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Na návrh vedeckých rád vysokých škôl vymenoval prezident SR Michal Ko
váč dňa 23. marca 1995 v Bratislave 16 nových vysokoškolských profesorov
v rôznych odboroch vedy a umenia. Pri tejto príležitosti M. Kováč ocenil ve
decký a pedagogický prínos novovymenovaných profesorov a vyslovil pres
vedčenie, že SR disponuje nemalým duchovným a intelektuálnym potenciá
lom. V mene nových profesorov prezidentovi SR poďakoval doc. MUDr. Igor
Riečanský, CSc., z Lekárskej fakulty UK. Uviedol, že udelenie a prevzatie
diplomu vysokoškolského profesora prijímajú nielen ako ocenenie doterajšej
činnosti, ale najmä ako záväzok a ďalší podnet, aby v tejto práci pokračovali
s nezmenšenou intenzitou. Ďalším novým vysokoškolským profesorom na
Univerzite Komenského sa stal doc. PhDr. Jozef Mlacek, CSc., z Filozofic
kej fakulty UK.

"Drám* sveta а ľudstva sa začína
л odohráva y srdci * vo svedomí
človeka. Preto dynamkký proces
nápravy a obnovy sa musí začaf na
tom istom mieste, ktorým je ľudské
srdce a svedomie. Naš&stie ľudské
srdce silno túti nažfvaf vo vmHor
nom i
zaceabysaroi
lifi, a aby sa na
nia. Práve preto obnovou srdca
a

statočným spôsobom života sa za
čína ozajstná obroda сек} spoloč
nosti."
Jozef kardinál Tomko

PREZIDENT SR NA PÔDE PEDAGOGICKEJ FAKULTY UK
V rámci návštevy tretieho bratislav
ského obvodu zavítal dňa 15. marca
t. r. prezident SR Michal Kováč
s manželkou aj na Pedagogickú fa
kultu UK. Na pôde fakulty, kde ho
srdečne privítal jej dekan doc. PhDr.
Miroslav T. Bažány, CSc., sa stretol
s vedením fakulty, členmi vedeckej
rady a so zástupcami študentov.
Predsedníčka AS PedF UK RNDr. J.
Kopáčová informovala pána prezi
denta o pedagogickej činnosti a od
bornom zameraní fakulty, ako aj

r

o problémoch, ktoré sťažujú vlastnú
pedagogickú a vedeckú prácu.
V diskusii prezident SR M. Kováč
odpovedal na otázky učiteľov a štu
dentov, z ktorých prevažná časť sa
týkala aktuálnych problémov škol
stva - finančného zabezpečenia,
mzdového ohodnotenia učiteľov,
kompetenčného zákona a pod. Vo
svojich odpovediach pán prezident
vyjadril názor, že vzhľadom na vý
znam edukácie pre spoločnosť by
mali byť učitelia lepšie finančne

Nositeľ Nobelovej ceny za chémiu
Jean-Marie Lehn,
profesor College de France,
navštívi počas svojho prednáškového turné dňa
10. mája 1995 Univerzitu Komenského.
V aule univerzity vystúpi s prednáškou na tému
Supramolekulárna chémia - východiská, výsledky a perspektívy.

J

ohodnotení a školstvo by malo dis
ponovať vyšším rozpočtom, ktorý
bolo možné dosiahnuť prerozde
lením rozpočtových prostriedkov.
Veda a vysoké školy patria k sebe,
preto sa pán prezident priklonil
k názoru vytvoriť Ministerstvo vedy
a vysokých škôl SR. Študentom sľú
bil, že si príde pozrieť študentské
domovy. Za vedenie UK sa na
stretnutí zúčastnil 1. prorektor UK
prof. RNDr. Pavol Hrnčiar, DrSc.
(lar)
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Ate aktuálnu tému"
Fakulta managementu UK vznikla v roku 1991 a spolu s podobnou fakultou na Ekonomickej univerzite sú zatíat na
Slovensku jedinými reprezentantaml tohto typu štúdia Napriek relatívne krátkej dobe svojej existencie dosiahla Fakul
ta managementu UK kvalitu a úroveň porovnatetnú s obdobnými vysokými školami v zahraničí Dôkazom toho sú aj
študijné výsledky jej poslucháčov dosiahnuté na zahraničných univerzitách
•Tým. že znalosť anglického Jazka Je pod
mienkou Štúdia na fakulte managemen
tu, majú vaSi Studenti väčšie tance ab
solvovat Studijné pobyty na zahranič
ných vysokých Školách. V súčasnosti Stu
duje v zahraničí vyíe dvadsať vaSich po
slucháčov a nedávne správy hovoria
o Ich vynikajúcich Studijných úspechoch.
Ako ste, pán dekan, spokojný s pôsobe
ním vaSich Študentov v zahraničí?
Pôsobenie našich Študentov na za
hraničných vysokých školách hodno
tím veľmi pozitívne. Dosahujú výbor
né výsledky ČI už na univerzitách
v západnej Európe alebo v Spojených
5tátoch. V USA Je v tomto roku 8 naSlch študentov z 3. a 4. ročníka, na
európskych vysokých školách pôsobia
zväčša "druháci*. Od počiatku uspôso
bujeme naše študijné plány tak, aby
boli kompatibilné so štúdiom v zahra
ničí, vrátane počtu kredithodín. Štu
denti, ktorí chcú študovať na zahra
ničných vysokých školách, musia
prejsť konkurzom. Napr. na Wichita
State University v USA máme teraz 4
študentov, tretiakov, ktorí tam za
znamenali zvlášť vynikajúce výsledky.

kej úrovni, ako fakulty vo vyspelých kraji
nách. To nie, na to nemáme ani podmienky.
Napríklad priestory, v ktorých fakulta zabez
pečuje všetky úlohy, rozhodne nekorešpon
dujú s podobnými fakultami v cudzine. Ale
celkom určite sme naplnili resp. postupne pl
níme všetky ciele, s ktorými fakulta bola
utvorená. Naše štúdium z hľadiska obsahu
a štruktúry je kompatibilné s fakultami po
dobného typu v zahraničí a má v tomto sme

V našich podmienkach "únik mozgov sa
prejavuje predovšetkým pri vyhľadávaní
odborníkov Bežne sa stáva, že pracovník,
o ktorého máme záujem, prejde konkur
zom, dohodneme sa na termíne nástupu
a za krátky čas sa dozvieme, že, žiaľ. ne
môže nastúpiť, pretože inde dostane dvojná
sobný plat. Pracovníci, ktorí už pôsobia
na fakulte, sú viac menej stabilizovaní na
priek súčasným podhodnoteným platovým
podmienkam.
•Keď sme pred iekolkýml me
siacmi uverejnili v naSich novi
nách porovanie priemerných mi
ezd pedagógov na Jednotlivých
fakultách UK. bota na tom fakul
ta managementu naJtapSie Aj
nárast miezd od roku 1997 bol
najprenikavejší.
Jednoduchý výpočet priemernej
mzdy. pokiaľ nie je doplnený
Štruktúrou pedagógov. Je zavá
dzajúci Na fakulte managemen
tu pôsobí vysoký počet profeso
rov a docentov, čo vplýva na výš
ku priemernej mzdy A pokiaľ sa
týka mzdového nárastu • fakulta
je vo fáze budovania, pribúda pe
dagógov s najvyššou kvalifikáciou a to sa. prirodzene. odzrkadlilo aj na náraste priemer
ného platu pedagogických pracovníkov fa
kulty.

0 ÚSPECHOCH ŠTUDENTOV
FAKULTY MANAGEMENTU UK
V ZAHRANIČÍ
hovoríme dnes

s Jej dekanom
doc. Ing. Jánom Rudým, CSc.

Dostali sa medzi 1 S najúspešnejších
študentov tejto univerzity a Jeden z nich, Ľu
boš Pastor z Košíc, dosiahol také výsledky,
ktoré ho zaradujú medzi najlepších v histórii
tejto školy vôbec. Vzápätí dostal ponuku na
miesto asistenta od 4 amerických univerzít.

re skutočne európske parametre Dokladom
toho je aj kópia listu od amerického profeso
ra, ktorý vlani pôsobil na našej fakulte Prezi
dentom všetkých firiem koncernu Pepsl-cola
vo svete poslal list. v ktorom Informuje o na
šej fakulte a upozorňuje na našich študentov. •Ste presvedčený, že prví absolventi vašej
•Aká Je odozva zahraničných partnerov na Zdôrazňuje v ňom fakt, že bol veľmi prekva
fakulty, ktorí ukončia Školu v roku 1996
pený, že príprava študentov z hľadiska obsa
Studijné výsledky vaSich poslucháčov?
nájdu adekvátne uplatnenie v praxi ? Ne
budú ich teoretické vedomosti predbie
Vefmi priaznivá. Svedčí o tom fakt, že do hu, štruktúry a kvality Je veľmi podobná príp
hať stupeň vývoja trhovej ekonomiky
stávame požiadavky a ponuky od zahranič rave študentov na fakultách s dlhoročnou
u nás ?
ných firiem - nie iba od tých, ktoré pôsobia tradíciou, a že naši študenti sú v niektorých
u nás, ale i od firiem, ktoré u nás nemajú za smeroch dokonca lepší.
Nevidím problém s uplatnením naSIch ab
stúpenie - aby sme Im poslali náš študijný • Na Studijných výsledkoch vaSich poslu solventov v praxi. Záujem zo strany podnikov
program, pretože by mali v budúcnosti záu
cháčov majú iste nemalý podiel pedagó registrujeme už dnes. A čo sa týka druhej
jem o našich absolventov.
otázky - fakt, že u nás pôsobia zahraniční uči
govia.
telia ešte neznamená, že pripravujeme Štu
Ťažisko vysokej kvality prípravy študentov
• Prejavujú aj záujem vyslať svojich adep
dentov pre trhové prostredie v Amerike ale
bezpochyby spočíva v kvalite pedagogického
tov Študovať k nám?
bo v západnej Európe Študentov pripravuje
AJ to sa už stalo. Naši študenti odchádzajú zboru. Nemôžem povedať, že v tomto smere me tak, aby Ich poznatky a skúsenosti zodpo
nemáme
rezervy.
N
a
druhej
strane
však
príp
študovať do zahraničia zväčša na báze reci
vedali požiadavkam našej súčasnej praxe
procity, i kecí nie celkom vyrovnanej. V za rave pedagogického zboru venujeme mimo I cieľovému stavu, ku ktorému naša ekono
riadnu
pozornosť.
Iba
kvalitní
pedagógovia
hraničí máme v súčasnosti viac našich štu
mika smeruje. Už v priebehu štúdia kooperu
dentov, ako zahraničných u nás. Momentálne môžu produkovať kvalitnú výučbu. Prakticky jeme s podnikmi, posielame k nim študentov
asi
80
K
našich
učiteľov
absolvovalo
krátko
sú u nás študenti z USA, Talianska a Holand
na konzultácie a stáže Pred ukončením v 5
ska, na budúci rok očakávame študenta až dobé I dlhodobejšie pobyty na zahraničných ročníku je v učebnom programe 9-týždňová
univerzitách. Profesori, ktorí prichádzajú zo
z Austrálie.
zahraničia, nevyučujú Iba našich študentov, prax, počas ktorej v určitom podniku študen
•Vyzerá to, že sa meno Fakulty manage ale pravidelne každý mesiac minimálne jedna ti dotvoria aplikačnú časť diplomovej práce
prednáška na špecifickú tému je určená pe Tézy sú formulované na vyriešenie konkrét
mentu UK už "roznieslo" po svete.
dagogickému zboru. Kvalitu výučby ovplyv nych podnikových problémov a celý rad tém
No, s miernou nadsázkou • niekedy mám ňuje aj skutočnosť, že všetci naši študenti Je zadaný od organizácií Nevychovávame
skutočne pocit, že sme viac známi v zahraničí ovládajú anglický jazyk a môžu teda pri sa študentov Iba pre teóriu, ale hlavne pre kon
ako doma. Prirodzene, že v prípade našej fa mostatnom štúdiu využívať zahraničnú litera krétnu prax.
kulty nemôžeme ešte hovoriť o tradícii, na to túru, ktorou je na Sa knižnica pomerne dobre
sú 4 roky pnliš krátka doba. Na druhej strane zásobená Spolu všetky tieto faktory, vrátane • Kolko študentov sa prihlásilo tento rok
na fakultu a kolko budete prijímať ?
dostatočne dlhá na to, aby sme vytvorili kva osobného záujmu študentov o štúdium vy
litnú teoretickú základňu, sformovali zásady, tvárajú výsledný efekt, ktorý možno zmerať
Tohto
roku sa zatiaľ prihlásilo na našu fakul
obsah, štruktúru štúdia, aby sme sa dostali aj úspešným "účinkovaním- našich študentov tu asi 1200 študentov a do 1 ročníka Ich prij
do povedomia verejnosti, najmä odbornej, v zahraničí. Tým však nechceme povedať, že meme približne 150 Kapacitu fakulty 500doma i v zahraničí.
je všetko ideálne Sám som vnútorne pres -600 študentov tento rok už naplníme a bu
vedčený. že sú tu určité rezervy tak na stra deme udržiavať aj v budúcich rokoch iba ak
• Dá sa už dnes. po necelých 4 rokoch ne pedagógov ako aj študentov
by sa ukázalo, že trh práce vyžaduje viacej
existencie fakulty porovnať jej úroveň
našich absolventov, potom budeme rýchlo
s podobnými vysokými Školami v zahra
•
Vefml
aktuálnym
J
e
na
U
K
a
vo
vyso
reagovať aj my a rozšírime kapacitu Ale mo
ničí?
kom školstve SR vôbec problém "úniku mentálne sa nazdávam, že táto kapacita zoh
Určite áno Nadsadzoval by som, keby som
mozgov. Zasahuje aj fakultu manage ľadňuje spoločenskú potrebu
povedal, že sme vo všetkých ohľadoch na ta
mentu ?
(jhl

2

KĽÚČOM JE DIALÓG
Na neradostné postavenie vedy a vedeckej výchovy na vysokých školách a nedokonalú,
či chýbajúcu legislatívu v tejto oblasti upozornilo dňa 14. marca Predsedníctvo Rady vyso
kých škôl v otvorenom liste prezidentovi SR, predsedovi NR SR a premiérovi vlády SR
ako I predsedom parlamentných strán. Zároveň v ňom vyslovilo obavy z dôsledkov
schválenia novely zákona o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štát
nej správy v NR SR. V záujme riešenia problémov navrhlo predsedníctvo Rady v závere lis
tu osobné stretnutie so zástupcami zainteresovaných strán.
K odbornému dialógu vyzvali vládu SR predstavitelia slovenských vysokých škôl aj na
slávnostnom zhromaždení, ktoré sa z podnetu Rady vysokých škôl, Konferencie rek
torov slovenských vysokých škôl a Akademického fóra Slovenska konalo dňa 28.
marca pri príležitosti Dňa učiteľov v Aule maxima STU. Na záver zhromaždenie prijalo
Požiadavky pracovníkov vysokých škôl SR:
Žiadame:
•Vzhľadom na sociálny stav našej spoločnosti garantovať minimálne päf rokov bezplatné
vysokoškolské štúdium.
•Zabezpečit dôstojné postavenie poslucháčov doktorandského štúdia, aby nemuseli zo
sociálnych dôvodov opúšťať naše vysoké školy a Slovensko
•Zabezpečiť dotácie pre pedagogickú a vedeckú prácu na našich vysokých školách tak,
aby umožnili poskytovať našej mládeži zodpovedajúce vzdelanie Žiadame politikov, aby
verejne a záväzne informovali verejnosť o prioritách rozvoja našej spoločnosti, ktoré po
važujú za rozhodujúce pre budúcnosť Slovenska.
•Žiadame poslancov NR SR, aby podporili splnenie predvolebných sľubov víťazného hnu
tia týkajúcich sa školstva a platov tohto rezortu.
•Žiadame vrátiť vedu tam, kde je jej miesto všade na svete - na vysoké školy.
•Žiadame okamžite skončiť s akýmkoľvek psychickým nátlakom a zastrašovaním lúdí, kto
rí chcú slobodne prejaviť svoj názor a trvajú na ústavou zaručených právach.
•Žiadame, aby vojenské vysoké školy a policajná akadémia neboli vyňaté zo zväzku
univerzít a vysokých škôl Slovenskej republiky a aby sa na ne vzťahoval v zodpovedajú
cej miere zákon o vysokých školách.
V záujme budúcnosti Slovenska žiadame o okamžité splnenie týchto požiadaviek
a žiadame o možnosť ich vysvetlenia občanom Slovenska vo verejnom dialógu v televízii
a rozhlase

Jarné pozvanie k novému životu
Človek spätý s prírodou vždy živo reagoval na procesy, ktoré v nej prebiehali. Vie, že jar
je vždy boj dobra a zla. Súboj života a smrti.
Každé víťazstvo jari je príležitosť začínať znovu. Vecf z každej novej brázdy rastie nová si
la, odvaha a vôľa k životu. Nie je to však len impulz vychádzajúci z prírody, zo zázraku
vzniku života, ktorý nás napĺňa novým elánom.
Pre tretinu llidstva - pre kresťanov - zaznieva v tieto, novým životom prekypujúce dni,
úžasná pravda: Kristus vstal z mŕtvych!
Ľudia všetkých čias od tejto - viac ako historickej udalosti - vedeli pre Krista žiť, obetovať
sa, aj zomierať. Skutočnosť Ježišovho zmŕtvychvstania úplne prevrátila hierarchiu hodnôt,
priniesla slobodu a perspektívu pre
každého. Odkrýva v každom z nás no
vú možnosť a rúca hranice nemožnos
ti. Ježiš svojím víťazstvom nad hrie
chom a smrťou nenásilne vstúpil do
dejín ľudstva, aby nám ponúkol cestu.
ktorá má budúcnosť.
Iste, môže byt lákavé, ale nie je
vôbec jednoduché prijať toto pozva
nie.
Nechajme sa poučiť slovami stredo
vekého učiteľa duchovného života.
Majster Eckhart hovorí: "Ľudia by ne
mali vždy tolVo rozmýšľať, čo by mali
robiť. Mali by radšej rozmýšľať, akí by
mali byť. Tak by boli iba dobrí a potom
by ich skutky svietili. Staňme sa, čím
sme, a robme, v čo veríme! Staňme sa
ľuďmi, ktorí z velkonočného postoja
svoj život tvoria stále viac podľa Krista.
ktorý nás všetkých vykúpil zo smrti."
Kristus vstal z mŕtvych Je tu mož
nosť pre nás všetkých s ním začať no
vú etapu nášho života Novú jar.
Doc. ThDr. Viliam Judák

Rokovanie AS UK
Pod vedenhn predsedu pral Ing. Miroslava
fereoäke. DrSe.. zasadal dňa 1531965 AS
UK, K hiavnýrn bodom rokovania patriti pripo
mienky k návrhu novely zákona í . 172/90 Zb.
0 vysokých školách a Správa o Činností AS
UK a «tav« UK za uplynuté rotné obdobie
6alej sa senát zaoberal návrtimi zmien Štatú
tov rrvô, filozofické)a pedagogickej fakulty
a Kňazského seminára v Banste) ßystfio,
ako i zmenou ä. 7 ode. 7 Štatútu UK. Súčas
ťou rokovania bola a) informácia o dofetatíích krokoch Ofcorového zväzu pracovntrov
Školstva a vedy v snahe ztepS* sociálnu sfejáou učtotov a pracovníkov ífcofctva s konkrateáckxt na oblast vysokých ákčí a UK

Konferencia
l l p i ' farmaoouôckých
Medztoátodná konferencia ЮпштЛеkých 8nem '05 konala sa dňa 22J3. na pôde
Farmaceut**«) fakulty UK v fraistave.
Zúčastni sa na nej aj zástupcovia Snem
z ČR. 5Я, Bakúeka, Nemecka, švajčiarska,
USA, ako aj pedagógovia s študent) Faf UK
SdGwftw konferencie boü predná«** o novýcb druhoch Satw, odborné konzultácie
1 výstava «temných materiálov, vzoriek Seif»
a odbornej (teratúry.
UTV v Innsbrucku
Na pozvanie vedenia Leopold-FranzensUniversfói vtansbrucku navSttrto v dňoch
2a- 22.ЯИГСа toto mesto 38 poslucháčov
UTV, zástupcov jednoffivých Stutfjných *fcuph. Zájazd viedol t. prorektor UK prel RND?,
Pavol Hrnčier. DrSc Na pôde innsbtuckej
univerzity srdečne pripf naáich Študentov jet
prorektor prof. Christian Smekat. Počas po
bytu fnati účastni» zájazdu možnost bi«ie
poznať systém podobného Štúdia v Rakúsku
a vymení Ŕ skúseností Študenti UTV z In
nsbrucku naváôvíe УК na jesefttohto roku.

Mimoriadne zasadnutí« V R UK
Na podnet Rady vysokých ikôi sa dňa
27. februára 1885 гй)а na тякжасЪот
zasadnutí VH УК, aby vyjadrila svoje stano
visko k zvtéSf naliehavým problémom orga
nizácie vedy a vedeckej výchovy. V úvode
rokovania rektor UK prof. MUOt. J. Švec,
Prse . odovzdal Zlatú medailu UK prof.
Ш ) г . teodegwovf Cígánekovi. OrSc.
a Striebornú medaSu UK doc. MUDr. Petro
vi tťufcumbergow, CSc.

NAJVÄČŠÍ ZÁUJEM JE 0 FILOZOFIU.
PEDAGOGIKU A PRÁVO
Zauiem o Studium na fakultách Univerzity
Komenskeho ie približne rovnaký ako vlani
na denne Štúdium sa prihlásilo 22 834
o Studium popri zamestnaní sa uchadza 730
záujemcov Naiviac prihlásených Študentov
zaevidovali na Füozofickei. Pedagogckei
a Právnickej fakulte UK
Možnosti prijatia v Školskom roku 1995/96
záveia od finančnej čiastky, ktorú univerzía
dostane z o Štátneho rozpočtu VzMadom na
vysoký vekový priemer učíefov najmé na zá
kladných Skotach je záujem рца( viac uchá
dzačov o Studium učitelstva pre prvy stupeň
týchto Skôl na Pedagogickej fakulte UK Aj
ked na vačime takult už uzavreli р ц т а п *
piihiaSok. do konca aprla sa eSte m č í u prŕilasiť záujemcovia o Studom nového odboru
txomedcmaina f y z * a na Matematrko tyzikélnei fakulte UK
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STAZNOSTI NEKONČIA V KOSI
Už samotné slová 'sťažnosť" alebo 'oznámenie' nevyvolávajú práve najpríjemnejšie pocity, A c®8<om oprávnene, lebo často vstupu
j ú na scénu vtedy, keď pri vybavovaní vecí zlyhali všetky bežní spôsoby a prostriedky. Stažností, oznámeni« « podnety občanov,
pracovníkov registruje a vybavuje na UK Útvar hlavného kontrolóra a čoho sa prevažne tykajú • na to am* * « opýtali hlavnej
kontrolórky UK A I Or, Marty Partlovej.
mesačne asi 2 podania. Podania bývajú
často veľmi rozsiahle, lebo keď už sa pisa
teľ rozhodne podať sťažnosť alebo oznáme
nie, pospomína všetko možné. My, samoz
rejme, prešetrujeme všetky skutočnosť.
Najviac podaní za posledných 10 rokov do
šlo v roku 1991 - 38, pričom je zaujímavé,
že práve v tomto roku bolo najnižšie per
cento anonymných oznámení - 11%. Vlani
sme zaevidovali 25 podaní, z toho bolo 19
sťažnosť", 4 oznámenia podpísané a 3 ano
nymné. Podnety sme nemali žiadne.
Nazdávam sa, že je pre UK dobrou vizitkou
tak nízky počet anonymov. Tie dokážu byť
niekedy veľmi zlomyseľné, útočia na česť,
ľúdia si v nich vybíjajú svoju zlobu. To však
neznamená, že nemáme opodstatnené
anonymné oznámenia, za ktorými sa skrý
va snaha napraviť nedostatky.

Keď sa pozrieme na počty podaných
sťažností, oznámení a podnetov za posled
ných 5 rokov, v priemere sme dostávali

štúdium. Tu treba odlišovať odvolanie proť
neprijaťu a sťažnosť Ako sťažnosť riešime
len prípady, ktoré poukazujú na porušenie
právnych predpisov v súvislosť s prijíma
cím konaním. Ďalej sem patria aj podania
súvisiace s nedodržiavaním skúšobného a
študijného poriadku vrátane nepochopenia
rozdielu medzi vylúčením zo štúdia ako
disciplinárneho posťhu a prípadov, kedy
študent 'prestáva byť študentom pre nepl
nenie študijných povinnosť* Ďalšou skupi
nou podaní sú ťe, ktoré sa týka|ú správy
majetku a hospodárenia s majetkom, a to
tak s hmotným ako aj nehmotným, t.j
najmä finančnými prostriedkami Velkú časť
agendy tvoria podania pracovníkov vzťahu
júce sa k pracovnému pomeru, a to poč
núc vznikom nárokov z neho plynúcich až
po jeho skončenie, napr neplatnosť skon
čenia pracovného pomeru, jeho nepredĺže• Čo býva najčastejšie predmetom sťaž nie a pod Tu sa preiavuie neznalosť práv
ností?
nych predpisov, čomu sa nemožno diviť pri
- Pokiaľ ide o vecné zameranie sťažnosť',
tak častých zmenách právnych predpisov
z evidencie za posledných 10 rokov vyplý
a nesprávny subjektívny postoj
va zaujímavý a pre UK priaznivý fakt.
Najmenej podaní sa týkalo hlavných oblasť • Nájdu sa medzi sťažnosťami aj kurio
činnosť UK, teda pedagogického procesu
zity?
a vedeckovýskumnej práce. V minulosť sa
- Áno, zaznamenali sme aj také Napr po
v oblasť vedy vyskytovali najmá podania dania s názvom 'pomalované stromy*, ne
týkajúce sa zdĺhavosť habilitačného kona oprávnené užívanie titulu s následnou podnia. V prípade pedagogického procesu išlo mkatefekou činnosťou, vo vlaku sa našli
napr. o sťažnosť na nedodržanie skúšob bianco opečiatkované listy s hlavičkou fa
ného poriadku fakultou. Do tejto oblasť kulty, a pod.
patria aj podania súvisiace s neprijatím na
(mp, Jh)

Môžeme len závidieť. Alebo naši mladí.
A to rakúskym študentom, ktorí mali začiat
kom marca už po desiatykrát príležitosť vy
brať si z ponuky študijných programov vy
sokých škôl a nadstavbových foriem štúdia.
Veltržný palác v centre Viedne priam nale
pený na povestnú Mária-Hilfe-Strasse sa
nabil informáciami z rôznych kútov sveta a
vypúšťal ich ako farebné balóniky všetkým
záujemcom o nemeckú spoľahlivosť, švéd
sku modernosf, havajskú exotiku či austrál
sku vzdialenosť.
Ťažko analyzovat úspech posledného
ročníka, zmysel veltrhu informácií podčiar
kuje punc tradície. Za všetko hovoria tie tisí
ce študentov a ich rodičov, ktorí prichádzali
v každý z o štyroch dní a využili tak príleži
tosť vybrať sl svojho favorita so sústrede
nej múdrosti na jedinom mieste. Skladba
stopäfdesiatich stánkov uspokojila asi vše
tky záujmové skupiny, aj kecf najväčšiu tla
čenicu registrovala Viedenská univerzita, le
kárske fakulty, nadstavbové štúdia pre
zdravotné sestry, ale aj technicky zamerané
odbory či prírodovedné smery. Ani právnic
ké а ekonomické fakulty nevyšli skrátka.
Zoznam dopĺňali cirkevné školy, umelecké
s orientáciou na módny dizain a šperky, po
licajná a vojenská akadémia a nadstavbové
formy štúdia pre pracovníkov sociálnej
sféry a životného prostredia Zvláštnou prí
ležitosťou sa hrdili medzinárodné školy zamera
né na jazyky a cestovný ruch. A organizácia,
ktorá sa špecializuje na poradenskú službu
pre výber povolania sa už vôbec nemusela

Grécka alebo Slovenska. Možno ai z ne
skúsenosti nevedia ocenil kvalitu štúdia
na týchto školách A navyše am zďaleka
a už vôbec nie všetci neboli tak zdatní
v angličtine, ako sa traduje. Ale časom
dorastú, kecf sa už aj do Ameriky do
niesli klebety o kultivovanosti a šírke
vzdelania slovenských študentov a na
vyše aj fakulty našej univerzity pochopili
potrebu ponúknuť piednášky v angle
kom jazyku. Pie lekársku fakultu je to
napríklad už samozrejmá súčasf štúdii
ného plánu. V každom pilpade bol veí
trh výbornou príležitosťou pre kontakty
medzi univerzitami a ohromnou školou
propagácie A určite sme sa nemuseli
hanbiť, a| keď Švédi bodovali moder
nosfou. Rakúšania komplexnosťou a
Giéci - lodení estéti výtvamoefou pla
gátov, brožúr a publikácii Nemci svoiimi
jednoduchými grafickými letami bez
fantázie skôr sklamali Nikto svoj tieň
neprekročil
Na záver malá úvaha Aj keď ie v po
zadí takéhoto podujatia existenčný
boj o prežitie jednotlivých škôl v ki«|inách západnei Európy, o získaná čo
najväčšieho počtu platiacich ttuduntov,
nedá neocenif jedinečnú šancu získal
komplexnú informáciu o možnostiach
štúdia Myšlienku, ktorá sympaticky m ft
kuje A tak si nejeden z nás zahiamčných začal
klásf tú správnu otázku pre dobrý začiatok Pie
čo by nemohli maf rovnakú příležitost ai naši
mladí a ich lodičia?
Alžbeta Biroéíková

- Na našom útvare prešetrujeme všetky
"podania" občanov, pracovníkov, čo je spo
ločný názov pre sťažnosti, oznámenia
a podnety. Postupy pri ich vybavovaní
upravuje jedna z najstarších vyhlášok, vy
daná ešte v roku 1958 a dodnes platná bez
zmien a doplnkov, čo je v našej legislatíve
skutočne rarita. Pri prešetrovaní podaní
platí, že je vedúci pracovník, resp. prísluš
ný orgán povinný vybaviť ich v príslušnej
lehote - najneskôr do 30 dní a o výsledku
podať správu sťažovateľovi, resp. podávateľovi oznámenia. Podanie sťažnosť býva
často posledným štádiom pokusu o rieše
nie problému. Je sprevádzané zväčša po
citom krivdy a konfliktným naladením. Nie
kedy sťažovateľ ani tak nevyžaduje prešet
renie svojej záležitosti, ale očakáva potvr
denie svojho názoru, nároku alebo vlastnej
predstavy o pravde. U sťažnosti vždy ide
o osobný záujem pisateľa.
Oznámenia, na rozdiel od sťažnosti, po
ukazujú nie na vlastný, ale na iný problém.
Bývajú anonymné aj podpísané.
Podnety pracovníkov sa v prevažnej mie
re týkajú riešenia nejakého problému, vy
lepšenia pracovných postupov a v zmysle
už spomínanej vyhlášky je povinnosťou ve
dúcich sa nimi zaoberať a neodkladať ich
do šuplíka.
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sfažovaf na nezáujem Naopak, pred jej stán
kom - ako v úlí.
Mladým Rakúšanom sa vonku vefmi študoval
nechce. Preto ten relatívny kfud pred kójami za
hraničných untverzt či už z Madaiska. Česka.

AKADEMICKÝ SENÁT U K

SPRÁVA
O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU OK I STAVE UNIVERZITY KOMENSKÉHO
za obdobie od 16.4.1994 do 28.2.1995
Hodnotené obdobie možno všeobecne charakterizovat týmito skutoč
nosťami:
1. Ďalším pokračovaním znižovania reálnych a v niektorých položkách
aj nominálnych rozpočtových prostriedkov na prevádzku UK. Prostriedky
z rozpočtu boli v r. 1994 na krajnej hranici možného zabezpečenia zá
kladnej prevádzkyschopnosti jednotlivých fakúlt UK a prakticky neumož
ňovali ich ďaläí rozvoj.
2. Výrazne pomalší rast priemernej mzdy pedagógov a ostatných pra
covníkov U K v porovnaní s rastom priemerných miezd v ostatných odvet
viach národného hospodárstva.
3. Neustále sa zhoršujúce ekonomické podmienky v hlavnej miere pod
mienili nadmerný odchod pracovníkov, najmá perspektívnych pedagógov
a vedeckých pracovníkov UK.
4. Rozpočtové a iné správne predpisy a pravidlá Štátnej administratívy
nie sú stabilné a často sa menia, väčšinou v neprospech vysokých škôl.
5. Ďalej sa zhoršovalo ekonomické a sociálne postavenie študentov.
6. Napriek týmto negatívnym faktorom UK prijala na štúdium v škol
skom roku 1994/95 viac poslucháčov ako v predchádzajúcom roku.
7. Pretrváva neujasnenost a dvojkoľajnosť v o vedeckej výchove (PGŠ
na vysokých školách, vedecká ašpirantúra na ústavoch SAV). Vysokým
školám žiadna inštitúcia nevychováva učitelov. Musia si ich preto formou
vedeckej prípravy vychovat sami. Súčasné predpisy, sociálne postavenie
doktorantov a financovanie tejto formy štúdia, však robia formu PGS len
obmedzene uskutečnitelnou.
Všetky tieto skutočnosti dokazujú, ž e akceptácia a podpora UK z o stra
ny štátnej administratívy nebola v uvedenom období primeraná významu
a funkcii, ktorú táto popredná vedecká a vzdelanostná ustanovizeň má
v našej spoločnosti.
Uvedené tvrdenia možno dokumentovať niekolkými konkrétnymi
údajmi:
UK má v súčasnosti 12 fakúlt ale 19 právnych subjektov a 21 rozpočto
vých miest; spolu má 4 914 zamestnancov (v r.1994), z toho 1 946 učite
lov a 17 zahraničných lektorov, kým v r. 1992 mala 5 039 pracovníkov,
vrátane 1 924 učiteľov. V školskom roku 1994/95 študuje na jej fakultách
v o všetkých formách štúdia 22 1 03 poslucháčov, zatiaľ čo v r. 1992 to bo
lo 19 985 študentov. Majetok UK je takmer 2,7 miliardy Sk, z toho 1,565
miliardy Sk v nehnutefnostiach. V rokoch 1993 a 1994 na vlastnú žiadosť
odišlo z U K 1 472 pracovníkov (30 % z o súčasného stavu), z toho 365 pe
dagogických a 186 vedeckých pracovníkov. Treba pritom zdôrazniť, ž e
kvalita nových pracovníkov nie j e porovnateľná s kvalitou odchádzajúcich
pracovníkov, pretože prevažná časť pracovníkov, ktorí z UK odišli, má
ukončenú vedeckú kvalifikáciu a v mnohých prípadoch ide o mladých
perspektívnych docentov, kým ich náhradu tvoria väčšinou čerství absol
venti vysokých škôl.
AS UK mal v období o d 16.4.1994 d o 28.2.1995 6 riadnych zasadnutí,
na ktorých prijal 81 uznesení. Predsedníctvo AS UK zasadalo podia po
treby. Celkovo sa uskutočnilo 6 zasadnutí P AS UK. V súlade so Štatútom
UK a uskutočnenými volbami členmi vedenia UK z a AS UK boli prof. Ing.
M. Ferenčlk, DrSc., predseda AS UK a RNDr. I. Ostrovský, CSc., člen
P AS UK, členmi Kolégia rektora UK boli prof. M. Ferenčík a doc. PhDr. J.
Grexa, CSc., podpredseda A S UK; zástupcom AS UK v Rade vysokých
škôl SR j e RNDr. M. Vachula, podpredseda AS UK.
Ako svoje poradenské orgány AS UK zriadil tieto stále komisie: právnu,
pre rozpočet, mzdovú, pre S D a ubytovanie, pedagogickú a vedeckú. Pre
nezáujem členov AS UK sa nevytvorila komisia pre rozvoj UK a revízna
komisia. V celom hodnotenom období pracovala a| Komisia pre spraco
vanie pripomienok k Novele zákona o V S Komisie sa schádzali pod Га po
treby. Prerokovávali a vyjadrovali sa k tým materiálom, ktoré boli na prog
rame nasledujúceho zasadnutia AS UK. Táto forma predrokovama prob
lémov v komisiách sa javí velmi efektívnou a mala by sa v budúcnosti ešte
zintenzívniť Kedže väčšina uznesení, ktoré prijal AS UK, vyžadovala práv
ne stanovisko alebo aspoň právnu konzultáciu, a to nielen pri schvalova
ní štatútov súčastí UK, bola práca členov právnej komisie osobitne nároč
ná. Napriek tomu, ž e v nej väčšinu funkčného obdobia absentoval práv
nik, komisia svoje úlohy splnila veími dobre.
AS UK rokoval o všetkých otázkach, ktoré patria do ieho kompetencie
podľa zákona č. 172/90 Žb. a štatútu UK. Snažil sa pritom dodržiavať Ro
kovací poriadok AS UK a konštruktívnu spoluprácu s Vedením UK. Vzá
lomná informovanosť sa zabezpečovala najmä formou účasti rektora UK
a iných členov Vedenia UK na zasadnutiach AS UK a opačne účasťou
členov AS UK na zasadnutiach Vedenia UK a Kolégiách rektora UK.
Medzi najvýznamnejšie otázky, s ktorými sa AS UK v hodnotenom o b
dobí zaoberal, patrili:

1. Súhlas s menovaním prorektorov a VR UK
AS UK vyslovil súhlas s návrhom rektora UK prať. MUDr. J. Šveca,
DrSc., na menovanie dvoch prorektorov na druhé funkčné obdobie:
Doc. RNOr. Svetozára Kalavského, CSc., prorektora pre vedu a výskum
• o d 1.3.1995a
Doc. PhDr. Igora Brezinu, CSc., prorektora pre zahraničné vzťahy • od
1.4.1995.
Rovnako na svojom zasadnutí 15.6.1994 AS UK vyjadril súhlas s návr
hom rektora UK na 41 členov Vedeckej rady UK.

2. Rozpočet a financie
AS UK sa na svojich zasadnutiach opakovane z a o u w a l nedostatočným
zabezpečením normálneho chodu UK vyplývajúcim z o sústavne sa znižu
júcich pridelených rozpočtových prostriedkov a povolených mesačných
alebo štvrťročných limitov. Finančné prostriedky, ktoré v r. 1994 dostala
UK z o štátneho rozpočtu boli 633 893 000 Sk, kým v r. 1992 to boto
704 656 000 Sk. Z uvedeného vyplýva, ž e nomnál na hodnota rozpočto
vých prostriedkov UK v r. 1994 bola 90 % norrHnálnej hodnoty z r. 1902,
ale, vzhladom na infláciu, skutočná hodnota prostriedkov pridelených UK
v r. 1994 bola podstatne nižšia ako r. 1992. Prostriedky pridelené v rámci
rozpočtového provizória UK na prvé tri mesiace r 1995 sú ešte n i i i e
a nebudú stačiť ani na úhradu konštantných (energie, nájomné, nevy
hnutné služby) nákladov na prevádzku Preto AS UK na svO)Om zasadnu
tí 15.2.1995 vyjadril ostrý protest proti výške pridelených prostriedkov,
osobitne na štipendiá PGŠ, vecné neinvestičné výdavky (VNV) a mzdy
Tento stav priamo ohrozuje ďalšiu vedeckú výchovu v rámci P G š , ako
i udržanie súčasnej úrovne pedagogickej práce AS UK podporil všetky
aktivity rektora UK a Vedenia UK pri rokovaniach s orgánmi štátnej správy
SR smerujúce k zlepšenu tejto situácie
AS UK na zasadnutí dňa 26.10.1994 schválil návrh rektora UK na rozde
lenie dodatočne pridelených prostriedkov rozpočtu v štruktúre členenia
na vecné neinvestičné výdavky a mzdové prostriedky vyplývajúce z o zá
kona č. 172/94 Z.г. o zmene štátneho rozpočtu na r. 1994 a rozdelenia
rezerv UK.
AS UK schválil kritériá ročného rozdelenia prostriedkov UK, podľa kto
rých sa budú rozdeľovať prostriedky na fakulty a súčasti UK v r. 1995
Hlavné zásady týchto kritérií sa formulovali už v r. 1992. Vychádzajú z ob
jektívnych požiadaviek zabezpečenia vedeckej práce a pedagogického
procesu ako základných činností UK, ako i kontinuity vývoja UK k vnú
torným kvalitatívnym proporciám medzi fakultami a súčasťami UK. V krité
riách sa preto okrem kvantitatívnych ukazovatelov zohľadňujú ai kvalita
tívne ukazovatele, okrem experimentálnej náročnosti aj stupeň akreditá
cie, do ktorého je fakulta zaradená. Podľa týchto kritérií sa budú deliť
prostriedky na nákup investičného majetku, 20 % variabilných VNV
a 20 % objemu miezd v rozpočtovej kapitole 'škola' (pai. 4018, 4019
a ďalšie), kým v kapitole 'veda' (par. 2001) sa kritériovo budú deliť všetky
prostriedky.
Súčasťou týchto kritérií je aj rozpis prímov na jednotlivé súčasti UK pre
rok 1995. Schválil sa variant podľa ktorého par. 4018 (fakulty) sa pri roz
pise prímov zaťaží d o výšky 12 % kým ostatné pracoveká (VšDaJ a bo
hoslovecké súčasti) d o výšky 88 % . V rámci par. 4018 budú jednotlivé fa
kulty pri rozpise príjmov zaťažené j x x n e i n e podľa výšky prímov získa
ných pri prijímacích pohovoroch v r. 1994 Ostatné súčastí podľa podielu
výdavkov v rámci paragrafu, v ktorom daná súčasť je zaradená

3. Mzdy a sociálna situácia pracovníkov
Pri rozpee rozp>očtových prostriedkov na jednotlivé fakulty UK sa v i
1994 prvýkiát zohľadnili výsledky akreditácie. V r. 1994 sa podľa koefi
cientov zohľadňujúcich stupeň akieditácie deWo 10 % a v r. 1995 20 %
mzdových piostnedkov na pat. 4018, kým na par 2001 všetky Pri tomto
spôsobe delenia musíme konstatovat ž e každa z o súčastí UK dostala
prostriedky a| na pohyblivú, nenárokovú časť mzdy Upozorňujeme však
ž e metodika delenia prostriedkov na vysoké školy, ktorú použ*o MF SR.
je podľa skutočného počtu pcacovnfcov v jednotlivých sučastíech UK. c h
zaradenia do tarifných tried a platových stupňov k 31 10.1994
Priemerná mesačná mzda pracovnbov UK bola v r 1994 6 330 Sk. kym
v r. 1990 3 520 Kčs Z uvedeného vyplyva. ž e za toto obdobie sa priemer
ná mzda na UK zvýšila 1.8 k l á t kým životne naktady podlá údajov Štát
neho Statistického útadu. stúpli 2.639 kiat (index reálnej mzdy v i 1994
bol 26.86 %) Ešte pieukazneišie su údaje o priemerných mzdách na UK
a v celom náiodnom hospodárstve SR (NH) v r 1992 a 1994
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1992 - UK 5 344. N H 4 538 Kčs (rozdiel + 806 Kčs)
1994 - U K 6 330, N H 6 285 Sk (rozdiel + 4 5 Sk).
Okrem kritickej ekonomickej situácie pracovníkov UK sa výrazne zhorši
l o aj ich sociálne zabezpečenie z o strany štátu (byty. zdravotnícka sta
rostlivost, odborárske rekreačné možnosti). Preto vefa kvalifikovaných
pracovníkov odišlo z UK a pre mladých perspektívnych absolventov sa
práca na UK stáva ekonomicky i spoločensky nevýhodnou. Vzhfadom na
túto skutočnosť A S UK svojím uznesením z 26.10.1994 podporil stanovis
ko vyjadrené v Petícii učitefov, vedeckých pracovníkov, zamestnacov
a študentov slovenských vysokých škôl z o 4.10.1994

4. Štatúty UK, fakúlt a celouniverzitných
pracovísk
AS UK schválil tieto doplnky a zmeny Štatútu UK a Rokovacieho poriad
k u A S UK:
1. Doplnok š U K k čl. 7, ods. 5, písm. b - týkajúci sa neospravedlne
ných absencií členov AS UK.
2. Doplnok Š UK k čl. 12, ods. 1 - umožňujúci AS UK rozhodnut, či (eho
zasadnutie bude verejné alebo neverejné.
3. Zmenu RP AS UK v čl. 7. ods. 15 o spôsobe expedície zápisnice z o
zasadnutia A S UK.
4. Zmenu S UK v čl. 2, ods. 6 • týkajúcu sa vlastníctva a prevádzkových
nákladov objektov rímskokatolíckych kňazských seminárov.
5. Doplnok Š UK v čl. 7, ods. 6 o vetu: UK, jej fakulty a ostatné pracoviská nesmú postihovat člena akademického senátu a iné osoby v súvis
losti s činnosťou, ktorú vykonávajú alebo vykonávali pre akademický
senát.
V súčasnosti všetky organizačné súčasti UK majú platné štatúty. V hod
notenom období AS UK schválil štatúty CMBF UK. EBF UK, Kňazského
seminára v Košiciach a zmeny štatútov J L F UK, Kňazského seminára bis
kupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule a Kňazského seminára v Nitre.
Schválil aj niektoré z navrhovaných zmien štatútu PRAF UK. Vznikli určité
problémy so zmenami štatútov Právnickej a Pedagogičke] fakulty UK
a ÚJOP. Zdĺhavé prerokúvanie zmien štatútov týchto fakúlt bok) spôsobe
né skutočnosťou, ž e nie všetky požadované zmeny boli v súlade s vyšší
mi právnymi normami, čo vyžadovalo konzultácie medzi Právnou komisi
o u AS UK a zástupcami senátov týchto fakúlt ako i ďalšie odborné vyjad
renia a stanoviská. Proces schvaľovania zmien Štatútu PRAF UK nie je
ukončený, kedže úpravu neschválených zmien AS PRAF UK doteraz ne
predloží na rokovanie AS UK. V prípade štatútu PDF UK nie sú ešte
k dispozícii všetky vyžiadané posudky a stanoviská
Práca v Právnej komisii A S UK je osobitne náročná a môžu sa pri nei
vyskytnúť konfliktné situácie, ktoré v princípe vyplývajú už z poslania ko
misie prerokúvať sporné otázky a navrhovať ich riešenia. AS UK by preto
v budúcnosti mal venovať zvýšenú pozornosť angažovaniu pracovníkov
PRAF UK na práci tejto komisie a ich primeranému počtu.

5. Študentské domovy a ubytovanie študentov
Touto problematikou sa zaoberala rovnomenná komisia AS UK, ktorú
viedol Roman Bíro. Svoju aktivitu zamerala v troch hlavných smeroch:
a) rozdelenie existujúcich ubytovacích kapacít medzi fakulty UK,
b) získavanie náhradného ubytovania pre študentov UK,
c) koordinácia pri refundácii miest medzi UK a STU, EU. K 30.10.1994
žiadalo ubytovanie 9 830 slobodných študentov U K v Bratislave a 748
v Martine. Okrem toho žiadalo ubytovanie 174 študentských manželských
párov a 89 mladých zamestnancov UK. Z tohto počtu pre nedostatok
ubytovacích kapacft nebolo možné vyhovieť 2 033 slobodným študentom
UK napriek tomu, ž e v porovnaní s predchádzajúcim rokom sa zvýšila
ubytovacia kapacita. O ďalšom možnom zvýšení ubytovacej kapacity sa
rokovalo s DM, resp SOU, ale pre ich neúmerné finančné nároky (800 1 500 Sk mesačne) sa nemohli realizovať.
Rozdelenie ubytovacích kapacít medzi študentov jednotlivých takúlt sa
uskutočnilo podlá pravidiel schválených AS UK, rovnako ako aj úprava
poplatku za ubytovanie v Š D a J U K na školský rok 1994/95. Chronický
nedostatok finančných prostriedkov na údržbu a potrebné opravy ŠD sa
začína prejavovať v havarijnom stave niektorých blokov átriových domkov
ŠDaJ L štúra, čo vedie k zníženiu ubytovacej kapacity.
Problémom je aj nadálej ubytovanie zahraničných študentov. Viaceré
jeho aspekty by sa mali riešiť legislatívne. Nedoriešeným problémom
ostáva aj komplexná ochrana študentských domovov, vrátane ochrany
pred rozširovaním drog a omamných látok.

6. Spolupráca s AS fakúlt a akademickou
obcou UK
Možno len opätovne konštatovať, ž e vzťah medzi AS UK a AS fakúlt, či
ich akademickými obcami a celouniverzitnými pracoviskami nie ]e v plat
nom zákone č. 172/90 Zb., ani v štatúte UK presne definovaný a mal by
sa preto v budúcnosti legislatívne upraviť NapriVlad podávanie takýchto
správ Akademickej obci UK nie je technicky uskutočniteľné iným spôso
bom ako ich uvereinením v "Našej univerzite" Nie všetci zástupcovia fa
kúlt brali s plnou vážnosťou svo|U účasť v AS UK a rovnako nie všetky AS
fakúlt venovali náležitú pozornosť ich výberu. Dokazuie to skutočnosť, že
viacerí z nich sa bez ospravedlnenia opakovane nezúčastňovali ieho za
sadnutí. následkom čoho AS UK bol nútený pri|ať už spomenutý doplnok
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čl. 7, ods. 5, písm. b štatútu UK. Zlepšil sa prenos informácií medzi AS
UK a AS fakúlt, ale stále h o ešte nemožno považovať za dostatočne pruž
ný. Prenos informácií z rokovaní AS UK na AS fakúlt musia v prvom rade
zabezpečovať zástupcovia týchto takúlt v AS UK a v |eho komisiách, pri
čom tieto infoimácie musia byť maximálne presné

7. Aktivity mimo univerzity
AS UK opakovane prerokovával otázky financovania vedy na vysokých
školách. Protestoval proti všetkým snahám štátnei administratívy o presu
nutie riadenia vedy a iei financovania na vysokých školách z rezortu škol
stva na iný orgán. Takýto charakter malo ai formálne presunutie granto
vých projektov riešených na vysokých školách na predsedníctvo SAV
Napriek ubezpečeniu vtedaišieho ministra školstva Jaroslava Pašku zo
dňa 10.1 1994, ž e dôjde k náprave, tento stav trvá dodnes Súvisí to a|
s absenciou zákona o podpore vedy. ktorý jediný môže definitívne práv
ne legalizovať grantovú agentúru a jej činnosť. Podobné tendencie sa ob
javujú aj v súčasnosti a vyústili d o návrhu na zriadenie U i a d u pre rozvoi
a stratégiu vedy. ako ústredného orgánu štátnei správy SR pre vedu
a techniku. Ak sa nemá veda na vysokých školách ďalej oslabovať ie však
potrebné, aby kompetencie pre riadenie vysokých škôl, vedy a techniky
mal len jeden spoločný orgán štátnei správy Každé mé riešenie môže
mať z a následok degradáciu vysokých škôl na úroveň pedagogických m
štitútov.
AS UK na svojom zasadnutí 12.11 1994 prijal protestné stanovsko vo
veci nezaradenia rektora UK prof MUDr J Šveca, DrSc . d o výboru NR
SR pre vzdelanie, vedu a kultúru a súčasne sa pripoiil k Vyhláseniu k vy
ročiu 17 novembra študentov a AS LF UK v Biatelave z o dňa
15.11.1994

8. Medzinárodné aktivity
Dňa 5.5.1994 sa uskutočnilo spoločné zasadnutie AS UK so zástupca
mi univerzity z Gronmgenu Predmetom rokovania b d i najma vzájomne
informácie o forme riadenia a legislatívnych predpooch platných na uni
verzitách na Slovensku a v Holandsku Medzinárodné aktivty UK a jej su
časti boli velmi bohaté a budú súčasťou ntormačnej správy Vedenia UK

9. Účasť na tvorbe novely zákona o VŠ
AS UK sa opakovane zaoberal prípravou nového zákona o VŠ reap je
h o novely Kedže nový zákon, ktorý p r e t a v i a pracovná ко т е к MŠaV
SR pod predsedníctvom prof MUDr J Sveca DrSc . rektora UK z a č a l
kom r 1994. sa vo viacerých častiach zasadne I M o d platného zákona č
172/90 Zb., a názorov akademickej obce. AS UK na svojom zasadnutí
13.4.1994 vyslovil k nemu vážne výhrady a prijal uznesenia, na základe
ktorých zástupcovia AS UK mali s rektorom UK prerokovať sporné zásady
pripravovaného zákona o VŠ. Na tomto stretnutí sa našlo spoločné rieše
nie postupu v oblasti legislatívy pre VŠ. Toto riešenie sa potom preroko
valo na zasadnutí AS UK 27.4.1994 Ako hostia sa na ňom zúčastnili mi
nister školstva a vedy SR Lubomír Harach, predseda RVŠ SR Milan Žal
man a dekani viacerých fakúlt. Po rozsiahlei diskusii AS UK prijal uznese
nia, ktorými odporučil, aby namiesto pripravovaného zákona sa urýchle
ne vypracovala novela zákona č. 172/90 a táto sa postúpila na preroko
vanie d o Národnej rady SR. Súčasne odporučil svojich zástupcov do pra
covnej skupiny na prípravu novely tohto zákona a rozhodol, aby komisia
AS UK pod vedením doc RNDr P. Čičmanca. CSc., ktorá má za úlohu
spracovať pripomienky k tejto novele z AS takúlt, pracovala až do jej
schválenia v Národnej rade SR Táto novela bola pripravená a| so zapra
covanými pripomienkami A O UK a AS UK, žiaľ, nedostala sa do progia
m u na rokovanie NR SR v predchádzajúcom funkčnom období V súčas
nosti ie podkladom, podľa ktorého sa pripravuje ďalšia novela ktorá
prešla pripomienkovým konaním v predsedníctve RVŠ a jej verzia schvá
lená MŠV SR má sa dostať na pripomienkové konanie ai senátom fakult
a V š . Podľa navrhnutého časového harmonogramu maiu však senáty
a celá A O na toto pripomienkovanie absolútne nedostatočný čas 8 dní
Tento postup veľmi sťažuie podrobné oboznámenie sa s návrhom a ieho
kvalifikované posúdenie tými, ktorým ie určený - to znamená pedagógmi
vedeckými pracovníkmi a študentami vysokých škôl
Predložená správa o činnosti AS UK kvôli stručnosti obsahuje len za
kladné aktivity Podrobnejšie informácie môže každý člen A O UK získal
po predchádzajúcom dohovore na sekretariáte AS UK (Šafárikovo nám
6, nová budova R UK, č dv 113, č tel 363 709), kde sú k depozícii ongi
nály všetkých zápisníc, podkladových materiálov na zasadnutia AS UK.
zápisnice zo zasadnutí predsedníctva a komisií AS UK

Táto správa bola prerokovaná a schválená na zasadnutí A S UK
dňa 15.3 1005
Prof Ing Miroslav Ferenčík, DrSc .
predseda
RNDr Milan Vachula
Doc. PhDr. J á n Grexa, CSc.,
R o m a n Bíro
podpredsedovia A S UK

POSOL VŠEĽUDSKÉHO ZMIERENIA - Jeho Eminencii Jozef kardinál Tomko
Na pozvanie Univerzity Komenského prichádza z Ríma vzácny hosť - Jozef kardinál Tomko • Pre
duchovného hovorcu národov celého sveta čestná vedecká hodnosť doktor filozofických vied
honoris causa • Čestným hosťom UK prezident S R Michal Kováč s manželkou • V aule tlieskajú
najvyšší cirkevní predstavitelia, hostia z o zahraničia, z cirkevných a univerzitných kruhov, popred
ní politickí predstavitelia • Do Zlatej knihy Univerzity Komenského pribúda podpis výnimočnej
osobnosti •

Medzníky
v životopise Jozefa kardinála Tomku
11. marca 1924 - sa narodil v Udavskom na Sloven1949 • vysvätený v Lateránskej bazilike v Ríme za
kňaza
1951 -1961 •• doktoráty z teológie, filozofie (z odboru
sociálnych Vied) a z cirkevného práva
1961 - pracovni Kongregácie pre vieroučné otázky
od 1966 - intenzívna práca na problematike zmieša
ných manželstiev, zástupca katolíckej cirkvi
na ekumenických stretnutiach o teológii
manželstva
1979 - pápežom Jánom Pavlom II. vymenovaný za
arcibiskupa a generálneho tajomníka cefosvetovej biskupskej synody
25. mája 1985 - pápežom Pavlom il. vymenovaný za
kardinála
1985 - prefekt Kongregácie pre evanjelízáciu nóro••: • dov
1985 - 1989 - iniciátor pätnástich misijných ciest do
Afriky, Ázie, Latinskej Ameriky, Austrálie
a Oceánie
29. marca 1905 - udelUJe Univerzita Komenského
v Bratislave Jozefovi kardinálovi Tomkovi
čestnú vedeckú hodnosť doktora filozofic
kých vied
Navyše autor mnohých pozoruhodných diel, kancelár a pro
fesor Urbaníánskej univerzity v Ríme, šíriteľ európskej kres
ťanskej kultúry po všetkých kontinentoch sveta.
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"1л:стю COR/W
pri promócii honoris causa na Univerzite Komenského v Bratislave
Cítim sa vefmi poctený doktorátom
honoris causa, ktorý mi práve udelila
Komenského univerzita v Bratislave.
Ďakujem za túto poctu všetkým, čo
sa o ňu pričinili tým, že ju navrhli, pre
rokovali, schválili a udelili. Ďakujem aj
všetkým vzácnym hosťom, ktorí tejto
slávnosti dodali význam, čo azda pre
sahuje moje osobné zásluhy.
Cením si túto poctu najmä preto, le
bo prichádza od hlavnej univerzity
Slovenska,ktorej korene siahajú hlbo
ko do histórie, pretože je dědičkou
slávnej Academie Istropolitana, ktorá
bola jednou z prvých univerzit v Euró
pe. Nuž a bratislavská univerzita sa
stala mojou prvou 'alma mater studiorum", lebo k nej patrila a patrí teolo
gická fakulta, na ktorej som začal
svoje univerzitné štúdia ešte počas
vojny. Potom prišla Lateránska a Gre
gorova univerzita v Ríme, ako aj ob
dobie prednášania na Medzinárodnej
univerzite 'Pro Deo" a na Gregorovej
univerzite, až kým som sa nestal ex
officio 'Magnus Cancellarius' Pápež
skej Urbanovej univerzity.
Teraz si už uvedomujem, že star
nem, lebo sa mi začínajú hroma
d í aj doktoráty honoris causa a
to z rôznych svetadielov: z Ameri
ky (Hammond, Indiana), z Tchajvanu (Fu-Jen University), z Pofeka
(Teologická Akadémia vo Varšave)
Dnes prichádza Komenského univer
zita v Bratislave s poctou z rodného
Slovenska. Utešujem sa tým, že to nie
je znak, ž e treba pomýšlat na odpočinok, ale hádam skôr povzbudenie
v y u ž i sily, ktoré mi ešte ostávajú na riadenie a organizovanie velkého
množstva študujúcej mládeže na našich univerzitách a vysokých školách
tak v Ríme, ako aj v misijných krajinách. To všetko hovorím iba na dôkaz,
že univerzitný svet a svet štúdia vôbec mi ostáva veími blízky. A tak pova
žujem aj toto vyznamenanie za poctu a uznanie každému úsiliu o dvíha
nie vzdelanosti a íudskej kultúry, najmä však úsiliu vynaloženému pri vý
chovnej práci v prospech mládeže tzv. Tretieho sveta.
Po tomto úvode nemôžem zabudnúť na to, že sa sluší, aby novopromovaný doktor si aspoň raz splnil svoju povinnosť 'docendř, prinajmenej
skromnou prednáškou.
Kedže ste mi udelili čestný doktorát z filozofie a ja sa necítim - ba ani
niet času - na hlboké filozofovanie, chcem sa s vami podeliť iba s úvahou,
ktorá sa tak trochu dotýka filozofie dejín, [udskej kultúry a morálnej filo
zofie. Je to nenáročné uvažovanie o vetmi náročnej téme: zamyslenie sa
nad stavom človeka, ba celého fudstva, ktoré sa blíži k roku Pána 2000,
a nad jeho východiskami.
Na Slovensku sa v minulých rokoch objavili nesmelé myšlienky na túto
tému v súvislosti s debatou o mravnej obrode a o zmysle a poslaní sú
časného kresťanstva a podobne. Slovensko je však iba maličkou súčas
ťou všefudského organizmu, ktorý sa pohybuje ako živé teleso v čase
a priestore. A tak treba si rozšíriť pohíad na celý svet a vziať do úvahy šir
šie časové rozpätie, ak chceme aspoň približne naznačiť pre dnešného
človeka, a to aj slovenského človeka, žiadúce perspektívy pre budúcnosť.

1. Quo vadis, homo?
Ako východisko nášho zamyslenia vezmime si niektoré pozorovania.
Naša generácia práve zažila historickú zmenu, ktorá ešte doznieva v živo
te ľudí i spoločenstiev. Padli múry, zrútili sa dva rozsiahle (i ketf nie celo
svetové) bloky, zomierajú niektoré ideológie a rodia sa nové Rozpadáva
jú sa niektoré štáty, tvoria sa iné Avšak v tom všetkom sa cíti potreba po
solidárnosti, zmierení a jednote na vyššei úrovni. Dúfali sme. že s pádom
blokov bude koniec konfliktom, svetovému napätiu a agresfvnosti medzi
íudmi. Pre nebezpečenstvo tretej svetovej vojny - tentoraz atómovej - so
všetkými nedozernými ničivými následkami, sme zabudli na menšie ohni
ská vojnového požiaru a na riešenie a liečenie hlbších príčin, ktoré sa
nám teraz vynorujú spod zrúcanín múrov a blokov.
Sme svedkami novej agresfvnosti a konfliktov medzi kmeňmi (Ruanda,
Somálsko), národnosťami (Čečensko, bývalá Juhoslávia. Arabský polo
ostrov), štátmi (Irák - Kuwait - Izrael, atd), dokonca i náboženský fanatiz
mus sa stáva zdrojom napätia.
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Ľudia i naďalej pokračujú - niekedy vo
zvýšenej miere - v tvrdom bo|i jedincov,
skupiny, národnosti, štátu proti iným,
a to na poli hospodárskom, sociálnom,
politickom, jednoducho všade, kde ži
je človek. Masovo komunikačné pros
triedky nám tieto javy ešte znásobujú
a dávajú im velkú publicitu. Samotná
demokracia sa niekedy praktizuje v de
formovanej forme priam nekultúrneho
slovného i fyzického boja a nekonečno)
hašterivosti, a to namiesto civilizovanej
diskusie, ktorá hladá spoločné dobro
Pred niekolkými mesiacmi ste mohli vi
dieť na televlznei obrazovke zábery
z talianskeho parlamentu, kde pár pos
lancov siahlo k 'ručným argumentom'
Vofakto potešil občanov, čo sa nad tým
pohoršovali, spomienkou na časy. ked
poslanci hádzali po sebe kalamármi
Ostáva taktom, že postoje i problémy
sa príliš radikalizujú, nehladá sa synté
za ale protirečenie a nesúhlas za každú
cenu. ukladá sa mamchejský duals
mus. ktorý vidí všetko dobro *>a na jed
nei strane a všetko zlo iba u druhých
Protivni« sa p r l é tahko démonauje ex
komunikuje očierm Dokonca i vzrast
osobnej slobody sa môže tahko zne
u ž i ak vede k svojvôli. egoemu. ne
zodpovednosti
Isteže a| naša doba pozná veta dobra
lenže ho menej propaguje a zverejňuje
A dobro je už od prírody skromné a ml
čanlivé. neukazuje tarsejsky svoj©
•fitaktéria' na námestiach a pred letevtr
nymi kamerami Prtom vlak *a neda
poprieť a to v celosvetovom meradle - určité sklamanie z toho, že hlbo
ké premeny minulých rokov málo zmenili človeka a nechali nevyriešený
problém naozaj íudského spolunažívania v rôznych spoločenstvách Sú
časný svet a človek s ním je ešte stále rozštiepený, roztrieštený
Tieto fenomény privádzajú každého filozofa - toho so 'sedliackym' ro
zumom, ale aj školeného mysliteta - k hlbšej analýze základného problé
mu dobra a zla, k bádaniu toho, čo naši otcovia nazývali "mystérium iniquitatis' - "tajomstvo neprávostí".

2. "Mysterium iniquitatis"
Odkiaf je zlo na svete? Nejde tu natolko o fyzické zlo, ktoré sa môže vy
mykať moci človeka, ale o mravné zlo. Je to stará, ba prastará otázka
ktorou sa už dávno zaoberali a ešte stále zaoberajú filozofické systémy
ako aj velké nekresťanské náboženstvá a kultúry Povedané všeobecne a
azda zjednodušene: filozofické a kultúrno-náboženské riešenie problému
pôvodu dobra a zla v histórii myslenia by sa dalo zhrnúť z jednej strany
do dualistických systémov a zo strany druhej do monetického chapania
Kozmický dualizmus vidí pôvod zla a dobra v dvoch kozmických siläch.
ktoré sú v neustálom rozpore Antropologický dualemus vidí pôvod zla
v antagonizme medzi duchom (dobro) a hmotou telom (princípom zla)
Niektoré filozofie popisujú dobro ako žrvot podlá rozumu a zlo ako výsle
dok vášní, vytvárajúc tak systém morálneho dualizmu.

2.1. Velké nekresťanské náboženstvá
Pri pohľade na vefké náboženstvá, odhliadnuc od kresťanstva, nájdeme
v nich a v kultúrach, ktoré vytvorili, povedomie rozdielu medzi dobrom
a zlom, ako aj pocit priestupku, mravného previnenia sa. i kecf v rôznych
obmenách a často bez väčšieho prehĺbenia mravne) zodpovednosti zo
strany človeka Zlo je tu pre človeka ako čosi vonka|§ie, niečo onto'
ké. niekedy priam kozmické Tak napríklad staré ?«rzské náboženstvo
nachádza na počiatku dva princípy: jeden dobrý a druhý zlý (Ohrmazd
a Ahriman), ktoré bojuiú proti sebe a z ktorých pocnádzaiú dobré čete
a zlé - nečisté bytosti. Niektoré primitívne kultúry a gnostické a manche)
ské náboženstvá majú podobný dualizmus vo forme mýtov
V kozmlcko-monistlckých kultúrach mravné zlo spočíva v narušení
kozmického a sociálneho poriadku Taký priestupok má svoje nevyhnut
né následky pre budúci Život, taký |e neúprosný zákon karmanu Tak na
príklad budhizmus sa predstavuje ako 'cesta mravnosti* Híadá skôr
'osvietenie* ako Boha, o ktorom sa vôbec nevyjadruje Sám Budha n e )в

boh. ale osvietený človek. Budhistické náboženstvo sa nedefinuje ako
vztah medzi človekom a Bohom, ale skôr ako sebarealizácia človeka,
ktorý sa riadi známou základnou Budhovou smernicou:' vyhýbaj sa zlu.
rob dobre, očisti si srdce'. Dobré a zlé skutky prinášajú svoje ovocie v bu
dúcom živote človeka. Očistovanie a osvietenie sa dosahuje reinkarnáciou. Samotná lútost nad spáchaným zlom nezabezpečuje odpustenie,
avšak sa považuje za vhodný prostriedok ako upustit od zla, očistiť si srd
ce a oživiť dobro. Kedíe sa nekladie otázka o Bohu, a postoj k Bohu je
akési "ignoramus et ignorabimus', chýba pojem mravného zla ako previ
nenia sa voči Bohu, a tým aj pojem lútosti a zmierenia sa s Bohom. Len
v niektorých formách budhizmu (napr. Mahayana) jestvuje istý druh vy
znania z hriechov pred Bohom na dosiahnutie vnútorného pokoja. Mnísi prívrženci tejto cesty - sa podrobujú verejnému vyznaniu priestupkov po
čas zhromaždení, ktoré sa konajú dvakrát v mesiaci. Na dosiahnutie
väčšej sebakontroly sú zamerané obrady očisťovania, obety, sebatrestanie a dávanie almužny.
Hinduizmus má podobnú koncepciu sebarealizácie s tým rozdielom,
že sa opiera o Božiu pomoc. Za konečný cief mravného konania považu
je nie zmierenie s Bohom, ale priam zliatie sa fudského ja (Atman) s bo
hom (Brahman).
Telstlcké a najmi monoteistické náboženstvá a kultúry chápu mrav
né zlo - hriech ako neposlušnost voči zákonu a Božej vôli. Židovské
a mohamedánske náboženstvo zdôrazňuje medziosobný vzťah človeka
k Bohu a jeho zákonu. Dobro spočíva v zachovaní tohto zákona čiže
'spravodlivosti*, zlo je v jeho porušení.
Zvlášť Islam vyzdvihuje Boží zákon, ktorý sa má stať zákonom civilnej
spoločnosti (sharia). Vrcholným priestupkom zákona - čiže hriechom - je
modlářstvo. Ostatné hriechy sú menej dôležité a možno ich napraviť vy
konaním uloženého trestu alebo rituálnou modlitbou. Pút do Mekky je
čosi ako krst. Očisťuje od všetkých hriechov minulosti Prevláda zákon
odplaty f o k o za oko, zub za zub'), a tým zostáva málo priestoru pre od
pustenie.
Aj africké tradičné náboženstvá vidia zlo a vinu v prestúpení spoločen
ského zákona. Za zlé sa považuje iba také konanie, ktoré škodí spo
ločenstvu. Celý mravný poriadok sa chápe viac kolektívne ako indivi
duálne.
Celkove sa dá povedať, že etické úsilie týchto náboženských kultúr |e
úctyhodné, hoci v mnohom zostáva jednostranné a obmedzené, a to na
jmä keď ide o východisko z o zla a oslobodenie sa od neho.

2.2. Filozofické myslenie dnešnej doby
Súčasné filozofické prúdy - najmä na Západe - sa podielajú ba a| pod
mieňujú krízu a úpadok západnei civilizácie. Americký myslite! ruského
pôvodu, profesor na Harvardskej univerzite Pitirim Sorokin, považuje za
jeden zo základných znakov úpadku práve mravný úpadok, ktorý kres
ťanstvo stotožňuje so stratou povedomia Boha a hriechu. Krajná teória
o 'smrti Boha' je sprevádzaná opakovaným porušovaním práv človeka,
smrťou toho, ktorý je pre kresťanstvo "obrazom Boha'. Úsilie usmrtiť Boha
so zámerom povýšiť človeka vedie k smrti človeka. Našťastie Boh nezom
rel a ani človek, zomrela iba teória "smrti Boha".
V posledných desaťročiach Západ prechádza hlbokými zmenami a na
chádza sa v kríze hodnôt. Nezriadená sekularizácia, teoretický, praktický,
individuálny a kolektívny materializmus, existencialistický alebo humanit
ný ateizmus, ktorý rozširujú rozličné filozofické prúdy a modely praktické
ho života, to všetko ponecháva malý alebo takmer žiadny priestor pre
hodnoty ducha. Vyzdvihuje sa človek chápaný skôr ako "indivíduum" než
ako 'persona' a spolu s tým sa do popredia kladie technický pokrok, ma
teriálny úspech, kultúra pôžitku. Takmer úplne sa stratila 'verejná morál
ka" a jej sociálna obrana.
Okrem toho je nevyhnutné si uvedomiť tú skutočnosť, že človek sa po
kladá stále viac a viac za vládcu vesmíru, čo môže ľahko viesť k ilúzii, že
je sudcom nad dobrom a zlom, že stojí mimo hriechu a viny, a teda pred
nikým nie je zodpovedný, hlavne nie pred nadprirodzeným bytím. Navy
še možno cítiť dozvuky anjelského chápania človeka, ktorého si Jean
Jacques Rousseau vybásnil iba ako dobrého a od prírody nevinného.
Potrebné je tu spomenúť aj vzrastajúci vplyv psychológie a hlavne psy
choanalýzy, ktoré si vytyčujú cief oslobodiť človeka od akýchkoľvek kom
plexov. frustrácie a zábran, medzi ktorými sú aj mravné normy. Hriech sa
nedáva do súvisu so slobodou a zodpovednosťou človeka, ale |e výsled
kom jeho neuvedomelých psychologických procesov, ktoré sú nekontrolovatefné. Tým sa zlo a hriech vymykajú z o zodpovednosti človeka
Súčasná mentalita, ktorá sa šíri ako požiar. |e založená - či si to ludia
uvedomujú alebo nie - na určitých ideách. Je len užitočne uvedomiť si,
ako sa v nihilistickej kultúre niektorých nových filozofov znovuobiavuie
Nietzscheho mýtus o človeku. Jeho "Übermensch" predstavuje absolút
nu autonómiu človeka, ktorý je však bez koreňov a bez pevného bodu,
mimo všetkých hodnôt a nad nimi. ako to hlása titul ieho diela: 'Jenseits
von Gut und Böse' (Pomimo dobra a zla). Tu sa naplno vracia pokušenie
z ra|a "Budete ako Boh" (Gn 3.5). Vy budete určovať, čo |e dobro a čo je
zlo.
A j Jean Paul Sartre popiera Boha v mene existencialistického humaniz
mu ("L existencialisme est un humanisme") s ciefom há|iť slobodu a exis
tenciu človeka Treba poprieť Boha, ak čiovek má byť naozai slobodný
Pre Sigmunda Freuda je ponímanie mravného zla výsledkom výchovy,
ktorá ho vštepila do vedomia dieťaťa Freud sa stavia proti takým zveličo
vaniam, ktoré každé zlo predstavujú ako osud, ako výsledok hriechu ale
bo ako niečo skľučujúce, démonické, čo zvonku |e brzdou každého ľud

ského úsilia. Otvoril bránu pre nebezpečné a neobjektívne zjednodušo
vania a interpretácie. Totiž je velmi ľahké zredukovať hriech a vinu do ro
viny zábran a komplexu viny, od ktorej sa človek môže oslobodiť tak. že
odhodí etické normy, akoby boli istým druhom otroctva, ktoré bok) uvale
né na človeka zvonku.
Podlá Karola Marxa zlo nie |e v človekovi, ale v jeho stave otroctva,
ktoré je zdrojom každého zla. Tento stav treba zmeniť za každú cenu,
•prekonať poriadok veci". Revolúcia sa stáva meradlom dobra a zla
a vodca revolúcie sudcom nad dobrom a zlom. Z tejto pozície vychádza
prakticky marxizmu-leninizmus: dobré je to, čo slúži strane, ktorá je na
čele svetovej revolúcie. Marx tvrdí, ž e je prístupný iba étos zakladajúci sa
na človeku, ktorý si pre seba ponecháva to, čo v náboženstve musí člo
vek odovzdať Bohu. Táto teória o náboženstve a náboženskej morálke sa
potom vyskytuje v rozličných verziách neomarxistických spisovateľov
akými boli E. Bloch, R. Garaudy, A. Schaff a H. Marcuse. Napríklad Her
bert Marcuse vo svojom diele "Das Ende der Utopie" (Koniec utópie) tvr
dí, že "zrodenie novej antropológie znamená aj vývin novej morálky ako
dedičstva a negácie židovsko-kresťanskej morálky"
Na Západe vznikol tzv vedecký materializmus, známy ako behavlortzmus - veda o ľudskom správaní - ktorý založil John B. Wetson.
Edmund Wilson považoval ludské správanie a etiku výlučne za výsle
dok génov. Podfa Frederlka B. Sklnnera, najznámejšieho interpréta
týchto myšlienok, ludská mysef je určitým druhom čiernej skrmky bez
akejkofvek vlastnej aktivity. Morálka je súhrn správaní, o ktorých človek
rozhodne, či sú užitočné pre jedinca a kolektív. Človek sa rozhoduje po
mocou najvhodnejších nástrojov, akými sú veda a technológia, ktoré sú
stotožňované so spásou. Takto sa dospelo k mýtu, ktorý považuje po
čítač za akéhosi spasitela. Človek má právo urobiť čokofvek a je toho
schopný práve vcfaka vede a technológii. Preto odmieta podvol< sa nie
komu a niečomu inému okrem vedy, ktorá sa stáva pre neho absolútnym
a dokonalým poznaním Pre Skinnera je zbytočné zmieňovať sa o slobo
de a dôstojnosti človeka Človek stojí nad nimi, ako to rozvádza vo svoje]
knihe "Beyond freedom and dignity" (Ponad slobodu a dôstojnosť) Slo
boda a dôstojnosť človeka sú v podstate ilúziou, ktorá bráni vytvoriť doko
nalú spoločnosť prostredníctvom vedy Dnes sme svedkami následkov
takýchto teórií, podlá ktorých každý zásah voči človekovi je dovolený
a dobrý, ak je užitočný a technicky uskutočniteľný V mene rozumu red k
kálne odmietol hriech aj Bertrand Rüssel ktorý na otázku 'jestvuje
hriech?" stroho odpovedá: 'Nie Myslím si, že je ťažké definovať hriech
Hriech nepovažujem za vhodný pojem." Podlá takýchto a podobných ná
zorov hriech je vo svojom pôvode racionálny, je poverou.
Spomenuté myšlienky a teórie pochádzajú z rozličných "humanemov".
ktoré hlásajú oslobodenie človeka od "zákazov", šíria akýsi mravný nihi
lizmus. vyzdvihujú kultúru osobného uvolnenia a pôžitku Rôzne ideolo
gické a ekonomické skupiny používajú a rozširujú tieto názory, a tak vy
tvárajú ovzdušie, ktoré všetci dýchame a v ktorom žijeme, ba viac, pros
tredníctvom masmédií toto ovzdušie preniká aj do malých miest, spolo
čenstiev a rodinných kruhov. Tento vývoj vzbudzuje vážne obavy u mno
hých súčasných bystrých myslitelov a pozorovatelov, podlá ktorých do
šlo k zmene v ponímaní mravnosti a hriechu. V päťdesiatich rokoch sa
objavila kniha s príznačným názvom "Morale sans péché" (Morálka bez
hriechu). V roku 1973 známy psychiater Karl Menninger vydal svoju kni
hu "Whatever became oť sin?" (Čo sa stalo s hriechom?), ktorá dosiahla
obrovský úspech v pestrofarebnom pluralistickom prostredí Severnej
Ameriky ovjjlyvnenom freudovskými názormi. Mottom knihy bol verš
z "psychiatrickej ľudovej piesne" od Anna Russel: Everything I do that
s wrong is someone else's fault" (Za všetko zlo, čo ja robím, je vinný
niekto iný).
S Menningerom si môžeme aj my položiť niekolko provokujúcich otá
zok: Nepopiera sa stále viac a viac - tak u jednotlivcov ako i celých náro
dov - zodpovednosť za vlastné skutky? Možno byť mravne zdravým bez
zodpovednosti? Alebo duševne zdravými bez mravného zdrava?
V podobných otázkach by sa mohlo pokračovať. Treba sa však pokus*
aspoň o nejakú odpoveď a hľadať nejaké východisko problému, ktorý je
teoretický, ale zároveň aj mimoriadne praktický.

3. Hľadanie východiska
Nestačí nám poukázať na rôzne nedokonale prvky rozličných kultur
a na viaceré negatívne črty súčasnej zapadnej civilizácie T e l o úvahy
nám iba pomôžu odhaliť hlbšie potreby človeka a prázdne priestory
v ľudskom srdci a v ľudskej spoločnosti, ktoré čakaiu na vyplnenie a za
dosťučinenie.
Pri tomto hľadaní môžu nám byť na pomoci skúsenosti a úvahy bekupov a expertov zo všetkých svetadielov, ktorí v R m e pred mekolkymi rok
mi dlho debatovali o dráme súčasného človeka a o stave ľudstva Aj oni
vyšli z pozorovania, že dnešný svet |e roztrieštený Zo skúsenosti vypočí
tali hodne rôznorodých prvkov, ktoré plodia rozštiepenosť a konflécty Ide
o vzrastajúcu nerovnosť medzi skupinami, spoločenskými triedami a kra
jinami. ideologické boje, protichodné hospodárske záujmy, vyhrotene
politické postoje, kmeňové a národnostné rozbcoje, rasovu a nabožerv
skú diskrimináciu, porušovanie ľudských prav. násilie a terorizmus, ne
spravodlivé rozdelenie zdrojov svetového bohatstva attf Skade však po
chádzajú všetky tieto z l á 7 Kto ie za ne zodpovedný, nemá príroda štruk
túry, spoločnosť?
Cirkev, ktorú Pavol VI označil za 'experta v ľudskosti* sa pokúsia na
takom vysokom tore, akým bol Druhy vatikánsky koncil o degnOzu
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a naznačila aj liek. V konštitúcii o Cirkvi v modernom svete. 'Gaudium et
spes*, sa vyslovila o probléme takto. 'Nerovnováha, na ktorú trpí dnešný
svet, súvisí so základnejšou nevyrovnanostou, ktorá má korene priam
v srdci človeka. Lebo v samom človeku je mnoho protikladov . Je rozdvo
jený sám v sebe, a to má za následok aj toľké a také rozpory v spoloč
nosti' (Gaudium et spes 10).
A celosvetová synoda biskupov v roku 1983 jasne potvrdila, že koreň
rozdelenia 'väzí v rane v najhlbšom vnútri človeka', ktorú nazýva hrie
chom (Ján Pavol II., posynodálna exhortácia 'Zmierenie a pokánie 2*).
Dráma sveta a ľudstva sa odohráva v srdci a vo svedomí človeka. Preto
dynamický proces nápravy a obnovy sa musí začat na tom istom mieste.
Ak je diagnóza správna, tak terapia musí začat ozdravením bolavého or
gánu, ktorým je ľudské srdce a svedomie.
Našťastie ľudské srdce silno túži nažívať vo vnútornom i vonkajšom po
koji a žiada, aby sa rozpory urovnali, rany zacelili, a aby sa na všetkých
úrovniach dosiahla zásadná jednota a harmónia. Táto túžba u mnohých
vzbudzuje opravdivú nostalgiu po zmierení. Posynodálny dokument
o zmierení a pokáni však nástojčivo upozorňuje: "Predsa však zmierenie
nemôže ísť menej do hĺbky než rozdelenie. Nostalgia po zmierení a samo
zmierenie bude úplné a účinné v takej miere, v akej zasiahnu a uzdravia
tú pôvodnú a prvotnú ranu, ktorá je koreňom všetkých rán, a tou je
hriech' (Zmierenie a pokánie 3). Nejde tu o moralizujúcu kázeň, ve<í stačí
namiesto slova 'hriech' použiť výraz 'mravné zlo" a ihned vynikne antro
pologická a etická hĺbka týchto tvrdení.
Netreba sa však báť nastoliť problém mravného zla či hriechu v srdci
človeka. Tým vôbec neznižujeme jeho dôstojnosť. I keď sa to môže zdať
paradoxné, schopnosť človeka spáchať zlo a hriech a povstať z neho iba
ukazuje jeho slobodu. Ako hovorí Ján Pavol II.: 'možnosť obrátiť sa je
znakom ľudskej hodnosti". Tam, kde sa zásadne popiera hriech a vina,
dostáva sa do nebezpečenstva samotná pravda a identita človeka, to čo
je v ňom najviac ľudské. Civilizácia, ktorá stratí pojem Boha, stratí ai
pojem zla a osobnej zodpovednosti, ktoré sú znakom slobody Kto nako
niec utrpí stratu, to je človek.
Kde sa berie vážne skutočnosť mravného zla a hriechu a teda aj ľud
skej slabosti, ktorá je predsa len schopná nápravy a obrody, tam sa vlast
ne len zdôrazňuje veľkosť človeka. V tomto zmysle môj taliansky priateľ,
spisovateľ Sandro Maggiolini, dal jednej svojej knihe prekvapujúci názov
'Apológia hriechu". Ide však skôr o apológiu človeka a jeho schopnosti
slobodne povstať z hriechu a napraviť zk). S kým sa má však človek zmie
ri, podľa akého kritéria sa obrátiť a obnoviť?
Treba sa bezpochyby zmieriť s inými ľuďmi a začať konečne žiť v súla
de, pestovať solidárnosť a snahu o spoločné dobro, nevyhýbať sa hľada
niu pravdy úprimným dialógom, naučiť sa vzájomnej úcte. Jestvuje aj
zmierenie na inej úrovni: rešpektovanie prírody (do toho ponímajúc aj
ekológiu ľudského organizmu). Zaiste to predpokladá uznanie v y M č h
noriem, ktoré nemôžu byť plodom jednotlivca, ba dokonca ani súhlasu
väčšiny (tá sa môže mýliť), ani predpisom nejakej moci (aj nositelia štát
nej moci môžu sa mýliť alebo vynášať nespravodlivé zákony). Narážame
tu na potrebu vyššej normy, ktorú kresťanstvo i viaceré náboženstvá vidia
v Božom zákone. Svedomie človeka je ukazovateľom, i ked nie vždy ne
omylným, tejto normy. A tak kresťanstvo považuje zmierenie sa s Bohom
za prvotné a základné. S ním ide ruka v ruke i zmierenie človeka s inými
ako aj s prírodou. Tým človek vyrieši aj svoje vnútorné protiklady a do
siahne pokoj srdca. Ozajstné zmierenie sa teda odohráva na rôznych ro
vinách medzi sebou úzko spojených: človek sa zmieruje s Bohom, so se
bou samým, s inými ľuďmi, so stvorenstvom.
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Hľadať zmierenie a obrátenie ľudí |e službou aj pre dnešnú spoločnosť
Hriech má svo| spoločenský dopad. Každý hriech proti láske k blížnemu,
proti spravodlivosti, proti osobným právam ľudskej osoby, je sociálny. Už
spomínaný posynodálny dokument to spresňuje ešte viac: 'Sociálneho
hriechu sa môžu dopustiť i politickí, hospodárski a odborárski vedúci, ak
podnikajú niečo zlé, alebo ak zanedbávajú to, čo je dobré, ak sa o to ne
usilujú, hoci by sa mohli rozvážne usilovať o zdokonaľovanie alebo pre
menu spoločnosti podľa požiadaviek a možnosti určitého dejinného ob
dobia' (Zmierenie a pokánie 16).
Práve preto obnovou srdca a novým, jednoduchým, skromným, statoč
ným spôsobom života sa začína ozajstná obroda celej spoločnosti Fran
cúzska spisovateľka Elizabeth Leseurová má pravdu, keď tvrdí, že 'každá
duša, ktorá dvíha sama seba, dvíha i svet".
Ján Pavol II. konkrétne poukázal v encyklike 'Veritatls splendor" (Jas
pravdy) aký ďaleký dopad má úsilie o zmierenie a obrátenie pre spoloč
nosť. lebo ide o ozajstnú metanoiu: "Na politickom poli", pfše pápež,
"treba vyzdvihnúť, že pravdovravnosť vo vzťahoch medzi vládcami a ot>
čanmi, jasnosť vo verejnom hospodárení, nestrannosť vo vereinet službe,
rešpektovanie práv politických protivníkov, ochrana práv obžalovaných
proti povrchným procesom a odsúdeniam, správne a spravodlivé použí
vanie verejných peňazí, odmietanie nejasných a nedovolených prostried
kov na získanie, na udržanie a na zveľadenie moci za každú cenu. to
všetko sú zásady, ktoré ma|ú svoj prvý koreň ako aj mimoriadnu r i a l »
havost - v transcendentálnej hodnote osoby a v mravných objektívnych
požiadavkách fungovania štátov" (Veritatis splendor 101) Teda znovu len
ľudská osoba sa javí ako koreň dobra a zla.
Nemôžem si odpustiť, aby som na zakončenie neuviedol pokračovanie
toho istého citátu:'v mnohých krajinách po páde ideológii, ktoré viazali
politiku na totalitné chápanie sveta, sa dnes rysuie nie menej vážne rizfco
pre poprenie základných právd ľudskei osoby a pre politické použities »
motnej náboženskej túžby, ktorá ži|e v srdci každei bytosti: je to rtrlko
spojenectva medzi demokraciou a etickým relativizmom, ktoré vezme
občianskemu spolunažívaniu každú pevnú mravnú oporu a zbaví ho ešte
radikálnejšie poznania pravdy* (Inými slovami. keď sa o na|dôlež*e|šich
mravných otázkach záväzne rozhoduje väčšinou hlasov ktorá nie je ab
solútnou zárukou pravdy ) ' A vskutku, ak nejestvuje nijaká konečné prav
da. ktorá vedie a usmerňuje čnnosť. tak idey a presvedčenia sa môžu
ľahko použiť ako prostriedky na získanie moci Demokracia bez hodnôt
sa ľahko obráti na otvorený alebo potutelný totalemus. ako to dosvedčia
je história'
Tieto všeobecné tvrdenia su platné všade Vychová k vyšiim hodno
tam. k osobnej zodpovednosti a sebakritické) obnove ducha v smere
zmerlivosti. solidárnosti a vzájomnej úcty ku všetkým, su prvoradé cele
každej vzdelávacej ustanovizne, ktorá formuje buducch veducch spc*>
čenského i občianskeho života.
Aj bratislavská univerzita, a najmä filozofická a teologická fakulta, majú
pred sebou veľkú úlohu v službe spoločnosti, a to poukazovať práve na
trvalé hodnoty a na najhlbšie korene obnovy človeka, aj človeka na Slo
vensku.
K tomu sa nesú moje úprimné žičenia.

Diskutujeme...
KREDITOVÝ SYSTÉM - á n o č i n i e
V predchádzajúcom éíaie Našej univerzity tme rozhovorom $ 1. prorektorom UK prof. RNDr. Pavlom Hrnčiarom, DrSc., otvorili
diakuatu o poatoft fakúlt k zavedeniu kreditového ayatému itúdta na UK. Dnea prinášame k tefto téme prvé príspevky, názory
a irvůame, ak diakutia bude pokračovat а/ v ďalších číalach našich novín.

Aktuálnosť kredlilového systému
na FTVŠ
Predvojom zavedenia kreditového systému
v dennom Štúdiu na Fakulte telesnej výchovy
a športu UK je jeho uplatňovanie v postgraduál
nom štúdiu. Jednotlivé učebné predmety - a je
ich okolo 60 - majú definované svoje zatriedenie,
písomnou formou spracovaný obsah, rozsah, te
matické zameranie, prednášatela, požiadavky
na započítanie predmetu, študijnú literatúru a
pridelený počet kreditov. Inak povedané - uplat
ňujeme kredit ako kritérium na posúdenie spl
nenia daných požiadaviek u študentov v základ
ných a volitetných učebných predmetoch.
Doterajší rozsah a uplatnenie kreditov na tom
to type štúdia neviedlo zatiar k hlbšiemu zamys
leniu sa nad zavedeným systémom, pretože
nespôsobuje mimoriadne problémy Naopak,
umožnil pružnejšiu komunikáciu s partnermi
iných fakúlt, aj so zahraničnými fakultami
najmä v oblasti výmeny krátkodobých študijných
pobytov, vrátane uznávania absolvovaných
kreditov, prípadne pri realizovaní dištančnej for
my štúdia.
Oboznámenie sa s príspevkom pána prorekto
ra prof. RNDr. P. Hrnčiara, DrSc., v Našej univer
zite vyvolalo vo mne niekoíko nadväzných úvah.
Zdá sa, ž e ak sme doteraz nazerali na kredit ako
na počet získaných jednotiek študijnej zátaže,
bez bližšieho špecifikovania, dá sa takýto kreditový systém plne akceptovat a realizovat. Ak
však máme vniesť do štúdia plnohodnotný kreditový systém, teda prijať, resp. uplatniť jeho for
málne i obsahové stránky, bude to vyžadovať
v P G š i v dennom štúdiu určité úpravy učebných
programov, inováciu realizácie vzdelávania na
fakulte ako celku. Nazdávam sa, ž e v tejto súvis
losti môžem vyjadriť názor vedenia našej fakulty,
že dnes treba hfadat také cesty inovácie vzdelá
vania, ktoré by priniesli kvalitatívne vyššiu úroveň
štúdia (denného aj PGŠ), prispeli k zefektívneniu
prípravy absolventov fakulty bez výrazného zvý
šenia alebo sťaženia organizačnej alebo riadia
cej zložky výučby.
Ak v akademickej obci fakulty vznikne pres
vedčenie, že zavedenie kreditového systému
prispeje k zviditeľneniu fakulty, k variabilnosti
a pružnosti študijných programov, k aktuálnosti
učebných predmetov, k tvorivosti a profilácii štu
dentov, potom je potrebné všetkými silami pod
porovať myšlienku, aby na fakultách UK kredrtový systém postupne nahradil klasický spôsob
výučby.
Každá menšia či väčšia zmena určitého systé
mu (teda aj vzdelávacieho) je úspešná vtedy, ak
vychádza z dobrej analýzy systému, jeho účin
nosti v súčasnosti i s pohľadom na perspektívu,
ak definuje pripravované zmeny, poznatelnosť
očakávaných štruktúr a zvýrazňuje výhody na
stupujúceho systému Č o môže kreditový sys
tém priniesť? Ako sa zmení štruktúra štúdia, ako
sa budú realizovať vzťahy medzi zložkami štúdia
na fakulte i mimo fakultu? Tieto i ďalšie otázky sú
predmetom záujmu pri diskusii o zavedení kredi
tového systému Pokúsim sa vyiadriť aj ja niekolko myšlienok Za plnú podporu zavedenia kredi

tového systému na našej fakulte hovorí jedna
z výhod systému - realizácia štúdia individuál
nym tempom. S tým súvisí ďalšia výhoda, a to
možnosť vytvárania individuálneho štúdia, sa
mozrejme pri dodržaní množstva vedomostí, ale
s úpravou podmienok na štúdium a samoštúdium. Dotvorenie týchto pravidiel poskytne oveta
širší priestor záujemcom o štúdium najmä z ra
dov športovcov, odborníkov z praxe, zahranič
ným záujemcom. V našich študijných odboroch
vznikne jasne formulovaná stupňovitá (etapovitá)
ponuka vzdelávania, budeme môcť vytvor*
základné curriculum, štandard prípravy telový
chovných odborníkov uplatnitelný vo viacerých
štátoch.
V rámci systému povinných, povinne volitel
ných a výberových predmetov bude možné vy
tvor* určitú kategorizáciu ponúkaných kreditov.
O tomto už na takulte dekutujeme, ako i o otáz
kach započtavania absolovaných učebných
predmetov. Úloha je o to ťažšia, že nie sme tech
nicky profilovaná fakulta a v spoločenských dis
ciplínách je zložitejšie vykonať odhad náročnosti
predmetu.
Asi by sme problém zúžili, keby sme uvažovali,
že kreditový systém znamená len "zmeniť od zá
kladu spôsob výučby". Dôležité je prispôsobiť ce
lý systém a štruktúru výučby. To znamená, ž e by
sa mal zvýšiť podier samoštúdia, prekonať vo vý
bere predmetov direktívnosť, jednotvárnost naprogramovanosť či "masovosť v získavaní spek
tra poznatkov. Je potrebné vykonať aj zásah do
vnútornej obsahovej, kvalitatívnej stránky vyučo
vania, a to do prípravy a práce pedagógov,
pripraviť na zmeny študentov, realizovať úpravy
kvality obsahu. Kreditový systém sa týmto stane
nielen vhodnou vonkajšou formou hodnotenia
štúdia, ale aj obrazom vnútornej kvality štúdia.
Myslím si, že kreditovému systému by nemali
stáť v ceste v článku uvedené prekážky, ako úva
ha o náročnosti na administratívne vedenie, ča
sová náročnosť pedagogického procesu a pod.
Tieto aspekty tvoria skôr okrajovú, vonkajšiu
stránku, ktorá by sa pri modernizácii, dobrej or
ganizácii a riadení kreditového systému mala dať
zvládnuť.
Ako najzložitejší problém sa ukazuje určenie
hodnoty a výšky kreditu pre daný učebný pred
met alebo kurz. Nie sú nám dnes ešte dostatoč
ne známe a |asné otázky, čo tvorí vážnosť a ná
ročnosť predmetu (je to jeho podief na profilácu,
|e to predmet univerzitného základu, moderný
predmet, teoretický alebo praktický obsah
a pod ). S tým súvisí stanovenie požadovanej
normy vedomostí v etapách štúdia, splnenie po
žadovanej kvality vedomostí a tiež ujasnenie st.
aké kritérium preferencie zvol* na opodstatne
nosť rozdielnosti bodového hodnotenia predme
tov. Vyriešenie tohto považujeme za vstupný
krok k otvoreniu kreditového systému štúdia na
našei fakulte
Doc PhDr. Jela Labudová, CSе.,
prodekanka FTVŠ UK

Kreditový systém
nie j e možné aplikovať
n a Lekárskej fakulte U K
V našom príspevku nechceme hodnotiť výho
dy, resp. nevýhody kreditového systému, chce
me len poukázať na špecifičnosť výučby na Le
kárskej fakulte UK.
Medicínske predmety sú rozdelené do troch
skupín:
- teoretické predmety, ktoré študent mueť absol
vovať v 1. a 2. ročnfcu,
- pred klinické predmety, ktorých výučba sa reali
zuje v 3., čiastočne ai vo 4 ročnfcu,
- klnické predmety, ktoré sa vyučujú vo 4., 5.
a 6. ročníku.
Ide o predmety povinné, ktoré študent musí
absolvovat v plnom rozsahu a ukončit c h skúš
kou. Okrem toho si môže študent zapísať nepo
vinné predmety podlá svojich indrviduátnych zá
ujmov. Štúdium nepovinného volitelného pred
metu trvá jeden semester Štúdium na lekárskej
takulte sa končí vykonaním štátnych skúšok
Specifičnost štúdia na lekárskej takulte sa
reale ute
а/ štandardným spôsobom štúdia, čo zname
ná, že jednotlivé predmety sú rozdelené do
ročníkov. Ak študent z akéhokoľvek predmetu
v danom ročníku skúšku nezloží, musí ročník
opakovat
b/ blokovým systémom, čo je organizovanie
výučby hlavne v klinických predmetoch. Každý
predmet má predpísaný počet hodín pre klinické
stáže, nasleduje príprava na skúšku a ukončenie
predmetu skúškou. V prípade, že študent na
skúške v riadnom termíne neuspeje, môže skúš
ku opakovať v skúšobnom období semestra
Výučba na LF sa uskutočňuje jednak v zaria
deniach lekárskej fakulty - školské pracoviská,
jednak na klinikách vo Fakultnej nemocnici zdravotnícke pracoviská Výučba na klinických
pracoviskách závisí aj od organizačného a pre
vádzkového poriadku zdravotníckeho zariade
nia, ktorý musíme rešpektovat
štúdium na lekárskej fakulte vyžaduje kom
plexný prístup ku všetkým predmetom, systema
tické štúdium počas celého semestra, resp roka
tak. aby študent mohol svote vedomosti uplatn*
pri hodnotení stavu pacienta, odporuč* komplex
vyšetrení, aby vedel zaujat stanovisko pri stano
vení diagnózy, navrhnúť správnu liečbu atď
Štúdium je organizované v študijných skupi
nách (10 členov), na klinických pracovekách v
menších skupinách (5 členov), pripadne aj jed
notlivo (gynekológia, stomatológia)
Dĺžka štúdia je presne stanovena Študijným
poriadkom LF UK. Štúdium na lekárskej takulte
nie je organeované katedrami, ale sa riadi štud*nými plánmi jednotlivých predmetov, ktoré bez
podmienečne vyžadu|ú náväznosť a postupnosť
vedomosti študentov pre úspešne zvládnutie
učiva
Z uvedených dôvodov vyplýva, že kredtovy
systém aplfcovatelny na n y c h takultach. rue ie
možné aplikovať na Lekaiskej takulte UK
Doc. MUDr Anna Hotomártová, C S c ,
Doc. MUDr. Vladimír Javorka, CSc.,
itudijni prodekani LF UK
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V minulom roku sme
oslávili trištvrtestoročnicu existencie našej uni
verzity. Vtedy, pri príp
ravách osláv jubilea,
kecľ som mal možnosť prečítať rukopis
pripravovanej pamätnice [1], uvedomil
som si, aké medzery máme v poznaní, do
kumentovaní a pochopení našej minulosti.
V súvislosti s témou tohoto článku chcem
však obrátiť vašu pozornosť len na jeden
aspekt tejto straty pamäti, ktorý sa dá na
zvať dierou v univerzitnej bibliografii.
Od začiatku svojej existencie až do škol
ského roku 1936/37 UK vydávala svoju ro
čenku, pričom chýbajú ročenky za školské
roky 1929/30 až 1932/33 [2]. Jednotlivé
ročníky obsahujú zaujímavé dokumenty
o živote univerzity, ale úplná univerzitná
bibliografia v nich chýba Okrem iného sú
tam publikované texty prednášok odstupu
júcich rektorov, ktoré prednášali ako sprá
vu o svojom funkčnom období pred inšta
láciou nového rektora a vymenúvali v nich
aj najzávažnejšie publikácie a edičné činy.
Skutočná univerzitná bibliografia bola pub
likovaná v rokoch 1945 až 1968 [3-9]. V na
sledujúcom období neexistuje celouniverzitná bibliografia, objavujú sa len prehľady
vydávané jednotlivým) fakultami.
Nie som historik a nechcem zapĺňať diery
v univerzitnej bibliografii dávnominulých
období. Na celú vec sa dívam skôr z hľadi
ska dnešných praktických potrieb, o kto
rých vieme, prípadne z hľadiska budúcich
potrieb, ktoré už dnes môžeme tušiť.
Akýkoľvek zber štruktúrovaných dát, v ta
kom rozsiahlom systéme ako je naša uni
verzita, je veľmi náročný a v konečnom
dôsledku aj drahý projekt. Ak sme dnes
v značnej finančnej mizérii, chápem, že
môžu vznikať otázky, či je teraz ten správny
moment pre začatie tak rozsiahlej akcie
a o akých potrebách vlastne hovorím.
Myslím, že celá záležitosť má vonkajší
a vnútorný aspekt.
Pri pohľade na univerzitu zvonka, kecí sa
uchádzame o jej primerané zaradenie
a rešpektovanie, ke<í vstupujeme do súťa
že s inými vedeckými a vzdelávacími inšti
túciami, potrebujeme prezentovať vlastnú
odbornú úroveň a tvorivú kapacitu. Potre
bujeme to nielen pri rozhodovaní o finan
covaní univerzity z rozpočtovej kapitoly mi
nisterstva školstva a vedy, ale aj pri nad
väzovaní pracovných kontaktov doma
i v zahraničí, pri získavaní grantov a kon
traktov. Prezentovanie vedeckých výsled
kov je jedným z rozhodujúcich podkladov
aj pre akreditáciu fakúlt, pre uznanie nášho
práva udeľovať vedecké hodnosti, menovať
docentov a navrhovať menovanie profeso
rov, ako aj pre medzinárodné akceptovanie
univerzitných diplomov.
Pri pohľade na univerzitu zvnútra, pre
vlastnú potrebu univerzity a jej fakúlt, po
trebujeme schopnosť objektívne analyzovať
vlastné výkony Potrebujeme to pre pozna
nie svojich vlastných silných aj slabých
stránok, ako aj pre monitorovanie vývojo
vých trendov. Potrebujeme to ako podklad
pre vytváranie zdravého sebavedomia aka
demickej obce, ale aj ako základ pre kvalifi
kované rozhodovanie dekanov, vedeckých
rád a senátov vo veciach, ktoré môžu roz
hodujúcim spôsobom ovplyvniť budúcnosť
našej inštitúcie.
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Ako zacat?
Nerád by som vytvoril dojem, že univer
zitnú bibliografiu považujem za univerzálny
nástroj, ktorý vyrieši všetky problémy. A za
neúnosné považujem aj absolutizovanie
scientometrických prístupov. Nemôžeme
dospieť k žiadnym rozumným záverom, ak
budeme porovnávať kvantitatívne ukazova
tele o vedeckej tvorivosti tak rozdielnych
subjektov, ako je naprtWad právnická, far
maceutická a bohoslovecká fakulta. Ro
zumnejšie by už bolo porovnávanie, na
príklad, európskych farmaceutických fakúlt
navzájom. Hoci aj tu môžu vzniknúť ne
zrovnalosti tým, že porovnávané subjekty
sa môžu líšiť svojou štruktúrou a zamera
ním, nehovoriac o tom, že nám chýbajú
potrebné porovnávacie údaje, č o však ne
možno spochybniť je porovnávanie dané
ho subjektu so sebou samým. Ak budeme
dlhodobo zbierať údaje napríklad o farma
ceutickej fakulte, z ich časového radu budú
viditeľné základné rozvojové trendy: celko
vý rozvoj alebo úpadok, rastúca alebo kle
sajúca citovanosť, podiel prác publikova
ných v špičkových časopisoch a pod Sa
mozrejme takéto údaje už môžu pomôcť
pri hodnotení zdravia fakulty, ako aj význa
mu systémových opatrení, ktoré sme na i»)
organizme vykonali v minulosti. Skoda |0
len to, že zásahy, ktoré vykonáme dnes,
v štatistickom hodnotení sa prejavia až za
niekolko
rokov. uvedené argumenty a roz
Ak uznáme

S. Súbor záznamov
musí byť periodicky ak
tualizovaný a jeho tvor
ba a údržba musí byť
jednoduchou a bež
nou pracovnou rutinou.
• . Musí byť vytvorený mechanizmus ove
rovania hodnovernosti údajov z hľadiska
ich úplnosti aj z hľadiska ich vecnej správ
nosti.
7. Služby systému, ako je tlač osobných
bibliografických zoznamov a zoznamov ci
tácií, musia byť prístupné každému univer
zitnému užívateľovi, ktorý má v systéme
svoje záznamy.
в Prezeranie a prehľadávanie časti zá
znamov, ktoré budú zaradené do univerzit
ného informačného a komunikačného sys
tému (IKS UK), bude prístupné aj verej
nosti.
Už z toho, čo som uviedol, vyplývajú dalšie nároky na vytvorenie programového za
bezpečenia. na vytvorenie siete zberových
miest, na ustanovenie osobností, ktoré by
garantovali funkčnosť a hodnovernosť sys
tému na jednotlivých fakultách, na rozum
nú periodizáciu zberu a iné Jednoducho,
treba lúdí, zariadenia a čas
O technických a organizačných podrob
nostiach napíšem neskôr Teraz by som
vás chcel oboznámiť s dosiahnutými vý
sledkami a s okamžitým stavom práce

Zberové práce v širšom merítku sme za
čali koordinovať po založení Knižničné) ra
dy UK v r 1992 V tejto. nazwne ju, nuftei
etape zberu sme sa zamerali na založenie
fakultných databáz so zberom od časové
ho horizontu 1990 Samozre)rr» cenné so
aj záznamy o starších prácach, ale uplnoef
by sme chceli garantovať aspoň od uvede
ného termínu. V dalšom sa budeme bez
hodneme sa zbierať bibliografické zá podmienečne starať o pravidelné zapisova
znamy na cele] univerzite a chceme, aby nie prírastkov a prípadne môžeme sa
sa to stalo trvalou pracovnou rutinou, pokúsiť aj o retrospektívny zber pokrývajú
musíme vyriešiť celý rad organizačných ci obdobie pred rokom 1990 Kolégium
rektora UK 16.5.1994 rozhodlo o termí
a technických problémov.
V prvom rade musíme zabezpečiť zber noch ukončenia nultej zberovej etapy
dát na všetkých fakultách. K tomu vedie (15.9 1994) a prvej periodickej zberovei
cesta cez získanie dôvery všetkých tvo etapy (15.3.1995). V nultej etape sme na
rivých pracovníkov, ktorí po skúsenos zbierali spolu 19 659 záznamov, z ktorých
tiach s plytvaním síl na uspokojovanie 11 602 bolo použiteľných pre zaradenie do
rôznych a vždy inak formulovaných do IKS UK. Ostatné záznamy boli vrátené na
tazníkových akcií s krátkym životom opravu alebo doplnenie. Kecí budete čítať
a bez viditelných výsledkov, celkom pri tento text, bude už skončená prvá periodic
rodzene musia byť značne znechutení. ká zberová etapa a počet prijatých zázna
Aby sme neopakovali známe chyby tre mov bude primerane vyšší. Môžem to tvrdiť
s istotou, pretože práve preberám od fakúlt
ba sa držať niekolkých pravidiel:
1. Musí byť zaistená ochrana dát pred doplnené a opravené databázy
Výsledky tejto našej práce si môžete
stratou, čo z hľadiska užívateľa znamená,
prezrieť cez ktorýkolVek počítač alebo ter
že sa ho nesmieme dvakrát pýtať na ten is
minál, ktorý je pripojený do univerzitnej sie
tý údaj Môžeme však žiadať doplnenie zá te Prihlásite sa rovnako, ako kecf chcete čí
znamu.
tať poštu, ale v tom momente, kedy by ste
2. Systém musí automaticky rozpoznať
mali napísať priVaz POSTA, napíšte príkaz
a odmietnuť pokus o duplikovanie zázna PUBUK a samozrejme stlačíte klávesu En
mov.
ter Ponúkne sa vám obrazovka, na ktorej
3 . Údaje musia byť uložené v dostatočne bude zoznam všetkých fakúlt UK a riadko
flexibilnej štruktúre, aby sa v budúcnosti vý kurzor Pomocou kurzorových šípok nn
dali použiť na vytváranie výpisov a štatistíV vediete kurzor na tú fakultu, o ktorú sa za
podľa formátov a formulárov, ktoré sa ujímate Chvilku počkáte, kým sa vám vy
kreslí celá nasledujúca obrazovka a môže
môžu definovať neskôr
te začať s prezeraním Prv si však klávesou
4. Ak na niektorých pracoviskách už
P vyvolajte pomoc, čo je sled obrazoviek
v minulosti bola vytvorená dostatočne hod
na ktorých si prečítate zrozumiteľný a vy
notná a vhodne štruktúrovaná databáza čerpávajúci návod na použitie ponúkaných
publikácií, treba zaistiť jej konverziu a vy služieb
užitie

Keď si prečítate záznamy, ktoré sú au
torstvom viazané na vaše meno, získate
predstavu, ako ste zobrazený. Samozrejme,
budete mať výhrady k chybám v zázna
moch, k chýbajúcim záznamom, k chýbajú
cim citáciám a podobne. V takom prípade
treba spraviť nápravu. Treba sa kontaktovať
s pracovníkom, ktorý na vašej fakulte reali
zuje zber. Poradiť vám môžu vo takultnej
knižnici alebo sa obráťte na vášho prodeka
na pre vedeckú činnosť.
Možno, že trochu idealizovaná predstava
o spôsobe vkladania a opravovania zázna
mov je takáto: Ako autor mal by som sa sta
rať o záznamy o publikáciách, na ktorých
som z •domácich" autorov na najčelnejšom
mieste a mal by som sa spoľahnúť, že zá
znamy, kde je moje meno vo väčšej hĺbke
autorského poľa, zabezpečí môj kolega, prí
padne ho na to upozorním. Nemusím nič pí
sať, ale odovzdám zberovému pracovníkovi
reprint alebo kópiu svojej práce. Ak ide
o rozsiahlejšiu knižnú prácu odovzdám xe
roxovú kópiu titulného listu, pričom na jej
rub poznačím údaje, ktoré na titulnej strane
chýbajú, napr. počet stránok knihy. V kaž
dom prípade doporučím kategorizáciu svo
jej práce, pričom rátam s tým, že konečné
zatriedenie bude mať na starosť fakultný
správca databázy, ktorým bude obyčajne
prodekan pre vedeckú činnosť. Ak požadu
jem opravu nejakého záznamu, pričom za
opravu sa považuje aj pripísanie ohlasov,
odovzdám požadované znenie opravy a na
predmetný záznam sa odvolám jeho číslom,
ktoré som si poznačil pri prezeraní databázy
v systéme IKS UK. Pripomínam, že pri zápi
se citácií sa požaduje aj informácia, v akom
štáte bola publikovaná citujúca práca a či
ide o citáciu zachytenú v SCI prípadne
SSCI. Ak neuvediem nič, bude citácia zara
dená do kategórie "Iná citácia". Na miesto ci
tácie môžem uviesť aj bibliografické údaje o
recenzii, ktorá bola publikovaná o mojej prá
ci.Tak
Tiežtouvediem
štát
a kategóriu
"Recenzia".
snád pre
začiatok.
O niektorých
or
ganizačných podrobnostiach, o tom, ako sa
váš záznam dostane cez rôzne fázy až do
PUBUK v IKS UK, o službách, ktoré môžete
od systému požadovať, ponúknem vám in
formácie v niektorom z budúcich čísel NU.

Literatúra
[1] Univerzita Komenského 1919-1994 Bratislava. Zostavi
la: Hautová J , Vyd.UK 1994
[2] Bibliografia almanachov, ročeniek a zborníkov na Slo
vensku 1919-1944. Zostavili Kovaäčová E . štvrtecký
š , Matica slovenská, 1991 (pozri str 227)
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PRÍSPEVOK K JADROVEJ REZPEČNOSTI
Keď James Joule, známy najmä htadaním súvisu medzi mechanickou a tepelnou energiou, v roku
1843 objavil skutočnosf, že feromagnetické látky pn zmagnetovaní menia svoj objem (tzv. magnetostrikcia) vôbec netušil, ž e tento jeho objav po viac ako 150-tich rokoch nájde uplatnenie v oblasti
ktorá tiež súvisí s premenou energie. Energie, ktorá je užitočným sluhom, ale hrozným pánom. Ener
gie, skrytej v jadre atómu. Ľudstvo sa snaží udržat kontrolu nad jadrovou energiou. V oblasti vojen
skej je to otázka politická, v oblasti mierového využitia jadrovej energie otázka najmä technické. Jad
rová bezpečnosť patrí dnes medzi globálne problémy ľudstva. S rozvojom jadrovej energetiky sa ne
ustále zdokonaľujú aj kontrolné a zabezpečovacie systémy jadrových elektrární. Súčasné jadrové
elektrárne používajú aj aktívnu ochranu samotného jadrového reaktora. Celý reaktor a primárny
okruh je umiestnený v hermetickej obálke, ktorá aj v prípade porušenia primárneho okruhu zabráni
úniku rádioaktivity. Moderné zabezpečovacie systémy kontrolujú a monitorujú nielen stav technolo
gického vybavenia jadrovej elektrárne, ale aj stav stavebnej časti, najmä ochrannej obálky Jedným
z výstupov projektu "Fyzikálne mechanizmy a technické aplikácie magnetoelastického javu' je
vývoj a výroba systému na meranie sily v predpínacích kábloch ochrannej obálky reaktora na
i. а II. hlavnom výrobnom bloku jadrovej elektrárne Temelín v Českej republike.
Ochranná obálka reaktora predstavuje betó
nový valec s priemerom 45 metrov a výškou 50
metrov, prikrytý guľovým vrchlíkom. Steny valca
majú hrúbku 1,2 metra a z vnútornej strany je
výstelka z oceľového plechu hrúbky 8 mm.
Obálka je hermetická a musí zaručit bezpečnosť
aj v prípade tzv. 'maximálnej projektovanej ha
várie', čo znamená náhle porušenie primárneho
okruhu. V tomto prípade narastie Uak v herme
tickej zóne na 500 kPa (5 atmosfér) a teplota sa
zvýši na 150 stupňov. Ani v tomto prípade ne
smie nastat únik rádioaktívnych splodín do oko
lia. Ochranná obálka z obyčajného betónu by
takéto namáhanie nevydržala a praskla by, pre
tože pevnosť betónu v ťahu je veľmi malá Pre
to je potrebné použil tzv predpätý betón. Ce
lá obálka sa 'opáše' oceľovými lanami
(predpínacimi káblami), ktoré sa dostatočne
napnú Predpínacie káble prevezmú v prípade
havárie primárneho okruhu celé namáhanie
a nedovolia, aby v betóne vznikli ťahové napätia,
trhliny a netesnosti. Funkčnosť ochrannej obál
ky reaktora závisí najmä na dostatočnej hodnote
sily v predpínacích kábloch.
Konštrukčne sú predpínacie káble riešené ako
zväzok 450-tich oceľových drôtov o priemere
5 mm. Geometricky tvoria vo valcovej časti na
vzájom kolmé špirály, vedené z hornej časti val
ca ku jeho podstave a naspäť, vo vrchlfku sú
káble vedené v tvare štvorcovej mriežky. Pomo
cou polyetylénových rúr sú vo vrstve betónu vy
tvorené kanály, do ktorých sa predpínacie kábie
navlečú a ukončia tzv. kotvami, ktoré umožnia
káble napnúť a upevniť v napnutom stave. Po
navlečeni všetkých predpínacích káblov (spolu
132) sa káble napnú silou 10 MN (1000 ton)
a zakotvia Samozrejme, dôsledkom trenia sa
hodnota sily po dĺžke kábla zmenšuje. Pre výpo
čet ochrannej obálky je veľmi dôležité poznať
skutočnú hodnotu sily v každom mieste predpt-

nacieho kábla. Z hradiska jadrovej bezpečnosti
je dôležité poznat skutočnú hodnotu s i y v ľubo
voľnom čase, teda dlhodobo monitorovat säu
v predpínacích kábloch ochrannej obálky
Azda tediný doteraz známy spôsob na bez
kontaktné meranie süy v ľubovoľnom mieste
ocelového kábla súvisí s javom, ktorý objavil už
spomenutý pán Joule. Ak sa magnetostrikcia
prejavuje zmenou mechanických rozmerov pri
zmagnetovaní ocele, mal by jestvoval ai opačný
jav - zmena magnetických vlastností ocele pri
mechanickom namáhaní. Tento magnetoetastc
ký jav skutočne pozoroval Villah v roku 1862 Až
moderná elektronika umožnila využiť magnetoelastický jav na bezkontaktné meranie mechanic
kého namáhania ocelových prvkov Na Katedre
rádlofyziky MFF UK bola vyvinutá a vyrobená
meracia aparatúra, ktorá u i je nainštalovaná
na I. bloku J E Temelín Dvadsat snímačov
umiestnených na predpínacích kábloch obálky
reaktora (obr.), dovoľuje meral nielen priebeh si
ly po dĺžke káblov, ale aj dlhodobo monitorovat
časový priebeh predpínacej sily. Samozrejme,
celý systém je riadený počítačom a môže praco
vať úplne automaticky Merania vykonané od
mája 1994, ked sa začali predpínacie práce do
kázali, že úbytok sily v predpínacích kábloch je
podstatne menší ako predf>okiadal projekt
a pravdepodobne nebude potrebné počas celej
doby prevádzky elektrárne (cca 30 rokov) pred
pínacie káble dopĺňal Ďalšiu informáciu poskyt
nú merania počas tlakovej skúšky ochrannej
obálky, ked sa v obálke vytvorí pretlak 550 kPa
(5.5 atm). V súčasnosti pripravujeme podobný
monitorovací systém na II. blok JE Temelín.
Podfa dostupných informácií JE Temelín je pr
vou jadrovou elektrárňou na svete, kde je po
užitý tento monitorovací systém.
Doc RNDr. Andrej Jaroievtč, CSc.
Katedra rádiofyziky MFF UK

[3] Univerzita Komenského v rokoch 1945-1955 Históna,
vedecká a publikačná ônnosŕ fakúlt, katedier a ústa
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[7] Univerzita Komenského v Bratislave 1965/66 Biblio
grafia 1965 SPN, Bratislava. 1968
[8] Univerzita Komenského v Bratislave 1966/67-1967/68
Bibliografia 1966-1967 SPN. Bratislava. 1970
[9] Univerzita Komenského. Celonárodné oslavy pafdesiat rokov UK a poltisícročnice Academie Istnpolitany.
Prehfad činnosti 1968/69 Bibliografia 1968 SPN. Bra
tislava. 1971

Doc. RNDr. Svetozár Kalavský, CSc.,
prorektor UK pre vedu a výskum
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ZIMNÁ TURISTICKÁ REMINISCENCIA

Ešte sa nestihli zaceliť rany po odreninách a pľuzgieroch najak
tívnejších členov Klubu turistov TJ Slávia UK - zväčša študentov
FTVŠ UK - získané pri zimnom prechode hrebeňa Nízkych Tatier,
už treba znova baliť. Pred nimi je náročné podujatie - Krkonošská
sedemdesiatka - ktoré býva spravidla vyvrcholením zimnej turis
tickej sezóny. Na toto podujatie 2. marca odchádza 35 "borcov",
pričom v autobuse ostáva zo 10 miest pre ostatných záujemcov,
študentov iných fakúlt univerzity, neobsadených. Azda zvýšiť na
budúce záujem pomôžu aj nasledujúce riadky, ktoré približujú at
mosféru krkonošského zájazdu.
Je štvrtok 2. marca, 8 hodín ráno, ked sa autobus na Lafranconi pomaly zapĺňa takmer výlučne " novými tvárami" Skúsení
harcovníci majú v tomto termíne vážne študijné povinnost - pe
dagogickú prax v školách. Výnimkou sú len študenti 3. ročníka
kombinácie matematika - telesná výchova, ktorí atmosféru
"sedemdesiatky" zažili už vlani.
Prvé kilometre ukolembávajú autobus do prí|emnej nálady
2 tej nás na hraničnom prechode v Lanžhote prebúdzajú financi,
ktorí nám vyrubujú poplatok za použitie českých "silnie". Prvú
prekážku zdolávame však rýchlo aj vdaka pochopeniu vede
nia TJ Slávia UK, ktoré nás vybavilo potrebnými finančnými pros
triedkami. Potom už autobus nerušene ukrajuje kilometre - smer:
Pec pod Snôžkou. V sobotu si to s ním vymeníme - budeme
ich my a na vlastných ukrajovať z trasy pretekov. Nálada v auto
buse stúpa ako predhorie Krkonôš, ktoré sa konečne belejú
pred nami.
V Peci sa zájazd delí na dve skupiny. Asi dvadsať nás ide na
hrebeň, ostatní si prezerajú mestečko dýchajúce turizmom a ne
skôr odchádzajú na dohovorené ubytovanie do Vrchlabí. Čas po
kročil a my, navnadení na zážitok, postupujeme k vrcholu Snéžky. Okolo 17. hodiny sme na vrchole. Krátke zastavenie a už rúšame dalej. 2enie nás nielen silný vietor, ale aj blížiaci sa súmrak
a cesta do Vrchlabí na lyžiach určite nebude krátka. Luční boudu
stíhame ešte za svetla, no dalej ideme v hmle a hustnúcej tme.
Snažíme sa držať smer približne na západ, kde by sme mali nara
ziť na širokú zvážnicu a tou plynulo dôjsť až do Strážneho. Orien
tujeme sa skôr hmatom podľa ušliapaného alebo hlbokého sne
hu. Nakoniec odopíname lyže. Asi 3 hodiny po odchode zo
Sněžky dorážame do Strážneho. Ostáva nám okolo 8 km
"naboso" do Vrchlabí. Okolo deviatej večer sa tam postupne
schádzame. Dnešný, takmer tridsaťkilometrový výlet, sa vydaril
nad očakávanie. Ráno nás víta usmiate a rozhodnutie je jasné ideme opäť na hrebeň. Autobusom do Špindlerovho Mlýna a po
tom už len na lyžiach alebo pešo a stále vyššie a vyššie Postupu
jeme na Medvôdín a odtiaľ k prameňu Labe, ku Labskej boudé
Počasie je ako na objednávku, nádherný rozhľad, bronz rozdáva
júce slnko i pocit uspokojenia z jazdy na lyžiach nám vyplnili
dnešných 6-7 hodín poctivej turistiky. Samozrejme, nikam sa neženieme - "plážujeme" - zajtra to bude iné. Večer v autokempe vo
Vrchlabí hodnotíme deň a licitujeme štartové čísla Chlapci, hlav
ne tí, ktorí ešte sedemdesiatku nešli, sú zahĺbení do seba
"Vziať si to číslo a s ním samozrejme i zodpovednosť alebo nie?"
Nakoniec je nás akurát, dokonca jeden "borec" nadplán Noc je
pokojná a ráno na štarte o 8 24 vyrážame Dve družstvá mužov,
jedno žien
Prvých päťsto metrov ide všetko hladko Až tam niekde sa mi
podarilo odlomiť rukoväť palice Odopínam lyže a za chôdze ju
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reparujem. Konečne je hotová. Pravidelným tempom sa deriem
kupředu. V tempe mi pomohol aj Julo - kapitán - pekné od neho,
že ma počkal. Pätnásťkilometrové stúpanie je dnes akési milosrd
né - alebo je to v lyžiach? Na prvú kontrolu prichádzame všetci
z družstva takmer súčasne. Potom už dlhé zjazdy, na tie som plá
noval len dva pády - kontrolované. Plán som splnil na 100 % k zemi som išiel 4 krát. Na druhej kontrole je konečne občerstvovačka. Možno je to nelogické, no nálada odišla. Prečo asi? Robo
vi sa podarilo zlomiť palicu a to je len asi 26. kilometer. On to však
berie menej tragicky - "som hokejista, nejako to ukorčuľújem"
A tak vyrážame dalej. Dlhé roviny, plynulé zjazdy, nekonečné les
né cesty. Lyže mi prestávajú "ísf - zodral som parafín O to viac
treba tlačiť palicami Robo si ľahko korčuľuje za mnou. "Čo sa mu
to tak zapáčilo, že palicu ani nepoužíva?" Nepoužíva, lebo mu iné
nezostáva - zlomil už aj druhú! Jeho to však nezlomilo KilometriV
za kilometrikom korčuľúje - je to borec! A borec je aj Dano, ktorý
mu neskôr dáva jednu palicu. Oni s jednou, ja síce s dvoma, no
mám čo za nimi robiť
Medzičas máme dobrý. Ešte asi 12 km do cieľa a to sme na trati
asi len 4 hodiny. "Dáme čas pod 5 hodín?* Aj bez slov chlapci
chápu, čo môžeme dosiahnuť.
Posledná kontrola asi 1 km pred cieľom Už len ziazd a sme
"doma" Robo pred narr» pomaly "pluhuje" dolu zjazdovkou Na
to osobne nemám, preto používam svojskú metódu - sadám na
pätky lyží a valím sa do doliny Rozhodujúci úsek sa snažím
"zošusovaf, naberám rýchlosť, akú som ešte v živote na bežkách
nemal O život řevem na Roba, ktorý sa znenazdajky ob|avil pre
do mnou - nech, reku, uhne z vypluhovaného pása Ako priznal
neskôr, nič nepočul Nezostáva mi iné, ako opäť "kontrolovane"
padať. Odniesla to len |edna lyža a palca Do ciefa |e však len ne
celých 60 m. A výsledný čas? 4,52 h!!! Radosť v cieli priláka ai
moderátora TV stanice NOVA, ktorý si neodpusti vari pAfrmnutové
interview Neoficiálne nás pasuje za rekordmanov poduiatia Sme
družstvo, ktoré počas pretekov zlomilo rekordný počet palic a lyži
(3+1) a pritom dokončilo preteky
Nálada z pretekov i celého pobytu pretrváva dlho... Aj v autobu
se cestou späť. To sa už dohovárame o najbližšom podujatí, kto
ré bude už o týždeň - Podtatranská stopa. Samozrejme ideme
a o rok do Krkonôš tiež.
Kto z vás má podobné záujmy, nech príde medzi nás a na
dôvažok: Krkonošská sedemdesiatka bude určite opäť v prvý
marcový víkend.
Miloi Chromík
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Rudy, J. introduction to management

69,-

Selected Readings
Kahoun, K. Neskorogotická sakrálna architektúra
na Slovensku

92,-

40,Nandrá#ky, K.: Angelotógía ako ideobtometeorotogia 39,-

Spotu a kalagamt а epotupncovníkml ardeénm blahotelime k $0-ročnému lubibu doc.
RNDf. Alojza Pech«, CSc.,
pracovníka Katedry didaktiky
fyziky MFF UK, ktorú otlávH
1. marca 1995.

ВШШШШМР
Expedícia Yucatan ' 9 5
Rozhovor s vedúcim expedícia Milanom Kováčom - študentom 5. ročníka filozofie histórie a 3. ročníka rellglonistiky o religionistickom bádaní s Stredne] Amerike
Prečo si sa rozhodol práve pre Strednú
Ameriku ?
Pretože v Strednej Amerike sa vyvinuli
najvyspelejšie civilizácie Nového sveta. Za
chrbtovú kost religionistiky pokladám po
rovnávaciu vedu náboženskú. Pri porovná
vaní jednotlivých náboženských fenomé
nov v rámci celého sveta sa prirodzenou
cestou vykryštalizovalo práve náboženstvo
Strednej Ameriky ako pomerne homogén
ny celok, do ktorého nezasiahli nábožen
ské idey klasických polyteistických systé
mov staroveku, a preto je ako objekt kom
parácie obzvlášť vhodný.
Ako si sa tam dostal, aký čas si tam
strávil a čo bolo hlavným cieľom tvojho
bádania?
Nebola to vec náhody či mimoriadnej
priazne osudu, skôr pevnej vôle a finanč
ného sebaodriekania. Expedície sme sa
zúčastnili traja a východiskovým bodom
bolo Mexico City. Okrem rôznych častí Me
xika sme z náboženskovedného hradiska
preskúmali aj Belize a časť Guatemaly Výs
kum sme robili tri mesiace od 4.10.1994 do
4 1.1995 Náš základný cieľ - preskúmať
jednotlivé etapy náboženského vývoja u
národov skupiny Nahnatl, u Mayov a Olmékov, sa nám prakticky podarilo splniť. Pre
nás samotných bolo prekvapením, že sa
nám napriek nepredvídateľným problémom
podarilo realizovať náročné ciele projektu,
ktorý vznikol, takpovediac, za zeleným
stolom.
Aké máš dojmy a vôbec najsilnejší zá
žitok z krajiny miešancov?
Dojmy mám rozporuplné, podobne ako
je rozporuplné celé Mexiko. Stretávali sme
llidí, ktorí nám nadšene pomáhali, ale aj ta
kých, čo nám všemožne škodili. Extrémny
mi prípadmi boli fyzické i ozbrojené prepa
dy, ktorých sme boli terčom v niektorých
oblastiach.
Najsilnejším zážitkom bol pre mňa pred
tým nikdy nepoznaný pocit hanby za svoju
rasu. Naša biela pokožka nás od indiánov
a mesticov veľmi vzďaľovala a v menej civili
zovaných oblastiach vzbudzovala ak nie
priamo nenávisť, tak aspoň odpor. Videli
v nás bohatých Američanov, ktorí ich po
kladajú za atrakciu a fotografovaním veľmi
ponižujú alebo ľlidí, od ktorých sa treba,
z akýchsi pudových dôvodov, odvrátiť. Pre
to sme sa u prírodných národov nestřeli
s pochopením pre svoje výskumy.
Ako hodnotíš výsledky vášho rellglonistlckého bádania?
Priviezli sme na Slovensko množstvo od
bornej religionistickej literatúry. Tieto tituly

neboli u nás doteraz prístupné a majú vý
znamný zakladateľský charakter. Priniesli
sme tiež bohatý archeologický materiál:
vzorky črepov, malieb, štukatérskej výzdo
by a cíalšie artefakty získané vo všetkých
55 predkolumbovských mestách, ktoré
sme navštívili. Takýchto materiálov máme
okolo tisícky, ale väčší význam majú origi
nálne plastiky a kultové sošky. Tých máme
približne 120. Najcennejší je však fotogra
fický materiál, je už takmer spracovaný
a predstavuje asi 3200 diapozitívov. Tvorí
unikátny diaarchŕv predkolumbovských ci
vilizácií.
Môžeš polnfomovať o ďalšom osude
privezených materiálov?
Asi o dva mesiace by sme mohli fotogra
fie spolu s mapami, kresbami a malbami
sprístupniť verejnosti na výstave O pres
nom termíne budeme včas informovať. Do
vtedy plánujeme usporiadať na filozofickej
fakulte aspoň jednu prednášku o nábožen
stve a umení Strednej Ameriky s premieta
ním diapozitívov. Pokiaľ ide o konečný
osud materiálov, mali by patriť pripravova
nému Stredisku religionistických štúdií, kto
ré pomáhame zakladať. Dúfam, že budú
len malým zlomkom jeho budúcich zbie
rok.
Zhovárali sa
Andrea Eliášová a Katarína Pavlíková

Nové električenky
V predajni»cn cestovných lístkov Do
pravného podniku BroUsUrva )• ruino. Od
20. marca zavádza totiž DP8 pes študen
tov nad 16 rokov nový systém predaja ča
sových predplatných lístkov prostredníc
tvom identifikačných čípových kariet
(IČK). Čo to znamená ?
Terajšie električenky majú tzv, kmeňový
list a kupón. Tieto kmeňové Isty (oranžové)
pre Študentov strácajú platnosť 30.61866
Každý Student - držiteľ ztavneného časo
vého predplatného cestovného lístka (ho
vorovo nazývaného električenka) si bude
musieť kúpi IČK. Aby si Student mohol 'íčko"
kúpi v niektorej z predajní cestovných líst
kov DPB, musí predlož« platný občiansky
preukaz a riadne vyplnený a Školou potvrde
ný Doklad pre DP {budú v každej p r e d a j
AŽ keď bude mať Student IČK, predajú
mu kupón do električenky To vSak ešte nie
jevSetko.
IČK je tvrdé bledomodrá karička s netaiSovatefným botogramom a čipom, do ktoré
ho možno robí až niekolko tisfc operšcí
Konkrétne v ňom bude rodné číslo drž tela
údaje o posledne) kúpe časového kupónu
(aký, kedy, kde bol kúpený a dokedy je plat
ný, 6o znamené možnost vydania náhradné
ho kupónu pri strate).
Aby z takejto IČK bola riadna nové elektri
čenka, treba ju eite personifikovat DPB za
kúpi zariadenie, ktoré pri personifikací drži
teli IČK urobí videokamerou jeho fotografiu,
zdigtaiizuie ju a spolu s menom a rodným
čistom vytlačí na druhú stranu IČK. To oeté
bode v plastikovom puzdre, kam sa bude
vldadat kupón. Persoráfkáciu IČK budú robi
v podchode na Hodžovom námestí a vraj ag
v pojazdnom autobuse. Opéf pritom treba
platný občiansky preukaz a aj starú oranžo
vú električenku. Cena IČK pri výmene už vy
staveného kmeňového listu vrátane personi
fikácie fe t90 Sk (do 30.6.1695). Ak si Stu
dent bude chcief personifikovať *йко* po
30.6.1995, zaplatí za personifikáciu 20 Sc
navyée. Studenti, ktorí v tomto Školskom ro
ku Štúdium končia, si IČK nemusia personifi
kovať a budú môcť nepoškodenú IČK vráti
dopravnému podniku. Dostanú nazad 80
percent jej ceny. Za vydanie novej IČK, teda
prvého dokladu na električenku, ktorú si bu
dú vybavovat noví Studenti alebo tí, čo dote
raz električenku nemali, sa bude pleti 160
Sk za IČK plus 20 Sk za jej personffikáciu.

Ôsmi na svete

Milan Kováč, vedúci expedície YUCATAN V 5
v TRES ZAPOTES

V americkom Nashville sa konalo v т а г а
finale celosvetovej súťaže unrverzl v progra
movaní, ktorej sa zúčastnilo 780 unrverzt zo
4 kontinentov Družstvo Univerzity Komen
ského, Studenti matematicko-fyzfcálnej fa
kulty. sa umestnrfo na 8. mieste Z 38 finaletov boli najúspeSnejSi Studenti z F retour
gu, Berkley, Delfty a Harvardu NaS< mladi
programátori, ktorým k 7 miestu chýbala
len minúta, týmto úspechom obhápli vtaňajSte popredne postavenie medzi Špičkovými
svetovými univerzitami.

NAŠA UNIVERZITA spravodaf Univerzity Komenského v Bratislave • Vydáva Univerzita Komenského • Adresa šalánkovo nám t 6. 818 0 6 Bratislava • Tal 304 111 •
Predseda redakčnei rady prot RNDr Pavol Hmôar, DrSc. prorektor UK členoua doc M U O Manán Berna<kč. G S c . LF UK Bratislava, doc RNOr Aladár Valent. CSc PaF
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Editorial
Som baran a hrdo sa
k tomuto zanovitému,
tvrdohlavému zvieraťu
hlásim. Vôbec mi ne
prekáža. že baranom
zostanem naveky.
Keď sa Človek narodí
v apriti - až si nepo
môže.
A občas mí šibe. (Ne
spájať s velkonočnou
Šibačkou (pozn.sadza(a). Keby ste len ve
deli, kolko bláznivých
nápadov nosím v hla
ve: Niekedy si щ rada
zažartujem. Hlavne na
účet iných. Zisťujem
však, že dnešný člo
vek nemá zmysel pre
humor. Absolútne nie.
Vtedy sa ocitám v
ohrození vlastného
života. Mnohé obete
môjho humoru sa mi
vyhrážajú smrťou.
Našťastie, napokon si
to vždy rozmyslia.
Predsa ten by bota
velká škoda stratiť
.vtipátka' môjho for
mátu.
Ak však nepatríte
medzi nás - več
ných srandistov a chcati by ste,
je najvhodnejší (as
to napraviť. Mesiac
bláznov sa práve
začal.
-d»
P. S. Vôbec nie som
baran a k vtipálkem
mám asi tak tfaleko
aíko sion k telefónnej
búdke. Ale stavím sa.
že ste mi uvarili. Ak
nie, určite vás dostt>nem nabudúce.

DAR Z CINY
Dňa 21. marca 1995
navštívila FIF UK
veľvyslankyňa Činke)
ľudovej republiky na
Slovensku pani Tang
-Zhanqing so sprie
vodom, aby prodeka
novi pre zahraničné
vzfahy odovzdala pre
oddelenie Sinologie
katedry Jazykov a
kultúr Dalekého vý
chodu dar - video
techniku a zbierku
kníh. Poslucháči pr
vého ročníka privítali
vzácnych
hostí a
predstavili sa im v
čínštine.

Infobox
MESIAC KNIHY V ACADEMII
Bleskové interwiev
s vedúcim kníhku
pectva ACADEMIA
Mgr. M. Matejovičom:

daní, naj väčší záujem bol
o právnickú literatúru ve
novanú tejto tematike.
Medzi najpredávanejšími
titulmi figuroval aj Leví
- Pán vedúci, ako hod kráľ a publikácia Gabnotíte marec - mesiac číkovo-Nagymaros.
knihy z hľadiska pre - V akom vzťahu je
dala?
vaia predajňa a Uni
- Povedal by som, že verzitou Komenského,
marec nikdy nie Je vý keďže neale názov
nimočnejší ako iné me ACADEMIA?
siace. Ľudia si to akosi - Predajňu máme od Uni
nevšímajú. O zvýšenom verzity v prenájme, a tak
záujme o knihy teda ne zo zmluvy vyplývajú aj
môžem hovoriť. Kedže určité povinnosti. Jednou
tento mesiac je horúcim z nich jerozširovanie štu
termínom pre uzávierku dentskej literatúry. Predá

vame skriptá UK. V sú
časnosti na našich pul
toch figuruje literatúra
z fakulty filozofickej, práv
nickej a pedagogickej.
V našej ponuke je aj rad
študijných materiálov z
SPN a iných vydavateľ
stiev.
Študentov k nám chodí
veľa. Často si fažkajú,
že Je večne zatvorená
univerzitná "skriptáreň".
Preto Je našou snahou
ponúknuť im aj študijnú
literatúru z dalších fakúlt
- to však, žiaľ, nezávisí
iba od nás.
(il-ae)

P r i e m e r a priemer

ťažké vyrátať a uvádzať sku
točný priemer, tak by bolo
logl ckejšie zaokrúhľovať 2,2
úe tu čas, ketf študenti končiacich ročníkov (ba 12,4) na dvojku, a nie na
robia na svojich diplomovkách už iba koz trojku. Takýto postup zne
metické úpravy a zháňajú posledné zápočty. chucuje študentov už po
tzv. malej štátnici a odrádza
Dni, ktoré im ešte zostali, rátajú na minúty. Ich od výrazne|šej aktivity,
Nuž, zoštétnlcovávaea. O pártýždňov budú čo je najväčšia škoda.
Tieto riadky nemajú za deľ
mnohí z nich slávnostne promovaní.
podporil tlak na zníženie
Zvuky fanfár, žiara reflek
štátnici Im to „nevyjde".
kritérií hodnotenia, na zís
torov, blesky fotoaparátov,
Študent nemusí počas de
kanie nezaslúžených zná
kytice, mocné otcovo objatie
siatich semestrov trojku ani
mok Známka je, alebo by
a od šfastia celkom zaslzené
len vidieť; stačí, ak j u dostane aspoň mala byť, meradlom
líce mamy,gratulácie—tá at
z jedného predmetu na štát k v a l i t y práce študenta.
mosféra zostane dlho v pa
nici,amávprflohekdlplomu
Väčšina študentov to aj tak
mäti každého absolventa.
čierne na bielom: celkový
vníma, a preto Im vôbec nie
Nechceme tu anticipoval blí
prospech - „dobre".
je ľahostajné, ako sa hod
žiacu sa atmosféru rozlúčky
Je to aprílový žart? Vflbec
notí ich práca. Na skúške
s Filozofickou fakultou UK,
nie!
mflže ísť o „smolu" alebo Iné
kde vládne Iba všeobecná
Úprimne si myslím, že za
nepriaznivé okolnosti, ale
a bezmedzná radosť. Je tu
svoj výkon na štátnici je v
úradný zásah do hodno
neraz i sklamanie či roz
prvom rade zodpovedný
tenia podľa matematiky 1,2
čarovanie a povinný úsmev,
študent. Môže sa stal, že
= 2 je zjavná skrlvodllvosť.
ktorý sa do tejto atmosféry
s odpovedou zaváha a troj ka
V súvislosti s prípravou no
žiada, ho sotva zakryje. A j
mu z niektorého predmetu
vého študijného poriadku
nestranný pozorovateľ si
patrí objektívne. Chcem však
by Študentská komora Aka
hned všimne, že pri odo
upozornil na iný faktor,
demického senátu mohla
vzdávaní diplomov sa to
vstupujúci do celkového
Inicioval riešenie celého
všetko len tak modrie. Chva
hodnotenia, ktorý študent
problému.
labohu, že sa nevyhlasujú aj
nielenže nevie ovplyvniť, ale
Zatlaí možno len závidieť
študijné priemery! Vyzna
ani pochopiť.
študentom Iných fakúlt,
menaných študentov je na
Ide o nezmyselné, ničím
vrátane tých, na ktoré sa
ozaj ako šafranu a o dekan
nepodložené a pre študen
možno dostať bez pri
ských, čl rektorských ce
tov nepřijatelné paušálne
jímacích skúšok, s aký
nách škoda hovoriť.
zaokrúhľovanie študijných
mikoľvek výsledkami zo
Je to s tými „filozofmi" také
výsledkov smerom k horšej
strednej školy. Výsledný
zlé, žeškolu Iba odflákli? Boll
známke. Napríklad, ak z pia
efekt študijného úsilia je ne
v tej vynikajúcej desiatke čl
tich známok má študent štyri
porovnateľný. Stačilo sl zájsť
jednotky a dvo|ku, zapíše sa
dvadsiatke študentov, ktorí
na vlaňajšie promócie che
mu výsledná dvojka.
zvládli veľmi náročné pod
mikov, elektrikárov čl matlPodobne je to aj pri dvoj
mienky prijímacích skúšok
károv a človek sa nestačil
kách atrojkách: štyri dvojky
vlastne iba priemerní a pod
diviť, koľko absolventov
a jedna trojka znamená cel
priemerní?
skončilo s vyznamenaním,
kový „priemer" trojka. Sa
Pravda je taká, že na Filo
s dekanskými, rektorskými
mozrejme, do tohto „prie
zofickej fakulte mnohí štu
a inými cenami, pochva
meru"
sa
výsledky
počas
denti dosahujú počas štúdia
lami, diplomami. .
štúdia nezaratúvajú. Ak je
vynikajúce výsledky, ale na

Slávka Blaszeková

• O metodológii objektovoorientovaného pro
gramovania prednáša
Dr. J. Witholm z rakús
kej firmy Siemens A. G.
Austria 10. a 24. apríla
a 15. mája 1995 na
MFF UK, F2/196 vždy
o 14. h.
• Zaujímajú vás novin
ky o počítačoch? Ak
áno, mali by ste navštíviť
skriptáreň MFF UK
v pavilóne F1, kde sa
predáva literatúra z vy
davateľstva GRADA.
• V budove Fakulty ma
nagementu na Starých
Gruntoch, v miestnosti
U12 pokračujú celouniverzitné prednášky
z predmetu Business
Ethics. Etiku obcho
dovania prednáša pro
fesor Luknič od 13.00
do 14.20 h.
• Iba 250 najlepších
(o 100 menej ako vlani)
z 3550 uchádzačov na
stúpi po přijímačkách
na Právnickú fakultu
UK. Novinkou je, že
klesol aj podiel stredo
školského prospechu
na celkovom hodnotení
- z 20 na 10 percent.
• Tvorba B. Polívku i
on sám tvoria rámec
výstavy prác študentov
PdF UK. Výstava je
sprístupnená od 12.4.
vo vestibule Štúdia S a
potrvá mesiac.
• Dekan FTVŠ UK doc.
Zrubák vyhlásil v minu
lých dňoch súťaž o naj
úspešnejšieho študenta
i športovca tejto ťakulty.
Samozrejme, že za ví
ťazstvo v oboch kate
góriách nebudú chýbať
ani ceny, ktoré okrem
sponzorov venovali aj
slovenské tenisové rep
rezentantky Zrubáková
a Habšudová.
• Počas víkendov v so
botu od 9. do 11. h a od
12. do 14. h, v nedeľu
od 8. do 10. h - si
mOžete za pomerne
lacný groš zaplávať na
FTVŠ UK.

študentským perom
prAôha N a j e l unfcerartty,
ktorú pripravili ätudonll
katedry žurnalistiky FIF
Ved.rod.: IVALIBHOVÄ.

FAX: 326630
E-mail: кгигвшик

