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Hodná úcty či zatratená, jednoslovná
i rozvitá, prijímaná aj odstrkovaná, pre
niekoho chlebík každodenný, pre iného
objekt nezáujmu až odmietania Raz
trikrát prežutá, inokedy narýchlo vypfutí Niektorá navždy zavŕtaná do mozgo
vej kôry, iná vzápätí zabudnutá Ale kaž
dá status quo našej existencie. Pred
poklad myslenia, napredovania aj bu
dúcnosti samotnej INFORMÁCIA Za
kliata v slove spriaznenej duše, aktuali
te o ľudskom nešťastí či v múdrcovej
knihe pre najnáročnejších. Vstávame,
dýchame, líhame a rodíme sa s infor
máciou i s nádejou, že prídu ďalšie Sa
mi vážime každú z nich. Ktorú zamiet
nuť, ktorú navždy uložiť do priečinkov
pamati Výberom tak prezradíme hod
notu celého nášho myslenia, nás sa
motných. Schopnosť prijímať nové, vy
selektovať pravé, oceniť kvalitu. Ale pri
tom nepodceňovať. Naoko nenápadná,
a predsa súčasť majestátneho obrazu
o univerzite - bašte vykryštallzovanej
múdrosti národa Patríme k nej a pred
sa zabúdame. Registrovať informácie
a najmä podávať ich ďalej. Tak ako pri
jej zrode naši predchodcovia istí si svo
jou náležitosťou k svojej alma mater
utkali chýr či skôr pravdu o jej mene.
Ako pestrofarebnú ale zladenú kompo
zíciu. A večne nedokončenú - prísľub to
budúcnosti. Vraví sa, že na počiatku
bola myšlienka Aj to je podoba infor
mácie.
Alžbeta Bírošíková
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VIEDENSKÉ TRHY
V dňoch 9.-12.marca 1995 uskutoční sa vo Viedni už po desiaty raz medzinárodná uni
verzitná akcia - Informačné trhy o vysokých školách Cieľom podujatia je oboznámiť me
dzinárodnú verejnosť o študijnom zameraní, formách a možnostiach štúdia na európskych
vysokých školách a prípadne tak získať záujemcov o štúdium. A j na tohoročných Infor
mačných trhoch o vysokých školách sa Univerzita Komenského a jej jednotlivé fakulty
zúčastnia. Iste bude v záujme každej fakulty poskytnúť čo najširšie informácie o svojich
študijných programoch, prirodzene v nemčine alebo v angličtine, zaujímavých fakultných
aktivitách - napr. o špecializovaných pracoviskách, o vedeckovýskumných zámeroch,
0 spolupráci a kontaktoch so zahraničnými univerzitami ako i o kvalite študijného prostre
dia. Vítanou formou propagácie budú samozrejme videofilmy, počítačové programy, ale
1 klasické publikácie, brožúry, propagačné letáky Podujatie ponúka príležitosť dôstojne
prezentovať a reprezentovať Univerzitu Komenského, nadviazať užitočné medzinárodné
kontakty a v neposlednej miere získať pre štúdium na našich fakultách ďalších zahranič
ných študentov.
Účasť UK na Informačných trhoch o vysokých školách gestoruje oddelenie vzťahov s ve
rejnosťou RUK, ktoré sa i touto cestou obracia na vedenie jednotlivých fakúlt, aby vo vlast
nom záujme pomohli pripraviť skutočne informačne a propagačné kvalitnú expozíciu
Oddelenie vztahov s verejnosťou

Dňa 27 1.1995 konalo sa
zasadnutie Vedeckej rady
UK, n a ktorej rektor UK
prof. MUDr. Juraj Švec,
DrSc... slávnostne odov
zdal diplomy
5 novým
doktorom vied, 54 kandi
dátom vied, 12 absolven
tom postgraduálneho dok
torandského štúdia a dek
réty 32 n o v ý m docentom.
Foto: M KUKÁM

Na aktuálnu tému
Matematicko-fyzikálna fakulta UK nepatrí k tým, ktoré sú každý rok zaplavované prihláškami na štúdium. Jej učebné zame
ranie najmä v oblasti matematických a fyzikálnych vied je přitažlivé iba pre pomerne malú časť exaktne talentovanej mládeže.
Avšak postupné otváranie zaujímavých medziodborových druhov štúdia, nových študijných programov žiadaných na trhu
práce ako i fakt, že absolventi MFF sa úspešne uplatňujú aj v takých sektoroch ako sú bankovníctvo a poisťovníctvo, zvyšuje
počet záujemcov a dáva fakulte perspektívu, že sa v dohľadnej dobe zaradí medzi tie vyhľadávanejšie.
• V porovnaní s rokom 1992 sa počet študen
tov prijatých do prvých ročníkov riadneho
štúdia zvýšil v roku 1994 takmer o 100 po
slucháčov. V rámci všetkých fakúlt je to
najväčší "skok". Znamená to, že sa zvyšuje
záujem o štúdium na MFF?
Za posledné 4 roky je záujem o štúdium na na
šej fakulte meraný počtom prihlášok pomerne
vyrovnaný, každoročne sa
hlási okolo 1000 uchádza
čov. Nedá sa teda povedat,
že by mal jednoznačne kle
sajúcu alebo stúpajúcu ten
denciu. Počet zapísaných
študentov však postupne na
rastá - za 14 rokov existencie
MFF sa v tomto roku zapísa
lo najviac - vyše 400 poslu
cháčov. I tak naša študijná
ponuka ostáva vyššia, to
znamená, že máme ešte voľ
né študijné kapacity. Treba
to však bližšie špecifikovať.
Najväčší záujem je o študijný
odbor informatika, ktorý je
na fakulte najmladší. Posled
ne sa naň prihlásilo vyše 300 uchádzačov, mohli
sme však přijat len okolo 100. Nielen kvôli tech
nickému vybaveniu, ale najmä vzhľadom na per
sonálne zabezpečenie výučby. Odborníci v tejto
oblasti zarobia inde podstatne viac ako u nás na
fakulte.
Na opačnom póle stojí v posledných rokoch fy
zika, kde máme vefmi kvalitný učiteľský zbor
s vynikajúcimi výsledkami. Záujem o štúdium fy
ziky však klesá, najmä v dôsledku útlmu ekono
miky. Na fyzike sme boli takisto pripravení přijat
okolo 100 študentov, zapísalo sa ich ale len 56.
V posledných rokoch klesal aj záujem o štúdium
matematiky, i na tomto odbore nám ostali neob
sadené miesta, štandardný záujem je o učiteľské
kombinácie, kde zhruba dosahujeme počet, kto
rý považujeme za rozumný.
• Budúci rok, teda v školskom roku 1995/96,
plánujete prijať opát o 100 študentov viac.
Ako to chcete dokázat?
To, že už v tomto roku k nám prišlo vyše 400
študentov, je do značnej miery aj výsledkom
otvorenia nových Študijných programov. Bez
nich by počet študentov bol nižší ako vlani. Práve
v oblasti matematiky sme zaviedli dve nové štu
dijné zamerania - ekonomickú a finančnú mate
matiku a medziodborové štúdium matematika management. I ked sme mohli o nich informovať
veřejnost až na poslednú chvíľu, zapísalo sa na
ne 55 študentov, zatiaľ čo na klasickú 'čistú* ma
tematiku 53. S istým zjednodušením by sa teda
dalo povedat, že sa nám tak podarilo zvýšit záu
jem o matematiku o 100 %. Tento rok sme sa
sústredili na fyziku, kde chceme v školskom roku
1995/96 ponúknut dva nové programy, možno
sa podarí aj tretí. Prvý nový program je fyzika ži
votného prostredia, druhý je aplikovaná fyzika.
Veľa si sľubujeme od tretieho programu, ktorý je
ešte zatiaľ v štádiu rokovania - medziodborové
štúdium v spolupráci s LF UK. s pracovným ná
zvom lekárska fyzika a biofyzika. Študenti by ab
solvovali čast štúdia na lekárskej fakulte, čast
u nás a v praxi by našli uplatnenie na medicín
skych pracoviskách, kde sa využívajú čoraz zloži
tejšie fyzikálne prístroje.

kytujeme im najnovšie informácie o študijných
odboroch, pozývame ich na Dni otvorených dverí
a najmä organizujeme korešpondenčné semináre
z fyziky, matematiky a programovania Každo
ročne v 3-4 kolách žiaci majú možnost riešiť úlo
hy. ktoré im posielame a ktoré sa u nás vyhodno
cujú. Pre 30 najlepších gymnazistov z každého
seminára uskutočňujeme sústredenia, kde sa im

250 študentov, ktorým poskytujeme, v rámci na
šich možností, zvláštne štipendium a umožňuje
me im hlbšie pracovat v oblastiach, ktoré ich za
ujímajú, alebo pomáhať pri zabezpečovaní peda
gogického procesu. Niektoré z počítačových
učební sú otvorené 24 hodín denne, študenti
tam majú kedykoľvek prístup. 50 100 študentov
sa každoročne zúčastňuje v niekoľkých sekciách
študentskej
vedeckej
konferencie. Snažíme sa,
aby študenti mali mož
nosť vyjadriť sa k peda
gogickému procesu Už
päť rokov beží každý se
mester študentská anke
ta, v ktorej majú mož
nosť vyjadriť svoj názor
na kvalitu pedagogickej
činnosti. Návratnosť od
povedí je 60-704, vý
sledky ankety sú na fa
kulte verejne prístupné
Obetavý kolektív máme
na Katedre telesnej vý
chovy, ktorý organizuje
športovú činnosť ituden
tov na vynikajúcej úrovni Co sa tyka vlastného
pedagogického procesu - t u pociťujeme potrebu
umožniť študentom vAčšiu pružnosť pri profilioi
»ch študijného programu Na mnohých zahramč
ných univerzitách má študent možnosť pmpôso
b<t si študijný plán o d tretieho ročníka podľa svo
J ich podmienok U nás sú tieto možnosti obrne
dzené, najdalej sme sa dostali v matematike.
V rozumnej miere by sme to chceli zmeniť, ale
bez toho, aby sme porušili kvalitu vzdelávania

0 ATRAKTÍVNOSTI ŠTÚDIA
NA MATEMATICKO-FYZIKALNEJ FAKULTE UK
hovoríme dnes
s jej dekanom

doc. RNDr. Petrom Mederlym, CSc.

Veľký význam prikladáme systematickej spolu
práci so stredoškolákmi. Pravidelne, 2-3krát do
roka oslovujeme zhruba 140 gymnázií v SR. pos
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intenzívne venujeme. Okrem toho, že si tak vy
chovávame fakultný 'dorast*, dostavili sa už prvé
medzinárodné výsledky. Korene opakovaného
výborného umiestnenia našich študentov v celo
svetovej programátorskej súťaži univerzít siaha
j ú napríklad do korešpondenčného seminára
z programovania, kde viacerí z úspešných repre
zentantov získali základné skúsenosti. Napokon
o mesiac opäť naši študenti odchádzajú do USA.
aby obhájili vlaňajšie siedme miesto vo svetovom
finále, ktoré dosiahli v konkurencii 700 univerzít.
•Ako jediná fakulta na UK máte "zmäkčené"
podmienky prijímacieho konania. Vybranej
skupine uchádzačov umožňujete zápis bez
prijímacích skúšok. Je to tiež jedna z foriem,
ako zvýšiť atraktívnosť štúdia?
Nie je to celkom tak. Už vlastné kritériá, ktoré
pripúšťajú zápis bez prijímacích pohovorov, sú
dosť tvrdé, predpokladajú kvalitu už na strednej
škole a sami o sebe selektujú žiakov. Bez prijíma
cích skúšok môže byť prijatý uchádzač, ktorý sa
úspešne zúčastnil celoštátneho kola alebo skon
čil medzi prvými piatimi v regionálnom kole ma
tematickej, fyzikálnej alebo programátorskej
olympiády. Alebo uchádzač, ktorý v prvých troch
ročníkoch dosiahol v profilových predmetoch
priemer 1,00 a priemer koncoročných známok
v každom ročníku je lepší ako limit, ktorý každo
ročne stanovujeme tak, aby počet prijatých bez
pohovorov nepresiahol rozumnú hranicu Ostat
ní uchádzači podstupujú prijímacie pohovory.
Naše skúsenosti sú však také, že väčšina uchá
dzačov, ktorí sa k nám hlásia, dosahuje úroveň
požadovanú na prijatie. Po prijímacích skúškach
vyradujeme len relatívne malý počet. Napr. v mi
nulom školskom roku 1993/94 neprešlo prijíma
cím konaním 21 poslucháčov, v tomto školskom
roku 54. Tým, ktorí sa hlásili a ktorých sme už
nemohli prijať na informatiku, hoci dosiahli na
prijímacích pohovoroch dobré výsledky, sme po
núkli iný študijný odbor. Snažíme sa byť v tomto
smere čo najpružnejší.
• MFF má medzi študentami dobrú povesť najmá tým, že vytvára pomerne netypické Štu
dijné podmienky.
Záleží nám na študentoch a snažíme sa im vy
tvárat také prostredie, v ktorom by sa dobre cíti
li A nazdávam sa. že to študenti aj oceňujú
Konkurzným spôsobom je každoročne vybraných

• Na podobných zahraničných univerzitách je
teda iný systém Štúdia?
U nás vo viacerých zameraniach získava štu
dent hlbšie vedomosti ako v obdobnom type
štúdia v zahraničí. Tam sa užšia špecializácia po
súva do postgraduálneho štúdia. Zrejme bude
potrebné aj u nás trochu zľaviť z úzkej špecializá
cie v pregraduálnom a v takto uvoľnenom pries
tore umožniť študentom získať širšiu paletu poz
natkov potrebných pre konkrétnu prax.
• Máte prehľad o tom, kde absolventi MFF,
okrem učiteľských smerov, nachádzajú
uplatnenie?
Jasne si uvedomujeme, že nám chýba užší kon
takt s našimi absolventami V súčasnosti nemá
me systematickejší prehľad o ich umiestnení.
Stretávame sa s nimi na takých miestach, kde by
sme to ani nečakali. Napríklad celé clearingové
oddelenie na Bratislavskej opčnej burze je obsa
dené absolventami MFF. Je zaujímavé, že naši
absolventi sa v bankovej sfére veľmi dobre úplat
ňujú bez ohľadu na to, ktorý odbor skončili
• A posledná otázka - aka je na fakulte úro
veň vedy a výskumu?
Vo všeobecnosti sa dá povedat. že na dobrej
úrovni Podľa hodnotenia Akreditačnej komisie
sa udržiavame trvalo v *A* kategórii Túto kate
góriu malo v minulom roku na Slovensku zo 60
fakúlt iba 7 a my sme medzi nimi Prejavom tejto
úrovne je aj množstvo grantov udelených výs
kumným kolektívom fakulty. V uplynulom roku
to na fyzike bolo 26 a na matematike 13 Máme
veľmi dobré kontakty so zahraničnými partner
mi, každoročne naši pracovníci absolvuju viac
ako 400 zahraničných ciest, pobytov a stáží De
siatky našich prác sú pravidelne publikované
v špičkových svetových odborných časopisoch
<jh)

Rektor rektorovi
Štyri otázky bývalému rektorovi
Univerzity Komenského v Bratislave,
prof. MUDr. Emilovi Hurajovi, DrSc.
Profesor Huraj maturoval v Bratislave roku
1044. Štúdium na Lekárskej fakulte UK ukončil
v roku 1950. Pracoval na Ortopedickej klinike
LF UK až do odchodu do dôchodku. Bol pred
nostom kliniky a vedúcim katedry. Doteraz je
členom viacerých zahraničných odborných or
topedických spoločností, dopisujúcim členom
Academia Leopoldina, čestným doktorom Uni
verzity Martina Luthera v Halle. Okrem odbor
nej lekárskej činnosti bol aj prodekanom LF
UK, prorektorom a rektorom Univerzity Komen
ského.
- » Č o považujete za významné pri súčasných premenách na univerzite a na fakultách? Aký je
Váž "pohľad z dôchodku'?
Ťažko povedať. Mne sa zdá, že počet absolventov univerzity sám o sebe ešte nie |e zárukou kvality,
ani správneho smerovania. Všeobecne medzi absolventami univerzity by nemalo byť veľa
priemerných. Za dôležité považujem, aby medzi nimi bolo vela výborných. Bolo by veľmi potrebné,
aby sa teraz do zložitých úloh pustili dobre pripravení ľudia. Pri ich hodnotení by malo rozhodovať to,
čo kto dokázal, čo napísal, čím je známy nielen doma, ale aj v zahraničí. Všetky pracoviská by sa mali
sústrediť na kvalitu vlastnej práce a až potom by mala nasledovať ostatná aktivita. Dôležité je, aby
každý vzdelaný človek vedel posúdiť vlastné schopnosti, aby vedel oceniť schopnosti iného človeka,
ak sú lepšie, aby im dal prednosť pred vlastnými. Pritom si myslím, že by sme sa nemali dopúšťať
chyby v tom, ž e budeme aktívne vyhfadávať najspôsobilejšfch Schopní sa musia presadiť
schopnosťami.
•»Čo považujete z terajšieho Vášho pohľadu za najdôležitejšie v živote našej univerzity
a vysokého školstva vôbec?
V prvom rade by som si myslel, že striedmosť. Univerzita Komenskéno sa ako celok nemusí
porovnávať, hodnotiť, alebo posudzovať podľa 'svetových univerzit*. Ide o to, alebo malo by ísť o to,
aby sa niektorí členovia našej univerzity dokázali postaviť vedľa členov svetových univerz#. Čím viacej
ich bude, tým lepšie. Druhou dôležitou skutočnosťou v živote vysokého školstva je kvalitný výber na
fakulty alebo náročný výber v prvých dvoch ročníkoch. Obidvoje je realizovateľné Treťou významnou
skutočnosťou je, aby absolventi nikdy nezabudli na svoju univerzitu. To treba pestovať
- » Č o si myslíte o vysokoškolskom zákone a o jeho premenách?
O vysokoškolskom zákone a o novele sa rokovalo aj počas môjho rektorovania Dnes sa mi zdá, že
sme často všeličo odmietali a ani sme poriadne nevedeli prečo. Podstatné je, aby všetky vysoké školy
boli naozaj univerzitami, ktoré poskytujú vzdelanie primerané súčasnému poznaniu a naimä
v princípoch univerzálne. Vysokoškolský zákon by mal zabezpečovať, aby boli vysokoškolskí učitelia
správne ohodnocovaní. T o znamená nielen finančne, ale aj pred celou spoločnosťou Zákon by mal
nejakým spôsobom preverovať tvorbu tých, ktorí dostávajú finančné prostriedky na vedu, resp. by
mal zabezpečiť, aby ich dostali tí, ktorí by ich múdro využili, ale ich nemajú. No a naostatok zákon by
mal zabezpečiť aj to, aby neboli univerzitné pracoviská nadpočetne preľudnené. Tým klesá
produktivita i kvalita pracovísk.
- » Č o by ste odkázali terajšiemu rektorovi profesorovi Švecovi?
Rektor je človek na úrovni. Presadil sa v odbore. Preto si ho ľudia vážia na celom Slovensku i vo
svete. Je na úrovni v onkológii, na poli chemickom a biochemickom. O takomto človekovi by nemali
viesť škriepky ľudia, ktorí sú veľmi vzdialení tomu, čo reprezentuje, jeho erudícii, resp ľudia
nekompetentní. Reprezentuje potenciálne silnú rozumovú komunitu. Mal by na to viacej myslieť. Mal
by na to klásť väčší dôraz. Potrebuje to naša i ostatné univerzity na Slovensku. O vážnych veciach by
mali rozhodovať vedecké rady. Tolko asi.
Prof. MUDr.i. Hulín, DrSc
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Keď sa obzrieme
za mesiacom január, nebol pre vysoké školstvo vonkoncom priaznivý. Začat nový rok
s rozpočtovým provizóriom, hneď druhý týždeň prežiť šok z odkladu vymenúvania
nových profesorov, ktorých treba na katedrách ako soľ. navodzuje prinajmenšom stav
nervozity a stresov V takej situácii poteší, keď sa objavia spojenci, ktorým nie
je ľahostajné, ako sa začína 'preorávať akademická pôda. Našli sa Novinári
Takmer denne najmá Smena, Národná obroda a Pravda hájili štít vysokých škôl
а nedotknuteľnosť akademických privilégií, etiku demokracie Bez škandalizovania,
triezvo, objektívne, opierajúc sa o takty a citácie zákonov
Hovorí sa, že každé zlo je na niečo dobré Možno práve kauza 'vysokoškolských
profesorov" a s tým. pochopiteľne, spojená aj publicita ekonomických, personálnych
а legislatívnych problémov vysokých škôl zvýši záujem а starosť verejnosti o osud
vysokého školstva, ktorého rozvoj je v každom vyspelom state podmienkou prosperity
národa.
J. Hinnerová

Zmluva uzavretá
V závere uplynulého roka uzavrela Matematicko-lyzikálna takulta UK zmluvu s poprednou svetovou
lirmou Phywe Gottingen, ktorá sa zaoberá vývoiom,
výrobou a predajom učebných pomôcok Podpísaná
zmluva predpokladá vývoj a výrobu demonštračného
experimentu "vysokoteplotná supravodivosf". ktorý |e
určený pre univerzitné laboratóriá. Na vývoji sa budú
podieľať viaceré pracoviská fakulty. V roku 1995 MFF
UK dodá 25 týchto zariadení v celkovej hodnote
16 250 OEM. V prípade komerčného úspechu budú
nasledovať dalšie objednávky
(el)

Minister zdravotníctva na pôde UK
11 januára 1995 navštívil UK minister zdravotníctva
SR MUDr Lubomír Javorský. Rektor UK pro!
Juraj Švec, DrSc. spolu s vedením UK a dekanmi
všetkých slovenských lekárskych a farmaceutických
fakúlt ho informovali o situácii na školách a klinikách
a o naliehavých problémoch, ktoré treba riešit Sú
časťou diskusie bol návrti na legislatívne a inštitucio
nálne usponadanie inštitútu dalšieho vzdelávania
zdravotníkov a farmaceutov Sto i problémy duálneho
financovania fakultných nemocníc a fäaiitných le
kárni Mmster zdravotníctva pnslúbil pomoc pn ch
riešení.

Rektor UK v Ženeve
Vdňoch 14 a 15. januára I995sazúčasmíi rektor
UK prof MUDr. Juraj Švec. DrSc , zasadania Pred
sedníctva Európskej konferencie rektorov v Ženeve
Predmetom rokovania bol okrem iného aj postup in
tegrácie vysokydt štól krajín strednej a východnei
Európy do európskej vysokoškolskej siete. UK je zaba< jedinou slovenskou vysokou školou, ktorá má za
stúpenie v Medzinárodnej asociácii univerzít a v Eu
rópskej konferencii rektorov Obe aeto organizácie
v súčasnost registrujú iba tn slovenské vysokí ško
ly - UK. UPJŠ v Košiciach a STU v Bratislave Prof
Juraj Svec na ženevskom stretnúť informoval o slo
venskom vysokom školstve a inicioval návrh na pnjatie dalších slovenských vysokých štól do Európ
skej konferencie rektorov

1610 absolventov V §
bez zamestnania
Po skončení vysokej školy v roku 1904 nenašlo do
konca roku 1994 zamestnanie 1610 čerstvých držite
ľov vysokoškolských diplomov. Tvoria tak 3 % z cel
kového počtu 54 021 absolventov škôl. evidovaných
na úradoch práce na Slovensku koncom decembra
1994 Medzi absolventmi škôl, ktori oficiálne hľadajú
prácu, bolo cfalej 24 % absolventov gymnázií
a rôznych typov stredných štól. 11 % mladých lUdi.
ktori sa na budúce povolanie pripravoval v učňov
ských školách s maturitou, 48 % mládeže z učňov
ských škôl bez maturity a 14 % mladistvých po
skončení základnej školy bez dalšej odbornej pripravy. Vyplýva to z údajov, ktoré fiaä poskytla Správa
služieb zamestnanosti
(jh)

Predsedníctvo AS UK
Dňa 23 januára 1995 zasadalo Predseeiíctvo
Akademického senátu UK Zaoberalo sa popravou
harmonogramu volieb členov AS UK ako aj prípravou
správy o Činnosti AS UK za uplynulé funkčné obdo
bie Schválilo program najbližšieho zasadania AS UK
a stanovilo termín jeho konania na 15 2 1995

Tretina študentov na UK
V školskom roku 1994/95 študuje na siovenskycfi
vysokých školách pnbližne 68 000 študentov
čo p o 11.5 * viac ako v školskom roku 19S&94
a o 19.3 % viac ako v školskom roku 1992,5*3
Z celkového počtu súčasných vysokoškolákov
pnbližne 1/3 ich študuje na fakultách UK
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Koncom minulého kalendárneho roka sa usku
točnila na Filozofickej fakulte UK študentská ve
decká konferencia Je| príprava zabrala takmer
celý polrok - tolko približne uplynulo času od vy
hlásenia 1. ročníka v júni 1994 až po realizáciu
konferencie na jednotlivých katedrách - v týždni
od 21.-25. novembra a vyvrcholenie v slávnos
tnom prezentačnom dni FíF UK 6. decembra
1994.
Podľa zámeru tvorcov štatútu tohoto podujatia
študentská vedecká, resp. umelecká práca má
byť permanentnou súčasťou života na fakulte.
Má slúžiť k bezprostrednejšej spolupráci peda
gógov a študentov a pre zvlášť talentovaných
poslucháčov má poskytovať priestor pre vytvára
nie i prezentáciu svojich vedeckých či umelec
kých aktivít nad rámec bežných školských povin
ností. Novokoncipovaný štatút ponecháva súťaž
nú prehliadku (konferenciu) študentských prác
priamo v kompetencii katedier, ktoré rozhodnú,
či budú ich študenti súťažiť v rámci svojho odbo
ru, prípadne spolu s inými príbuznými odbormi
alebo dokonca svoju súťaž usporiadajú v medzi
národnom meradle - ako sa to už po druhý raz
podarilo na katedre dejín výtvarného umenia
a ako sa na to pripravujú aj na katedre psycholo
gických vied. Katedra rozhoduje či otvorí kolo,
ktoré môže mať podobu vedeckej rozpravy
k jednej alebo dvom prácam - v tomto roku ma
la katedrová súťaž takúto 'intímnu" podobu na
katedre slovenských dejín a archívnictva, na ka
tedre slovenskej literatúry aj na katedre filozofie alebo naopak bude do súťaže angažovať čo
najviac študentov, a to pod (a možnosti aj poslu
cháčov nižších ročníkov.
Katedrová súťaž je samozrejme verejná, aj kecf
záujemci z radov kolegov z iných odborov len
zriedka majú možnosť sledovať priebeh nielen
pre slabo rozvinutú propagáciu, ale v neposled
nom rade aj pre priestorové možnosti našich ne
velkých seminárnych miestností. Komisie, usta
novené z učiteľov a študentov jednotlivých ka
tedier, určia potom ceny - resp. kategórie, prí
padne poradie jednotlivých prác Dohodnú sa,
ktoré práce - samozrejme spolu s ich autormi -

sa predstavia na slávnostnom celofakultnom
prezentačnom dni. Tu potom už ide skôr o preh
liadku, ktorá nemá súťažný charakter, ale predsa
v istom zmysle vnáša medzi účastníkov istú riva
litu - veď je to stretnutie toho najlepšieho, čo má
me... Tohoročný prezentačný deň pripadol na
sviatok Mikuláša a môžeme povedať, že jeho ná
dielka bola štedrá. Dopoludnia sa v jednej
z väčších učební striedali reprezentanti jazyko
vých, umenovedných, historických odborov
a svojimi vystúpeniami vytvorili doslova 'koncert"
mladého umu. nekonvenčnosti, nápaditosti, ale
aj schopnosti vystupovať a presvedčiť posluchá
čov o zaujímavosti toho, o čom hovoria Bolo
nám úprimne túto, že sa nepodarilo prilákať via
cerých redaktorov odborných i populárnovedec
kých časopisov, ktorí by možno radi poskytli
mladým adeptom vedy priestor na publikovanie
Rokovanie vedeckej časti prezentačného dôa
prebiehalo v blokoch viac-menei príbuzných d e
ciplín. Jazykoveda a literatúra - študenti katedry
slovanských filológ», katedry ruského jazyka, ka

Lúčime sa
19. januára 1995 dotíklo úprimné srdce, vyhasla Iskra živo
ta, zastat tok tvorivých myšlienok prof. MUDr. Antona Báz пе
га, DrSc., dlhoročného vynikajúceho pedagogického a vedec
kého pracovníka FaF UK. Obetavého, oblúbeného a svedomi
tého učiteľa, statočného, čestného a dobrého človeka, ktorý
odišiel náhle, neočakávane, uprostred produktívnej tvorivej
práce.
Pán profesor Bózner sa narodit 5. 2. 1937 v Hurbanove. Maturoval v roku 1954 a v roku 1960
promoval na Lekárskej fakulte v Bratislave.Prakticky ihneď po ukončení štúdií sa zamestnal na
Katedre farmakológie a toxikologie FaF ÜK a tomuto pracovisku zostal verný až do svojej neoča
kávanej smrti. V roku 1967 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu z odboru všeobecná biológia
a v roku 1971 sa habilitoval z a docenta biológie. V roku 1978 obhájil doktorskú dizertačnú prácu
z oblasti ultraštrukturálnych zmien myokardu a ako 44 ročný v roku 1981 bol vymenovaný za
univerzitného profesora.
Hneď po príchode na farmaceutickú fakultu sa prof Bózner intenzívne zapojil do pedagogické
h o procesu, najmä v oblasti výučby biológie a základných medicínskych disciplín Až do svojich
posledných dní prednášal biológiu, fyziológiu, patológiu a medicínsku propedeutiku Popri tom sa
venoval aj práci školiteľa diplomantov, doktorantov a ašpirantov, a to niele v rámci pracoviska, ale
aj v rámci celej univerzity. Bol vedúcim autorom 3 celoštátnych učebníc a autorom 12 skript
V o svojej vedeckej práci sa prot, Bózner zameral predovšetkým na štúdium zmien ultraštruktúry
srdcového svalu pôsobením rôznych exogénnych i endogénnych faktorov, kde dosiahol celý rad
významných prioritných nálezov. Výsledky svojej bohatej experimentálnej práce publikoval
v dvoch monografiách a vo viac ako 100 originálnych vedeckých prácach vo významných periodi
kách doma i v zahraničí. Vystúpil s viac ako 150 prednáškami na zahraničných fórach
Vysoká odbornosť a vedecká úspešnosť proť. Bóznera sa odzrkadlila aj v jeho nominácii do
mnohých pedagogických a vedeckých funkcií Bol prodekanom FaF UK, členom VR FaF UK
a UK, členom dvoch komisií pre obhajoby CSc., členom kolégia SAV a predsedníctva SKVH.
predsedom Sekcie elektrónovej mikroskopie pri Biologickej spoločnosti SAV. podpredsedom Čas
koslovenskej sekcie bunkovej spoločnosti.
Za mimoriadne bohatú a úspešnú pedagogickú, vedeckú a výskumnú prácu bol pán prof Bóz
ner poctený celým radom vyznamenaní a medailí.
Dielo, ktoré zanechal, bude ž i a mohutnieť ako neukončitefná štafeta ľudského poznávania
z generácie na generáciu.
Prof. MUDr. P. Švec, DrSc
dekan Farmaceutickej fakulty UK
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tedry germanistiky, pedagogicko-psychologický
blok predstavili študenti katedry andragogiky
a katedry psychologických vied. Historické dis
ciplíny - katedra etnológie, katedra archeológie
a katedra dejín výtvarného umenia, samostatný
umenovedný blok obsadili poslucháči katedry
hudobnej vedy a v závere blok filozofických dis
ciplín reprezentovali katedra estetiky a katedra fi
lozofie.
Popoludní pokračoval prezentačný deň ukáž
kami umeleckých a iných aktivít študentov Nie
kolko poslucháčov katedry žurnalistiky a odboru
propagácie predviedlo ukážku študentskej tele
víznej a rozhlasovej žurnalistiky V priebehu celé
ho popoludnia konali sa vernisáže výstav výtvar
ných prác - kresby, fotografie, textilný šperk
Šero mierne osvetlené svitom sviečok a pod
farbené jemnými tónmi hudby ozvláštnili atmo
sféru miestnosti, kde sa na sklonku dňa prezen
tovali svoiimi literárnymi prácami, p>oéziou a pró
zou študenti rôznych odborov fakulty
Slávnostné odovzdávanie cien v Moyzesovej
sieni SF za prítomnosti pana dekana Jana Paulinyho, členov vedenia fakulty, pedagógov aj štu
dentov bolo vyvrcholením konferencie Aj toto fi
nále ešte poskytlo priestor umeleckej prezentácii
v podobe vystúpenia divadelného súboru Gesto
s choreodrámou Vlkolak na motívy Nevesty hôl
F. Švantnera
Ceny pre laureátov súťaže • knižné poukážky
a knihy z o SAIA sa podarilo zabezpečiť pros
trednictvom združenia prostriedkov, ktoré veno
vala na tento účel Filozofická fakulta
a grant,
pridelený F # UK z Open Society Fund, г HESP
programu podpory talentovaných študentov O i
ganizátori, z ktorých najväčší podiel práce od
viedli kolegovia z Komory študentov Akademie
kého senátu, ako ai pedagógovia poverení ŠVK
na katedrách, ma|u zámer vydal resumé přispěv
kov v samostatnom zbornfcu
PhOr Marta Botikovi. CSc
prodekanka pre Iné formy étudia
a starostlivosť o študentov
Filozofickí fakulta

PUBLIKÁCIE
vydané
Vydavateľstvom UK
v januári 1995
Chorvátová Z

Kmity a vlny

74,-

Konečná V : Reč žurnalistu
v rozhlase a televízii

30,-

Ohrádka B Špeciálna chirurgia II 82,Taraba J.: Prekladový seminár
z francúzskeho jazyka

78,-

Tušer A. Typológia periodickej
tlače I. Lokálna regionálna tlač

80,-

Za)ac R., Plšút J Štatistická fyzika 86,Zatková V Teória a didaktika
hádzanej

47,-

Bázlik M., Votruba M Gramatika
angličtiny

50,-

Kožuchová M., Habšudová M.
Brnká K : Pracovná výchova II

92,-

Ivanová A. Cursus latinus
medicinalis (Úvod d o lekárskej
terminológie)
Zbornik - Cesty hľadania

129,-

ш ш

ZAMESTNANECKÝ SERVIS
<ЗГ

Vyberáme zdravotnú poisťovňu
• Zdravotne poisťovne súperia o priazeň poistencov

•

Koniec roka 1994 priniesol zánik monopolu Státu na zdravotné pois
tenie. Doteraz sme boli všetci poistení v Národnej poisťovni SR a roz
sah zdravotnej starostlivosti bol daný pre všetkých rovnako zákonom
a Liečebným poriadkom. Zákon o rozdelení národnei poisťovne
a vznik nových zdravotných poisťovní poskytuje od 1. januára 1995
možnosť si vybrať z viacerých ponúk líšiacich sa najmä rôznosťou
prísľubov o rozsahu nadštandardnej zdravotníckej starostlivosti Prísfubov preto, pretože v súčasnosti ešte stále nemáme platný Liečebný
poriadok. Až po jeho oficiálnom schválení v NR SR môže byť upres
nené, čo ie nadštandardná medicínska starostlivosť a čo nie.
Pre orientáciu našich pracovníkov o nových možnostiach zdravot
ného poistenia prinášame stručné informácie o siedmich zdravotných
poisťovniach, už pôsobiacich v SR.
Všeobecná zdravotná poisťovňa - bola zriadená zákonom NR SR č 273/1994
Z z . dňom 1 novembra 1994. Poistená doteraz poistení v Národnei poisťovni sa stali
podľa tohto zákona automaticky poistencami VŠZP so všetkými právami a povinnos
ťami. pokiaľ nie sú poistencami Vojenskej zdravotnej poisťovne. Poisťovne Minister
stva vnútra S R alebo Železničiarskej zdravotnej poisťovne Všeobecná zdravotná po
istovrta ostáva teda naďalej najvýznamnejšou a základnou zdravotnou poisťovňou
v SR s najvačším počtom klientov Zdravotné poistenie vykonáva prostredníctvom
svojich pobočiek na celom území SR, ktorých sídla sú totožné s dotera|éími sídlami
regionálnych správ Fondu zdravotného poistenia
Ďalšími zdravotnými poistovňami, ktoré boli zriadené zákonom sú Vojenské zdra
votná poisťovňa a Železničiarska zdravotná poisfovťia - Garant Vojenská zdravot
ná poisťovňa je určená pre íudí. ktorí v minulosti alebo prítomnosti ma|ú neiaký vzťah
k rezortu ministerstva obrany Ide predovšetkým o vojakov v ä n n e j službe, žiakov
vojenských škôl, a k o i o daléí vyšpecifikovaný okruh osôb so vzťahom k vojenskému
prostrediu Podobne a| v prípade Železničiarskej zdravotnej poisťovne Garant okruh
poistencov a potenciálnych klientov určuje zákon Povinne sú tu poistení zamestnan
ci Železníc SR a organizácií, ktoré sa podieľajú na ännosti železníc Poistencami
môžu byť aj rodinní prídušnía а bývali zamestnaná-dôchodcovi a
Vzájomná životná poisťovňa, a s , začala svo|u činnost v decembri 1994 Jej zakladatefmi sú Slovenská poisťovňa, a.s Bratislava, Slovakofarma,a s Hlohovec a In
vestičná a rozvojová banka, a s Bratislava. Vzájomná životná poisťovňa je otvorená
pre poistenie všetkých sociálnych a profesných skupín obyvateľstva pn obsahovo
diferencovaných modeloch zdravotne] starostlivosti
Zdravotnú poieŕovrtu Perspektíva, a.s. založili M BO, s r o Bratislava a Juhap
harm. е г о. Košice Pobočky má zatiaľ v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiaach
Chce byť otvorenou občianskou poisťovňou, počíta s budovaním siete vlastných le
kární a zdravotníckych zariadení.
K zdravotným poisťovniam podnikového typu patrí Slovenská hutnícka zdravotná
poisfovňa. ktorú spoločne založili viaceré hutnícke podniky v SR pre potreby svo
jich zamestnancov Apollo - chemická zdravotná poistovrta. ktorej zriaďovatelia sú
Slovnaff. a s Bratislava. Nafta Gbely, a.s a Matador.a.s. Púchov. a\ k e d má v názve
"chemická" je otvoreným typom poisťovne, poisťuje bez rozdielu všetkých občanov

Odbory na RUK odporúčajú Vzájomnú životnú poisťovňu
SR Pochopiteľne, že svoje služby ponúka predovšetkým zamestnancom chemic
kých závodov

*>Akú zdravotnú poisťovňu odporúča zamestnancom odborová orga
nizácia na HUK, na to sme sa opýtali jej predsedníčky RNDr. Gusty
Luptákovej.
Od roku 1995 je možné vybrať si z viacerých zdravotných poisťovní, te
da takú, ktorá ponúka najvýhodnejšie podmienky Čiastka, ktorú sme
platili doteraz za zdravotné poistenie, je stanovená zákonom pre všetky
poisťovne. Po zvážení podmienok porovnaním poskytovaných výhod
rôznych zdravotných poisťovní - rozhodli sme sa spolu s vedením RUK
prihlásiť predbežne našich pracovníkov do Vzájomnej životnej poisťovne
Táto ponúka okrem základnej zdravotníckej starostlivosti pri nezmenenej
výške poistného napr
- úhradu do výšky 50% doplatku za lieky II. kategórie, vrátane prípravkov
hormonálnej antikoncepcie,
- príspevok na rám okuliarov do výšky 500,- Sk raz za 3 roky,
- úhradu všetkých druhov glukometra odporučených lekárom do výšky
6000,- Sk,
- úhradu preventivných prehliadok registrovaných športovcov raz ročne,
- úhradu kúpeľnej starostlivosti v individuálnych prípadoch "na predvola
nie' v kúpeťných zariadeniach v ČR a pod
To, že sme našich pracovníkov predbežne prihlásili do Vzájomnei žrvotnej poisťovne neznamená, že nemajú inú volbu. Zamestnanci poisťovne
oslovia každého pracovníka zvlášť a ten môže, ale nemusí súhlasiť so
zdravotným poistením v tejto poisťovni Zatiaľ je ešte fungovanie zdravot
ných poisťovní obmedzené v dôsledku neplatnosti Liečebného poriadku
Akonáhle však vstúpi v platnosť, vydá zdravotná poisťovňa pracovníkovi
na základe jeho súhlasu preukaz, ktorý je, samozrejme, a| potvrdením to
ho, do ktorej zdravotnej poisťovne sa bude odvádzať jeho zdravotné po
istenie
Naši zamestnanci sa nemusia obávať, že v prípade zániku súkromnej
poisťovne, napr nami odporúčanej Vzájomnej životnej poisťovne ostanú
bez zdravotného poistenia Zákon hovorí, že "poistencov poisťovne zru
šenej likvidáciou prevezme Všeobecná zdravotná poisťovňa ak nedôjde
k dohode o prevzatí poistencov inou poisťovňou'
Napokon, keď nebudú naši pracovnici spokojní so službami poštovné
ktorú si vybrali, môžu ku koncu kalendaineho roka zrušiť s ňou zmluvu
a prehlásiť sa do inej zdravotnej poisťovne
° T y k a sa predbežná prihlásenie do Vzájomnej životnej poisťovne aj
zamestnancov ťakúlt UK?
Nie, naša odborová organizácia konala iba v mene pracovníkov Rekto
rátu UK. Informovali sme o tejto možnosti predsedov odborov na jednotli
vých takultách, avšak výber zdravotnej poisťovne je v ich kompetencii

Oh)

Ako črtať výplatný lístok
" Tých 300 korún nám dáva škola na auto
bus?" "Asi áno - keď je to na páske..." Útržok
rozhovoru nad výplatným lístkom zazname
naný v rtajtúžobnejáie očakávaný deň mesia
ca - deň výplaty. Azda pre tých ostrieľanej
ších a v účtovníctve zbehlejších kolegov je
štipec položiek na výplatnom lístku zrozumi
teľný. No sú medzi nami aj takí, pre ktorých
kľukatá cesta k výslednej sume peňazí pred
stavujúcich mesačnú výplatu je "španielskou
dedinou". Práve tým je určený náš sprievod

ca výplatným lístkom.
V záhlaví výplatného lístka sú základné údaje o
osobe pracovníka, údaje o zúčtovacom stredisku
a výplatných termínoch ako aj výška základnei
mzdy a osobného príplatku zodpovedajúca pla
tovému dekrétu.
Položka "priemery" udáva:
- na dovolenku: aká |e hodinová mzda v prípade
dovolenky. Predstavuje priemernú hodinovú
mzdu za posledný štvrťrok,
na nemoc: v prípade choroby prvé číslo udá
va priemernú hodinovú nadčiastku počítanú
z priemerného platu za minulý kalendárny rok.
druhé číslo (za "čistý") udáva maximálnu čistú
hodinovú sadzbu pri ochorení. V prípade cho
roby (OČR) bude leda hodinová mzda predsla
vovať súčet súčasnej priemernej hodmovei
mzdy a nadčiastky, maximálne však 23,53 Sk
na hodinu

Tarifná mzda mzda za odpracovaný počet
hodín v minulom mesiaci (pri sviatkoch a dovo
lenke sa mení).
Osobný príplatok - alikvótna čiastka za dobu
odpracovanú v minulom mesiaci.
Osobitný príplatok za prácu v zdraviu škodli
vom prostredí - alikvótna čiastka za dobu od
pracovanú v minulom mesiaci
Odmeny, prémie, nadčasy, príplatky za prá
cu v sobotu a nedeľu - premenlivé zložky
Príspevok na osobné potreby 430,- Sk. for
ma odmeny, ktorá sa nečerpá zo mzdových
prostriedkov.
Vymeriavací základ pre fondy - premenlivá
zložka - súčet príjmových položiek (bez príspev
ku na osobné potreby)
Hrubý príjem - hrubý príjem pre mesačné zda
nenie (súčet príjmových položiek vrátane pns
pevku na osobné potreby).
Poistné - zrážka zo mzdy - zdravotne, nemo
censké poistenie, dôchodkové zabezpečenie,
počíta sa z vymeriavacieho základu pre ťondy
podľa zákona.
Dopravné 300,- Sk - príspevok štátu na do
pravu, ktorý sa pre výpočet dane odpočítava od
hrubej mzdy (pracovník ho priamo nedostává)
Nezdanená čiastka - 1750,- Sk na osobu.
750,- Sk na každé nezaopatrené dieťa, 1500,- Sk
na invalidné dieťa, dane prosté minima
(odpočitatefné položky pre vypočet zdaniteľnej
mzdy)

Zdaniteľná mzda - súčet príjmových položiek
podliehajúcich zdaneniu.
Preddavok dane - vypočítaný z o zdaniteľnej
mzdy podľa daňových tabuliek
Rodinné prídavky - podľa zákona
Záloha - podľa rozhodnutia pracovníka
Členské KOZ - 1 % z čistej mzdy
Pri jednorázovej odmene sa udáva výška od
meny zvlášť a daň zvlášť Táto odmena sa dani
ročnou daňou

Nová výška stravného
S účinnosťou o d I febiuare 1995 piati no
vá úprava vyšky sadzieb náhrad sbavného
- ak pracovná cesta t/vá 5-12 hodm, patri za
mestnancovi stravné vo výške 42,- Sk.
ak pracovná cesta trvá 12-18 hodm, patn
zamestnancovi stravné vo výške 67,- Sk
ak pracovná cesta trva dlhšie ako 18 ho
dm, patri zamestnancovi stravné vo výške
105, Sk.
- ak zamesťnavaleť znemožni w s l a n m na
pracovnu cestu, ktorá trva menet r>ež
5 hodin, zamestnancovi stravovať sa zvy
čainym spôsobom, môže m u poskytnúť
stravné až do vyšky 42,- Sk
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Potrebujete zahraničnú odbornú literatúru ?
Obráťte sa na MANZ!
MANZ - predajca a distribútor
zahraničnej odbornej literatúry

UNIVERZITNÉ KNÍHKUPECTVO

MANZ
Univerzita Komenského
Šafárikovo námestie 6
811 02 Bratislava

30. novembra 1994 bola v priestoroch vestibulu Univerzity
Komenského na Šafárikovom námestí slávnostne otvorená
nová predajňa vydavateľstva MANZ spol. s r.o., Bratislava.
Vznikom vydavateľstva a kníhkupectva MANZ v Bratislave sa
tak vyriešili takmer päť rokov trvajúce problémy so zabezpe
čovaním a distribúciou zahraničnej odbornej literatúry v SR,
ako aj problémy s vydávaním nízkotirážnych odborných
titulov.

Tel.: 07/ 304 111, kl.589
Fax: 07/ 375 373

Vydavateľstvo a kníhkupectvo MANZ, spol.s r.o., Bratislava je
dcérskou spoločnosťou univerzitného vydavateľstva MANZ vo
Viedni, ktoré má dominantné postavenie na rakúskom trhu v ob
lasti vydávania a distribúcie odbornej právnickej a ekonomickej
literatúry a učebníc. Bolo založené v roku 1849 ako malý rodinný
podnik, prežilo monarchiu i dve svetové vojny, jeho sídlo na Kohlmarkt 16 vo Viedni sa za takmer 150 rokov nezmenilo. Vieden
ská univerzitná predajňa MANZ má štatút európskeho kníhku
pectva, je v ňom možné zakúpil alebo jeho prostredníctvom ob
jednať akúkoľvek odbornú literatúru týkajúcu sa európskej integ
rácie, osobitne jej právnych a hospodárskych aspektov. V súčas
nosti ponúka vyše 20 000 titulov spolu s rozsiahlymi distribučný
mi a rešeršnými službami. Spolupráca s Univerzitou Komenské
ho je v jeho histórii vôbec prvou podnikateľskou spoluprácou so
zahraničným partnerom. Všetky služby, ktoré ponúka viedenský
MANZ, realizuje aj univerzitné kníhkupectvo MANZ v Bratislave.

A k é služby ponúka bratislavské univerzitné kníhku
pectvo MANZ ?
Knihy - publikácie
Bratislavské kníhkupectvo MANZ dokáže v súčasnosti zabezpe
čiť dodanie akejkolVek odbornej literatúry z celého sveta s využi
tím rozsiahlych a dlhoročných kontaktov kníhkupectva MANZ vo
Viedni za predpokladu, že titul je na trhu dostupný. Ak si objed
náte knihu vydanú v Európe, vaša objednávka bude vybavená
do 2 týždňov. Ak ide o publikáciu napr. z USA, kniha vám bude
doručená do 6 týždňov. Ceny kníh sú dané jej katalógovou ce
nou prepočítanou na slovenské koruny podľa aktuálneho kurzo
vého lístka bez akýchkoľvek obchodných prirážok.
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skripta

Rešerše
Bratislavské kníhkupectvo MANZ ponúka v oblasti vedecke) lite
ratúry rešeršnú komerčnú službu prostredníctvom CD-ROM data
bázy vo Viedni, ktorá sa každý štvrťrok aktualizuje Stačí, keď zá
ujemca udá kľúč k vyhľadávaniu - napr meno autora, vedný od
bor, kľúčové slová a pod , proste akýmkoľvek spôsobom označí
tému, s ktorou pracuje a v priebehu týždňa dostane žiadaný
prehľad odbornej literatúry Takýto servis poskytuie kníhkupectvo
aj v prípade zahraničných odborných časopisov
Rešeršná služba |e bezplatná.
Do dvoch mesiacov by malo mat bratislavské kníhkupectvo
MANZ svoju vlastnú databázu Potom vybavenie vašet obiednáv
ky bude trvať iba niekolko hodín.
Kníhkupectvo MANZ nemôže zabezpečiť rešerš odbornej litera
túry a časopisov vydávaných v SR, ČR, resp. v ostatných kraji
nách bývalého východného bloku. Údaje o nich nie sú obsiahnu
té v medzinárodnej databáze.
Domáce knihy - skriptá
Bratislavské kníhkupectvo ponúka skriptá, učebnice, odborné
publikácie pre študentov a pracovníkov takmer všetkých fakúlt
UK. Sortiment je rozšírený predovšetkým o aktuálnu právnickú a
ekonomickú odbornú literatúru Kníhkupectvo dokáže zabezpečiť
aj iný titul vydaný v SR alebo ČR, pokiaľ je na trhu dostupný

Navštívte univerzitné kníhkupectvo MANZ,
odídete spokojní!

^
л

Ve/Vyslanec SR v Rakúsku prof JUDr Jozef Klimko, DrSc , dekan
PraF UK prof JUDr Peter Blaho, CSc a dr Fullmann, predseda
Vyéšieho krajinského súdu vo Viedni na otvorení knii'hkupectva
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Sociálna čí výchovno-vzdelávacia inštitúcia ?

OTÁZNIKY NAD MATERSKÝMI ŠKOLAMI
Кск&» problematika opodstatnenosti Inštitucionálne! predškolskej výchov/ je u nee v súčasnosti vysoko aktuálna, stala sa
otázka v nadtitulku ústrednou témou vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala na sklonku Medziná
rodného roka rodiny, v dňoch 8. a 9. decembra 1984 v Bratislave. Hlavným organizátorom konferencie bola Katedra pedago
giky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, pod záštitou Ministerstva školstva a vedy SR a Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Rokovania konferencie sa zúčastnilo do 200
učiteľov a riadiacich pracovníkov materských
a základných škôl, stredných pedagogických
škôl a vysokých škôl z o Slovenska a 16 pedagó
gov prevažne z vysokých škôl zo zahraničia (CR,
Maďarsko, Slovinsko a Japonsko). Ďalej zástup
covia MŠaV SR a MPSVaR SR, ŠPÚ, VÚDPaP,
mimovládnych organizácií, školské inšpektoráty
pre materské školy, riadiaci a metodickí pracov
nici školských správ a poslucháči PdF UK v Bra
tislave.
Celkove sa prezentovalo 54 referátov, ktoré
odzneli v 5 tematických celkoch:
1. Dieťa a rodina
2. Diefa a inštitucionálna predškolská výchova
3. Postihnuté dieta v rodine a v materskej škole
4 Dieta a výchovno-vzdelávací proces v mater
skej škole
5. Připravenost dieťaťa na vstup do základne]
školy.
Na základe prednesených referátov a diskusie
prijala konferencia nasledujúce východiská a zá
very:
1. Pri riešení súčasných a perspektívnych zá
merov v ekonomickej oblasti rešpektovať zákon
NR SR č. 279/1993 Z.z. o školských zariadeni
ach. Ponechať existuiúce materské školy v pl
nom rozsahu v starostlivosti štátu ako inštitúcie
poskytujúce základy výchovy a vzdelávania detí
predškolského veku nadväzne na rodinnú vý
chovu.
Pri riešení starostlivosti o deti predškolského
veku (zdravé i postihnuté) prostredníctvom alter
natívnych modelov predškolskej výchovy nepre
súvať ťažisko iba na zriaďovateľov predškolských
zariadení - na nižšie orgány miestnej štátnej
správy, príp. na súkromné osoby a cirkev, aby
sa predškolská výchova na Slovensku nestala
charitatívnou záležitosťou. Túto dôležitú úlohu
ponechať naďalej z o zákona v zodpovednosti
štátu.
Za tým účelom vyčleniť v rozpočte rezortu škol
stva finančné prostriedky osobitne pre materské
školy a dôsledne sledovať ich účelové využíva
nie Príspevky zo strany rodičov na prevádzku
MŠ riešiť diferencovane podľa osobitných opod
statněných kritérií. Rušenie účelových budov MŠ
riešiť diferencovane, poskytovať ich iba rezortu
školstva na školské účely s perspektívou, že
v prípade potreby ich bude možné navrátiť
pôvodnému účelu.
2. Osobitným nariadením MŠaV SR elimino
vať neoprávněnost postupov niektorých škol
ských správ, ktoré existenciu materských škôl
podmieňujú počtom stravníkov a nerešpektujú
ich opodstatnenosť z hladiska pedagogickej
funkcie.V súčasnosti sa materské školy rušia
i v prípade dostatočného záujmu zo strany rodi
čov, zlučujú sa vysoké počty detí do jednej trie
dy. Má sa premiestňujú z účelových do nevyho
vujúcich budov bez ohradu na zdravie detí Ten
to problém riešiť ako celospoločenský.
3. Upevňovať rodinu sociálnym zabezpečením
tak, aby sa stala zdrojom uspokojovania potrieb
pre zdravý psychický a fyzický vývin detí. Treba
zachovať, rozširovať a zakladať inštitúcie, ktoré
budú poskytovať kompletnú pomoc rodinám
v otázkach vzájomných vzťahov, spolužitia gene
rácií, vývinu a výchovy detí.
4 Legislatívne riešiť a uzákoniť povinnú škol
skú dochádzku do materskej školy pre 5-6 ročné

deti, aby boli pripravené pre vstup do základnej
školy. Pedagogickú prípravu detí na vstup do zá
kladnej školy ponechať výlučne pedagogickým
pracovníkom - učitelkám materských škôl, ktoré
sú pre túto činnosť odborne pripravené.
5. Vytvárať optimálne podmienky pre integrá
ciu postihnutých detí d J MŠ predovšetkým príp
ravou odborných pracovníkov a znižovaním poč
tu detí na jedného pedagogického pracovníka.
6. Zamedziť preraďovaniu detí po nástupe na
povinnú školskú dochádzku v základnej škole
späť do materskej školy. Problém riešiť legislatív
ne Tomuto negatívnemu javu predchádzať zin
tenzívnením pedagogickej starostlivosti o deti
v MŠ skvalitnením spolupráce s rodičmi a odbor
nými pracovníkmi pedagogicko psychologických
poradní. Ovplyvňovať rodičov, aby umožnili svo
jim najmä 5-6 ročným deťom dochádzku do ma
terskej školy aj vtedy, ak matky nepracujú.
7. Za účelom skvalitňovania výchovno-vzdelávacej práce v materských školách zintenzívniť
metodickú činnosť metodických oddelení škol
ských správ, vytvárať rôzne alternatívne formy
pre vzdelávanie učiteliek.
8. Dôslednejšie vykonávať hodnotenie, odbor
né posudzovanie a kontrolu výchovno-vzdeláva
cej práce v materských školách školskou inšpek
ciou v zmysle nových prístupov a postavenia
školskej inšpekcie. Za tým účelom zriadiť na kaž
dej školskej správe systemizované miesto škol
ského inšpektora pre predškolskú výchovu a ná
sledne neodkladne doplniť chýbajúcich 14 škol
ských inšpektorov pre túto oblasť. Obsadzovanie
tejto funkcie nepodmieňovať v súčasnosti iba po
žiadavkou na vysokoškolské vzdelanie. V kon
kurznom pokračovaní zohľadniť odbornosť získa
nú v pedagogickej ale najmä v riadiacej práci
u pracovníkov so stredoškolským vzdelaním na
SPgŠ.
9.
Popri dialkovom štúdiu v odbore
•Predškolská pedagogika" na PdF UK v Bratisla
ve vytvoriť podmienky pre vysokoškolské štú
dium v tomto odbore aj v rámci denného štúdia

Túto výučbu postupne rozvinúť aj na ďalších pe
dagogických fakultách.
Na PdF UK v Bratislave zaviesť rozširujúce štú
dium špeciálnej pedagogiky pre predškolskú vý
chovu detí ai pre absolventov vysokoškolského
štúdia.
Na všetkých pedagogických fakultách pripra
vujúcich učiteľov a pedagógov rôzneho študijné
ho zamerania zaradiť do učebného plánu pred
met 'predškolská pedagogika'. PdF UK v Brati
slave už takto postupuje.
10 Na všetkých vysokých školách pripravujú
cich budúcich pedagógov vytvoriť a rozvinúť vedecko-výskumnú základňu pre tvorbu teórie
predškolskej pedagogiky a výchovy detí pred
školského veku. Vytvoriť z o strany MŠaV SR
a MPSVaR SR také podmienky, aby sa PedF UK
stala centrom vedy a výskumu pre oblasť ranej
a predškolskej výchovy zdravých a postihnutých
detí
Tvorbu nového, respektíve inováciu obsahu
výchovy a vzdelávania detí predškolského veku
zásadne riešiť iba na základe vedeckovýskumnej
činností, za spolupráce pedagógov, psycholó
gov. pediatrov, hygienikov a ďalších odborných
pracovníkov s rešpektovaním doterajších, peda
gogickou praxou overených výsledkov v pred
školskej oblasti
11. Rozvinúť systematický interdsctplriárny
výskum zameraný na kvalitu človeka, rodinného
života, vývinu detí i ďalších problémov nerieše
ných v oblasti predškolskej pedagogiky.
12. Pripravenosť pedagogických pracovníkov
pre riadenie M š a predškolskej výchovy, ďalšie
vzdelávanie vedúcich pedagogických pracovní
kov z oblasti predškolskej výchovy, zabezpečo
vať na vysokých školách pedagogického zame
rania.
13. Vytvoriť tradíciu v organizovaní vedeckých
konferencií pre oblasť predškolskej výchovy na
Pedagogickej fakulte UK v Bratislave
PhDr. Valentína Trubíniova
Katedra pedagogiky
Pedagogická fakulta UK

Z ohlasov v dennej tlači

Pomôže deťom legislatíva ?
Nedávno som sa v Bratislave zúčastnila na medzinárodnej vedeckej konferencii na ternu Mater
ská škola - sociálna, či výchovno-vzdelávacia inštitúcia? Oceňujem skutočnosť, ž e sa toto poduja
tie uskutočnilo na akademickej pôde - i x x l záštitou Pedagogickej fakulty UK. Ministerstva školstva
a vedy a Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny SR.
Vidím v tom dôkaz, že inštitucionálnu predškolskú výchovu nieten odbornici z praxe považujú
za jeden zo základných predpokladov správneho rozvoja osobnosti dieťaťa Na jej opodstatne
nosť a význam poukazujú ďalší odborníci, ktorí svoj názor ma|ú podložený na baze výskumu,
a nemožno ich podozrievať, ž e obhajujú vlastné pracovné miesta
Na základe analýzy súčasných tavov pôsobiacich na mlade rodiny a následne na diela jeho
vývoj a potreby, každý príspevok, vrátane zahianičnych . zahŕňal okiem nových námetov odporú
čanie zachovať inštitucionálnu predškolskú výchovu aspoň v takom rozsahu, aký mame v sučas
nosti Nikto z diskutujúcich nepoprel základné, nenahraditeľné pravo a povinnosť rodný pri vý
chove dieťaťa. K plneniu týchto povinností má však pomahať ai štát, a to i prostredníctvom pred
školských zariadení. Som presvečenä. že v súčasnosti nemôžeme iba od rodiny očakávať, že sa
ma vyrieši problém a bude "jazýčkom na váhach", ktoié budú určovať ich budúcnosť
Viera Blchova. Žilina
(Pravda, S.1.190S)
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ĎALŠÍ KROK V BOJI PROTI SLEPOTE
Fyziologický stav je optimálny pri všetkých, teda i zrakových funkciách človeka. Pri zistení nefyziologických funkcií
sa lekár snaží ordináciou rôznych liečebných prípravkov stav stabilizovať, respektíve navrátiť fyziologické súvislosti.
V tomto smere sú medicínske (klinické) postupy v značnej miere závislé na experimentálnom výskume v oblasti fy
ziológie. Veľmi dôležité je pritom poznanie ciest prestupu liekov a ich "dopravy" na miesto určenia v oku Možnosti
riešenia tohoto veľmi aktuálneho problému sa stali už pred štvrťstoročím predmetom užšieho záujmu učiteľov - výs
kumných pracovníkov aj na fakultách Univerzity Komenského v Bratislave. V intenciách využitia výsledkov výskumu
v konkrétnej klinickej praxi sa sformoval spoločný vedecko-výskumný tím: na báze laboratórnych možností Kated
ry živočíšnej fyziológie a etologie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave (pod vedením doc. RNDr. J. Veselovského, DrSc.) a klinickej bázy Katedry (dnes kliniky) oftalmológie Lekárskej fakulty UK v Bratislave (pod
vedením prof. MUDr. Z. Oláha, DrSc).

Výskumný tím sa podujal riešiť jeden zo
základných problémov oftalmológie. 2 hľa
diska oftalmológie sú mimoriadne závažné
tie poruchy fyziologických funkcií oka, kto
ré majú charakter zdĺhavého ochorenia,
pritom vážne ohrozujú zrak. V tomto smere
veľmi závažným problémom očného lekár
stva (a aj sociálnym problémom) sú ocho
renia očí, u ktorých dochádza k výraznému
zvyšovaniu tlaku v oku (oproti fyziologic
kým hodnotám asi 2,2 kPa na dvoj-, troj- aj
viacnásobok). Je to ochorenie, známe ako
"glaukóm", Hidovo označovaný aj ako
"zelený zákal". Postihuje llidí v zrelom veku,
asi 45 - 50 ročných a starších. Bez správne
ho liečenia, zameraného na návrat fyziolo
gických hodnôt vnútroočného tlaku, vzni
kajú ťažké zmeny zrakového nervu a končí
slepotou.
Vnútroočný tlak sa udržuje rovnováhou
medzi produkciou a odtokom "komorového
moku". Túto mimoriadne dôležitú funkciu
v oku reguluje predná časť vaskulárnej vrs
tvy, najmä vráskovec. Epitelová vrstva vráskovca hrá úlohu pri tvorbe a výmene ko
morového moku. Zvýšenie produkcie ko
morového moku sa môže na predispono
vaných očiach prejaviť zvýšením tlaku
v oku (a viesť k rozvoju glaukómového
ochorenia). Pre zvýšenú činnosť týchto
štruktúr a tým aj pre zvýšenie tvorby komo
rového moku nie sú jednoznačne stanove
né príčinné súvislosti. Na zníženie tlaku
v oku (a tým aj na liečenie glaukómu), sa
už viac ako sto rokov využíva pôsobenie al
kaloidu - pilokarpínu, ktorý mení prietok kr
vi vo vráskovci a zlepšuje odtok komorové
ho moku. Avšak doteraz na molekulárnej
úrovni z hľadiska fyziologického sa nepoz
ná mechanizmus účinku tohoto parasymapitikomimetika. Odkrytím jeho mechanizmu
vysvetľujeme aj príčinu vysokého tlaku
v oku počas glaukómového ochorenia
Na potvrdenie tohoto, z klinických skúse
ností vyplývajúceho predpokladu, sme
v modelovej situácii aplikovali do spojovkového vaku najskôr hovädzieho dobytka
a neskôr u pokusného králika roztok pilo
karpínu a sledovali sme interakciu s voľný
mi aminokyselinami v tkanivových štruktú
rach oka Kvalitatívno-kvantitati'vne zmeny,
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zistené v našich in vivo pokusoch a najmä
pozitívne farebné reakcie dosvedčujú, že
pilokarpín interaguje s voľnými aminokyse
linami za vzniku pevnej kovalentnej väzby
Tento poznatok potvrdzuje aj znížená rá
dioaktivita aminokyseliny Na [ I е ) tyrozínu
ihned po zreagovaní s pilokarpínom, pri
čom najväčšia interakcia sa prejavila v 60
minúte. (Ďalej zisťujeme, že tento alkaloid
bez enzymatického systému po 24 hodi
nách rozštepuje molekulu bielkoviny albu
mínu A na viac rádioaktívnych frakcií, majú
cich charakter peptidov) Predpokladáme,
že pri tejto väzbe sa mení štruktúra mole
kuly aminokyseliny aj pilokarpínu. Avšak
rozsah týchto zmien môže byf u rôznych
aminokyselín rozdielny. Pre vysvetlenie
spôsobu pôsobenia pilokarpínu, resp. aj
iných liekov užívaných pri liečbe glakómu
sme aplikovali zmes lieku s aminokyselinou
lyzín (L-lyzín 2HCI 2Н г О).
Na základe našich výsledkov predpokla
dáme, že na zníženie vnútroočného tlaku
pri aplikácii pilokarpínu sa zúčastňujú spo
ločne a súčasne: a/ primárne je to novovzniknutý metabolit, ktorý priamo ovplyv
ňuje aktivitu epitelu vráskovca a rozšíri trabekulárnu trámčinu pre odtok komorového
moku; b/ cestou ovplyvnenia hladiny voľ
ných aminokyselín, najmä v epiteli vráskov
ca (zníženie až o 39,o%).
Tieto poznatky by svedčili o tom, že príči
nou vzniku zvýšenia vnútroočného tlaku pri
glaukómovom ochorení sú zmeny metabo
lických procesov v strome vráskovca, ktoré
sa v ňom prejavia zvýšenou hladinou voľ
ných aminokyselín takmer o 54% Účinkom
pilokarpínu sa mení pohyb určitých voľ
ných aminokyselín z krvi do komorového
moku (predpokladáme, že práve cestou
vráskovca) a tým sa mení aj rýchlosť jeho
tvorby Potvrdením týchto záverov sú naše
dôkazy interakcie pilokarpínu práve s voľ
nými aminokyselinami ako aj zníženie ich
celkovej hladiny v komorovom moku
Terajšie pozorovania potvrdzujú naše do
terajšie záznamy o interakcii voľných ami
nokyselín s pilokarpínom Aplikácia zmesi
2% pilokarpínu + 10% lyzínu (ev iných
aminokyselín) v experimente dokazuje, že
nový metabolit vzniknutý po interakcii uve

dených látok je bioaktívny a priamo ovplyv
ňuje celkovú činnosf vráskovca a dúhovky
(ako ich epitel, tak aj svalovinu). Predpokla
dáme, že táto zmes zo spojovkového vaku
putuje ku vráskovcu a dúhovke časovo
rýchlejšie a účinok je cielenejší Efektivita
zmesi pilokarpínu + lyzínu |e oproti samot
nému alkaloidu podľa našich výsledkov
takmer 1,5 krát väčšia Súčasne sa tkanivo
vé štruktúry neochudobňujú o základné
stavebné a výživné látky • voľné aminoky
seliny
Ďalším výsledkom nášho fyziologického
výskumu, ktorý má priamu aplikáciu v oftal
mo-fyziologickei praxi, ie obiavenie funkč
ne novej tekutej vrstvy v hovädzom oku
označenej ako "povrchová vrstva látok pig
mentového epitelu sietnice". Táto vrstva,
z hľadiska prítomnosti velkého množ
stva voľných aminokyselín a bielkovín
(dôležitých pre zabezpečenie funkcie re
ceptorov - čapíkov a tyčiniek), hrá jednu
z primárnych fyziologických úloh pre za
bezpečenie celého procesu videnia a tým
aj fyziologickej funkčnosti oka Pozornosť
si zasluhuje aj navrhnutá pomerne úspeš
ná terapia epitelu rohovky poleptaného
vápnom.
Záverom chceme zdôraznil, že výsled
kom dlhodobej vedeckovýskumnej spo
lupráce nášho tímu, spájajúceho pracov
níkov teoretických z PrírF UK a klinic
kých z LF UK sú nové poznatky osvetftjjúce nielen cesty prenosu liekových fo
riem do vnútra oka, ale predovšetkým
odhalenie určitých zákonitých súvislostí
medzi cestami prenosu a pôsobenia lie
kov v oblasti vráskovca pri glaukómo
vom ochorení. Zohľadnenie týchto expe
rimentálnych výsledkov v klinickej praxi
pri liečení glaukómového ochorenia nám
umožní dosiahnuť požadovaný terapeu
tický účinok s nižšou dávkou pilokarpí
nu. Takto sa ukazuje aj perspektíva, že
boj proti slepote spôsobenej glaukomatickým ochorením, hlavná úloha očného
lekárstva, bude úspešnejší a že v "žalári
najtmavšom" bude stále menej našich
spoluobčanov.
Doc. RNDr. J. Veselovský, DrSc.,
Prof. MUDr. Z. Oláh, DrSc.

ЁМШШЁШФ

IĽÚEĽUtšMĽĽJV

PREDNOSTNÉ UBYTOVANIE robí zlú krv
V súčasnosti stále platí už dávno prekona
ná a neaktuálna úprava MŠ z roku 1982
(č. 5836/1982-31) o prednostnom ubytovávaní
zahraničných študentov vo vysokoškolských Stu
dentských domovoch. Jej striktné dodržiavanie
vnáSa problémy a narušuje spolunažívanie na
šich a zahraničných študentov a nie je ojedine
lým javom aj nevraživosť medzi zahraničnými
Studentami navzájom.
Mnohí zahraniční Studenti, ktorí dobre vedia,
že musia byf ubytovaní, si neoprávnene nároku
jú samostatné bývanie na viaclôžkových izbách.

Študentské domovy v spolupráci s fakultami sa
to snažia aspoň čiastoč.ie riešiť rozmiestňovaním
zahraničných študentov na 1 - lôžkové izby alebo
na izby s menším počtom lôžok, ak uhradia cfalšie neobsadené lôžko. Vzhtadom na nedostatok
ubytovacích kapacít |e však takýto spôsob ubytovávania nežiadúci a býva častým predmetom
kritiky našich študentov. Študentské domovy
musia riešiť tieto prípady individuálne a veľmi cit
livo, kedže radikálny prístup by mohol spustiť la
vínu nežiadúcich konfliktov medzi Studentami.
Stáva sa, že zahraniční študenti nie sú ochotní

KOĽKO STOJÍ ŠTÚDIUM V ČR
Podta údajov MéaV SR je v tomto Školskom roku v ČR celkove 1977 slovenských vysokoškolákov-štipendistov a 110 stredoškolákov. Na slovenských vysokých školách študuie 776 českých
študentov. Záuiem z českej strany pretrváva o VŠDS v Žiline, o Technickú univerzitu v o Zvolene
a o štúdium farmácie n a UK v Bratislave.

Aká j * výška dnešného ministerského štipendia?
Študenti, ktorí prišli študovať do ČR až po rozpade ťederácie na báze tinančnei reciprocity, do
stávajú mesačne 1500 Kč, postgraduanti 2500 Kč. Ich predchodcovia vo vyšších ročníkoch, ktorí
začali Študovať v rokoch spoločného Státu, mali šancu požiadať ministerstvo o 500-korunový me
sačný príplatok na zvýšenie životného minima. Ak však študent opakuje ročnk z iného dôvodu
ako zdravotného, alebo svojvofne zmení študijný odbor, stráca na štipendium nárok.

Kofko stojí vysokoškolské štúdium v ČR?
Každá fakulta má iný spôsob úhrady, niekde sa platí v markách, inde v amerických dolároch
alebo českých korunách. J e v právomocí dekana poplatky znftt alebo odpustit Tak napr ä< lad je
den ročník štúdia medicíny stojí okolo 70 000 Kč, umelecké odbory do 100 000 Kč. jadrové inžini
erstvo tiež 100 000 Kč, postgraduálne odbory okolo 5000 US dolárov. V tejto sume však ešte nie
sú zahrnuté poplatky za ubytovanie, stravovanie a samozrejme a j cestovné.
(fh)

Študenti do USA
V školskom roku 1994/95 prebieha už desiaty ročník fyzikálneho korešpondenčného seminára",
dvanásty ročník "korešpondenčného seminára z programovania' a osemnásty ročník
•matematického korešpondenčného seminára". Semináre organizujú hlavne študenti Matematicko-fyzikálnej fakulty a sú určené žiakom stredných škôl. Ich ciefom je podporiť záujem žiakov o mate
matiku, fyziku a programovanie a pripraviť ich aj na riešenie olympiád, až po medzinárodné olym
piády a súťaže. Opravené a vyhodnotené príklady a programy dostávajú žiaci poštou. Niekolko de
siatok úspešných riešitelov absolvuje každoročne spoločné sústredenia. Niektorí z účastníkov na
šich seminárov úspešne reprezentovali Slovensko aj na medzinárodných olympiádach (USA č ŕ i a
..). Bývalí riešitelia korešpondenčného semináru z programovania, teraz už študenti MFF, budú
v marci reprezentovať Univerzitu Komenského na celosvetovom finále programátorskej súťaže
v Nashville, kde sa prebojovali ako jedno zo šiestich európskych družstiev.
(el)

Počet zahraničných študentov na fakultách UK
k 31.10.1994
Fakulta

pochopiť kritický stav v ubytovacích zariadeniach
a nutné opatrenia študentských domovov posu
dzujú ako diskrimináciu voči svojej osobe
Prednostné a automatické pridetovanie ubyto
vania utvrdzuje v zahraničných študentoch ná
zor, že počas štúdia nemôžu stratiť nárok na
ubytovanie. Preto disciplinárne postihy za póru
šovanie domáceho poriadku sú spravidla ne
účinné. Vo výnimočných prípadoch, pri opako
vanom porušovaní disciplíny, sa môže zahranič
nému študentovi zrušiť ubytovanie Toto rozhod
nutie sa vSak ťažko realizuje, pretože zahraniční
študenti sa odmietajú vysťahovať a cudzinecká
polícia nie |e ochotná spolupracovat pokiaf nei
de o preukázateľné porušenie predpisov plat
ných pre pobyt cudzincov. Potom sa pristupuje
ku kompromisným opatreniam, čo však negatív
ne vplýva na celkovú disciplínu v študentských
domovoch.
Je preto potrebné upraviť predpisy tak, aby bo
lo možné nárok zahraničného študenta na uby
tovanie v študentskom domove posúdiť jedno
značne V súlade s návrhom predsedu Rady
šDaJ na Slovensku JUDr. Onufráka odporučil
sme MŠaV SR zruSiť predmetnú úpravu a vydať
záváznú normu, ktorá by v oblasti práv a povin
ností vyplývajúcich z ubytovania v Studentských
domovoch zrovnoprávnila vSetkých študentov
Ing. Ľubica G aroví

Za semester
až 4000 dolárov
V školskom roku 1994/95 Studuje na UK cel
kom 895 zahraničných študentov, z toho 346 sa
moptatcov Najpočetnejšia skupma zahranič
ných študentov je na lekárskej takulte - 291
Z celkového počtu zahraničných Študentov je
167 študentov z CR - z nich 7 samoplatcov.
Zahraniční študenti, ktorí sú prijatí na Štúdium
na základe uzatvorených medzivládnych dohôd,
majú v zmysle platných predpisov ministerstva
školstva hmotné zabezpečenie - ubytovanie
a stravovanie - v tých istých cenových reláciách
ako naši študenti. Výnimku tvoria zahraniční Stu
denti - samoplatcovia, ktorí si sami hradia všetky
náklady spojené so štúdiom. Výška nákladov zá
visí od náročnosti Štúdia, pohybuje sa od 1300
do 8000 US dolárov za školský ro k.

((g)

Počet zahraničných študentov podľa krajín n a UK
k 31.10.1994

počet zahr. študentov

Krapna

Počet zahr študentov

Lekárska fakulta Bratislava

291

česká republika

167

Jeseniova lekárska fakulta Martin

138

Grécko

119

Farmaceutická fakulta

194

Juhoslávia

79

Egypt

51

Právnická fakulta

62

Filozofická fakulta

123

Jordánsko

47

Prírodovedecká fakulta

35

Rumunsko

44

Matamaticko-fyzikálna fakulta

20

Iran

39
33

Fakulta telesnei výchova a športu

3

Jemen

Pedagogická fakulta

4

Madarsko

Fakulta managementu

4

Ostatné

414

Celkom UK

1 026

Evanjelická bohoslovecká fakulta
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Ustav jazykovej a odbornej prípravy
Uk celkom

18
3

33

Celkove študujú na UK alebo sa na štúdiom pnpravujú študent z 86 Kra#n sveta

131
1 026

РтатеЛ Výkazy o V Š
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študentským perom
Učiteľ kontra študent. Kto v tomto vzťahu
dominuje,

je zrejmé. Svedčia o tom aj mi

moriadne ústretové nápisy na dverách
učiteľských pracovni počas zápočtového
týždňa: "O zápočtoch sa bavfm iba v kon
zultačných hodinách." "Zápočet z ... udeľu
jem pri skúške."

"Docent XY - do piatku
dovolenka."
Toisté-lenvbelasom-sa

deje v čase skúšok i pred
nášok. Problém ozrejmený na seminári sa o
týždeň prednáša ako fungl nový. Konzultačné
hodiny chápe mnohý pedagóg veľmi indi
viduálne, dokonca si udelf právo zrušit ich.

Nielen o médiách

A ak tvoj študijný plán vôbec nepočítal so

Vôbec to nevyzeralo

skúškou z neodprednášaného predmetu a u

najviac oslovili Fíni. Pre

sľubne. Noviny písali o

kantora, ktorého si dosiaľ nezažil, nacvič si

mietli video osvoj ej škole,

štrajku madarských že

aspoň inteligentný výraz tváre. Absurdné?!

ktoré sami nakrútili a po

lezničiarov. Ale odradí (a

Už sme si zvykli.

tom sa jeden z nich za

modrá armáda, kecf ide o

myslel nad správnosfou

dobrú vec?Takževlakom

smerovania našej civi

(ih-sb)

do Štúrova, kompou do

Щ010И

Ш

ш

Ostrihomu a autobusom
do predvianočnej Buda
pešti.

lizácie Nepozdávalo sa
mu, že fudia z rozvinu
tých krajín čoraz viac
komunikujú s počítačmi

Na zoznamovací večie

a čoraz menej s člove

rok účastníkov európ

čenstvom Sklamali štu

skeho fóra študentov žur

denti z bývalého Sojuzu -

nalistiky usporiadatelia

možno ani nehovorili tak

zvolili Titanicclub Všetky

zle. ale obsah sa strácal

bariéry padli okamžite.
Kontaktovalo sa, filozo

v nevýraznosti.
Slováci boli priemerní,

fovalo sa, spievalo sa.

ale sympatickí.

V diskusii mňa osobne

ШШШ

«

•

i e í f i i l p

i

l
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Každý, kto pobudol čo len krátky čas v zahraničí, pocítil na
vlastnej koži informačné vákuum v o vzťahu k Slovensku.
Zahraničné médiá o nás informujú útržkovito, sporadicky a
často skreslene.

R. BOLDOCKÝ

L m áska - to je niečo
velmi peknó, krásny cit,
bez ktorého by sa
väčšine študentov
výška ani nerátala.
S vyvolenou čl vytú
ženým sa stretávame
na prednáškach alebo
aspoň v menze.
Ženieme sa za ňou/ním
na Internát či domov,
túžime ju/ho čo najskôr
uvidlef, počuf milé slo
vá, vnímat vôňu, cftlf
dotyky...
Lásku romantickú
prežívame vzrušujúco
a nezriedka ako tažkú
nemoc. Pacientmi sa
stávame najmä
v skúškovom období,
choroba nás odvádza
od kníh a priam kritický
stav prichádza vtedy,
kecf odchádza láska
(hoci len na pár dní)
Niekedy sa po takej
rozlúčke zrúti ako dom
ček z kariet stavbe.
ktorú sme bodovali
mesiace, roky.
Inokedy je láska
doslova veda. aj úporná
snaha pochop*
partnera, kedykoŕvek
mu pomôcf. premôcí
sa i obětovat veta v
mene lásky Dokonca
Jaroslav VrcMcfcý
v Nod na Karlfttejne
tvrdl, že jedine láska
môže p o r u i f zákon
Nuž. vietkým
miujuctm i mšovanym
želám, aby na nich
Svätý Valentín
nezabudol.
I V A LIBROVÁ
Snímka: JAN LOFAJ

dzajú predovšetkým na obra

Vianočným či novoročným

zovky účastníkov z o z n a m u

darčekom priaznivcom Našich

SLOVAK-L, ktorý spája najmä

slov j e ich hypertextová verzia,

našich krajanov roztrúsených po

ktorej záhlavie (na obrazovke j e

všetkých kontinentoch Medzi

štvorfarebné) sme použili na

stálych a netrpezlivých abo

miesto titulku Jeho autorom j e

nentov patria aj slovenskí lektori,

doc. Jozef Vatrál. Do "reali

stážisti, štipendisti a študenti,

začného tímu" patrí aj Mgr Vla

pretože Naše slová sú pre nich

dimír Bibel, externý učitef ka

často jediným informátorom o

tedry a pán "poštmajster" Mar
tin Dobručký.
Tvorivú pohodu pri vydávaní

Preklenút nedostatočný tok

sko-anglických - elektronických

udalostiach doma. Mnohí z nich

informácií z domova sa pokúsili

novín v dvojtýždňovej periodicite

adresovali redakcii slová vdaky

študenti - žurnalisti, inšpirovaní

prostredníctvom elektronickej

hosfujúcim profesorom Carle-

pošty E-mail v rámci INTERNE-

a uznania.
Autorský kolektív vedie odb

tonskej univerzity v Ottawě

T-u. Jedno štandardné vydanie

asistentka PhDr Svetlana Hlav-

bezproblémové cestovanie

Georgeom Frajkorom. "Nulté čís predstavuje 15-20-stranový Ыок
lo" správ zo Slovenska vyšlo aktuálneho spravodajstva z

čáková a tvoria ho poslucháči

po informačných autostrádach

vyšších ročníkov

ovládajúci

a teda kvalitnejšiu praktickú

pod názvom Naše slová už v

politiky, ekonomiky, kultúry,

angličtinu S profesionálnym

prípravu žurnalistov by umožni

závere roku 1993 Ich cesta do

fortielom stvárňujú tematicky

la pevná linka medzi serverom

sveta j e moderná a rýchla - idú

vedy i športu.
Počet záujemcov o Naše slo

široký celok spravodajstva a

na Rektoráte UK a terminálom v

"cez počítač".

vá z USA, Kanady, Austrálie, V

potvrdzujú, že si solídne na

sídle katedry

Katedra žurnalistiky FiF UK sa

Británie. Švédska či Švajčiarska

študovali nielen žáner, ale vy

usiluje zabezpečit vydávanie

je značný Po elektronickej in

znajú sa aj v súčasnej spolo-

týchto dvojjazyčných - sloven

formačnej autostráde prichá

čensko-politickej realite

T ú t o a t r a n u p r i p r a v i l i I t u d e n f t Katedry ž u r n a l i a t l k y F i l o z o f i c k e j fakulty f a k u l t y UK
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Našich slov - už sa dokonca
hovort o ich "zvukovej" mutácii

Nájde sa riešenie? Vraj, kto
chce, híadá spôsoby
R. LESKOVJANSKÝ
pod vedením Ivy Librovej

