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Dňa 10, apríla <985 podpísali v Marte» dekan Jaeenŕovej lekárskej fakuKy UK 
doc. MUDr. Andre] Hajtman, CSc., a dekankaUtórakej fakulty Univerzity Palac
kého v Olomouci doc. MUDr. PhDr. Jana Mačáková, CSc., «*Шvnostnom zásad-

dohodu o prlatéfatv» a 
nutí akademických aenátov oboch falfúft a akademickej obca J l f  UK v Marte» 

vzájomne} spolupráci. 

Za svoj najvéčší úspech pokla
dám pomoc deťom s poruchami 
srdca. Bol by вот rád, keby sa 
na mňa spomínalo práve pre 
tieto operácie. 

CH. N. Barnard 
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Výbor pre Austrálsku cenu 
vyzýva 

slovenských vedcov 
k účasti na 

AUSTRALIA PRIZE 
1996 

Australia Prize, ktorú založila au
strálska vláda v roku 1989, j e  prestíž
ne medzinárodné ocenenie za vyni
kajúce výsledky v o  vybraných ob
lastiach vedy a techniky v prospech 
lúdstva. 

Cena predstavuje 300 000 austrál
skych dolárov a medailu s venova
ním. Oblasť, v ktorej sa cena bude 
udeľovať v roku 1996 je 

Farmaceutický dizajn.  

Tento odbor zahŕňa všetky aspekty 
dizajnu liekov a týka sa mnohých dal
ších odborov ako sú btochérréa. kli
nický výskum, dizajn pomocou počí
tača, kryštalografia, chémia, humán
na biológia, farmakológia, fyziológia, 
toxikológia, štatistika, matematika 
a iné prfouzné odvetvia 

Udelenie Austrálskej ceny sa usku
točňuje na základe odporúčania Vý
boru Austrálskej ceny, ktorý je zlože
ný z prezidentov Austrálske) akade
mie vied, Austrálskej akademie tech
nických vied a dalštch významných 
austrálskych vedcov Uzávierka no
minácií na cenu za rok 1906 je 
31. júla 1995. Predbežné nominácie 
musia spĺňať prísne požiadavky. 
Ich znenie, ako I dáišie podrobnej
šie informácie poskytne prípadným 
záujemcom Oddelení« riadenia 
a rozvoja UK. 

Táto dohoda nadväzuje na dlhodobú 
spoluprácu oboch lekárskych fakúlt. Jej 
zmyslom a cieľom je upevňovať a ďalej roz
víjať tradične dobré vzťahy medzi obidvomi 
fakultami, vytvárať priestor pre akademickú 
mobilitu, ktorá prispieva k lepšiemu vzá

jomnému poznaniu, ako aj k rozvoju oboch 
fakúlt. 

Obsah dohody je zameraný na podporu 
rozvoja vzájomných vzťahov spoluprácou 
a kontaktami medzi jednotlivými pracovis
kami fakúlt, vzájomnými návštevami a vý
menami prednášajúcich špecialistov, učite

ľov a vedeckých pracovníkov. Pracovníci 
oboch fakúlt si budú vymieňať učebné me
tódy a pomôcky, organizovať spoločné ve
decké stretnutia, semináre a konferencie 
Dohoda zahrňuje aj spoluprácu pri odbor
nom a vedecko-pedagogickom raste pra

covníkov obidvoch fa
kúlt a spoluprácu me
dzi zastupiteľskými or
gánmi študentov 
Dohoda bola uzatvo
rená na 5-ročné obdo
bie a jej konkrétnu rea
lizáciu by mala pripra
viť spoločná komisia 
oboch fakúlt. 

"Vzájomné vzťahy 
medzi našimi fakuta-
mi dostali podpisom 
dohody nový rozmer. 
Obe fakulty sú si 
blízke nielen vzdiale-
nostbu meranou v ki
lometroch, ale sú si 
podobné aj svojou 
velkosťou a počtom 
študentov, študijnými 

i výskumnými programami. Spolupráca 
vznikla a trvá, pretože sme obidve strany 
pociťovali nielen podobnosť názorov, ale 
tiež tak velhli potrebnú ochotu k vzájom
ným kontaktom", zdôraznila dekanka LF 
UP v Olomouci, doc. MUDr. PhDr. Jana 
Mačáková, CSc. (jd, jh) 



Na aktuálnu tému 

Po viac ako 2 roky trvajúcich diskusiách a výmenách názorov skončili práce na poslednej verzii novely zákona o vysokých 
školách. Návrh novely koncom marca 1995 schválila Rada vysokých škôl SR a spolu s pripomienkami akademickej obce 
a zainteresovaných rezortov bola odovzdaná Legislatívnej rade vlády SR. 

•Prečo bola potrebná novela vysoko
školského zákona ? 
Zákon o vysokých školách č. 172/1990 

Zb. bol prijatý v máji 1990, teda krátko po 
novembrových udalostiach. Rýchlosť príp
ravy zákona sa prejavila v niektorých jeho 
nedostatkoch, ktoré sa postupom času sta
li brzdou rozvoja vyso
kých škôl. Treba však 
zdôrazniť, že zákon na
priek svojej stručnosti 
a určitým slabým mies
tam má výsostne demo
kratický charakter, vý
stižne definuje postave
nie vysokých škôl v de
mokratickom štáte. 

Pôvodne sa uvažova
lo o tvorbe nového 
zákona, avšak z obavy, 
aby sa neoslabila de
mokratičnost zákona a 
neoklieštili akademické 
privilégiá, zhodla sa 
akademická obec riešiť 
situáciu novelou. Dikcia 
zákona o vysokých ško
lách z roku 1990 nevy
hovuje súčasným po
trebám z niekoIVých 
hľadísk. Právne neza
bezpečuje napr. zriaďo
vanie a zrušovanie štát
nych i neštátnych vyso
kých škôl, ich diverzifi-
káciu, dvojkoľajnosť vedeckej výchovy, 
udeľovanie vedeckých titulov. Zákon uspo
kojivo nerieši ani možnosť získavania ved
ľajších zdrojov príjmov, ustanovenie col
ných a daňových úľav vysokým školám 
ako neziskovým organizáciám. Ďalší okruh 
problémov sa týka napr. potreby legislatív
ne ukotviť účasť študentov v Rade VŠ, zme
niť postgraduálne štúdium na doktorand
ské a vôbec urobiť legislatívne úpravy súvi
siace so vznikom samostatnej SR. 

•Ako prebiehalo pripomienkové kona
nie na UK ? 

Pri A S  UK pracovala od roku 1994 Komi
sia pre spracovanie pripomienok k novele 
zákona o vysokých školách. Na pripomien
kovanie jednotlivých verzií i tejto poslednej 
sme mali šibeničné termíny. 1. marca 1995 
akceptovalo návrh novely grémium MŠaV 
SR, promptne museli reagovať senáty na
šich fakúlt, napríklad AS LF UK sa zišiel 
v nedellí, 15. marca svoje pripomienky 
sformuloval AS UK a 20 marca sa k nej vy
jadrilo Kolégium rektora UK, ktoré v pod
state rešpektovalo interpretáciu pripomie
nok A S  UK. Išlo zhruba o 40 pripomienok, 
rozdielnosti v názoroch však nemali zásad
ný charakter, nemenili zmysel a podstatu 
veci Akademický senát a vedenie univerzi
ty sa zhodli na jednotnom stanovisku 
a spoločne ocenili, že návrh novely, na
priek vzneseným pripomienkam, rešpektu

je ducha demokracie a základnú filozofiu 
zákona z roku 1990. 

•Čoho sa týkali pripomienky akademic
kého senátu a kolégia rektora ? 
Akademický senát i kolégium rektora od

poručili, aby novela posilnila základné pos
lanie vysokých škôl ako vedeckých ustano-

X JEJ ZNENIU 
hovoríme dnes 

s doc. PhDr. Jánom Grexom, CSc 

Doc. PhDr Ján Grexa. CSc., zastával do aprílových volieb nového senátu tunken pod 
predsedu Akademického senátu UK, za AS UK bol členom Kolégia rektora UK a členom 
komisie AS UK pre spracovanie pripomienok k novele zákona o vysokých školách. 

vizní a vyjadrila to presnou dikciou: 
"Vysoké školy sú vrcholné vedecké, vzdelá
vacie a umelecké ustanovizne: sú súčasťou 
výskumno-vývojovej základne SR*. Ne
chceme, aby nastala situácia, že veda sa 
presunie na akadémiu vied a vysokým ško
lám ostane iba pedagogické pôsobenie 
Bez výchovy vlastných vedeckých pracov
níkov strácajú vysoké školy zmysel. Mám 
dojem, že práve v tejto oblasti panuje mier
ne nedorozumenie medzi vysokými škola
mi a štátnou správou. Ďalej nám išlo o do
plnenie a presnú dikciu paragrafu, ktorý 
umožňuje vysokým školám vhodnejšie na
kladať s prostriedkami získanými z domá
cich a zahraničných zdrojov, resp z podni
kateľskej činnosti Aby tieto nepodliehali 
zdaneniu a nemuseli sa odvádzať do štát
nych fondov Podobne aj tovar a veci do
vážané zo zahraničia na vzdelávacie, výs
kumné a výchovné účely vysokých škôl 
a fakúlt oslobodiť od dovozného cla a do-
voznei prirážky Od daní by mala byť oslo
bodená aj zahraničná podnikateľská čin
nosť, pokiaľ prostriedky z nej získané sa 
použijú na osoh vysokých škôl. 

Rôzne názory boli aj na zloženie akade
mických senátov, na obmedzenie alebo 
neobmedzenie ich právomoci Vyskytli sa 
návrhy, aby v akademických senátoch 
nadpolovičnú väčšinu tvorili profesori a do
centi, čo vzhľadom na personálnu a kvalifi
kačnú štruktúru vysokých škôl je ťažko rea

lizovateľné Navyše pri nedostatku profeso
rov a docentov by došlo ku kumulácii funk
cií. A S  UK chápe požiadavky na vysokú 
kvalifikovanosť senátov, ale zároveň reš
pektuje aj potrebu uplatnenia sa mladšei 
generácie Preto treba ponechať rozhodnu
tie akademickej obci škôl, koho si zvolia d o  

svojich senátov, vráta
ne predsedov AS sú 
ešte stále v pozícii 
"strážcov morálnej čis
toty" a úroveň etiky nie 
je vždy totožná s úrov
ňou odbornej kvalifiko
vanosti. 
Ďalším problémovým 

bodom bola otázka 
priznania mimoriadne
h o  vedecko-pedagogic
kého titulu "hosťuiúci 
docent* a "hosťujúci 
profesor* Aby nedo
chádzalo k umelei 'vý
robe* profesorov a do
centov z utilitárnych 
dôvodov požadujeme 
aby boli tieto tituly priz
návané iba významným 
zahraničným externým 
pracovníkom počas ich 
pôsobenia na vysoké) 
škole. 

Iné zásadné pripo
mienky sa vzťahovali 
na definovanie a posla

nie Konferencie rektorov, na presné dife
rencovanie magisterského, inžinierskeho 
a bakalárskeho štúdia, ako aj na riešenie 
pracovného pomeru na dobu určitú a ne
určitú. Viaceré formulácie sme navrhli dopl
niť výrazom *a fakulty", aby sa v rámci vy
sokej školy zachovala ich doterajšia právna 
subjektivita. 

• Nazdávate sa, že návrh novely je vy
čerpávajúci ? Nečrtajú sa dnes žiadne 
dálšie problémy, ktoré by bolo potreb
né legislatívne zakotviť ? 
Na svete asi neexistuje zákon, ktorý by 

bol absolútne perfektný a reagoval na vše
tky problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť 
Osobne sa domnievam, že využitie demo
kratickej bázy pôvodného zákona doplne
nej o novelu a jej pripomienky opáf demo
kratického charakteru ie dobrou kombiná
ciou, aby novela mala dlhodobe|šiu plat
nosť Novela poskytuje nielen dostatočný 
rámec na zachovanie autonómie a demo
kratického ducha vysokých škôl, ale súčas
ne umožňuje predpismi riešiť špecifické 
problémy, s ktorými sa v budúcnosti určite 
stretneme 

• Kedy by mala novela vysokoškolského 
zákona vstúpiť v platnosť? 

Záleží na NR SR, kedy ju zaradí na prog
ram rokovania My sme rátali s tým, že 
nadobudne účinnosť dňom 1 septembra 
1995 (jh) 
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R O Z P O Č E T  Z N Á M Y  

Koncom apríla 1995 oboznámilo minister
stvo školstva vysoké školy s výškou pridele
ných finančných prostriedkov na tento rok. 
V dňoch 27. a 28. apríla zasadala gremiálna 
porada rektora UK, ktorá sa zaoberala roz
delením rozpočtu v rámci univerzity. O zá
sadných skutočnostiach tohoročného roz
počtu nás stručne informoval prorektor 
pre rozvoj UK prof. Ing. Ferdinand De-
vínaky, DrSc.: 

•Rozpočet v kapitole školstva predstavuje 
24,8 mld. Sk. Z toho vysokým školám, pod
ľa slov pracovníkov MŠ SR, bolo pridele
ných 3,1 mld. Sk, čo je  približne 12,5 % 
rozpočtu pre celé školstvo SR. V roku 1994 
bol tento podiel 14 %. Z tejto čiastky Uni
verzita Komenského obdržala 790,2 mil. 
Sk, čiže p o  odpočítaní povinných odvodov 
d o  sociálneho a poistných fondov máme 
624,4 mil. Sk. A kecf ešte od tejto sumy od
rátame účelovo určené prostriedky, zostá
va na kriteriálne delenie v rámci UK 599 mi
liónov Sk. T o  síce je  len o 5 % menej ako 
vlaňajší upravený rozpis, ale zhoršenie je aj 
v štruktúre rozpočtu najmä v oblasti vec

ných neinvestičných výdavkov, kde je po
kles až  o 30 % v porovnaní s rokom 1994. 
Obdobne 'dopadla' aj veda, kde je roz
počet na tento rok 9,5 mil. Sk, pričom na
pr. v roku 1992 dosiahol rozpočet na tom
to zoskupení 16,5 mil. Sk. Odvtedy po
stupne klesá. Po odrátaní 6,4 mil. Sk úče
lovo určených na štipendiá študentom 
PGŠ - mimochodom, táto suma pokrýva 
požiadavky fakúlt len na 65 % - zostáva 
pre celú inštitucionálnu vedu na UK 
len 3,1 mil. Sk ! Tieto čísla, domnievam 
sa, nepotrebujú žiaden další komentár 
o ústretovosti tých, ktorí sú zodpovední 
za prídel prostriedkov pre školstvo a vy
soké školy. Zdanlivo, ale naozaj len zdan
livo, je situácia priaznivejšia v oblasti 
miezd, kde rozpočet pokrýva rast tarif
ných platov, ale na rast osobných príplat
kov nezostáva v priemere na UK viac ako 
2 % Len v prípade fakúlt a súčastí, ktoré 
už v minulosti vykonali nevyhnutné perso
nálne úpravy, bude možné počítať s vyš
šími osobnými príplatkami." 

<|h) 

Švédski hostia na univerzite 
Veľvyslanca Švédskeho kráľovstva pre Čechy a Slovensko Lennarta Watza a švédskeho 

konzula v Bratislave Rubena Keményho prijal 5. apríla v Bratislave rektor Univerzity Ko
menského prof. Juraj Švec. Oboznámil host' so systémom vysokého školstva na Sloven
sku a informoval ich o zahraničných kontaktoch UK vrátane našej účast na medzinárod
ných projektoch v rôznych vedných disciplínách. Ako najnovšiu spomenul spoluprácu 
s kanadskými špecialistami na choroby dýchacích ciest detí. švédsky veľvyslanec ocenil 
úspěšnost snahy vedenia univerzity začleniť sa v priebehu posledných piatich rokov d o  
siete medzinárodných organizácií, ktoré participujú na koordinácii systému vysokého škol
stva v Európe. Stretnutie sa má v prvom rade stať základom pre konkrétnu spoluprácu so 
švédskymi univerzitami. 

O politike v strednej Európe 
Veľvyslanectvo USA v Bratislave a Univerzita Komenského pripravili dňa 26 apríla v Kongreso

vej hale ŠD Družba politologickú prednášku člena kongresu USA za Demokratickú stranu štátu 
Kalifornia Thomasa Lantosa, na tému možnosti vstupu kra|ín strednei Európy do európskych 
a transatlantických Struktur. V úvode povedal, že USA si žela|u. aby sa všetky kraimy strednei 
Európy postupne stali členmi Európskei únie a NATO Na splnenie podmienok ich pniatia te po
trebné preukázať dostatok demokratického vývoia, ale a| urýchlenú transformáciu ekonomiky 
Ďalej zdôraznil, že USA budú pri pri|ímaní za člena NATO posudzovať nielen splnenie ekonomic
kých kritérií, ale a| rešpektovanie ľudských práv v celei Sirke. to znamená politických, národnost 
ných. menšinových a pod "Ani |edna z krajín, ktoré budú o takomto členstve rozhodovať, nepo
važuje za žiaduce prejavy faStzmu, alebo antisemitizmu" 

Veľkonočný koncert 
V preplnenom Dóme sv. Martina v Bratisla

ve zazneli dňa 7. apríla tóny Velkonočného 
koncertu, ktorý usporiadali VŠMU a UK. Na 
programe bol Requiem J. L Bettu a Requi
em, d mol pre sóla, zbor a orchester KV 626, 
v ktorých sa predstavili spevácky zbor Co-
merrius. Spevácky zbor mesta Bratislavy 
a Symfonický orchester VŠMU so svojimi s6-
listami 

O vzniku 
katedry judaistiky 

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec 
Izraela v SR so sídlom vo Viedni Yoset Gov-
rin navštívil dňa 10 apría Univerzitu Komen
ského v Bratislave. Predmetom rokovania 
s rektorom UK prolJurajom Švecom a datší-
mi predstaviteľmi univerzity boli možnosti za
loženia katedry judaistiky naj Filozofickej fa
kulte UK ako klasickej súčasti európskych 
univerz*. 

Význam 
rozumnej legielatívy 

Prezident SR Michal Kováč prial 13. apria 
v Bratislave predstaviteľov Rady vysokých 
škôl SR, ktorá už tri funkčné obdobie zastu
puje 73 vysokých Skôl na Slovensku Jej 
predstavitelia v rozhovore zdôrazní predov
šetkým význam rozumnej legelatřvy, ktorá 
by рокййа systémové základy zdravého vý
voja vysokých Skôl v budúcnosti Ako infor
movali prezidenta SR, vypracovali systém 
rozdeľovania finančných prostriedkov na 
vysoké Školy a at napriek ich nedostatku 
podarilo sa dosiahnul konsenzus, ktorý pri
jali vSetky vysoké Školy Za úspech považujú 
predstavitelia rady aj pripravený návrh nove-
ty zákona 0 vysokých Skoiách. ktorý by 
mal byť y dohľadnom čase predložený par
lamentu. 

Prezident 
medzí študentmi 

Prezident SR Michal Kováč navštív* 20. ap
ríla Študentský domov Ludovta Štúra (ŠD) 
v Bratislave. Riaditeľ ôD Mtkulái Onufrák 
prezidenta informoval o stave a podmien
kach života v Študentskom domove. Na be
sede so študentmi vo vysokoškolskom UhflC 
kkibe sa prezident SR M. Kováč zaujímal 
hlavne o problémy, ktoré najviac &ápia vy
sokoškolákov. 

Novi doktori teológie 

V aule RKCMBF UK na Kapitulskej ulici bo
li 21 .aprla promováni na doktora teológie 
Alojz lackovič, Štefan Mor del a Lubomir 
Stanček Na slávnostnom akte boli príomní 
rektor 1Ж prot. švec, ardbekup Ján Sokol 
ako I členovia bekupekého zboru, pedagó
govia a študenti. 4h 

Stretla sa federácia starších 

V dňoch 26.-28. apría sa konalo v Modre-
-Harmón« jarné zasadanie Európskej federá
cie staršich na univerzitách (E F OS), ktorého 
organizátorom bola UK Účastnici z piatich 
krajin diskutovali o vzdelávacích progra 
moch seniórov na univerzitách v Európe 
o príprave medzinárodného časopeu EFOS 
News. ako i o výmenných programoch Rov
nako dôležitou súčasťou stietnu&a bola vza 
jomná výmena skúseností o priebehu vzde
lávania na Univerzitách tretieho veku 
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Vis kut ujeme... 
KREDITOVY SYSTEM - áno či nie 

V marcovomčttle Našej univerzity tune rozhovorom $ 1, prorektorom UK prof. fíNOr. Pavbm Hrnčiarom, DrSc., otvorili disku
siu o postoji fakúlt k zavedeniu kreditového »yattmu štúdia na VÍL Dnes prinášame k tyto time ďatite príspevky, názory a uvf-
lame. 

Kreditový systém 
je naozaj potrebný 

Nie je mojim zámerom vyvolal polemiku alebo 
ovplyvňoval názor iných fakúlt ale myslím si, že 
zavedenie kreditového systému Štúdia na Uni
verzite Komenského má svoje opodstatnenie. 
Fakulta managementu UK už od svojho vzniku 
kreditový systém uplatňuje, pretože je jednou 
z podmienok kompatibility fakulty s podobnými 
fakultami v zahraničí. Kompatibilitu štúdia potre
bujeme dosiahnuť aj v rámci univerzity, aj medzi 
univerzitami doma, na Slovensku. V prípade na
šej fakulty je kreditový systém nevyhnutný. 

Popri faktore kompatibility považujem za ďalšiu 
velkú prednosť kreditového systému skutočnosť, 
že vytvára študentom podmienky pre sebadotvá-
ranie. Povinné predmety stanovujú kostru štúdia, 
ktorá garantuje určitú úroveň prípravy, voliteľné 
predmety umožňujú profiláciu študenta pre bu
dúcu pfofesiu. Prvostupňové štúdium, bakalár
ske, ktoré zahŕňa I. až III. ročník, predstavuje u 
nás minimálne 132 kredithodín, výučba v IV. a V. 
ročnku najmenej 74 kredithodín. Kredity započí
tavame až po úspešnom absolvovaní skúšky ale
bo zápočtu. Fakulty nášho zamerania v zahraničí 
majú stanovený zhruba podobný počet kreditho
dín. Už existujúci kreditový systém na fakulte do
tvárame ešte o niektoré detaily, napr. pokiaľ ide 
o možnosť uznávať niektoré predmety aj v mých 
ročníkoch, než sú uvedené v študijnom progra
me. V podstate sme túto skutočnosť už akcepto
vali u volitelných predmetov, podobne to chce
me umožniť aj v prípade povinných predmetov. 

Potrebu zavedenia kreditového systému 
môžem dokumentovať aj konkrétnym príkladom. 
Ketf naši študenti uspeli v konkurze na zahranič
né štúdium v USA, prišla z americkej univerzity 
požiadavka, aby sme predložili študijný program 
a počty kredithodín, ktoré študenti získali v i a  II. 
ročníku. Teda kreditový systém považovali za sa
mozřejmost 

Slovensko patrí na západ či už z hfadiska tradí
cií, kultúry i vzdelanosti a aj vysoké školstvo by 
malo byť jedným z mostov, ktorý povedie k našej 
kompatibilite s vyspelými krajinami. 

Doc. Ing. Ján Rudy, CSc., 
dekan Fakulty managementu UK 

Áno systému akumulácie kreditov 
Počiatkom školského roka 1990/91, ked sa otvoril priestor pre rozhodovanie fakúlt v otázkach štu

dijného plánu a organizácie štúdia, považovali sme na FaF UK za najvýhodnejší jednotný, vnútorne 
diferencovaný učebný plán. Tento nový systém organizácie štúdia dal našim študentom 2 4. ročníka 
príležitosť rozhodovať sa v pomerne širokej palete výberových predmetov (po zápise povinných), pri
čom tieto tvoria asi 20 % celkového lozsahu výučby. Myslíme si, že pre tento systém sme sa lozhodli 
správne najmá preto, že obsahuie prvky stimulujúce záujem študentov o hlbšie poznanie budúcej 
profesie a diferencuje náročnejších a priemerných študentov. 

Otvorenou otázkou ostávala skladba štúdia. V tejto oblasti nám |X>mohla naša účasť v Eurôpskei 
asociácii farmaceutických fakúlt, škôl a inštitútov, kde sme sa presvedčili, že náš učebný plán a| po 
obsahovej stránke zodpovedá plánom farmaceutického štúdia väčšiny kraiín El l .  a kecfJe niektoré aj 
predstihuje, niet dôvodov na jeho zmeny. Čo však všetci cítime - je tu čas a p»estor na zdokonalenie 
organizácie štúdia. 

Možnosťou zavedenia kreditového systému na FaF UK sa intenzívne zaoberáme už vec rokov Ne
chceli sme sa však púšťať do experimentu bez dostatočného poznania problematiky, zváženia úskalí 
a výhod (výstižne ich vo svojom článku formuloval pán prorektor Hrnčiar v 7 čele Našei umverz«y) 
a podrobne sme s celou problematikou oboznamovali celú akademickú obec FaF UK V anonym
ných anketách sme vyzvali učitefov, absolventov i študentov FaF UK. aby sa vyjadrdi k 'váhe' lednotli 
vých predmetov ako aj k možnostiam, pre ktoré kreditový systém a jeho organizacia na vysokých 
školách vytvára priestor Celý tento proces vyústil do rokovania VR FaF UK v decembri 1904. ktorá 
prakticky lednomysefne rozhodla o lom. že od školského roka 1995/96 sa doterajší systém organu* 
cie štúdia zmení, a to metódou postupných krokov, ktoré povedu k optimalere« systému úpravami 
študijného a skúšobného poriadku 

Členovia VR FaF UK sa vyslovili za rozšírenie možnosti individualizácie učebných ptá nov. možnosť 
presunu 1 -2 predmetov medzi ročnfcmi. konanie skúšok počas celého roka a pre možnoeť absoivo 
vania štúdia v skrátenom (4 roky), pripadne predĺženom období (6-7 rokov) Tento systém predpokta 
dá zápis do školského roka. nie do ročnfca a umožňuje aby získané kredty. ktoré ma|u kvenMattvni 
hodnotu (prospel), boli doplnené aj bodovým koeficientom za kvaltu 

Stojíme pred realizáciou uznesenia VR FaF UK a v školskom roku 1995/96 začneme uplatňovať l y t  
tém akumulácie kreditov od prvého ročnfca Pre realizační tohoto zámeru máme vypracovaný 
doplnok študijného a skúšobného poriadku, ktorý zakotvuje vyššie zmienené zmeny v organizácii 
štúdia. Rozpracovali sme učebný plán s priemerom 60 kreditov pre ročník, s menšou hodnotou 
pre prvý a posledný ročník, s najväčšími možnosťami v treťom a štvrtom ročníku. Nižší počet kredi
tov pre prvý ročník je daný malou ponukou výberových predmetov, v piatom potom povinnosťou 
vypracovať diplomovú prácu, ktorej kreditovú hodnotu, vzhľadom na jej diferentnú hodnotu, neprisu
dzujeme. 

Sme si plne vedomí, že kreditový systém musí znamenať zlom v prístupe študenta k plneniu si po
vinností, že bude prínosom pre usilovných a handicapovat podpriemerných. Bude vyžadovať a| výraz 
nú zmenu v práci učiteľov. Preto kreditový systém zavádzame postupne a sme pripravení na ieho mo
difikovanie na základe získaných skúseností. Sme presvedčení, že kreditový systém splní naše očaká
vania, že bude diferencovať osobnosti nielen medzi študentami, ale aj učiteľmi 

Očakávame, že rozhodnutie VR FaF UK nájde na fakulte priaznivú odozvu. Svojim ÁNO kredíovó 
mu systému chceme podporiť myšlienku transformácie fakultného štúdia na štúdium univerzitné, kto
ré umožní prepojenie štúdia na FaF UK nielen v rámci UK, ale aj na všetkých slovenských a zahranič 
ných vysokých školách. Veríme, že zavedenie kreditového systému na FaF UK povedie k zvýšeniu 
úrovne výučby i štúdia, k vyššej kvalite pripravenosti absolventov štúdia ťarmácie a v nespolednom 
rade aj k zvýšeniu prestíže UK na domácej i medzinárodnej vysokoškolskej platforme 

Prof. RNDr. PhMr. M. C halabala, DrSc., dh.c., 

N A J V Z D E L A N E J Š Í  S NAJNIŽŠÍMI  PLATMI 
Ako vyplýva z posledného štatistického prieskumu a na základe neho 

spracovaného prepočtu z celkového počtu pracovníkov v školstve pred
stavuje k 31. 12. 1994 podiel vysokoškolsky vzdelaných 40,5 % Priemer 
za všetky odvetvia dosiahol len 12,5 %, resp za ostatné odvetvia, bez 
školstva, len 1 0  %. V školstve okrem toho aj v absolútnom vyjadrení pra
cuje najväčší počet pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním - koncom 
r.1994 zhruba 71 tis. 

Priemerná mzda v školstve v roku 1994 dosiahla 5435 Sk, čo |e len 
86 % z priemeru za všetky odvetvia (6285 Sk). Odmeňovanie pedagogic
kých pracovníkov školstva je v porovnaní s kvalifikovanosťou práce 
a miezd v iných odvetviach nateraz neobjektívne nižšie. 

Relatívne pevným bodom pre vzájomné porovnanie jednotlivých odvet
ví z hľadiska primeranosti priemerných mesačných miezd je dosiahnutá 
kvalifikačná úroveň pracovníkov v jednotlivých odvetviach (vzdelanostná 
úroveň a dĺžka praxe). Pokiaľ ide o koeficient vzdelanostnej úrovne bol 
tento v školstve v roku 1994 o zhruba 28 % vyšší ako za všetky odvetvia 
spolu. Vo vzťahu k tomuto kritériu priemerná mesačná mzda v školstve 
(nateraz 5435 Sk) by mala byť zhruba o 2610 Sk vyššia (t.| 8045 Sk) ako 
bola skutočnosť v roku 1994 V relatívnom vyiadrení mala byť vyššia 
zhruba o 50 % 

V roku 1994 bola priemerná mesačná mzda pracovníkov školstva opro
ti priemeru za všetky odvetvia SR teda nižšia o zhruba 14 % Situácia sa 
vývojovo napr oproti roku 1992 výrazne zhoršila V roku 1992 bola 
priemerná mzda v školstve 4 porovnaní s priemerom za všetky odvetvia 
v SR nižšia len o 1,6 % 

O kritickej situácii v odmeňovaní pracovníkov školstva názorne vypove 
dá porovnanie poradia školstva z hľadiska výšky koeficientu vzdelanos 
tnej úrovne a dosiahnutej priemernei mzdy 

školstvo z 12 porovnávaných odvetví bolo v roku 1994 vzdela 
nostnou úrovňou na 1 mieste, ale vo výške priemerných platov 
až na 10. mieste Taký priepastný negatívny rozdiel v poradiach 
(o 9 miest) nemá žiadne iné odvetvie Na druhei strane vzdelanostnej 
úrovni napr. pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva by zodpovedali 
priemerné mzdy vo výške zhruba 7830 Sk. V skutočnosti však dosahov« 
li až 12 tis Sk 

Požiadavka zvýélť priemerné mesačné mzdy pracovníkov školstva 
o zhruba 50 % a z toho pedagógov o 100 * nie |e teda prehnaná 

Ing. Michal Ma|tán. CSc , 
(Smena 26. 4. 10QS - skrátené) 
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Christ iaan  Н и И Ш ц  Barnard sa 
narodit a novembra 1022 v Beaufort 
Weat  v Juhoafrickej republike, kde 
jeho otec pôsobil  a k o  misionár. V ro
k u  1846 skoneg Štúdium kardiochi
rurgie n a  Univerzita v Kapskom Mes
ta. V postgraduálnom Štúdiu srdco
vej  chirurgie pokračoval n a  n a  Uni
verzite v Minnesoto v USA. P o  návra
t e  d o  Kapského Mesta robil nieko&o 
rokov pokusy s transplantáciou srd
c a  n a  zvieratách, operoval vrodené 
srdcové chyby ľudí  a pre tento účel 
vyvinul  Špeciálnu srdcovú chopftu 
Barnard Valve. V decembri 1067 
uskutočnil s o  svojim tímom prvú 
úspešnú transplantáciu srdca v hu
mánnej  medicíne, č o  znamenalo dra
matický zvrat v možnostiach liečenia 
pacientov s fatálnym zfyhaním srdca. 
Svojím činom otvoril a j  Široké obzory 
novým výskumom a podnietil pre
hodnotenie niektorých tradičných 
etických, humánnych a filozofických 
názorov. V súčasnosti ortotopická 
a heierotopická transplantácia srdca 
s ú  všeobecne uznávanými liečeb
nými  metódami, ktoré zachránili 
a predĺžili život tisícom pacientov. 
Dnes s a  transplantuje v Európe 
a v U S A  okolo 5000 efdc ročne. N a  
Slovensku, v d á k a  práve prof. Ber
nardovi, ž i je  kvalitným a spokojným 
životom 30 pacientov s transplanto
vaným srdcom. 

Zásluhy prof. Bar narda b o i  a sú 
oceňované n a  celom svete vysokými 
vedeckými, spoločenskými a verej
n ý m i  uznaniami. J e  Čestným dokto
r o m  popredných svetových univerzít. 
Čestným občanom velkých a histo
rických miest a nositefbm unikátnych 
medailí. Profesorovi Bernardové ne
pochybná patrí mimoriadne miesto 
medzi  významnými osobnosťami 
20. storočia. 

DAL Š A N C U  Ž I Ť  
Slávny kardiochirurg vzácnym hosťom Univerzity Komenského 

Svetoznámy kardiochirurg z Kapského 
Mesta, profesor Christiaan Neethling 
Barnard navštívil počas svojho 6-dňo-
vého pobytu v SR dňa 24. apríla 1995 
Univerzitu Komenského. Na slávnos
tnom zasadnutí Vedeckej rady UK a ve
deckých rád fakúlt Univerzity Komenské
ho konanom pri tejto príležitosti, bolo 
prof. Bernardovi udelené najvyššie aka
demické ocenenie - Velká zlatá medaila 
UK za jeho priekopnícke činy pri trans
plantácii srdca. V Aule UK boli prítomní 
predstavitelia NR SR, Kancelárie prezidenta 

SR, vlády SR, diplomatického zboru, zá
stupcovia slovenských a zahraničných uni
verzít a ďalší hostia. Po slávnostnom akte 
sa prof. Barnard zapísal v Rektorskej sieni 
d o  Pamätnej knihy UK. 

Krátko pred slávnostným zasadnutím pri
jal profesora Ch. Barnarda rektor univerzity 
prof. MUDr. Juraj Švec, DrSc. Predmetom 
rozhovoru bola činnosf UK, jej medzinárod
né kontakty, problematika kardiológie 
a imunológie Prvá transplantácia srdca, 
ktorú uskutočnil vzácny hosť Univerzity Ko
menského profesor Christian Neethling 
Barnard, bola nepochybne geniálnym kro
kom, ktorý spôsobil radikálny zvrat v deji
nách nielen medicíny, ale ľudského pozna
nia vôbec. Jeho návšteva na UK je  vyjadre
ním vysokého uznania a pocty slovenskej 
akademickej obci. 

V popoludňajších hodinách prijal profe
sora C h  Barnarda dekan Lekárskej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave prof 
MUDr. Peter Mráz, DrSc., a další predstavi
telia tejto inštitúcie Študenti a učitelia fakul
ty si s velkým záujmom vypočuli odbornú 
prednášku vzácneho hosťa spojenú s pre
mietaním diapozitívov o otázkach kardio
chirurgie a transplantácií srdca 

U K  sa napojila na svetovú počítačovú sieť akademikov 

T r i  m i l i ó n y  p a r t n e r o v  
Univerzita Komenského v Bratislave je v súčasnosti jednou z deviatich vysokých škôl na Slovensku, ktoré majú vybudovaný 

informačný a komunikačný systém. Projekt sa začal realizovať v septembri 1991 a 12. apríla 1995 bola za prítomnosti rektora UK 
prof. J. Šveca slávnostne ukončená prvá etapa jeho budovania. 

Projekt umožňuje o.i. prepojenie 
lokálnych počítačových sietí jednot
livých fakúlt, pričom najrozvinutejšie 
ich majú Matematicko-fyzikálna (250 
počítačov zapojených v sieti), Príro
dovedecká (150) a Lekárska fakulta 
UK (80). Lokálne siete zatiaľ nemajú 
vybudované napr. bohoslovecké fa
kulty. Univerzitná počítačová sie( 
spá|a približne 700 počítačov a treba 
ešte zapojit dalších 200, aby pokryli 
všetky pracoviská univerzity Využí
vajú sa najmä služby, ktoré posky
tuje elektronická poSta. jej pomocou 
sa denne vymieňa medzi univeízi-

tou a jej partnermi v rámci celého 
sveta dva až tritisíc správ. Prostred
níctvom tohto systému majú pra
covníci i Studenti prístup k domá
cim i zahraničným informačným 
zdrojom, môžu viest skupinové dis 
kusie. sústredúje napr informácie 
o publikačnei činnosti i knižnom fon
de univerzity - hoci v tomto pnpade 
zatiaľ iba čiastočne. Prostredníctvom 
linky Bratislava Viedeň ie Univerzita 
Komenského napojená na celosve 
tovú počítačovú siet Internet, ktoiá 
spája viac ako 3 milióny počítačov 
na vSetkých kontinentocha umožňu

je vysokým školám prístup k infor
máciám. 

Ako informoval prof lng Ferdi
nand Devínsky, DrSc., prorektor pre 
rozvoj UK a hlavný koordinátor pro
jektu, univerzita financovala 31 per 
cent celkových nákladov. najvačSim 
sponzorom bola firma Digital, ktorá 
či už v rámci projektu Comenius. 
alebo priamo kryla 41 percent ná 
kladov (dodali technické a progia 
mové piostnedky) a Mellon Founda 
tion s 24-percentným príspevkom 
Ministeistvo školstva sponzorovalo 
4 percentá celkových nákladov Ap

likačne programové vybavenie vy
tvorí tím pracovníkov univerzity pod 
vedením doc. RNDi Petra Mederty 
ho, CSc., dekana MFF UK Pri pre
zentácii systému doc P. Mederty 
zdôraznil, že ďalšia taza sa zameria 
predovšetkým na dopracovanie 
existujúcich aplikácii pre riadenie 
priebežne budu doplňat údaje do 
báz. ktoré už eistuiu a pokiačuje 
i vývoj dalších aplikaci s tým. že po
stupne vzrastu naioky na lýchtoeí 
piepoteni i pienájom cfaüch letelo 
nických liniek 

Katanna Ottová 
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AKADEMICKÝ SENÁT UK 

N O V Y  S E N A T  U K  
Mimoriadne dôležité zasadnutie Aka

demického eenátu UK sa uskutočnilo 
dňa 19. аргЛа 1905. Do kresiel zasadil 
noví, fakultami zvolení senátori, aby roz
hodil o vedení a príslušných orgánoch 
nového A S  UK. Zasadnutie d o  zvolenia 
nového predsedu viedol doc. RNDr. Pavol 
Čičmanec, CSc. 

Do AS UK bolo zatiaľ zvolených 45 sená
torov, nakolko PedF UK a Psychologická 
poradňa pre vysokoškolákov UK neusku
točnili v určenom termíne volbu svojich zá
stupcov. Títo budú do senátu zaradení do
datočne. Prvé zasadnutie nového AS UK 
bolo uznášaniaschopné. 

Po príhovore predsedu AS UK v uplynu
lom volebnom období prof. Ing. Miroslava 
Ferenčlka, DrSc., prikročil senát k volbe 
predsedu. Z a  predsedu senátu boli navrh
nutí doc. RNDr. Pavol Čičmanec, CSc., 
z MFF UK, ktorý sa však vzdal kandidatúry, 
RNDr. Ivan Ostrovský, CSc., z PrírF UK 
a PhDr. František Gahér, CSc., z FiF UK -
obaja sa senátu osobne predstavili. V taj
ných volbách bol d o  funkcie predsedu AS 
UK zvolený RNDr. Ivan Ostrovský, CSc. Ďa
lej senát zvolil podpredsedov a členov 
Predsedníctva AS UK, zástupcov senátu d o  
Kolégia rektora, vedenia UK a Rady VŠ SR 
Ustanovil komisie a zvolil ich predsedov 

Nový senát oslovil rektor UK prof. J. Švec, 
zdôraznil jeho význam ako spoluriadiaceho 
a spolurozhodujúceho orgánu v o  všetkých 
sférach rozvoja Univerzity Komenského 
ako celku. Poukázal tiež na to, že i ked čle
novia senátu sú reprezentantami jednotli
vých fakúlt, AS UK je  celouniverzitný orgán, 
v ktorom by sa nemali presadzoval partiku
lárně záujmy, ale spoločné rozhodnutia 

V závere zablahoželal novému predsedo
vi. senátu poprial vela zdaru v spoločnej 
práci a súčasne poďakoval za spoluprácu 
odstupujúcemu predsedovi AS UK 

(Jh) 

Zoznam členov Akademického senátu UK 
zvolených na obdobie r. 1995 - 1997 

Predseda A S  UK: RNDr. Ivan Ostrovský, CSc., PRIRF UK 
Podpredsedovia A S  UK : Doc. RNDr. Pavol Čičmanec, CSc 

MFF UK 
PhDr. František Gahér, CSc., FIF UK 
Peter Škoda, RKCMBF UK 

Predsedníctvo A S  UK: 
PAS UK sa skladá z jedného zástupcu každej fakulty. Z titulu 
svojej funkcie sú jeho členmi aj predseda a podpredsedovia AS 
UK. 
JLF UK - PhDr. Mária Bujalková, CSc., 
LF  UK - Prof. MUDr. Michal Valent, DrSc., 
FAF UK - Doc. RNDr. Pavol Balgavý, CSc., 
FTVŠ UK - Doc. PhDr. Vladimír Hellebrandt 
PRAF UK - JUDr. Lucia Kurilovská 
EBF UK - Doc. ThDr. Igor Kišš 
RKCMBF UK - Mgr. Marián Dragúň 

Členovia A S  UK: 
LF UK - Doc. MUDr. Branislav Líška, CSc., 

MUDr. Peter Osuský, CSc., 
Prof. MUDr. Michal Valent, DrSc., 
Angelika Szalayová - študentka 

JLF UK - PhDr. Mária Bujalková, CSc., 
MUDr. Vladimír Hacek 
Dušan Golian - študent 
Štefan Kvak - študent 

FAF UK - Doc. RNDr. Pavol Balgavý, CSc., 
RNDr. Ivan Benedikovič, CSc., 
Ivona Lukáčová - študentka 
Marek Šarišský - študent 

PRAF UK - JUDr. Lucia Kurilovská 
JUDr. Jozefína Machajová, CSc., 
JUDr. Ján Matlák, CSc., 
Michal Matulík - študent 

FIF UK - Doc. PhDr. Miroslav Daniš, CSc., 
Doc. PhDr. Ján Taraba, CSc., 
PhDr. František Gahér, CSc., 
Richard Fekete - študent 

PRIRF UK - RNDr. Karol Mičieta, CSc., 
RNDr Ivan Ostrovský, CSc., 
Daniel Minarovský - študent 
Marek Pajchl - študent 

MFF UK - Doc. RNDr. Pavol Čičmanec. CSc., 
RNDr. Pavol Chocholatý, CSc , 
Doc RNDr Vladimír Ďurikovič. CSc , 
Richard Dobiš - študent 

FTVŠ UK - Doc. PhDr Vladimír Hellebrandl 
PhDr Helena Medeková, CSc . 
Ján Záhorec. CSc , 
Katarína Žideková - študentka 

EBF UK - Prof. ThDr. Dušan Ondrejovič 
Doc. ThDr. Igor Kišš 
Rastislav Stanček - študent 
Eva Zelenáková - študentka 

RKCMBF UK - Doc. ThLic. Vojtech Mikulka 
Mgr. Marián Dragúň 
Peter Škoda - študent 
Michal Vivoda - študent 

FM UK - Ing. Alojz Štroffek 
Marcel Bachratý - študent 

Jazykové centrum UK - PhDr Peter Kopecký 
Botanická záhrada - RNDr. Alena Mojzešová 
ÚJOP ZŠ - RNDr. Klára Kosárová 

Poznámka: 
V orgánoch AS UK nie sú zaradení zástupcovia Pedagogičke; takulty UK 
a Psychologickej poradne pre vysokoškolákov UK. nakolko si v určenom 
termíne nezvolili svojich zástupcov a t*o neboli ani delegovaní na prvé 
zasadanie AS UK. Zástupcovia budú zaradení po uskutočnení doplňujú
cich volieb do AS UK. 
VC UK sa vzdalo volby zástupcu do AS UK. 

Komisie AS UK: 
Právna komisia: Doc RNDr Pavol Balgavý. CSc . FaF UK. 

predseda 
Komisia pre rozpočet RNDr Karol Mičieta, CSc , PRIRF UK. 

predseda 
Komisia pre ŠD a ubytovanie Richard Dobiš. MFF UK. 

predseda 
Mzdová komisia: RNDr Pavol Chocholatý, CSc . MFF UK. 

predseda 
Pedagogická komisia: MUDr Peter Osuský. C S c .  LF UK. 

predseda 
Vedecká komisia Prof MUDr Michal Valent. DrSc . LF UK, 

predseda 
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AKADEMICK Ý SENÁT UK УЛ 

JEDIN Á  OTJ  Í Z K A  P R E  ^ 

expredsedu AS UK 
prof. Ing. Miroslava Ferenčíka, DrSc. 

nového predsedu AS UK 
RNDr. Ivana Ostrovského, CSc. 

••Keby ste boli znova v o  funkcii predsedu A S  UK, čo by ste, 
vzhľadom na svo|e doterajšie skúsenosti, v práci senátu 
zmenili ? 
Ešte viac by som sa orientoval na prácu komisii. Za každú cenu by som 

sa snažil dobudovat právnu komisiu, v ktorej po väčšinu funkčného ob
dobia absentoval právnik. Napriek tomu komisia vykonala množstvo ná
ročnej práce. Už teraz 60 - 70 % uznesení senátu má právny charakter 
a v budúcnosti, najmä s pripravovanou novelou vysokoškolského zákona 
a zákonom o financovaní vysokých škôl bude treba problémy posudzo
val a riešiť na vysokej profesionálnej úrovni. Presadzoval by som aktuali
záciu štatútov viacerých fakúlt a hlavne ich zosúladenie s vyššími 
právnymi normami, osobitne so Štatútom UK a zákonom 172/1990 Zb. 
o vysokých školách. Niektoré fakulty požadujú v štatútoch neadekvátné 
zmeny, ba sú i také, ktoré nemajú stále schválené kompletné znenie 
svojho štatútu. 

Ďalej by som nástojčivejšie trval na dodržiavaní Rokovacieho poriadku 
AS UK, aby dĺžka zasadnutí senátu neprekračovala rozumnú mieru. Niek
toré zasadania, najmä tie posledné, trvali 6-7 hodín. Senátori by mali vo 
vlastnom záujme váž* si čas nielen svoj, ale aj tých druhých. 

Vzhtadom na skutočnosť, že Akademický senát je najvyšším orgá
nom samosprávy Univerzity Komenského, usiloval by som sa ešte 
viac zvýšiť jeho vážnost a kompetentnosť, presviedčať fakulty, aby 
za jeho členov volili osobnosti, ktoré túto činnosť budú považovať 
za významnú službu našej Alma mater a nie za stratu času. a ktorí 
si budú plniť aspoň také najzákladnejšie povinnosti, akou je účasť na 
zasadnutiach. 

V práci senétu by som sa snažil minimalizovať všetky rušivé vplyvy, 
eliminovat z rokovania najmä osobné a subjektívne záležitosti V pred
chádzajúcom senáte prevažné časť senátorov bola ochotná obětovat 
metaforicky povedané - suverenitu vlastnej fakulty v prospech suvereni
ty univerzity. Pri rozhodovaní o rôznych problémoch správali sa ako 
členovia akademickej obce univerzity a neusilovali sa presadzovať, až 
na výnimky, záujmy vlastných fakúlt, ktoré by išli na úkor univerzity ako 
celku. Želám novému senátu, aby tento duch objektivity a spolupat
ričnosti, ktorý je podra môjho názoru nesmierne dôležitý, prevládal aj 
v jeho práci. 

A čo sa týka obsahu práce senátu - ešte prísnejšie by som presadzoval 
adekvátne doceňovanie a oceňovanie vzdelania, práce vysokoškolských 
pedagógov, vrátane postavenia vysokoškolskej vedy. Bez možnosti ve
decky pracovať dostáva sa vysokoškolský pedagóg do pozície nie velmi 
odlišnej od stredoškolského proťesora. Nezmieril by som sa so súčas
ným stavom a využil všetky zákonné prostriedky, aby nepokračovala de
gradácia vysokých škôl a ich osobnostná devastácia. Akademický senát 
UK, ako senát najstaršej a najväčšej slovenskej univerzity je pod reflekto
rom nielen senátov vlastných fakúlt, ale aj senátov ostatných vysokých 
škôl. Preto aj v tomto ohlade by mal ísť príkladom. 

- » S  akými predstavami vstupujete do funkcie predsedu 
AS U K ?  
Priority nielen predsedu, ale i celého Akademického senétu UK pre toto 

štvrté volebné obdobie vidím v niekoíkých oblastiach, i 
V prvom rade bude úlohou senátu, ktorý je senátom najvýznamnejšej 

univerzity v SR, zachovať a upevniť autonómiu akademického samo
správneho systému vysokých škôl a jeho nezávislosť od štátnej správy 
Musíme bezpodmienečne zabrániť akýmkofvek vplyvom politických síl na 
existenciu a činnosť tohto samosprávneho systému. Paradoxné pritom (e, 
že túto nezávislosť a autonómiu nám pomôže uchovať o. i. i pripravená 
novela vysokoškolského zákona, ktorú v konečnej inštancii budú schva
lovat práve politici Vysoké školy nesmú dopustit aby sa stali politickým 
ringom, ale musia byť dostatočne iniciatívne pri prezentácii svojich záuj 
mov a cielov pred verejnosťou, vrátane štátnych orgánov a politikov 
Osobne nie som zástancom príliš okatých, hlučných alebo dokonca ex
trémnych postupov a metód. Cesta konštruktívnych rokovaní, primeranei 
a objektívnej prezentácie, vzájomného pochopenia a tolerancie je pre 
mňa prijatelnejšia Rovnakú úlohu musí AS UK plniť v rámci samotne) UK. 

Významné úlohy čakajú akademický senát i na pôde samotne/ UK. 
Som presvedčený, že nadišiel čas, keď musíme pristúpiť k praktickým 
krokom v smere prehĺbenia integrácie univerzitných pracovísk Aby som 
zabránil mýlnym interpretáciám tejto myšlienky upozorňujem, že som 
jednoznačným zástancom autonómie fakúlt a samostatných pracovísk 
univerzity a rovnako tednoznačným odporcom neprimeraného centraliz
mu resp dominantnej úlohy RUK v živote univerzíy Ale tak. ako vďaka 
platnému ekonomickému systému prekonávame existujúcu bariéru vzá
jomnej nedôvery medzi fakultami navzájom i voči rektorátu, a darí sa 
nám dobudovávat všeobecne přijatelný systém pravidiel rozdetovama 
rozpočtu pre súčasti UK, rovnaká úloha nás čaká v oblasti vzdelávania 
UK dnes organizuje svoi systém vzdelávania takmer 'stredovekým* 
spôsobom, fakulty sú študijnými programami prepojené len mmimälne 
a priechodnosť študentov univerzitou ako celkom je velmi stažena Mys
lím si. že pôda AS je vhodným miestom na to aby sa otvoria v tejto ob
lasti celouniverzitná akademicka diskusia a započala sa tak príprava in
tegrovaného celouniverzitného systému vzdelávania, ktorý by bol para
metrami a poskytovanými možnosťami štúdia porovnatelný so súčasnými 
systémami univerzitného vzdelávania v rozvinutých krajinách Ako prís
lušník akademickej obce PRIF UK, ktorá už prešla obtiažnym a miestami 
i bolestným procesom premeny študijného systému, viem doceniť rozsah 
problémov a ťažkostí, ktoré nás v proporciách UK v tejto oblasti čakajú 
a viem, že musíme byť trpezliví niekoíko rokov, kým sa nám podarí do
siahnuť primeraný konsenzus. Som však presvedčený, že akademcka 
obec univerzity bude mat dosť síl na vytvorenie univerzitného systému 
podľa súčasných potrieb. 

Niekolko ďalších úloh čaká AS UK v oblasti |eho vnútorného usporiada
nia a života tak, aby tento orgán mal dobudované svoje zodpovedajúce 
miesto medzi celouniverzitnými orgánmi 

PUBLIKÁCIE 
vydané Vydavateľstvom Univerzity Komenského 

v mesiaci apríl 1995 

SKRIPTA 
Mlynarčík, D. a kol.: Praktické cvičenia z mikrobiológie 

a imunologických prípravkov 80,-
aábrií, K.: Teológia Novej zmluvy. Ježišova teológia 79.• 
Slovík, J. а ко).: Teória a didaktika športových hier 

(pre učitéfeké Štúdium) 86,-
Jáslk, J.: Praktikum z cytológie rastlín 50,-
Tandllchová, E.: Didaktika anglického jazyka 76,-
Fajnor, V.: Termická analýza 44,-

MONOORAF1E 
Komoroveký, J.: Morálny poriadok a jeho 

náboženská sankcia 64, 
Zelina, M.: Výchova tvorivej osobnosti 47,-

ZBORNÍKY 
Náboženské a sociálne hnutie v Uhorsku a v Čechách 

OSTATNÁ LITERATÚRA 
Comenius University Bratislava 

О niekolko dni su přijímačky Budeme met étast/e^ 
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Oficiálna štatistika nedisponuje presnými údajmi o počte Hidf závislých na tvrdých a mäkkých drogách. Známe sú len 
počty narkomanov liečiacich sa v rôznych lekárskych zariadeniach. Tých už je takmer 2000 len v Bratislave. Odhadu
je sa, že je v SR približne 38000 dospelých a 12000 mladých Ibdi (od 15 do 25 rokov) závislých od ilegálnych drog. 
Pritom až asi 6 % populácie, čo je okolo 23000 osôb, má skúsenosti s drogami, v skupine mládeže SR 10% au mlá
deže Bratislavy 16%. Situácia s drogami je dnes v Bratislave horšia ako v Prahe alebo v Budapešti Na tému drogy 
a vysokoškoláci sme hovorili s MUDr. Ľubomírom Okruhllcom, CSc., zástupcom rladltelb Centra pre liečbu 
drogových závislostí v Bratislave. 

•Pán doktor, môžete pove
dal, aká percento Vašej klien
tely tvoria vysokoškoláci ? 

Presné číslo neviem, ale nie je 
vysoké, myslím, že necelých 
5 %. Avšak je treba si uvedomiť, 
že k nám príde žiadať o pomoc 
iba malá časť tých, ktorí by to 
skutočne potrebovali. Odhadu
jeme, že v Bratislave asi 6 % 
mladých lUdí je závislých na tvr
dých drogách. U vysokoškolá
kov je situácia podstatne zloži
tejšia ako u stredoškolskej alebo 
učňovskej mládeže Tých k nám 
často privádzajú rodičia a po
máhajú pri liečbe. Študentov, 
najmä na vysokoškolských inter
nátoch, nikto nekontroluje Je ty
pické, že v porovnaní s inou ve
kovou alebo sociálnou skupinou 
vysokoškolákom dlhšie trvá, 
kým sa k nám prídu liečiť. Majú 
tendenciu sa viacej skrývať, sna
žia sa uniknúť evidencii, pretože 
majú obavu, že by sa o tom ško
la dozvedela. Hľadajú iné metó

dy - cez praktických lekárov ale
bo psychiatrov. Preto skrytá zá
vislosť na drogách je u vysoko
školských študentov podstatne 
vyššia, ako u iných skupín mlá
deže. 

•Máte signály, že sa počet 
vysokoškolákov závislých na 
tvrdých drogách zvyšuje ? 

Nie je dôvod sa domnievať, 
prečo by sa nemal zvyšovať 
I ked na druhej strane to, že 
najviac narkomanov je vo veko
vej skupine 14-17 ročných, do 
určitej miery "chráni" vysoko
školákov, pretože stredoškolák, 
ktorý berie drogy, sa už vopred 
diskvalifikuje z vysokoškolské
ho štúdia alebo vypadne už 
v 1. ročníku. 

•Aké drogy sú najrozšíre
nejšie a po kolkých dávkach 
vzniká závislosť 7 

2 tvrdých drog heroín, častej
šie je skúšaná marihuana Ná

vyk na marihuanu trvá dlhšie, 
heroin sa môže stať návykovým 
už po prvej dávke Záleží na 
tom, ako je človek citlivý a v akej 
je momentálnej konštelácii Je 
nepredvídateľný, neoplatí sa 
s ním hazardovať Aj ť,  čo majú 
väčšiu odolnosť, sa po niekoľ
kých dávkach stávajú závislými 
Podstatná je psychická závis
losť, nie fyzická Až po psychic
kej zákonite nastupuje fyzická 
závislosť 

•Viete o miestach, kde sa 
stretávajú študenti - narkoma
ni ? 

Neviem a nechcem vedieť To 
je vecou polície a mohli by to ve
dieť aj vysokoškolskí pedagógo
via. 

• Máte predstavu, ako by 
mohli vysoké školy viacej po
môcť chránit svojich študentov 
pred drogami ? 

V súčasnej situácii by mal 
problém drog predstavovať pre 

vysoké školy spoločenskú ob
jednávku. Problematika preven
cie drogovei závislosti by sa ma
la dostať do učebných progra
mov viacerých fakúlt, nielen le
kárskej Momentálne nie je 
problém, kolko je medzi vysoko
školákmi narkomanov, ale aké 
majú študenti o drogách vedo
mosti 

Učitelia by mali mať so študen-
tarru užšie osobné kontakty, 
stretávať sa s n i m  aj vo voľnom 
čase. navštevovať pravidelne in
ternáty a vedieť, kde sú poten 
ciálne rizikové miesta skôr, kým 
problém vznikne Nielen na za 
hraničných univerzitách je taký
to spôsob prevencie bežný, ale 
mnohé vysoké školy maju vlast 
né protidrogové centrá U nás 
sa zatiaľ ešte vysoké školy nean
gažujú toľko, koľko si závažnosť 
drogovei prevencie vyžaduje 
а па/та bude vyžadovať. 

üb) 

FITNESS 
CENTRUM 

LAFRANCONI 

Už vyše poi  roka j e  v prevádzke fitness 
centrum v priestoroch FTVŠ UK na Nábre
ží arm. gen. L. Svobodu. Poskytuje verej
ností nielen široké síužby v oblasti upev
ňovania zdravia, rozvoja pohybových 
schopnosS' najmä posilňovania, ale uspo
kojuje aj špeciálne požiadavky, akými sú 
aerobic, katametíka, karate a pod Cen
trum j e  vybavené modernou technikou, 
vrátane soJária. 

O cvičiacich sa starajú odborníci, ako 
napr Mgr Zora Csoborová, majsterka 
sveta 1994 v aerobiku a špecialisti FTVŠ 
Každý deň od 12,00 hod. a v sobotu od 
10,00 hod. uskutočňujú na požiadanie po
radenskú činnosť t osobný dozor prf tré

ningoch. pr iadne pomáhajú zostavovať 
tréningové plány. 

V priestoroch centra je nealkoholický 

bufet a predaj športovej obuvi a odevov 

Učitelia a zamestnanci FTVŠ majú v ran

ných hodinách (od 8.00 do 9,00 hod) voľ

ný vstup. Zamestnancom UK je  poskytnu

tá zľava - jednorázové vstupné bez časo

vého obmedzenia je 30,- 9k, mesačná 

permanentka stojí 380,- Sk, štvrťročná na

pr. 1000,- Sk a celoročná 3000,- Sk Pre

nosná permanentka na 10 vstupov -

290,- Sk. Za 1 hodinu aerobiku zaplatí 

pracovni  UK 20,- Sk, za permanentku n 

8 cvičení 130,- Sk a na 12 cvičení 

200,- Sk Jedna minúta pobytu v soláriu 

stojí 3,- Sk. 
Fitness centrum Lafranconi je populár 

ne i medzi našimi známymi Športovcami, 

najmé tenistami, hráčmi Davis Cupu 
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Prot. RNDř, Stefan Síro. OrSC-,(narodený 
1933), Je vedúcim oddelenia jadrovej« sub-
jadrovej fyziky na Katedre jadrovej fyziky 
Matemabcko-fyzäíálnej fakulty UK, Proble
matikou fyziky najťažSfch atómových jadier 
sa zaoberá viac ako 10 rokov. V rokoch 
1985-1989 88 zapoja V SÚJV Dubne do veľ
kého projBktu zameraného na hľadanie su-
pertažkých jadier v prírode a na umelé vy
tváranie nových izotopov najtažáfch atómo
vých jadier, V rokg 1990 prsio pozvanie od 
prof. P. ArmbrustBra z GSI Darmstadt spolu-
pracovat na príprave a reaftzéc'tf nového po
kusu o vytvorenie 110. chemického prvku. 
Tak začala intenzívna spolupráca medzi 
MFF UK a GSI Darmstadt, ktorej najdôleži
tejším výsledkom zo strany MFF UK bol ná
vrh, vývoj a uvedenie do prevádzky prelBto-
vého detekčného systému na regatréctu 
в meranie rýchlosti vytvorených taž kých ja
dier. Časové rozifíenie systému je lepšie 
ako mJiardtina sekundy a jeho úännoet ie 
prakticky stopercentná. Tento systém vý
znamne prispel k spotahiivej identffikéc* no
vovytvorených atómových jadier Na tech
nickej realizácii má významný podiel Ing. 
Rudolf Janfk, CSc., z MFF UK. Slovenskí rie
šitelia projektu M zúčastnili všetkých fáz ex
perimentu vrátane úspešného záveru na je
seň 1804. Spolupráca na tomto poli pokra
čuje a postupne sa do nej zapájajú aj daní, 
najmá mladí jadroví fyzici z MFF UK. 

Úspech strieda neúspech 
Chemické prvky, ktoré sa vyskytujú na Zemi, 

boli ut dávno identifikované a ich vlastnosti, od 
najľahšieho vodíka (v periodickej sústave s pora
dovým číslom I )  a í  po najťažií urán (s por. čís
lom 92), aj dostatočne opísané. Avíak už v šty
ridsiatych rokoch bolo jadrovým fyzikom jasné, 
že je možné vytvoriť aj jadrá ťažiie ako urán, 
a tak začali v kalifornskom Berkeley s pokusmi 
o vytvorenie transuránov. Postupne vytvorili 
jadrá nových chemických prvkov až po fermium 
( s por. číslom 100). Zvolená metóda viak ne
dovolila pokračovať ďalej, bolo potrebné vyvi
núť a uviesť do činnosti mohutné urýchľovače 
častíc, schopné urýchľovať aj ťažiie ióny na 
energie, potrebné na ich preniknutie do ostreľo
vaných terčíkových jadier. Novú experimentál
nu bázu vybudovali nielen v Berkeley, ale aj 
v Spojenom ústave pre jadrový výskum - SUJV 
v Dubne, 100 km severne od 
Moskvy. T u  sa sústredil veľmi ná
kladný nevojenský jadrový výs
kum krajín bývalého socialistické
ho tábora. Výsledkom činnosti 
oboch ústavov bolo objavenie 
chemických prvkov s poradový
mi číslami od 101 do 106. Začiat
kom sedemdesiatych rokov vstú
pil na toto vedecké pole nový 
'konkurent' - Ustav pre výskum 
ťažkých iónov GSI Darmstadt v 
Nemecku. Nemci skonStruovali 
moderný, veľmi výkonný urých
ľovač ťažkých iónov, laboratóriá 
vybavili najmodernejšou vedec
kou aparatúrou a výpočtovou 
technikou a sústredili v nich veľ
mi zdatný kolektív jadrových fy
zikov a iných Špecialistov. Výsle
dok sa dostavil okamžite. V prie
behu rokov 1981-1984 vytvorili 
v GSI Darmstadt tri nové ehe-

POZADIE UNIKÁTNEHO OBJAVU 
Všetky svetové spravodajské agentúry prlnlesl koncom roka 1994 správu o objave dvoch 
nových chemických prvkov vo Výskumnom ústave ťažkých iónov - GSI Darmstadt v Ne
mecku. Celý svet sa dozvedel, že na unikátnom vedeckom objave sa podielal aj slovenskí 
vedci. Prvýkrát v dejinách slovenského jadrového výskumu bol naši fyzici pHzvani k tak 
prestížnemu vedeckému experimentu. 

mické prvky s poradovými číslami 107, 108 a 
109. Povzbudení týmto úspechom sa vietky tri 
výskumné centrá v Berkeley, Dubne a Dar
mstadte pokúiali posunúť dosiahnutú hranicu 
eite vyiiie, až po poradové číslo 114, kde podľa 
teoretických predpokladov by sa mal nachádzať 
ostrov superťažkých atómových jadier s výraz
ne vyäou stabilitou, s životnosťou možno až 
milióny rokov. Všetky pokusy viak skončili ne
úspešne Zdalo sa, že možnosti vytvárania no
vých chemických prvkov laboratórnou cestou 
sú vyčerpané. 

Nové pokusy 
V GSI Darmstadt začal v roku 1990 pod vede

ním Dr. Sigurda Hofmanna rozsiahly program 
výrazného zvýienia účinnosti a citlivosti existu
júcej experimentálnej bázy Po päťročnom úsilí 
sa podarilo zvýiiť citlivosť a efektívnosť komple
xu laboratórnych zariadení viac ako I I -násobne 
a začiatkom októbra 1994 bolo možné pristúpiť 
k záverečnej fáze experimentu. Bombardovanie 
izotopu olova jadrami niklu začalo 9 novembra. 
Už po prvých dftoch práce urýchľovača detek
tory zaznamenali reťazec aifa-častíc vylietajú-
cich z miesta, kam dopadol veľmi ťažký atóm, 
vytvorený v olovenom terčíku. Porovnanie 
energie zaregistrovaných aifa-častíc a ich časo
vej následnosti so známymi žiaričmi alfa jedno
značne dokázalo, že ide o postupnú premenu 
jadra 110. chemického prvku na 108., toho na 
106., atď, podľa vopred známeho reťazca roz
padovej schémy. Za 12 dní nepretržitej práce 
urýchľovača sa podarilo vytvoriť a bezpečne 
identifikovať I 10. chemický prvok Bolo zrej
mé, že sú reálne nádeje aj na vytvorenie I I I .  
chemického prvku. Olovený terčík bol zaměně
ný za terčík z bizmutu a I decembra bola zapo
čatá jadrová reakcia Až tretí reťazec aifa-častíc, 
zaregistrovaný 17. decembra, mal vietky atribú

Usptiný kolektiv vedcov 

ty potrebné na jednoznačné potvrdenie identi
ty nového chemického prvku s poradovým čís
lom I I I .  

Vlastnosti 
nových chemických prvkov 

110. chemický prvok je ťažkým chemickým 
analógom platiny, paladia a niklu, jadrá jeho bh-
iieho izotopu žijú veľmi krátko, ich polčas roz
padu je okolo 170 mikrosekúnd. Objavený taí i i  
izotop žije tisíckrát dlhiie, jeho polčas rozpadu 
je o niečo viac ako jedna tisícina sekundy 

I I I  chemický prvok je chemickým aratógom 
zlata, striebra a medi Polčas rozpadu je poldru
ha tisíciny sekundy. Produktom jeho rozpadu je 
izotop 109 prvku, ktorý sa zasa mení na 108 . 
atď Po mnohých miliónoch rokov končí tento 
reťazec rádioaktívnych premien najpravdepo
dobnejšie u olova. Podobne je tomu aj v prípade 
atómov I 10. chemického prvku. 

Najväčší problém -
- pomenovanie nových prvkov 

Možno to znie neuveriteľne, ale objaviť nové 
chemické prvky zdá sa byt tahSie, ako ich po
menovať S menami umelo vytvorených transu-
ránov po poradové číslo 100 neboli problémy, 
vietky boli výsledkom práce tej istej skupiny 
amerických vedcov. N o  keď na scénu vstúpili aj 
fyzici z Dubna a neskoriie aj z Darmstadtu, za
čali spory o velkost podielu na nových obja
voch. Prvý a najväčSÍ spor je o 104 prvok, na 
objavení ktorého majú podiel Dubno aj Berke
ley. Fyzici z Dubna navrhli pomenovať tento 
chemický element Dubnium, berkeleyski vedci 
Rutherfordium. V prípade 106 prvku Berkeley 
navrhuje Siborgium po známom jadrovom fyzi
kovi G. Seaborgovi, nositelovi Nobelovej ceny, 
ktorý viedol práce na objavení mnohých transu-

ránov. K tomuto návrhu sa viak 
ostatní vedci z etických dôvo
dov stavajú odmietavo, pretože 
Glen Seaborg eite žije A tak 
by sa dalo pokračovat ďalej 
VSetky prvky od poradového 
čísla 103 vyišíe majú najmenej 
dva používané názvy a tie pos
ledné - 110 a I I I  žiadne Na 
protest proti trápnostiam spre
vádzajúcich pomenovanie, obja
viteľský kolektív odmietol na
vrhnúť názov. Spor stále trvá, 
do hry vstúpili aj kompetentné 
medzinárodné vedecké initrtu-
cie, ktoré mnoho vyjasnili, ale щ 
skomplikovali A výsledok ' Ar« 
dnes, v roku 1995, me su 
zúčastnené strany schopné do
hodnut sa o názvoch chemic
kých prvkov, obfavenych pred 
viac ako tridsiatim« rokmi 
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Prekrásny, horami obklopený Innsbruck 
privítal snehovými prehánkami autobus 
poslucháčov Univerzity tretieho veku pri UK, 
ktorí na základe pozvania študentov - senio
rov navštívili v dňoch 20. - 22. marca 1995 
Univerzitu Leopolda -Franza. Zájazd viedol 
1. prorektor UK, prot. Hrnčiar. Bola to ďalšia 
z radu výmenných návštev organizovaná 
európskymi univerzitami pre seniorov. 

Po prijať prorektorom univerzity prof. 
Christianom Smekalom sme mali možnost 
besedovat s domácimi študentami - senior
mi, ktorí majú podobné problémy, ako naši. 
Forma ich seniorského štúdia sa však odli
šuje tým, že rakúski seniori získavajú plnú 
vysokoškolskú kvalifikáciu popri mladých, 
denných študentoch. Nemajú ale možnosť 
navštevovať preferované odbory, ako napr 
Ekonomiku a Matematiku. 

Po prehliadke historického centra mesta 
a návšteve mestského múzea sme si prezreli 
Dvorný kostol, ktorý je výnimočný viac ako 
20-timi medenými sochami členov rodiny 
Habsburgovcov v nadživotnej velkosti. Hlbo
ký dojem v nás zanechala prehliadka kláš
tora Stams, kde sú hrobky prvých tirolských 
kniežat. 

Budeme spomínať nielen na srdečnosť 
a pohostinnosť našich hostiteľov, ale aj na 
krásu, čistotu a úpravu mesta a nábrežia rieky 
šich insbruckých priateľov u nás, budú odchs 
stretnutia budú pokračovať. 

. Veríme, že keď na jeseň privítame na-
äť s podobnými pocitmi, a že naše 

Mgr. Naděžda Hrapková, 
tajomníčka UTV UK 

Ponuka knižnice Katedry politologie 
a UNESCO Centra pre výchovu k ľudským právam 
Za účelom skvalitnenia výučby Študentov Uni

verzity Komenského ako aj výskumnej práce 
akademikov v oblasti politických vied a fudských 
práv bola minulý školský rok otvorená knižnica 
Katedry politológie filozofickej fakulty a UNESCO 
Centra pre výchovu k fudským právam Univerzi
ty Komenského. Knižnica sa nachádza v prístav
be budovy Právnickej fakulty UK na Šafárikovom 
námestí na druhom poschodí v miestnosti N 216. 

Knižnica obsahuje 1970 publikácií zo všetkých 
oblastí politológie. Prevažná časť literatúry je 
v anglickom jazyku a pochádza z darov rôznych 
nadácií, zahraničných univerzit i súkromných 
osôb. V mnohých prípadoch ide o diela, ktoré 
nie sú k dispozícii v iných knižniciach na Sloven
sku. Velké množstvo kníh bolo zakúpených 
z prostriedkov centrálnej knižnice filozofickej fa
kulty. Pre užívatelov je k dispozícii počítač s in
štalovaným programom OPAC, ktorý uľahčuje 
vyhľadávanie požadovanej literatúry podľa 

rôznych kritérií. V knižnici sú k dispozícii aj infor
mácie o príprave Computer Network s Infor
mation System. 

Cieľom vytvorenia tohto systému je intenzívnej
šie využívanie moderných informačných techno
lógií v oblasti politológie a ľudských práv. Zabez
pečí ľahký a rýchly prístup k informáciám 
z rôznych zdrojov takmer na celom svete. Umož
ní efektívnu komunikáciu akademikov a študen
tov spomínaných oblastí za účelom výmeny in
formácií, konzultácií a uskutočňovania spoloč
ných projektov. 

Bližile Informácie poskytne Katedra polito
lógie alebo priamo knižnica. 

Otváracie hodiny 
pondelok, streda, potok 8.00 - 15.00 hod 
utorok i Štvrtok 8,00 - 17.00 hod 

(ik) 

Tenisové dvorce opäť v prevádzke 
V období od 15.4 do 31.10.1995 budú opätovne v prevádzke tenisové dvorce v areáli ubytovne 

Švédske domky UK na Botanickej ul. 7. K dápozfc» pre našich pracovníkov a ich rodinných 
príslušníkov sú dva antukové a jeden betónový dvorec, a to po celý týždeň v čase od 7 00 do 
20,00 hod. 

Základné poplatky za použitie dvorce na 1 hod. pre zamestnancov (ich rodinných príelušnkov -
deti) a študentov UK sú: 
dvorec pondelok až piatok sobota a nedeľa 

7,00-12,00 13,00-20,00 7,00-20,00 
antukový 30,- Sk 40,- Sk 40,- Sk 
betónový 20,- Sk 25,- Sk 25,- Sk 

Podrobnejšie informácie obdržíte na telefónnych číslach: 
- 721 222 ubytovňa Švédtke domky U K, 
• 363 753 Centrum hospodárskych činností RUK 

Obedy 
koncom mája 

V Januárovom čísi* Našej univerzity 
sme slúblll, ž *  študentská jedáleň v bu
dov* rektorátu UK bud* vo f*bruárl opiť 
v pr*vádzk*. Prečo sa tak n*stalo a pra
co sa predlžujú rekonštrukčné práce, 
sme sa opäť opýtali Ing. Zuzany Chomo-
vej, vedúce) Strediska Inžinlerakych slu
žieb UK. 

Odhliadnúc o d  množstva potrebných sta
vebných opráv a úprav, ktoré sa počas re
konštrukčných prác nečakane vyskytli 
a stále nabalovali, najviac postup spomalil 
a skomplikoval kuchynský lapač tukov, kto
rý sme z ekologických dôvodov povinní vy
budovať. Ten však leží mimo priestorov uni
verzity, v mestských komunikáciách, 
a podľa vyhlášky Správy pozemných ko
munikácií sa výkopové práce môžu začať 
najskôr v apríli čas,  ktorý nám takto vystal, 
sme využili na iné stavebné a interiérové 
úpravy, najmä na vylepšenie kuchyne 
a vlastnej |odálne Vyšli sme v ústrety ku
chárkam - urobili sme navyše stavebné 
úpravy v prípravovni múčnych jedál, s čím 
súvisel aj prívod vody. kanalizácia a eiek 
trické rozvody, v jedálni sa pracovalo na 
novej dlážke, vydávacích pultoch, úpra
vách vstupu Teda urobilo sa naviac 
ohromné množstvo prác. s ktorými sme ne
rátali. ale ktoré by Ьокэ nelogické neurobiť, 
keď je všetko odkryté a rozbúrané Treba si 
uvedomiť, že kuchyňa a |edáleň boia pred 
niekolkýrr» desiatkami rokov zriadená г by 
valej telocvične a už vtedy vlastne predsta 
vovala provizórium bez potrebného účelo
vého príslušenstva. Preto je aj  ich rekon
štrukcia tak obtiažna a zdĺhavá. Ak sa ne
vyskytnú ďalšie nepredvídateľné problémy, 
mali by sme začať koncom mája variť 

(jh) 

Vyššie kilometrovné 
a stravné 

Od 1 apríla 1995 vstupuie do platnosti úpiava 
výšky sadzieb základných náhrad za po
užívanie cestných motorových vozidiel 
pri pracovných cestách Výška základ
nej sadzby za 1 k m  jazdy u osobných 
cestných motorových vozidiel je 3,40 Sk 
a u jednostopových vozidiel a trojkoliek 
0,90 Sk 

O d  1. mája 1995 plat  a| nová výška sa
dzieb náhrad stravného 
- ak pracovná cesta trvá 5 až 12 hodín, pat

rí zamestnancovi stravné v o  výške 
44,- Sk, 

- ak pracovná cesta trvá 12 až 18 hodín, 
patrí zamestnancovi stravné v o  výške 
70,- Sk, 

- ak pracovná cesta trvá viac ako 18 hod'" 
patrí zamestnancovi stravné v o  výške 
109,-Sk, 

- ak zamestnávateľ znemožni vyslaním na 
pracovnú cestu, ktorá trvá menei než 
5 hodín zamestnancovi stravovat sa zvy-
čainým spôsobom, môže mu poskytnut 
stravné až d o  výšky 44, - Sk 
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Programátori vo svetovej špičke 
Začiatkom marca prišla správa o veľkom medzinárodnom úspechu študentov Uni

verzity Komenského v USA. Vo finále celosvetovej súťaže univerzít v programovaní 
sa trojčlenná družstvo UK umiestnilo na 8. mieste z o  780 univerzít štyroch kontinen
tov. Družstvo tvorili študenti Matematicko-fyzikálnej fakulty UK Ladislav Kls, Pavol 
Mederly (3. ročník) a Martin Stanek (4. ročník). Spoločne nám odpovedali na niekoľ
ko otázok. 

Sme naozaj takí 

Hovorí ea o nás, že vyzeráme ako kocky. 
Tu hrana, tam hrana, kde sa človek pozrie, 
hned zbadá, kto je mattyzák a kto nie. Sme 
naozaj takí kockatí, ako sa o nás hovorí ? 
Sme stále zavŕtaní v tých svojich vzorcoch, 
mocninách a počítačoch ? Nie! 

A vieme to aj dokázat Stačí sa prist pozrieť 
každý večer na Stu ták do naSej telocvične. 
Od pondelka do nedele sa tam stále rtíečo 
deje. Či UŽ to je aerobic pre dievčatá (prípojif 
sa môžu aj chalani) posilovňa alebo kolek-
tfvne Sporty ako volejbal, basketbal, mužský 
i ženský futbal, ktoré majú avoju celoročnú 
figu. 

Vyvrcholením naéej Športovej aktivity sú 
každoročne "Dni MFF*. Aj tohto roku sa 
uskutočnili v dňoch 19. - 23. аргйа. Organi
zátorom a odborným garantom celej akcie 
je naša katedra telesnej výchovy a Športu 
a ako spoluorganizátoři niektorých súťaží 
Studentská časť AS MFF UK, známa aj ako 
ŠPAJZA. VSetko začali dievčatá svojim aero-
bícom v stredu večer a postupne pribúdali 
cfalSie Športy. Okrem tradičných Športov -
volejbal, basketbal, futbal, sottenis, Sach, 
střelba zo vzduchovky, trampolíny, plávanie, 
beh lesíkom, veslovanie a turistka (vodná 
a peSia) sa objavil a| nový, premiérový Sport 
- spoločenský tanec, ktorý obsahovat valčfc. 
polku, čardáš, čačača a rock and roll. Vyvr
cholením tejto súťaže bol spontánny spoloč
ný tanec súťažiacich, rozhodcov a divákov. 

Okrem týchto vSetkých Športových zápole
ní sa uskutočnil aj už druhý prestížny volej
balový Zápas medzi vedením fakuBy « Stu
dentskou častou akademického senátu fa
kulty. Študenti oplatili vedeniu prehru z vla-
ňajSka a po ťažkom, takmer dvojhodinovom 
boji, nakoniec vyhrali 

Vysmiatym víazom vykračoval na hrudi 
malý kockáč - cena pre vflazov, tričko s em
blémom tohtoročných Dní MFF. 

Tak čo. sme naozaj takí kockatí ako vyze
ráme ? Kde sa tofko športuje ako u nás ? 
Vďaka Ti, katedra telesnej výchovy a Sportu 
a telocvičňa - tras sa na budúcoročné dni. 

Roman Bíro 
študent MFF UK 

•Môžete nám priblížiť súťaž, vašu cestu 
do finále a čo vlastne znamená umies
tnenie na 6. až 10. mieste ? 

Súťaž organizuje Association for Compu
ting Machinery, voľne preložené Americká 
informatická spoločnosť, ktorá pokrýva 
všetky aktivity súvisiace s teoretickými 
i praktickými otázkami okolo používania 
počítačov. Spoločnosť je otvorená pre vše
tky krajiny sveta. Súťaž sa konala už dev
ätnásty krát. Spočiatku sa na nej zúčastňo
vali iba americké vysoké školy, postupom 
času aj školy z ostatných štátov. V súčas
nosti sú do súťaže zapojené vysoké školy 
zo 4 kontinentov Súťaž prebieha v 18 re
gionálnych kolách, ktorých víťazi postupu
jú do finále Súťažia trojčlenné študentské 
družstvá, ktoré sa počas piatich hodín 
snažia vyriešiť čo najrýchlejšie a čo 
najviac problémov. K dispozícii majú iba 
jeden počítač, takže základom úspechu 
je tímová práca. Naša fakulta sa súťaže 
zúčastnila po štvrtý raz. Prvýkrát pred 
6 rokmi v Holandsku, vtedy sme skončili 
v regionálnom kole. Posledné tri roky 
z regionálnych kôl v o  Varne a v Zúrichu 
sme sa vždy prebojovali do finále. V r. 1993 
v Indianapolise družstvo A. Lúčny, M. Ko-
čan a I. Malý skončilo na 20. mieste (jeden 
člen nášho tímu náhle ochorel a musel byť 
hospitalizovaný, takže sme súťažili iba 
dvaja). V r. 1994 v Phoenixe I. Malý, M. Ko-
čan a M. Stanek sa umiestnili na 10 mies
te a tento rok L. Kis, P. Mederly a M. Sta
nek na 8. mieste (6.-10. miesto podľa počtu 
vyriešených úloh, 8. miesto podľa dosiah
nutého času). 

•Kto súťaž vyhral a čo vám "chýbalo" do 
absolútnej špičky ? 
Súťaž vyhrali naši premožitelia z regionál

neho kola - študenti univerzity z Freiburgu. 
Vyriešili šesť problémov, my štyri. Spolu 
bolo osem problémov. 

•Ako dlho ste boli v USA a zoznámili ste 
sa aj s vysokoškolským prostredím ? 
Čo na vás počas pobytu v Amerike 
najviac zapôsobilo ? 
V USA sme strávili celkovo 19 dní. Z toho 

týždeň na výročnej konferencii ACM, 
v rámci ktorej sa konalo aj finále súťaže T u  
sa odohrávalo v rôznych sekciách množ
stvo aktivít Prebiehali workshopy naprík-
lad pre študentov ako si hľadať prácu, 
a mnoho dalších, úzko odborne špecializo
vaných Hádam najvýznamnejšou odbor
nou častou programu bola Turing Award 
Lecture, ktorú získali tento rok Edward 
Feigenbaum a Raj Reddy za celoživotné 
dielo v oblast umele) inteligencie Veľmi za
ujímavá bola aj výstava kníh počítačovej li
teratúry. S vysokoškolským prostredím 
sme sa stretli pri návšteve DUKE University 
v Durhame, kde sme sa oboznámili s prie
behom normálneho i postgraduálneho štú
dia a tiež veľa sme sa dozvedeli počas sú
ťaže z rozhovorov s účastníkmi 

^Vedúcim družstva bol RNDr. Michal 
Winczer, učiteľ na Katedre vyučovania 
informatiky MFF UK. Môžete prezradiť 
tajomstvo prípravy študentov na takúto 
súťaž ? Sú vynikajúce úspechy, ktoré 
v tejto resp. v podobných súťažiach do
sahujú študenti matematicko-fyzikálnej 
fakulty dielom náhody, alebo výsled
kom dlhodobej cieľavedomej práce ? 
Myslím si, že tieto úspechy nie sú náhod

né, skôr potvrdzujú, že energia vložená do 
organizovania olympiád a korešpondenč
ných seminárov sa takýmto spôsobom vra
cia Všetci členovia našich družstiev dosa
hovali pozoruhodné výsledky už ako stre
doškoláci, či už v matematických alebo me
dzinárodných programátorských olympiá
dach Pevne verím, že v budúcom roku po
tvrdia naši študenti svoju vysokú úroveň 
Bude to o to zaujímavejšie, že budeme sú
ťažiť v domácom prostredí Podarilo sa 
nám získať právo založiť v Európe štvrte re
gionálne kolo - Centrálna Európa, ktoré 
sa bude konať 11. novembra 1996 na 
MFF UK. -eí-
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Editorial 
Ľudom "láskavým" patrí 
máj. Mácha by mi určite 
vedel povedal prečo. 
Kedže sa to od neho už 
nedozviem, nebude ml 
to nikdy dost jasné. 
Ale pravdu povediac, 
s májom to láska nevy
trhla. A my s ňou tiež nie. 
Sami dobre vieme, koíko 
fažkých chvIJ nám do
káže pripravit. koíko zby
točných nádejí a skla
maní. Vie byt peknou 
potvorou, ale aj milou 
potvorkou. 
Je zbytočné klást si 
otázku "Čo je láska"? 
Milujme sa jedenást 
mesiacov v roku a len 
v máji sa na chvllu 
zastavme a popremýš-
lajme o nej. Netreba to 
však preháňal, aby 
nám zostal čas a] na 
niečo Iné. Napríklad 
NA LÁSKU... -da-

Iniobox 

4/ 

Niet tabuizovaných tém 

• V máji v o  filmovom klube 
Nostalgia oslavujú storoč
n i c u  kinematografie pre
mietaním diel takých reži
sérov ako I. Bergman, F. Fe
lln!, L. Buňuel, M. Antonioni, 
ale aj domácich filmov o d  
J. Jakubteka, D. Hanáka, či 
Š. Uhra. 

• Už a] na Slovensko sa do-
p.táva spoločnosť Farmace
ut i  bez hraníc (PSF), profe
sijná organizácia založená 
pred 10 rokmi v o  Francúzsku 
s cieľom zlepšit stav zdra
votníctva v o  svete. Súčas-
fou jej programu s ú  aj vý
m e n y  u n i v e r z i t n ý c h  š t u -
dentov. 

• Kníhkupectvo a vydava
teľstvo Malé centrum v novej 
b u d o v e  Chemicko-tech-
noiogickej fakulty S T U  po
núka študentom manage
mentu i marketingu odbor
nú literatúru a itudijné texty 
zahraničných vydavateľstiev 
Macmillan, Dryden,  A c a -
demicPress,  Oxford Uni
versity Press. 

• V študijnom centre Ječ-
menek na Vajanského ná
breží 9 pripravilo Hnutie 
zjednotenia cyklus pred
nášok s názvom PRINCÍPY. 

' 'Úprimne та zaujímajú va
še názory, i to. ako vnímate 
súčasné problémy. Váš po
hľad je úplne iný. kedže 
pred piatimi rokmi boli vlas
tne mnohí z vás ešte stre
doškolákmi." - dôvodil prezi
dent SR Michal Kováč svo
je rozhodnutie prljat pozvanie 
študentskej samosprávy 
a zasadnút si zočl-voči vy
sokoškolákom. ktorf úplne 
zaplnili priestory bratislav
ského UNIC-klubu. 

" V  rozhovore s pánom 
prezidentom neexistujú ta-
buizované témy" . - akoby 
im hodil rukavicu preziden
tov hovorca V. Štefko. ked 
otváral diskusiu. A vysoko
školáci sa ostýchali len 
úvodných pár minút. Hlav
ne študenti katedry žurna
listiky. ktorf z posedenia o 
študentských problémoch 
napokon urobili improvizo
vanú tlačovú besedu pre
dovšetkým na politické témy. 

A predsa sa niekolkokrát 
podarilo dotknúf i študent
skej problematiky. Michal 
Kováč konštatoval, že v sú
časnosti neexistuje komplex
n á  politika v o č i  mladým 
ľudom a vyjadril polutova-
nie. že sám nedisponuje 
takými možnosfami. a b y  

mohol hned účinne pomôct. 
"Z rozhovoru s pánom 

riaditeíom Onutrákom viem. 
že velkým problémom je 
ubytovanie. Študentské do
movy môžu len na 65 per
cent vyhovlet študentom. 
Pritom stále nedostatočné 
sú hygienické podmienky 
v Internátoch." - pritakával 
študentom. 

TT potvrdili že. "únik mozgov 
do zahraničia" súvisí s ne
docenením vysokoškolsky 
vzdelaných ľudí na Sloven
sku. Nelogický je prístup k 
tým mladým, ktorf by chceli 
i p o  25. roku života po
kračovat v štúdiu, ale strata 
všetkých študentských zliav 
im ich snahu prfllš kompli
kuje. ak nie úplne znemož
ňuje. 

O tom. že si prezident mal 
čo povedat so študentmi, 
svedčí I skutočnosf. že pô
vodne hodinové stretnutie 

I sa pretlahlo na trojhodinový 
rozhovor. 

"U nás veru prezident so 
študentmi nehovorí." - pre
hodil José Mora z Mexika. 
Slovenskí vysokoškoláci od
menili Michala Kováča pri 
jeho odchode zo ŠD L. Štúra 
potleskom z balkónov. 

(mim) 
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Naša anketa 
Kto to len vymyslel, že práve 
máj je lásky čas? My študenti 
sa máme radi po celý rok. T o  
sa horúce objatia len sfahujú 
z Internátnych múrov d o  u-
líc a opíjajú sa pod konármi 
rozkvitnutých drevín. Pla
zia sa po hradných múroch, 
dychtia po dráždivých lúčoch 
slnka na nábreží Dunaja, 
nenechajú na seba čakať na 
električkových zastávkach. 
Príliš veľa snenia na dne
šok? Že ame na to starí? 
Ovládol, ČI neovládol prag
matizmus aj naše ľúbostné 
vzťahy...? Skúsme to, kam 
nikto tretí nesmie, odhaliť 
pod pláštikom otázky: 

A k o  by sl reagoval(a), keby 
ťa tvoja zamilovaná polovička 
pozvala na romantickú prvo
májovú prechádzku do če
rešňového aadu? 

Monika (21), F1F UK:  Keby 
bolo času a keby mal ten sad 
už vyhliadnutý... Učím sa na 
Státnice, takže by s o m  sa 
nerada zaoberala j e h o  hľa
daním. 

Jara (21), FIF UK:  Prečo nie? 
A l e  Ja nemám takú romantickú 
polovičku, pozval by ma ešte 
tak k počítačom. Je to skôr 
praktický vzťah a čerešňový 
sad asi nehrozí. 

Rado (21), FaF UK:  P o  prvé, 
Ja nemám zamilovanú polovič
ku a po druhé, patrilo by sa, 
aby som Ju Ja pozval. Láska 
bez romantiky, to nie Je ono. 
Keby ma pozvala ona, zname
ná to, ž e  ma veľmi ľúbi. 

Andrea (22), FIF UK:  D o  
čerešňového sadu ma to vO-
bec neláka. 

Jaro (20), PF UK:  Ja by som 
bol šťastím celý bez seba. 

Katarína (23), PdF UK:  Prijala 
by som a nechala by som sa 
pobozkať pod rozkvitnutým 
stromom, lebo to sa na prvého 

j mája robí. 

Majo (20), MFF a Zuzana 
(19). PF: No, my sme také 

j romantické duše, takže VWÍTH 
radi. Kde je  tu čerešňový sad? 

Tak sa len tešme, ako sa tam 
všetci postretáme. 

Zaznamenala: 
D. K R Š Ä K O V Ä  

Túto stranu pr ipravi l i  Studenti katedry žurnal ist iky FIF U K  p o d  v e d e n í m  Kataríny HoAadlkovoj  


