE 
Za prítomnosti viac ako 300 lekárov z Čiech, Moravy a Slovenska sa 

v dňoch 24.-25. novembra 1994 konali v Strakoniciach XIII. neonatolo
g i e s  dni. 

Počas dvoch dní odznelo vela zaujímavých prednášok s čisto liečeb
nou problematikou starostlivosti o novorodencov a tehotné ženy, z kto
rých zaujali najmä pôrod do vody ako alternatívny spôsob vedenia pôro
du, liečba a klasifikácia novorodeneckej žltačky, abstinenčný syndróm 
u novorodencov a podobne. 

Na rad prišli aj otázky transformácie socialistického zdravotníctva, priva
tizácie, financovania, novej štruktúry organizácie. Naši najbližší susedia, 
ako všetci dobre vieme, sú v tomto smere pred nami. Proces privatizácie 
síce ozdravil finančné toky, ale súčasne vyvolal mnoho nových problé
mov Medzi ne patrí spracúvanie štatistických údajov, povinné hlásenie 
a skríning niektorých ochorení (napr. fenylketonúríe). 

Prejavujú sa prvé náznaky odlivu pacientov z centier v prospech súk
romne pracujúcich lekárov. Nastáva posun vo vztahu lekár - pacient - ro
dič, a to najmä v miere zodpovednosti za zdravie. Do nového svetla sa 
dostáva financovanie vyšetrovacích centier - napr. kto bude kryt náklady 
potrebné na ich prevádzku, či ministerstvo alebo obvody využívajúce da
nú činnost. Odmeňovanie zdravotníckych pracovníkov nebolo predme
tom ani jedného príspevku. 

Súhrnne treba povedal, že privatizácia prináša nielen výhody pre jed
notlivé zúčastnené strany, ale i negatíva, ktoré je potrebné za pochodu 
riešiť Ak si myslíme, že v Slovenskei republike vytvoríme 'nový dokonalý 
systém" nevyžadujúci aktuálne korekcie, sme na omyle. Pretože len prax 
ukáže, na čo všetko sme zabudli. Spomeňme si na bodovanie v r 1993, 
ktoré prešlo štádiom malého počtu a následne velkého počtu bodov ku 
devalvácii bodu. Rok 1994 priniesol priemernú dobu hospitalizácie a ob-
ložnost, ktoré tiež nie sú všeliekom 

Na XIII neonatologických dňoch sme vystúpili s troma prednáškami, 
ktoré čerpali z práce nášho pracoviska Kliniky detskej chirurgie LF UK 
v DFNsP Bratislave 

MUDr. Vladimír Hirner 

PUBLIKÁCIE 

vydané Vydavateľstvom UK 
v decembri 1994 

Dolník J.: Súčasný slovenský jazyk. Lexikológia 53,-
Drobný I., Drobná M : Biológia dieťaťa pre špeciálnych 

pedagógov 84,-
Filc J. a kol.: Teória a didaktika korčuľovania 

a základy ľadového hokeja 58,-
Krajčovič R., Žigo P.: Dejiny spisovnej slovenčiny 58,-

Korec P : Humánna geografia 82,-

Obdržátek Z.: Didaktika pre študentov učiteľstva ZŠ 44,-

Pelikán H.: Terminológia gymnastiky 228,-
Šefčák L ,  Vojtek J Dejiny svetového novinárstva I 

Dejiny anglického novinárstva 72,-
Šoka S.: Stručný úvod do filozofie Psychológia 

Etika 147,-

Taraba J., Trup L.: Súčasný francúzsky jazyk 
Francúzsko-slovenská lingvistická terminológia 78,-

Trup L.; Úvod do dejín a kultúry Španielska 100,-
Noskovičová N Panorama de la literatura Argentina 78,-



BOLA SOM DOJATA 
keď som dostala pozvánku na dnešné stret

nutie a teším sa, že aj naša práca je ocene
ná Veľmi si vážim toho, že osobne pán rek
tor, aj páni prorektori Hrnčiar, Devínsky, Ka-
lavský i pani kvestorka Dobriková si neišli čas 
a zišli sa s nami v týchto pekných priestoroch 
- vyznáva sa pani Mária Hasičková, dnes už 
dôchodkyňa, ktorá 40 rokov pôsobila na 
Právnickej fakulte UK. 

Spolu s pani Hasičkovou bolo dňa 12. 
decembra 1994 v Sieni rektorov pri príle
žitosti 75. výročia založenia UK odmene
ných Pamätnou medailou UK za záslužnú 
a dlhoročnú prácu dalších 32 administra
tívnych pracovníčok a pracovníkov UK. 

Marta Sýkorová, LF UK Bratislava 
Mária Ftáčková, FaF UK 
Helena Szemešová, FaF UK 
Kamila Derkayová, PrávF UK 
Mária Dobšovičová, PrávF UK 
Mária Hasičková, PrávF UK 
Bernardína Májeková, FiF UK 
Anna Rezníková, FiF UK 
Ladislav Osvald, PrírF UK 
Augustína TruchliVová, PrírF UK 
Valéria Horváthová, MFF UK 
Hermína Lukáčová, MFF UK 

Ludmila Malatinská, MFF UK 
Marta Ondrejíčková, FTVŠ UK 
Ludmila Šúlovská, FTVŠ UK 
PhDr. Peter Tkáčik, PedF UK 
Mgr. Jana Žideková, PedF UK 
Ľubica Černá, EBF UK 
Ing. Elena Gavurníková, FM UK 
PhDr. Helena Svobodová, FM UK 
Ing. Silvester 2ák, ÚJOP ZŠ UK 
Ing. Mária Kotuľáková, Kňazský seminár 
biskupa Jána Vojtaššáka, 
Spišská Kapitula 

RNDr. Augusta Luptáková, VC UK 
Dušan Šrámek, UVZ Richňava 
Viera Bakaiová, Rektorát UK 
Eva Bombová, Rektorát UK 
Ing Lubomíra Garová, Rektorát UK 
Mária Hajzoková, Rektorát UK 
Mária Chromcová, Rektorát UK 
Ing. Zlatica Križanová, Rektorát UK 
Ing. Júlia Macuriaková, Rektorát UK 
JUDr. Marta Partiová, Rektorát UK 
Daniela Rosová, Rektorát UK 

Pani Hasičková preberá z rúk rektora UK vyznamenanie 

"Z celkového počtu okolo 5 tisíc pracovníkov UK je 607 ad
ministratívnych pracovníkov, lepšie povedané pracovníčok 
Na každého jedného administratívneho pracovníka pripadá 
priemerne 

- účelne a hospodárne vynaložiť 1 mil Sk rozpočt výdavkov, 

- zabezpečiť plnenie príjmov vo výške 40 tis. Sk, 

• spracovať existujúci majetok v hodnote 3,5 mil. Sk, 

- zapísať 33 študentov a viesť o nich kompletnú agendu, 
z nich 12,5 aj ubytovať, 

- prijať, prepustiť, hodnotiť, platiť a zdaňovať 8.3 pracovní
ka UK 

a zároveň sa spolu s dalšími 2 kolegami starať o jednu zo 176 
budov UK. 

Pritom musí mat na zreteli dodržiavanie všetkých zákonných 
noriem - od pracovného práva cez rozpočtové pravidlá, vyso
koškolský zákon, ale aj striktné termíny štatistických organov. 
NBS, bezpečnostné predpisy, ktorých akékoľvek porušenie 
nesie so sebou vyvodzovanie zodpovědnost za vznik pokut 
a penále či súdne spory S hrdosťou tu možno spomenúť, že 
ich výskyt je na UK prakticky zanedbatefný a že takmer všetci 
dnešní vyznamenaní sa o tento stav podstatne pričinili' 

(Z príhovoru kvestorky UK Ing. Zory Dobríkov*j) 
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N Á V R A T  K U  K O R E Ň O M  
• Predstavujeme novú katedru • Pedagogická fakulta má opáf odbor histórie • Prvé vedecké podujatie 
katedry 

Katedra slovenských a všeobecných dejín 
Pedagogickej fakulty UK vznikla na začiatku 
školského roka 1992193 ako pracovisko za
merané na výchovu a výučbu stredoškol
ských profesorov a učiteľov dejepisu vráta
ne učiteľov ZŠ pre 6. až 9. ročník. Katedra, 
hoci nie je ešte personálne dobudovaná, 
má zatiaľ 5 učiteľov, usiluje sa od začiatku 
podal maximum vo výučbe i pri odbor
nej a vedeckovýskumnej práci. Takmer po 
20-tich rokoch sa teda takto opäť obnovilo 
štúdium dejepisu na pedagogickej fakulte 

Budovanie odboru histórie prebieha po
stupne, tak ako sa otvárajú cfalšie ročníky 
V súčasnosti študuje dejepis v kombinácii 
so slovenčinou, občianskou náukou a eti
kou, nemčinou, francúzštinou, hudobnou 
výchovou a výtvarnou výchovou v dennom 
štúdiu takmer 100 študentov. Učebný plán 
bol od začiatku postavený na rovnomer
nom zastúpení všetkých historických obdo
bí, takže sa primerané miesto venuje aj 
štúdiu antického staroveku, dejinám feuda
lizmu, výučbe latinčiny, pomocným ve
dám historickým, úvodu do archeológie 
(dejinám praveku) a pod. Pred rokom 1989 

sa obvykle na filozofických a pedagogic
kých fakultách preferovala história najnov
ších období od roku 1917, resp. 1918, čím 
sa jasne deklaroval prezieravý postoj 
k starším dejinám, ktoré neboli politicky 
'využiteľné', avšak našťastie ani tak zneuži-
teíné. 

Pracovníci katedry kladú popri výučbe 
dôraz na vlastnú vedeckovýskumnú prácu, 
o čom svedčí ich publikačná činnost ako aj 
zapojenie sa do výskumu v rámci granto-
vej úlohy. Súčasťou tejto aktivity bol i ve
decký seminár dňa 8.12. 1994, ktorý ka
tedra usporiadala za účasti kolegov z fi
lozofických a pedagogických fakúlt z Br
na, Prešova i Bratislavy a pracovníkov 
Historického ústavu SAV, Ústavu T. G. 
Masaryka v Prahe a Slovenského ústavu 
medzinárodných štúdií v Bratislave. 

Seminár sa sústredil na problém integrá
cie a dezintegrácie v dejinách strednej Eu
rópy ako politický, sociálny a kultúrny feno
mén. Odznelo na ňom 13 referátov a kore
ferátov, ako aj viaceré diskusné príspevky 
Keďže táto tematika je chronologicky znač
ne rozsiahla, zamerali sa účastníci seminá

ra na obdobie feudalizmu, obdobie revolú
cií a národných hnutí v 19. storočí a na ob
dobie najnovších dejín. Všímali si najmä 
vzájomných väzieb medzi jednotlivými, 
často protirečivými historickými procesmi 
v diachrónnej rovine, ako i javov, ktoré sa 
paralelne vyskytovali a navzájom ovplyvňo
vali. Referáty i diskusia priniesli mnohé 
podnety a analógie, ktorých by si historici, 
skúmajúci vzdialené historické epochy, az
da ani nepovšimli Záver rokovania prešiel 
plynule do panelovej diskusie, ktorá vyjas
nila sporné otázky Príspevky zo seminára 
budú publikované v samostatnom zborní
ku. 

Seminár bol vlastne prvým vedeckým 
podujatím Katedry slovenských a vše
obecných dejín PedF UK, ktorým sa 
prezentovala nielen v rámci fakulty 
a univerzity, ale aj medzi historickými 
pracoviskami a vysokými školami na 
Slovensku i v Českej republike. 

Doc. PhOr. Július Bartl, CSc., 
vedúci KSaVD PeDF UK 

Doc. PhDr. Július BARTL, CSc., vedúci katedry Účastnici seminára 

Bude februárová výplata vyššia? 
Dve otázky pre kvestorku UK Ing. Zoru Dobríkovú 

* Čo znamená rozpočtové provizórium pre vysoké tkoly 
a U K ?  

Rozpočtové provizórium, ktoré schválila súčasná vláda, znamená pre 
rezort školstva oproti návrhu predchádzajúce! vlády zníženie výdavko
vej časti rozpočtu o 1,35 mld. Sk. V prepočte na kalendárny rok ide 
v Školstve o sumu 21,8 mld. Sk. Ak odpočítame výdavky na poistné 
a príspevok do fondu zamestnanosti, ostane 17,5 mld. Sk, 6o je v po
rovnaní s rokom 1964 pokles o 1,2 mld. Sk. Delenie prostriedkov v o  
vnútri rezortu však dnes nepoznáme Z toho vyplýva, že zatiaf nemožno 
zostaviť ani návrh rozpočtu príjmov a výdavkov a jediným známym úda
jom je limit výdavkov na mesiac január 

* Od 1. januára 1995 platí pre pracovníkov rozpočtových organi
zácií a teda aj ěkolstva nová platová stupnica * takmer 10 percent

ným nárastom základných platov. Ako to pocítime vo februárovej 
výplate? 

Nová tabulka prináša v nižších triedach nárast základného platu prie 
merne o 350 Sk a vo vyšších triedach o 650 a viac Sk mesačne Treba 
si však uvedomiť, že na zvýšenie miezd sme zatial nedostali navyše ani 
jednu korunu. Preto sa bude musieť na všetkých pracoviskách UK pre 
hodnotiť výška pohyblivých zložiek miezd, najma priznaných osobných 
príplatkov. Z toho istého objemu mzdových prostriedkov sa musí vykryť 
v prvom rade rast základných platov. Teda tahko sa môže stať, že cel 
kové množstvo peňazí vo výplatnom vrecúšku bude napriek proklamo 
vanému zvýšeniu miezd rovnaké ako doteraz a zmení sa len ich Struk 
túra Ak v rozpise mzdových prostriedkov pre rok 1965 nebude zotitad 
nený primeraný nárast, prinesie to v konečnom dôsledku rfalšie zní 
ženie stimulačnej funkcie odmeňovania (Jh) 
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V E D A  JI V Ý S K U M  

Spoločnosť a postihnutí jedinci 
• úspešná školská integrácia závisí na zmenách postojov spoločnosti • Najmenej akceptovanou skupinou 

sú mentálne retardovaní • Zviditeľňovanie postihnutých pomáha ich integrácii 

V minulom roku ukončil kolektív pracovní
kov Katedry psychológie a patopsychológie 
na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave 
grantovú úlohu "Postoje spoločnosti k po
stihnutým jedincom'. Vedúcim kolektívu 
bol prof. PhDr. Ladislav Požár, CSc. a člen
mi PhDr. Miroslav Andreánsky, PhDr. V. An-
dreánska, CSc. a PhDr. Květoslava Vačková 
Na úlohe sa formou diplomových prác 
podieľalo aj 14 študentov pedagogickej 
fakulty. 

K skúmaniu postojov spoločnosti k po

stihnutým jedincom nás priviedla skutoč

nosť, že sa už i u nás, podobne ako vo 

väčšine vyspelých krajín, začína realizovať 

integrovaná príprava postihnutých. To zna

mená, že zmyslovo, telesne i mentálne po

stihnutí sa začínajú vzdelávať spolu so 

zdravými deťmi. Samozrejme, že integrova

ná príprava nie je vhodná pre všetkých po

stihnutých Časť z nich sa bude i nacfalej 

vzdelávať v špeciálnych školách, pretože je 

to pre nich najvýhodnejšia forma prípravy. 

To je i jeden z výsledkov našej výskum

nej úlohy. 
Úspešná školská integrácia nebola v nija

kej krajine možná bez vyriešenia celého ra
du problémov - pedagogických, psycholo
gických, sociálno-psychologických, organi
začných aj materiálnotechnických. Zo so-
ciálno-psychologického hľadiska ide najmä 
o postoje spoločnosti k postihnutým, ktoré 
majú bezprostredný dopad na celkový roz
voj osobnosti postihnutého jedinca, ako aj 
na úspešnosť jeho školskej a sociálnej in
tegrácie. Vo všetkých štátoch sl školská 
integrácia vyžiadala značne dlhý čas, 
zvýšené organizačné úsilie a samozrej
me, velké finančné náklady. Nikde však 
nebola úspešná, dokiaľ sa nezmenili po
stoje spoločnosti. Spoločnosť treba sku
točne na integráciu pripraviť. Práve preto 
sme začali tieto postoje skúmať s tým, 
že predpokladáme možnosť ich pozitív
nych zmien. 

Vypracovali sme sériu postojových škál 

pre rôzne populačné výbery. Išlo o rodičov 

postihnutých i nepostihnutých detí, učiteľov 

bežných i špeciálnych škôl, zamestnancov, 

robotníkov, o populáciu mestskú i dedin

skú. Spolu sa výskumu zúčastnilo 760 do

spelých, 600 zdravých a vyše 200 postih

nutých žiakov Zistili sme, že najmenej ak

ceptovanou skupinou postihnutých sú 

mentálne retardovaní (52%), nevidiaci 

(42%), nepočujúci (34%), potom nasledujú 

telesne postihnutí (19%) a napokon jedinci 

s chybami reči (14%), čo v podstate súhlasí 

s výsledkami v ostatných krajinách. 
Ďalej sme zistili, že naša verejnosť je už 

pomerne dobre informovaná o postihnu

tých, čo platí tak o mužoch ako aj o ženách 

a deťoch. Deti vykazujú veľmi dobrý emo

cionálny vzťah k postihnutým (s malými vý

nimkami). Pokiaľ ide o konatívnu zložku po

stoja (vynaložiť úsilie, angažovať sa, niečo 

pre postihnutých reálne urobiť), potom je 

situácia rovnako priaznivá ako bola v roku 

1985, kedy sme realizovali prvú sondu do 

tejto problematiky. Najaktívnejšie sa ukázali 

ženy. Pravdepodobne bude nutné zmeniť 

pretrvávajúci názor na mentalitu ženy, kto

rá už nie je symbolom pasivity a hlbokých 

citov, ale sa v aktivite vyrovná mužom - ba 

niekedy ich aj predbieha Boj s každoden

nými starosťami sa prejavil aj v jej zmýšľaní 

- chápe, že citmi akokoľvek priaznivými 

a hlbokými nič nevyrieši, že je potrebná 

reálna pomoc 
Potvrdilo sa naše očakávanie, že priazni

vejšie postoje k postihnutým prejavuje de
dinské obyvateľstvo v porovnaní s obyva
teľstvom velkých miest. 

Od roku 1989 došlo v našej spoločnos
ti k istému pozitívnemu posunu' v posto
joch k postihnutým aj vdáka ich zviditeľ
ňovaniu v masovokomunikačných pros
triedkoch, v športe a čiastočne aj v politi
ke. Celkove však ešte stále nemožno tie
to postoje považovat za optimálne. Ako 
potvrdil náš výskum, pretrváva u nás 
pomerne nízky spoločenský status po
stihnutých. 

Naši učitelia nie sú dosiaľ na integráciu 
pripravení. Najmä starší učitelia (nad 40 ro
kov) odmietajú sa ďalej v tejto oblasti vzde
lávať zrejme preto, že úspešná integrácia 
vyžaduje dlhodobejšie špeciálne školenie 
O nutnosti dalších pozitívnych posunov 
v postojoch k postihnutým svedčí fakt, že 
20-25% lúdí považuje postihnutých z hľa
diska ich ochorenia za nebezpečných, čo 
je výsledok pretrvávajúcich predsudkov 
Takmer 60% rodičov pripúšťa, že by mali 
obavy o svoje dieťa v integrovanej triede 
Žiadne obavy by nemalo len 24% rodičov, 
41% rodičov vyjadruje súhlas so segrego-
vanou výchovou a vzdelávaním. Naprostá 
väčšina rodičov očakáva v prípade integro
vanej prípravy protest učiteľov ZŠ a 46% 

rodičov mentálne postihnutých detí očaká

va protest a obavy zo strany ostatných 

rodičov. 

Veľmi významné sú aj postoje spolužia

kov, ktoré sme skúmali u žiakov 6 , 7  a 8 

ročníka ZŠ. Na otázku, či by daný žiak zos

tal v triede, ak tam bude postihnutý spolu

žiak, neboli odpovede jednoznačné Zále

žalo od druhu postihnutia spolužiaka Od

povede sme získali od 170 žiakov Ak by 

bol v triede mentálne postihnutý spolužiak, 

nezostalo by 52% žiakov, ak by to bol nevi

diaci, nezostalo by 42%, nepočujúci - 34%, 

telesne postihnutý 19% a ak by to bol spo

lužiak s chybou reči - nezostalo by 14% 

Výsledky sú približne rovnaké ako v iných 

krajinách, kde sú taktiež najmenej akcepto

vaní mentálne retardovaní, nasledujú nevi

diaci, nepočujúci a najpriaznivejšia situácia 

je u chybne hovoriacich 

Zaujímavý je aj vplyv niektorých demo
grafických charakteristík, napríklad v závis
lost od veľkosti bydliska Mestá sú oveľa 
nepriaznivejšie naladené voči postihnutým 
ako malé dediny. Tento fakt nás ani tak ne
prekvapil, pretože dedina sa ukázala oveľa 
priaznivejšia aj v iných našich výskumoch, 
zameraných napríklad na výskyt čestnosti, 
nezištnosti a altruizmu. 

Skutočnosť, že u nás vzťah k telesne po
stihnutým je pomerne priaznivý je zrejme 
daná tým, že sa s týmto druhom postihnu
tia ľudia v súčasnosti oveľa častejšie stretá
vajú. Najviac relácií v televízii, rozhlase aj 
v novinách je o telesne postihnutých, často 
sa diskutuje o probléme bezbariérovosti 
apod. Svedčí to však aj o tom, že toto 
'zviditeľňovanie' môže pozitívne ovplyvňo
vať postoje verejnosti 

Napokon sme zistili isté súvislosti medzi 

niektorými osobnostnými vlastnosťami 

a postojmi k postihnutým Identifikovali 

sme niekolko faktorov, ktoré s formovaním 

postojov k postihnutým súvisia Vplyv majú 

vlastnosti ako svedomitosť-nesvedormtosť 

bezprostrednosť-uzavretost. sebestačnosť-

-závislosť od skupiny, stupeň nervozity die

ťaťa, pričom čím podráždenejšte dieťa, tym 

nepriaznivejší postoj k postihnutému 

Podrobné vysledky výskumu su k dis
pozícii na Katedre psychologie a pato
psychológie Pedagogickej fakulty UK 
v Bratislave. 

Prof. PhDr. L Požar, CSc. 
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Odkliate námestie 
Bratislavský spolok medikov je dobrovolhá stavovská organizácia študentov bratislavskej Lekárskej fakulty UK. 

Vznikol vzápätí po revolúcii v roku 1989 a Ideovo nadväzuje na tradície pôvodného spolku medikov spred 2. sve
tovej vojny. Jeho hlavným poslaním, okrem stavovskej reprezentácie, je rozvoj rôznych záujmových, kultúrnych, 
odborných činností vrátane vzdelávania. Má vlastné priestory na lekárskej fakulte s bohato zásobenou knižni
cou, počítačovú študovňu, ktorá umožňuje cez počítačovú slef napojenie na rôzne svetové uzly a univerzity za
oberajúce sa medicínou. Je aktívnym členom Medzinárodnej federácie asociácií študentov medicíny (IFMSA). 

Bratislavský spolok medikov bol iniciáto
rom a hlavným organizátorom mítingov 
k 17. novembru a 8. decembra 1994, ku 
Dňu ľudských práv. O tom, ako s odstu
pom času hodnotia študenti zmysel mítin
gov a nakolko sa splnili ich očakávania, 
sme v redakcii hovorili s Tomášom Sza-
layom, študentom 5. ročníka Lekárskej 
fakulty UK, členom Bratislavského spol
ku medikov. 

- Najskôr by som chcel poďakovať vše

tkým študentom, najmä z právnickej, far

maceutickej fakulty, kolegom zo strojníckej 

fakulty STU, ktorí nám pri prípravách mítin

gov pomohli, ako aj všetkým, ktorí nás 

podporili. 

Pôvodne sme k 17. novembru pripravili 
vyhlásenie, pod ktoré sa podpísala inicia
tívna skupina 5 študentov. Mali sme pocit, 
že atmosféra v spoločnosti je presiaknutá 
zlobou a strachom, že prevláda ľahostaj
nosť a apatia. Snažili sme sa nájsť príčiny 
a pomenovať ich pravým menom - že je tu 
triedna a etnická nenávisť, že politika je 
chápaná ako príležitosť k obohateniu sa, že 
pri obsadzovaní riadiacich funkcií sa nereš
pektuje odbornosť ale stranícka prísluš
nosť, že treba brať v politike do úvahy aj 
názor slabšieho. Približne v tomto duchu 
sme sformulovali vyhlásenie k 17. novem
bru, dali ho na tlačovke novinárom a ešte 
v ten deň, 15. novembra, sa k nám pripojili 
Akademický senát lekárskej fakulty, neskôr 

Nadácia 
Študentská banka 

Univerzity Komenského 

touto cestou dakuje prof. MUDr. Jura

jovi Švecovi, DrSc. - poslancovi NR 

SR za finančný dar, ktorý tvoril jeho 

prvý plat ako poslanca NR SR. 

Obraciame sa aj na ostatných 
poslancov NR SR, aby zvážili aj oni 
takýto krok a podporili našu nadáciu. 

Správna rada nadácie 

AS UK, AS farmaceutickej fakulty, Strojníc
kej fakulty STU, Elektrotechnickej fakulty 
VŠDS v Žiline, Slovenská lekárska komora, 
odbory. Teda podporili nás viaceré inštitú
cie, nielen akademické a vyhlásenie zazne
lo 17. novembra na námestí SNP. Po 2. za
sadnutí parlamentu vznikol z iniciatívy štu
dentov UK - právnickej, lekárskej a filozofic
kej fakulty - otvorený list poslancom NR SR 
vo veci preradenia pána rektora Šveca, 
ktorý podpísalo počas niekolkých dní tak
mer 5000 študentov 

•ФАко vieme, apel v parlamente ne
uspel, petícia študentov "neprešla" ani 
do programu rokovania. Kedže mítingy 
nepriniesli žiadne konkrétne výsledky, 
v čom teda vidíte dnes, s určitým odstu
pom času, ich zmysel a význam ? 

- Už 17. novembra prišlo na námestie 

podľa odhadu novinárov 15-20000 ľUdí, 

8. decembra, napriek zime a skutočnosti, 

že 10. december - Deň ľudských práv nie 

je až taký známy dátum, okolo 10000 ľudí". 

Podarilo sa nám tak "odkliaf námestie 

SNP, kecfže od roku 1989 sa po prvýkrát 

zaplnilo ľuďmi, ktorí nehádzali na tribúnu 

kamene, či vajíčka. Počet prítomných prek

vapil aj nás, báli sme sa, že naše vyhláse

nie ľUdí neosloví. Na druhej strane to, že ľu

dia pocítili potrebu dostaviť sa na námestie 

a podporiť nás signalizuje, že sa obávajú 

ohrozenia slobody, práva na vyjadrenie 

vlastného názoru. Ked po novembri 1989 
odovzdávali študenti štafetu politikom mys
leli si, že politici budú schopní sa dohod
núť, ako sa dohodli študenti - dialógom, 
cestou kompromisu Namiesto toho páť ro
kov sa politika odohráva nekultúrnym 
spôsobom, čo lUdí jednoducho znechutilo, 
pripravilo o novembrové ideály a navodilo 
stav apatie a ľahostajnosti Nazdávam sa. 
že sme ich aspoň trocha zobudili Možno 
som naivný, kecf si myslím, že aj výsledky 
komunálnych volieb môžu byť |ednou z re
akcií na míting 17. novembra 

Ďalší význam mrbngov vidím v tom, že 

vieme na koho sa obrátiť v prípade potre

by NapriVlad nás podporila cela konfede

rácia odborových zväzov To ie organizácia 

s takmer 2 miliónmi členov Iste, nie všetci 

zmýštaiú ako my, ale nepochybne s nami 

sympatizuj vedenie, ktoré vidí do problé

mov. Dôležité je aj to, že sme sa presvedči

li, že sme mobilizovateľní, schopní sa v prí

pade potreby znova vrátiť na námestie. 

A nakoniec - pevne verím, že mítingy po

mohli aj k akejsi samoregulácii politikov 

Naznačili im, že nie všetky kroky, ktoré ro

bia, sú nadšene prijímané. Z toho, že ľudia 

prišli na námestie vyjadriť svoj názor vyplý

va, že ho chcú vyjadrovať aj inokedy, nie 

iba počas 4 sekúnd vhadzovania voleb

ných lístkov do urien 

au) 

T J  Slávia Univerzita Košice spolu s Ministerstvom školstva a vedy Slovenskej repub

liky usporiadali pri prfležftosti Medzinárodného dňa Študentov v Košiciach v dňoch 

2.-4 decembra 1994 Už XVII, ročník Medzinárodného turnaja v šachu. Zúčastnili sa 

ho družstvá slovenských VŠ a zo 2ahraničia družstvá г Užhorodu, Míškolca, Debre

cen a a Katowíc, 
Farby Univerzity Komenského na tomto turnaji hájili študenti: Ivan Valent - MFF UK, 

Zuzana Kováčova - FM UK, Elena Petrovičová - MFF UK a Mário Kríž - LF UK. O tom, 

Že a nepočínali zle, hovorí ich konečné umiestnenie Z celkového počtu 16 družstiev 

nakoniec obsadili pekné 4. miesto. Od druhého miesta ich delilo len 0,6 bodu 
O to, že mohli reprezentovať našu univerzitu, sa postarala Nadácia Univerzity Ko

menského, ktorá im zaplatila cestu d o  Košíc, za čo jej patrí vcfaka 

Roman Bíro 
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ROVNAKÍ A PREDSA INÍ 

Vetrovky, Sály, texasky, skriptá pod pazuchou, nerozoznateľní 
v posluchárniach a na chodbách fakúlt a predsa iní. Výnimoční 
svojimi znalosťami, schopnosťami, talentom, známi aj v zahraničí, 
kde úspešne absolvovali medzinárodné stretnutia a súťaže 
a prispeli tak k dôstojnej reprezentácii a šíreniu dobrého mena 
Univerzity Komenského vo svete 

Preto im bolo aj na záver roka - 14. decembra v slávnostne] 
atmosfére Siene rektorov vyslovené vedením UK poďakova
nie a odovzdaná finančná odmena. 

To, že o Farmaceutickej fakulte UK a vôbec o štúdiu na Univer
zite Komenského vedia študenti až v Hondurase, je zásluha Ivety 
Orosovej zo 4 ročníka FaF UK, ktorá nielen svojim vystúpením 
na 40. kongrese International Pharmaceutical Students' Federa
tion prispela k zviditeľneniu našej univerzity, ale nadviazaním 
kontaktov s predstaviteľmi medzinárodnej federácie študentov 
farmácie naštartovala spoluprácu v širšom merítku. 

Na pozvanie organizácie "Farmaceuti bez hraníc" absolvovala 
pobyt vo Francúzsku Dana Jablonská, študentka 4. ročniVa FaF 
UK. Jej aktivitu počas návštev rôznych farmaceutických a zdra
votníckych inštitúcií hodnotili zástupci tejto organizácie natolko 
pozitívne, že aj vdaka nej môžu v tomto roku absolvovať na ich 
náklady stáž vo Francúzsku 3-4 študenti. 

Osem študentov Matematicko-fyzikálnej fakulty UK zabodovalo 
v roku 1994 v medzinárodnei programátorskej súťaži ACM Inter
national Collegiate Programming Contest. Miroslav Kočan, Mar
tin Stanek a Igor Malý - poslucháči 4 ročnfoa MFF UK sa ako 
družstvo umiestnili v regionálnom kole na 2. mieste a vo finále 
v Arizone v marci 1994 na 7 mieste. Ďalšie družstvo v zložení 
Martin Stanek (4 ročník), Pavol Mederly a Ladislav Kis 
z 3 ročníka sa umiestnili v regionálnom kole v Zürichu na 
2 mieste a postúpili do finále súťaže Tretie družstvo - Rastislav 
Kráľovič (2 ročník), Tomáš Vinař a Daniel Štefankovič z 1. roč
níka MFF UK skončili na 5. mieste 

Fakulta telesnej výchovy a športu UK vychovala už veľa vynika-
lucich športovcov K tým, ktorí úspešne reprezentovali našu kraji
nu aj našu univerzitu, patria akademické majsterky sveta v há-
dzanei za rok 1994 - Renáta Váňová-Bartková (5 ročník) Moni
ka Popluhárová, Magda Škodová, Andrea Kostková (4 roč
ník) a Monika Lapinová (3 ročník). 

Ďalší študenti, športovci úspešní na medzinárodnom poli: 
Michal Štástný (1. roč.) - 3. miesto v ľadovom hokeji na zimnej 

univerziáde v Poľsku v r 1993, 
Barbora Vadovičová (4 roč.) - účastníčka finále prostných na 

Svetovej univerziáde v športovej gymnastike v USA v r 1993, 
účastníčka MS v akrobatickom Rock and rolle v r 1994, 

Jana Korbašová (3. roč.) - účastníčka Svetovej uni
verziády v plávaní v USA v r. 1993, v súčasnosti 17. 
miesto vo Svetovom pohári, 
Milan Vyčítal (2. roč.) - 5. miesto vo Svetovom pohári 

v akrobatickom Rock and rolle v r. 1994, účastník MS 
v akrobatickom Rock and rolle v r. 1994, 
Katarína Prokešová (1. roč.) - účastníčka Svetového 

pohára v skokoch na trampolíne v r. 1994, 6. miesto 
ME v skokoch na trampolíne, 
Jura| Vitko (1. roč.) - majster Slovenska, Talianska, 

Poľska, Macľarska, ČR vo windsurfingu v r. 1994, aka
demický majster Slovenska 1994, 
Luboš Benko (1. roč.) - ako poslucháč PedF UK v r. 

1993 6. miesto v skoku do výšky na ME juniorov 
v Španielsku, 

Peter Malík (2. roč.) - účastník Svetového pohára 
v akrobatickom Rock and rolle v r. 1994, 

Daniela Čermáková (2. roč) a Tibor Chorvát 
(5. roč.) - účastníci folklórnych súťaží v zahraničí - só
listi folklórneho súboru GYMNIK, nositelia najvyššej 
umeleckej triedy "A" kategórie. 
Alena Petrášová z 2. roč. Pedagogickej fakulty UK je 

od roku 1994 členkou juniorského reprezentačného volejbalové
ho družstva SR, úspešného v medzinárodných súťažiach. 

Spolu so študentami ocenilo vedenie UK aj činnosť umeleckých 
súborov a zborov UK. Zvláštne poďakovanie patrilo folklórnemu 
súboru Gymnik (FTVŠ UK) a jeho riaditeľovi Ing. Petrovi Litomě
řickému, Nemeckému divadelnému súboru (FiF UK), ktorý pod 
vedením lektorky Anke Stahl úspešne vystupoval v SRN i v ČR. 

Vynikajúci spevácky zbor Comenius (PedF UK) zaznamenal za 
dobu svojho pôsobenia už viaceré umelecké úspechy. V Pardu
biciach v októbri 1994 na Medzinárodnom festivale akademic
kých súborov získal 1 cenu v kategórii komorných zborov, 2 ce
nu v kategórii ženských zborov a zvláštnu cenu za interpretáciu 
povinnej skladby Zbor vedie doc PhDr Jozef Raninec, CSc 

Ob) 

Obedy snáď už vo februári 
Od začiatku novembra 1994 je odstavená Studentské jedáleň 

v budove rektorátu U K  Pôvodne plánovaná rekonštrukcia kanaleácie 
a inštalácia lapača tukov sa rozrásíia o da» ie  nutné opravy, ktoré sa 
objavili s odkrytím dlažby a obvodových múrov. Ide najma o závady 
v elektroinštalácii a izolácii, bez odstránenia ktorých by jedáleň ne
mohla byť uvedená do prevádzky. 

Podľa slov Ing. Z. Chomovej, vedúcej strediska inžinierskych služeb 
UK, rekonštrukcia a modernizácia jedálne by mala byť hotová d o  kon
ca januáia Ak vSetko vyjde, pnvfta v polovici februára Studentská je
dáleň, vynovená o nový vydávací pult  obklady i dlažbu, opäť svotcti 
stálych stravníkov. (jh) 
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Editorial 
v 

(Studentským perom infobox i 
Je čas ponořit se do 

skript a knih učených. 

A veru, perafrázujúc 

výroky našich sláv

nych, neraz z toho ani 

nie tak srťce boli, ako 

hlava. Neklamným 

signálom toho, že tu 

opäi máme skúškové 

obdobie, sú nabité 

knižnice a študovne, 

noci prebdené nad 

knihami, študentské 

pohľady zahĺbené do 

čiemo-bielych strán 

a u niekoho možno aj 

strašidelné sny, 

napríklad o horiacej 

katedre. (Podľa snára 

to znamená, že nasta

ne drahota.) 

Vo chvíľach nad skrip-

tami je vraj vďačným 

spoločníkom čokoláda. 

Sladšie sa s ňou študu

je a pomáha to aj pa

mätí. Tak teda, hor sa 

do sladkých ponorov v 

znamení Weíisovho vý

roku: Vedomosti - sila. 

ANDREA ELIÁŠOVÁ 

P. F. 1995 

O 

Na Nový rok, bez reklamy ani krok! 

Od Nového roku sa ešte platif nebude 

Čo trápi študentské vrecko 
Medzi študentmi sa šušká, 2e by sa od Nového ro
ku malo za štúdium platit. Čo je na tom pravdy? Aj  
na to sme sa opýtali riaditeľa Odboru rozvoja a e-
konomiky vzdelávania Ministerstva školstva a vedy 
SR Ing. Petra Plavčana, CSc. 

- Vládou SR prijatá kon
cepcia rozvoja vysokého 
školstva do roku 2010 u-
važuje o vytvorení systému 
pôžičiek a podpôr študentov 
vysokých škôl ako formy 
doplnkových zdrojov úhrady 
časti výdavkov na štúdium. 
Nakolko s a  predpokladá 

O nás, bez vás 
Šiesty december 1994 sa niesol nielen v znamení 
štedrého Mikuláša, ale i Prezentačného dfta FiF UK. 
Po predbežnom zhodnotení výsledkov katedro
vých sútažl Študentskej vedeckej konferencie sa 
sformoval a napokon uskutočnil program poduja
tia takto: 
Dopoludnia študenti predviedli svoje získané poz
natky v podobe vedeckých prác. Atmosféra príjem
ná, tréma zrejme odcestovala na dovolenku. Ani 
popoludňajšia prezentácia umeleckých aktivft sa 
nechcela dat zahanbit najmä ked odbila štrnásta 
hodina a ohlásila dekanské voľno. No, ... 
Pôvodný zámer - upútal pozornosť študentskej ob
ce na krásne Ilustrácie, fotografie, módne návrhy, 
či žurnalistickú a literárnu tvorbu spolužiakov nie 
celkom vyšiel, ale tých pár zúčastnených oči a uši 
sl prišlo na svoje. Zlyhala propagácia podujatia, 
alebo zvíťazil nezáujem mladých ľudí o čokoľvek, 
čo by mohlo naštrbif ich krehký a vzácny voľný 
čas? Raz je predsa voľno, a nech so príde hoci i 
taliansky prezident. 
Vo večerných hodinách v Moyzesovej sieni SF 
vyhlásili a odmenili laureátov, medzi ktorými 
nechýbali ilustrátorka Zuzana Močuliaková, literát 
Rado Matejov ani 42 ocenení vedátori. Záver celého 
podujatia patril divadelnému súboru Gesto. Ale, čo 
vám budem vykladať, nabudúce sa prfdte pozrieť. 

KATKA BEŇADIKOVÁ 

uplatni) nízke percento u-
vedených výdavkov, tento 
zámer by bol skôr oboj
smerným stimulačným prv
kom. Ruka v ruke s týmto 
opatrením sa podlá kon
cepcie musia utváraf pod
mienky umožňujúce vyso
koškolské štúdium aj štu
dentom zo sociálne slabších 
skupín obyvatelstva. 

Objavujú sa vlak hlasy, 
ž *  za štúdium by sa malo 
platif už od Nového roka 
1995... 

- Od Nového roka sa zatial 
s platením za vysokoškolské 
štúdium neuvažuje. 

Ani naia vysokoškolská 
stravná jednotka sa rrsjms 
neubráni zmsnám. Buds sa 
zvy l o v  a f?  

- Úroveň výšky finančného 
limitu v školskom stravovaní 
na vysokých školách závisí 
predovšetkým od reálneho 
posúdenia, za aku sumu sa 
dá v súlade so stravovacími 
normami varK Štátna dotácia 
v sume 2,20 Sk na jedno 
hlavné jedlo zostáva ne
zmenená. 

A čo poplatok za uby
tovania? 

- Výška finančnej čiastky 
za ubytovanie je stanovená 
školou, ktorá internát spra
vuje. Ovplyvňujú ju najmä fi
nančné prostriedky, ktoré sa 
škole každoročne pridetujú 
v rámci rozpočtu. 

Zhováral sa J. PROKEŠ 

Rituál, Miss a Rudo 

Túto stranu pripravili študenti Katedry 

žurnalistiky FiF UK pod vedením I. Librovej. 

Sychravú jeseň si študenti 
už tradične spríjemňujú ŕ-
matríkulačnými plesmi, tzv. 
beániami. Nebolo tomu inak 
ani tento rok, a tak si na no
vembrových zábavách moh
li zgustnúf právnici, farma
ceuti i pedagógovia. 

Zatiaľ ešte deti zákona od
štartovali svoju beániu v PKO 
až o deviatej večer, ale 
neskorý začiatok nič neubral 
na kvalite celonočnej ve
selice Po oficialitách sa 
prítomní pokochali krásou 
nášho folklóru, aby vzápätí 
sledovali vítanie prvákov do 
cechu právnického Na 
strasti tohto rituálu "žabáci" 
určite nezabudnú. Potom už 
prvé tóny hudby naznačili, že 
je čas roztočit to. A točili až 
do rána. 

Rovnako dobre sa zabávali 
aj farmaceuti vo Vernosti. 

Mladších spolužiakov prijí
mali do svojho cechu 
organizátori - tretiaci. Volbu 
"Miss prváčok" (stala sa ňou 
Vranovčanka Lenka Hra-
bovská) svojím tempera
mentným prejavom oživila 
tanečná skupina Latro-flash. 
A kedže ani tu hudobno-
tekutá inšpirácia nechýbala, 
hýrilo sa celú noc individuál
ne iskupinovo - ako kto chcel 

Do posledného miestočka 
zaplnili pekáč aj adepti pe
dagogiky. Každú žilku v ich 
mladých telách rozihrala 
trenčianska skupina Bez 
ladu a skladu a neskôr zná
my bratislavský pouličný 
spevák Rudo. Budúci učite
lia ani nezistili, kedy sa starý 
deň zvítal s novým Nadrá
nom sa lúčili tíržobným 
"Čau, takže o rok to roztočí 
me znovaГ (тока) 

Pod názvom FIJI 1994 
vystavoval v decembri 
svoje fotografie v Galérii 
Focus na Katedre žur
nalistiky Peter Áč, ve
decký pracovník FiF UK. 
Vznikli v Pacifiku počas 
prvej slovenskej Jach
társkej expedície okolo 
sveta. 
V Unicu si 8. decembra 
študenti posedeli s li
terárnymi stálicami - Da
nielom Hevlerom, Duša
nom Dušekom, Duša
nom Mltanom, Petrom 
Pištánkom, Mariánom 
Hatalom, Martinom Ka-
sardom, Andrejom Kra-
usom a Jankou Borto-
vou, pokúpill sl ich kni
hy a pozreli si výstavu 
koláží Alberta Maren-
čina. 

študijné pobyty u na
šich protinožcov v 
rozpätí od niekoľkých 
týždňov po niekoľko ro
kov na najlepších pri
vátnych školách spolu 
t pracovným povolením 
na 20 hodín týždenne 
ponúka študentom PKT-
Echo. 
V Austrálii môžete vy
študovať hotelový ma
nažment, počítače a iné 
atraktívne odbory. Viac 
sa dozviete v sídle PKT-
Echo na Prešovskej 39, 
tel. 329186. 
Ak viete po nemecky 
alebo taliansky a máte 
chuť od marca do au
gusta za honorár spre
vádzať zahraničných 
študentov, prihláste sa 
na FIF UK , č. dv. 333. 

Začiatkom februára bu
de v ŠD ĹŠ konkurz mo
derátorov, hudobných 
redaktorov a technikov 
do internátneho roz
hlasového štúdia MD-1. 

Uzávierka literárnej sú
ťaže mladých od 15 do 
25 rokov organizovanej 
v rámci kampane Euró
pskej mládeže proti an
tisemitizmu a nezná
šanlivosti Informačným 
a dokumentačným stre
diskom pri Rade Európy 
je 15. mája 1995. Bližšie 
informácie na tel. čísle 
335672 a 335752. 
Prvou zahraničnou pre
miérou Bratislavského 
akademického zboru 
bol decembrový kon
cert vo VelVoj Bitefti. 
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