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Škoda, ž *  sme nemohli navštíviť vašu 
univerzitu ešte pred seminárom. Stretnu
tie bolo pre nás cennou praktickou 
skúsenostou - povedali na záver návštevy 
Univerzity Komenského zástupcovia za
hraničných vysokých škôl a experti 
OECD, účastníci medzinárodného seminá-

Za hranice 
všedných dní 

Dovolenka в prázdniny Dve rôzna zne
júce slová s rovnakým obsahom. Vani« 
z nich vôňa mora, horských lúk. tretých 
malín, smrekov a dubákov, vôňa levan
dule pri vidieckej chalupe. Presvitá nimi 
slnko, teplo, pohoda, oddych, gumujú sa 
tiene všedných pracovných a Studijných 
dní nabitých zhonom a stresom. 

O dovolenke alebo prázdninách sníva
me celý rok. Dms ui räame iba dni, ke
dy odhiírm do zásuvky klúče od kance
lárií, vrátime internátne izby, krdy nebu
deme musief ráno načas vstaval, stíhať 
termíny a kedy si budeme móct roM Iba 
to, čo sami chceme. 

Kaidý máme svoje plány, ako preiije-
me dni volna. Želáme vám, aby sa do 
bodky naplnili tak ako ste si vysnívali, 
v príjemnom a ničím netušenom ovzdu
ší. Aby ste sa vrátili domov zdraví, opále
ní, oddýchnutí а spokojní. 

Tešíme sa na stretnutie opií v sep
tembri, 

Vaia redakcie 

ra "Koncepcia perspektívneho systému fi
nancovania vysokoškolského vzdelávania 
na Slovensku", ktorý sa pod gesciou Minis
terstva školstva SR konal v Bratislave 
v dňoch 24. - 26. mája 1995. 

Delegáciu finančných expertov prijal 
v podvečer dňa 26. mája rektor UK prof. 
MUDr. J. Švec, DrSc., za prítomnosti pro
rektorov a kvestorky UK. Vedenie školy 
predstavilo hosťom univerzitu, jej fakulty 
a ostatné súčasti. Ťažiskom rozhovoru však 
bol systém financovania slovenských vyso
kých škôl a konkrétne UK. Zahraniční od
borníci boli oboznámení so štruktúrou, výš
kou a stupňom primeranosti ročne prideľo

vaných finančných prostriedkov a so 
spôsobom ich rozdefovania na lednotlive 
rozpočtové miesta. Zvlášť podrobne bola 
prediskutovaná situácia v oblasti vedy, ve-
decko-výskumných grantov, spolupráca 
vysokých škôl so SAV a modely vedeckei 
výchovy. V tejto súvislosti experti konšta
tovali nevyrovnanost podmienok pre 
vedeckú výchovu na vysokých školách 
v porovnaní so SAV a prisľúbili vypra
covať odporúčania, ako situáciu zlepšiť 
Predmetom rozhovoru bola i práca 
managementu univerzity, postup a vý
znam zavádzania kreditového systému 
štúdia. Qh) 

Zasadnutie Konferencie rektorov slovenských vysokých Škôl, ktoré sa v dňoch 18 a 19 ma ja 
uskutočnilo na pôde Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, schvalio s Predsedníctvom Rady vyso
kých škôl SR spoločné vyhlásenie Konštatuiu v ňom, Je po rokoch totalitného reíimu sa v no
vembri 1989 do našei vlasti vrátila sloboda, a to ai vďaka vysokým Sk olam. c h  študentom a učíte 
lom Vysoké školy sú ledným z garantov demokracie, slobody, humanizmu a tolerance a je ch 
nezastupitelným právom i povmnosfou tieto hodnoty obhajoval Su nosnetom vzdelanosti, vedy 
a kultúry a zároveň aj zárukou prosperity naroda Verní princípom akademckych slobôd neus4u 
leme sa zasahovat do politiky, ale naše funkcie na čele najvyšších vedeckých a vzdelavacch « -
štitúcii nás oprávňuiú a súčasne zavazujú vyjadřovat sa k zasadnym otazkam spoločenského de 
nia, uvádza sa dálei vo vyhlásení Vychádzaiuc z týchto skutočnosti podpeam ŕlenovia a rektori 
v plnei miere rešpektuiú demokratcky zvolené a konstituované organy tegetatrvnei a exekutrvnet 
moci. Vyjadrujú však svoje hlboké znepokojenie nad eskaláciou napatia na políckej scene SR 
Členovia Predsedníctva Rady VS a rektori Vš uv*a|u spoločné stretnutie s ustavnými čníelmi SR 
prezidentom, predsedom vlády a predsedom NR SR v snahe pomôcť rieS< otvorene problémy na 
še| spoločnosti 

Hlavným bodom rokovania konferencie bola pripravovaná novela zákona o vysokých školách 



Na aktuálnu tému 

Koncom apríla 1995 obdržala Univerzita Komenského z Ministerstva školstva SR rozpis rozpočtu na rok 1995 v celkovej výške 
790,2 mil.  Sk vrátane provizória. Vzápätí  |eho rozdelenie prerokovalo vedenie UK, rozpočtová komisia Akademického senátu UK, 
porada kvestorky a tajomníkov fakúlt, následne kolégium rektora a A S  UK. Vdáka kritériám, ktoré pre rozdelovanie univerzitného 
rozpočtu boli prijaté a postupne  sa uplatňujú u ž  tri roky, prebehlo jeho schvaľovanie v atmosfére konsenzu, rozdelenie rozpočtu 
bolo akceptované jednomyselhe, bez zmien. Môžete nás, pani kvestorka, bližšie informovať o rozpočte U K  na tento rok ? 

Finančný rozpočet j «  rozdelený do niekolkých relatívne samostatných 
kapitol, paragrafov, z ktorých najdôležitejšie sú vecné neinvestičné vý
davky (VNV), mzdy, hmotný investičný majetok (HIM), finančné pros
triedky na vedu a príjmy do Štátneho rozpočtu. Stručne k jednotlivým 
kapitolám a paragrafom. 

Položka rozpočtu vecné neinvestičné výdavky na prevádzku školy 
a študentských domovov (par. 4018 a ďalšie) predstavuje finančný prídel 
určený na chod školy, prevádzku 
budov, na úhradu nákladov spoje
ných s pedagogickým procesom 
ako i na krytie vecných neinves
tičných potrieb teologických sú
častí UK, študentských domovov 
a jedální, technických služieb 
a nákladov r>a zahraničné kontak
ty UK. Nie sú do nej zahrnuté 
mzdy ani V N V  na vedu. Celkový 
objem týchto prostriedkov pre 
tento rok je 152 766 tis. Sk, čo je 
70,4 % sumy, ktorú sme mali 
v upravenom rozpočte roka 
1994. Z tejto čiastky je 7 343 tis. 
Sk účelovo určených z úrovne ministerstva školstva, ktoré nemožno po
užiť iným spôsobom. Ide о I mil. Sk viazaný na krytie potrieb Kňazského 
seminára v Košiciach ako novej súčasti UK, 3 900 t is  Sk predstavuje 
splátku za leasing počítača Convex, 2 420 tis. Sk je určených na úhrady 
štúdia poslucháčov Slovenskej armády a 25 tis. Sk je vyčlenených na re
fundácie D P H  za I .  štvrťrok. Ďalšia účelová čiastka - 7 270 tis. Sk je re
zerva, schválená na úrovni U K  a odložená na krytie havárií a nepředvída
telných udalostí. Z nej každoročne čerpáme asi 20 % ,  zostatok sa v ok
tóbri delí medzi súčasti UK. 

Po odpočítaní týchto účelovo viazaných položiek ostáva na delenie 
V N V  I 38 I 5 I  tis. Sk. Z tohto objemu sa odčítajú fixné výdavky, ktoré 
jednotlivé súčasti U K  potrebujú pre zabezpečenie pedagogického pro
cesu, na nájom, elektrickú energiu, telocvične, bazény, opravy apod 
Zostatok sú variabilné výdavky určené na nákup materiálu, učebných 
pomôcok, kníh, časopisov, cestovné a iné - v tomto roku predstavujú 
28 603 t is  Sk. Práve z tejto položky sa každý rok vyčleňuje určitá čiast
ka (pre rok 1995 platí dohoda 20 % ,  čo je 5 720 tis. Sk), ktorá podlieha 
kriteriálnym úpravám, t.j. podľa výkonu fakulty a jej akreditácie. Inak kri
tériá sú k dispozícii u tajomníkov fakúlt a zástupcov jednotlivých súčastí 
U K  v AS UK. 

• A k o  t o  vyzerá so mzdovými prostriedkami ľ Odzrkadľujú spo
ločenský tlak na skvalitnenie odmeňovania pedagogických pra
covníkov ľ 

Mzdové prostriedky (par. 4018 a ďalšie), t o  je tá "radostnejšia" 
časť rozpočtu. N a  mzdy (bez vedeckých pracovníkov) sme dostali 
396 629 t i s  Sk, čo je o 63 mil. Sk viac ako vlani. Z celkového objemu 
mzdových prostriedkov sú vyčlenené ostatné osobné náklady v o  výške 
7 037 tis. Sk - aj táto položka bola zvýšená. V rámci nej je účelovo urče
ných 400 tis. Sk na dofinancovanie potrieb cvičných učiteľov pre fakulty 
vychovávajúce aj pedagógov (PedF, FiF, MFF, PrirF, FTVŠ). D o  vlast
ných mzdových prostriedkov v celkovej výške 387 852 tis. Sk patri 
I 740 tis. Sk programu Phare a 15 733 tis. Sk, čo je čiastka viazaná mi
nisterstvom školstva na realizáciu novely o mzdách, ktorú očakávame 
к I .  septembru N a  rozdelenie teda ostalo 372 I 19 tis. Sk Z celkového 
plošného rozpisu miezd podlieha 20 % kriteriálnemu deleniu - podľa 
akreditácie fakúlt - a táto čiastka predstavuje dnes už 61 044 tis Sk Na
pr fakulty zaradené Akreditačnou komisiou do skupiny "A" získavajú 
týmto rozpisom index rastu miezd I 15,47, fakulty v skupine "B" 11 2,37 
A ďalší príklad: pedagogická fakulta postupom zo skupiny "C* do skupiny 
"B" získala len na mzdách o 232 tis. Sk viac. 

• Dostal sme viacej prostriedkov aj na nákup hmotného inves
tičného majetku ? 

Celkove sme v tejto položke dostali I 3 580 tis. Sk, čo je oproti pred
chádzajúcemu roku viac len o 250 tis. Sk Štruktúra týchto prostriedkov 

pre vedu a ostatné potreby je zhruba rovnaká ako vlani. V celkovom prí
dele sú dve účelové položky - 294 tis. Sk na refundáciu D P H  uplatnenú 
v priebehu I.štvrťroka a 150 tis. Sk pre projekt Schola ludus Zvyiná su
ma bola kriteriálne rozdelená, a to  podľa výkonu - vedeckej i pedagogic
kej náročnosti jednotlivých fakúlt 

A keďže sú aj také súčasti UK, ktorých výkon sa nedá merať a je 
neporovnateľný, je potrebné najprv vyčleniť prostriedky pre centrál

ne financované súčasti UK vráta
ne ŠD a ŠJ Pre potreby ich in
vestičných nákladov sa každoroč
ne vyčleňuje suma pohybu|úca 
sa od 7 - 8,5 % V tomto roku prí-
del I mil. Sk znamená 7,36 % 
z úhrnného objemu týchto pros
triedkov. A j  v tejto položke 
sa vopred vyčleňuje rezerva, 
schválená v o  výške 7 % (950 tis 
Sk). Treba uviesť, že nepoužitý 
zvyšok všetkých rezerv (t.j par 
4018 a ďalšie V N V  a par 4 0 I 8  
HIM) sa k 31. 10. 1995 rozputtí na 
súčasti UK. Treba zdôrazniť щ to, 

že v mzdách, či už na par 4018 alebo par 2001 sa га  úrovni školy nevy
tvárajú žiadne rezervy 

• U ž  prvé správy o rozpočte slgnaizovai katastroAcku situáciu 
vo finančnom zabezpečení vedy. Aká je skutočnosť F 

Správy neklamali. Veda zaznamenáva najhoršiu rozpočtovú situáciu 
Rozpis vecných neinvestičných výdavkov na vedu predstavuje v tomto 
roku 9 500 tis. Sk. Po odrátaní 6 400 tis. Sk účelovo určených na 
štipendiá PGŠ. ostáva na celú univerzitnú vedeckú činnost menej n e i  
3 100 tis. Sk. 

N a  mzdy vedeckých pracovníkov máme k dispozícii 40 100 tis. Sk, čo 
je o 6 400 tis. Sk viac ako vlani. Z toho účelovo určené mzdové pro
striedky v o  výške 182 tis. Sk dostal opäť projekt Schola ludus а 180 tis 
Sk fakulta managementu na prijatie prvých vedeckých pracovníkov. 

N a  štipendiá pre postgraduálnych študentov sme obdržali 6 400 tis. 
Sk, čo znamená, že požiadavky fakúlt môžeme v tomto roku splniť iba 
na 63 % .  

•Univerzita ako rozpočtová organizácia je povinná odvádzať 
príjmy do štátneho rozpočtu. A k ý  máme plán na tento rok ľ 

Pre rok 1995 máme predpísané odviesť do štátneho rozpočtu 
40 504 tis. Sk. Oproti schválenému rozpisu r 1994 sa príjmy zvýšili 
o 75 % .  Zatiaľ platí, že ak by sme povinné príjmy do štátneho rozpočtu 
neplnili, napr. odviedli о IC mil menej, o túto sumu by sa nám znížil cel
kový limit prostriedkov na prevádzku školy Pri rozpise príjmov boli pr
výkrát použité kritériá a nie 'indexová metóda" U ž  dnes vieme, že niek
toré súčasti UK nebudú môcť rozpísané príjmy naplniť Preto bolo prija
té uznesenie kolégia rektora, potvrdené aj AS UK, že rozpis príjmov 
a jeho plnenie bude podľa stavu k 30. júnu prehodnotené Je tiež možné, 
že celkový pohľad na tvorbu príjmov ovplyvní prísľub premiéra a že 
školstvo si bude môcť svoje príjmy ponechať 

•Predpokladám, že vedenie U K  nemôže byť s týmto rozpoč
tom, ktorý je de facto nižši ako v roku 1994, spokojné. 

Vedenie UK už protestovalo na ministerstve školstva, l e  rozpočet 
v tejto podobe je neprijateľný a že žiadame úpravu U ž  dnes je zre|mé. 
že ani jedna fakulta nevydrží do konca roka s pridelenými finančnými 
prostriedkami na prevádzku a že nastane podobná situácia ako vlani, ke
dy bolo potrebné v septembri sanovat rozpočty všetkých vysokých 
škôl. 

• D ň a  12. mája sa stretol premiér viády SR s niektorými zástup
cami základných, stredných a vysokých škôl Ovplyvnia výsled
ky tohto rozhovoru plnenie rozpočtu U K  už  v tomto roku ľ 

T o  zatiaľ nevieme, v najbližšom období má byť údajne problematika fi
nancovania školstva, najma osobné príplatky pedagogických pracovní
kov, riešená na úrovni vlády SR. ( jh)  

hovoríme dnes 

s kvestorkou univerzity 
Ing. Zorou Dobríkovou 
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"Analýza vývoja rozpočtu U K  od roku 1991 potvrdzuje, že pokračuje deklinácia a albani-
zácia slovenského vysokého školstva všeobecne a tým aj konkrétne UK. Fakty dokazujú, 
i e  ide o postupujúci trend a nie náhodný jav" konštatoval v úvode svojho vystúpenia na 
kolégiu rektora a v Akademickom senáte U K  začiatkom mája prorektor pre rozvoj U K  
prof. Ing. Ferdinand Devinsky, DrSc. Z jeho rozboru, podloženého grafmi, vyberáme: 

•Celkový rozpočet školstva SR  v roku 1994 predstavoval 18,6 mld. Sk, z toho vysoké školy dos
tali 2,6 mld. Sk, teda približne M % Pre rok I99S z úhrnného rozpoťtu ikolstva 24,7 mld. Sk bo
lo vysokým školám pridelených 3,1 mld. Sk, čo predstavuje zhruba I I % .  Len pre porovnanie: to
horočný rozpočet vysokých i k ô l  v Č R  je v prepočte približne 8,7 mld. Sk. čo znamená, že v ČR 
pripadá na I študenta zhruba 63 000 Sk, v SR 44 400 Sk. 

• Rozpočet Univerzity Komenského bol za posledné 4 roky najvyšší v roku 1992 a rozdiel medzi 
tohoročným rozpočtom predstavuje mínus 69 mil. Sk. T o  je ročný rozpočet dvoch menších fakúlt, 
napr súčet rozpočtov FaF a JLF v Martine, alebo približne 70 mil. Sk je ročná potreba lekárskej fa
kulty v Bratislave. Z tohto zorného uhla možno povedať, že už došlo vlastne k likvidácii jednej veľ
kej fakulty UK. Suma rozpočtu, ktorú má U K  pridelenú na tento rok - 790,2 mil. Sk - je na prvý po
hľad impozantná Avšak 165,8 mil. Sk (38,6 % )  z nej predstavujú povinné odvody do sociálneho 
a poistných fondov, ktorých výšku nemôže U K  ovplyvniť. A výsledná čiastka - 624,4 mil. Sk - je 
nižšia ako vlani. 

•Dramaticky klesajú výdavky na prevádzku školy. Kým v roku 1991 tvoril v rozpočte objem vec
ných neinvestičných výdavkov (VNV)  333,4 mil. Sk, v roku 1995 je t o  iba 162,2 mil. Sk, čo je zní
ženie o viac ako 50 % .  V zásade možno uviesť, že o čo sa znížil rozpočet na V N V  (о 171,2 mil. 
Sk), o t o  sa zvýšil objem mzdových prostriedkov (о 173,5 mil Sk). 

• Vecné neinvestičné výdavky na vedu predstavujú na tento rok pre UK  (bez grantov) 9.5 mil. 
Sk (v r. 1992 16,5 mil. Sk), z toho 6,4 mil. Sk je určených na štipendiá študentov PGŠ. N a  inštituci
onálnu vedu na celej U K  ostáva 3,1 mil. Sk. Pri dnešnom počte 438 vedeckých pracovníkov to zna
mená, že v priemere každý z nich má na vedeckovýskumnú činnosť mesačne len 589,80 Sk. 

• Počet zamestnancov U K  klesá, dnes zamestnáva univerzita 4914 pracovníkov (v roku 1991 
5100 pracovníkov). Ročná obmena je asi 1000 ľudí, čo predstavuje 20 %-nú fluktuáciu v organizá
cii. Podľa medzinárodných porovnaní znamená viac ako 10 %-ná výmena nestabilitu organizácie 
a musíme priznať, že z personálneho hľadiska môže byť UK teda považovaná za nestabilnú 
organizáciu. 

• P o č e t  študentov  U K  rastie. Dnes študuje na univerzite vo všetkých formách štúdia zhruba 
22 500 študentov, zatiaľ čo napr v roku 1991 t o  bolo asi 17 000. Vzostup za posledné 2-3 току 
nie je taký prudký ako v minulosti, dostávame sa do vyrovnaného stavu, daného priestorovými, 
personálnymi a finančnými limitmi Stabilizuje sa i záujem o štúdium na UK. Počet prihlášok zostáva 
prakticky na úrovni rokov 1993 а 1994 - okolo 22 000. Signiľikantný však je počet fyzických uchá
dzačov o štúdium, kde U K  zaznamenala v roku 1994 mierny pokles, aby sa zasa v roku 1995 počet 
uchádzačov opäť zvýšil. T o  je varovný signál, naznačujúci, že sa začína saturovať klasický spôsob 
výučby a že treba inovovať edukačné programy I ketf v tejto chvíli dopyt ešte štvornásobne prevy
šuje ponuku, je na mieste sa zaoberať perspektívnou architektúrou UK. 

•Priložený graf znázorňuje percentuálne zastúpenie jednotlivých položiek rozpočtu UK. Po odpo
čítaní miezd, odvodov do fondov, investícií a štipendií PGŠ ostáva na vlastnú prevádzku školy a štu
dentských domovov menej než 20 % z celkového rozpočtu. (jh) 

Rozpočet UK v roKu 1998 

ЧИФ/ UK cxbxn. 431.73 

Sk 

Z iniciatívy Vedeckei rady UK sa na našei univerzite zrodila nová 
tradícia tradícia profesorských prednášok Jej zámerom je vytvoril 
prestížne fórum, na ktorom budú naši profesori prezentovať nielen svote 
podnetné myšlienky, ale aj brilantný štýl prednesú, aby každé stretnutie 
bolo vedeckým, itelektuálnym. spoločenským a estetickým zážitkom 
Prvá z cyklu profesorských prednášok v podaní prof JUDr. Vladimíra 
Mathernu, DrSc., z Právnickej fakutty UK na temu Slovenské trestné 
právo perspektívy a vývojové trendy odznela v Aule UK drta t |una 
a naplnila všetky očakávania Pocity poslucháčov najvýstižnejšie vyjadril 
rektor UK prof. J. Svec. ked na záver autorovi poďakoval slovami: "Táto 
aula zažila už neieden pekný koncert, ale toto bol koncert intelektu" 
škoda len, že túto vzácnu příležitost nevyužilo viacej členov našei 
akademickej obce 

Kolégium rektora o rozpočte 

Dňa 8 m á j a  z a s a d a l o  K o l é g a j m  rekto
ra U K ,  a b y  posúdäo n á v r h  rozdelenia fi
nančných prostriedkov, pridelených 
Univerzite K o m e n s k é h o  n a  rok 1995. 
P o  obsiahlej diskusií kolégium rektora 
návrh schváli lo b e z  z m i e n  a o d p o r u i i t o  
jeho predloženie Akademickému sená
tu  UK.  

O e o c i á J n y c h  p r o b l é m o c h  

S k u p i n u  pracovníkov z o  sociálne) ob
lasti г Howardsk% umver5ö^ v o  Wash
ingtone D.  C .  přivdala f 6 .  mája  katedra 
sociálnej práce P e d a g o g i c t e j  íakulty 
UK. HosSa v r á m a  súboru seminárov 
ZO sociálnej  о Ы а з й  představi l i  j k o i u  so
ciálnej prác® « a  H o w a r d s k e j  univerzite, 
n o  težtskovými t é m a m  seminárov boB 
sociálna s t a r o s S v o e t a  sociálne problé
m y  i n t e r n á c i a m i  nabité podujat ie 
skončäo r o z d á v a n í m  certSkátov. 

Predseda 
Akreditačnej komisie z UK 

16. m á j a  v l á d «  S f l  vymeriavate n o v ú  
AkraeStačnú komfení. J e j  p r e d s e d o m  s a  
tstaf d o c .  P h O f .  J á n  Kaótůt,  DrSc., z ka
tedry s lovenského j a z y k a  a tóeratúry 
Pedagogickej  tóruÄy U K  

Dar evanjelickej fakurte 

Stretnutím s predstaviteľní  Evanjelic
k e j  cirkví JLv. n a  Síove«sfcu a Evanjelic
kej  bohosloveckej  fakuSý U K  z a č a l  
24. m á j a  generálny ta jomník  Svetového 
luteránskeho z v a »  Dr .  Sshmaef * f o k o  
dvo jdň o v ú  návštevu S R .  N a  sfeetnui 
generálny biskup Evanjel ickej cirkvi  
a.v. J .  FSo zdôraznä v ý z n a m  Evanjelic
kej  bohosloveckej  lakutty U K  a upozor
n i  я а  u ž  nepostačujúce priestory. V tej
t o  súwsiosS ocartä p o d p o r u  Svetového 
luteránskeho z v ä z u ,  ktorý s a  rozhodol  
poskytnúť n a  výstavbu n o v é h o  komple
x u  fafcuÄy v Bratislave 7 5 0  0 0 0  americ
kých dotárov. 

N o w  d o k t o r i  a d o c e n t i  

N a  s lávnostnom zasadnut í  Vedeckei  
rady U K  dfta 2 9  mája  o d o v z d a l  rektor 
U K  prof. MUOr J .  $VBC, DrSc.. d iplomy 
3 n o v ý m  d o k t o r o m  v i e d .  3 6  kandidá
t o m  vied, 5 absolventom postgraduál
neho doktorandského Štúdia a dekréty 
1 0  n o v ý m  docentom. 

Promócie seniórov 

Slávnostnou promóciou u k o n č i  dfta 
t .  j ú n a  svoje  trojročné étudtum postu-
c h á &  Univerzity tretieho v e k u  pri UK. 
V Aule  1 Ж  diplomy prevzalo 2 7 2  absol
ventov 13 o d b o r o v  Štúdia U T V  
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S E N Á T  S C H V Á L I L  R O Z D E L E N I E  R O Z P O Č T U  

Za prítomnosti rektora UK prof. MUDr. J. Šveca, 
DrSc., proraktora pre rozvoj UK prof. Ing. F. Devín
skeho, DrSc. a kvestorky UK Ing. 2. Dobrikovej за 
dňa 9. mája riiiei Akademický senát UK, aby aKo 
hlavný bod programu prerokoval Návrh na ročné 
rozdelenie finančných prostriedkov university na 
rok 1985. Zasadnutie otvoril a viedol predseda 
AS UK RNDr, Ivan Ostrovský, CSc, 

V úvode k predloženému návrhu rozdelenia rozpočtu medzi sú
časti UK vystúpili prítomní predstavitelia vedenia univerzity, vy
svetlili finančnú situáciu školy a slovenského vysokého školstva 
vôbec a objasnili jednotlivé položky rozpočtu. Senát konštatoval, 
že ročné rozdelenie prostriedkov bolo pripravené podľa platných 
kritérií a po diskusii návrh schválil bez zmien. 

Súčasne však odporučil rektorovi UK, aby univerzita požiadala 
MŠ SR o vyčlenenie financovania projektu Schola ludus v roku 
1996 z rozpočtu UK a o úpravu rozpočtu na rok 1995 vo výrazne 
nedostatkových finančných položkách, najmä: 

- zvýšiť vecné neinvestičné výdavky, 
- zvýšiť prostriedky na vedu, 
- zvýšiť prostriedky na štipendiá PGŠ, 
- podporiť rozvojové programy (nové aktivity, najmä na FM), 
- podporiť základné dofinancovanie Kňazského seminára v Ko

šiciach, 
- zvýšiť prostriedky na skvalitnenie bezpečnosti a ochrany pra

covísk, 
- zvýšiť prostriedky na skvalitnenie bezpečnosti a ochrany zdra

via pri práci, 
- zvýšiť mzdové prostriedky 

Súčasne požiadať o zníženie predpísaných príjmov a možnosť 
čerpania z ich prekročenia 

Ďalej AS UK vyslovil požiadavku, aby Rada vysokých škôl 
SR ihned požiadala MŠ SR o zaslanie Návrhu Zákona NR SR, 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých 
školách a ktorý bol po medzirezortnom pripomienkovaní 
postúpený na Legislatívnu radu vlády SR Návrh zákona treba 
zaslať akademickým senátom vysokých škôl a fakúlt, aby 
mohli k nemu zaujať stanovisko 

(•I. |h> 

Nezainteresovaný si možno položí otázku: Prečo práve 

Kanadská nadácia [lidských práv ? Pretože táto organi

zácia usporiada v tomto roku už po 16. raz medzinárod

ný letný tréningový program pre členov mimovládnych 

organizácií z celého sveta, na ktorom sa pravidelne 

zúčastňujú aj členovia Katedry UNESCO našej univerzi

ty. Prostredníctvom osobných kontaktov sa spolupráca 

s touto nadáciou rozvinula do takej miery, že sa rozhod

la usporiadať konferenciu po prvý raz v strednej a vý

chovnej Európe práve u nás, v Bratislave. 
Na podujatí sa zúčastnili pracovníci mimovládnych organizácií z regiónu stredovýchod-

nej Európy, ako aj odborníci na problematiku lúdských práv z renomovaných kanadských 
univerzít, ktorí spolupracujú s nadáciou. Zaujímavá bola najmä konfrontácia rozličnej opti
ky videnia problémov zo strany kanadských odborníkov a expertov zo stredovýchodnej 
Európy. Kanadský pohľad na problematiku sprostredkoval hlavne seminár o multikultura-
lizme, ktorý sa uskutočnil 24 mája s podporou VelVyslanectva Kanady v Českej a v Slo
venskej republike Multikulturalizmus, ktorý je, zdá sa, optimálnym riešením problémov 
v mnohoetnickom prostredí Kanady, nemožno, samozrejme, aplikovať v úplne odlišných 
podmienkach krajín strednej a východnej Európy, ale môže sa stať východiskom pre ob
dobné postupy. Experti z mimovládnych organizácií strednej a východnej Európy infor
movali ostatných účastníkov hlavne o problémoch utečencov a národnostných a etnic
kých menšín, ktoré v tomto regióne jednoznačne dominujú Za všetkých treba spomenúť 
Marka Nowického a Danutu Przywaru z poľského Helsinského výboru, ktorý je najúspeš
nejšou mimovládnou organizáciou v našom regióne Z kanadskej strany si zvláštnu pozor
nosť zaslúžia profesori Seymour Wilson (vedúci Katedry politických vied), Magda Opalski 
a Piotr Dutkiewicz z Carletonskej univerzity v Ottawě 

Prirodzene, že konfrontácia rozličných pohľadov obohatila program rokovania a to, že 

sa stretli odborníci z akademickej pôdy s expertmi z praxe mimovládnych organizácií pris

pelo k vzájomnej informovanosti a výmene poznatkov 
Mgr. Peter Prladka 

Katedra UNESCO pre výchovu k lúdským právam 

úspešná 
Koncom marca navštívili rektor UK 

prol. MUDr. J. á vec, DrSc., a prorektor 
pra rozvoj UK prol. Ing. F. Devínsky, 
DrSc., tri kanadsko univerzity, aby 
podpísali zmluvy o spolupráci. Po ná
vrate sa redaktorka Smeny opýtala 
rektora UK prof. J. Šveca na výsledky 
Ich pracovnej cesty: 

-»Podarilo sa vám podpísať zmluvy 
s kanadskými univerzitami tak, ako 
ste sl to predstavovali ? 

Naše očakávanie sa naplnilo Navštívili 
sme tri kanadské univerzity, v Ottawě 
Carleton University a University of Otta
wa a Torontskú universitu a rokovali 
sme aj s predstaviteľmi vlády provincie 
Ontario, kde, ako je známe, je najviac 
koncentrovaný akademický život 

-•A konkrétne ? 

Podpísané zmluvy nám dávajú mož
nosť výmeny študentov a učiteľov Ka
nadská strana má mimoriadny záu|em 
o štúdium slavistiky na našej univerzite 
Máme už prvé informácie, že kanadskí 
študenti by mali prísť na letné kurzy sla
vistiky na známu Studia Academica Slo-
vaca Veľmi radi by tiež privítali učiteľov 
a študentov na Ústave pre štúdie 
o strednej a východnej Európe na Car
letonskej univerzite, kde sme získali pr
vé prihlášky pre študentov, ktorých by 
sme tam radi vyslali Musíme však za
bezpečiť reciprocitu a doriešiť niektoré 
otázky týkajúce sa financovania týchto 
pobytov najmä v súvislosti s cestovným 

(Smena, 2. mája 1065) 

DEMOKRACIA A ĽUDSKÉ PRÁVA 
V dňoch 22. - 27. mája 1995 sa na pôde Univerzity Komenského 

uskutočnite medzinárodná konferencia Demokracia a lUdské práva 
v strednej a východnej Európe, ktorú usporiadali Kanadská nadácia 
pre ftjdskó práva a Katedra UNESCO pre výchovu k ľudským právam 
Univerzity Komenského. Podujatie bolo jedným z radu událost, ktorý
mi si naša univerzita pripomína 50. výročie založenia Organizácie spo
jených národov. 
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U N I V E R Z I T N Á  B I B L I O G R A F I A  
S T A V  К 1 5 . 3 . 1 9 9 5  

V predchádzajúcom príspevku o bibliografii Univerzity Komen
ského [1] s o m  prislúbil pokračovanie, ktoré má obsahovať správu 
o výsledku prvej periodickej zberovej etapy (s plánovaným termí
nom ukončenia 15.3.1995) ako aj ďalšie informácie o problé
moch, technike a možnostiach nášho zberového mechanizmu. 
Najprehľadnejšiu informáciu o stave bázy poskytne nasledu

júca tabulka, ktorá je skrátenou verziou tabulky generovanej 
počítačom po uzavretí zberovej etapy. 

V riadkoch j e  uvedené naplnenie jednotlivých kategórií prác, pri
čom pôvodné zatriedenie pochádza buď od autora práce alebo 
zberového pracovníka a malo by byť overené prodekanom prís
lušnej fakulty, ktorý v úlohe správcu fakultnej databázy má právo 
na korekciu zatriedenia chybne zaradených prác. Spomínané krá
tenie tabulky znamená, ž e  tu sú uvedené len najdôležitejšie kate
górie, ktoré predstavujú rozhodujúce ukazovatele, zatiaľ čo ostat
né sú zhrnuté d o  umelo vytvorenej kategórie "Ostatné práce". 
T a m  sa dostali napríklad preklady a umelecké práce, ale aj výs
kumné správy a články uverejnené v dennej tlači, pokiaľ autori tr
vali na ich zaradení d o  databázy. 

V jednotlivých stĺpcoch sú vyčíslené počty záznamov podľa roku 
vydania, s výnimkou prvého stĺpca Rxx, kde sú zaradené staršie 
práce, ktoré sa d o  databázy dostali v súvislosti s ich citovaním po 
roku 1989 alebo tým, že na niektorých pracoviskách (napríklad na 
FaF UK) bol podniknutý pokus o zber d o  hlbšej minulosti. Opaku
jem, že našou prvou ambíciou bolo zozbierať záznamy o prácach, 
ktoré boli publikované o d  roku 1990 (včítane) a o prácach, ktoré 
v tomto období boli citované. 

Súčty uvedené v riadku "Spolu v IKS" sa vzťahujú k hornej časti 
tabulky a ako všetky čísla uvedené pri jednotlivých kategóriách 
označujú počty záznamov, ktoré sú úplné a sú prístupné aj 
v PUB-IKS UK. (Posledným symbolom bude označovaný modul 
evidencie publikácií v Informačnom a komunikačnom systéme 
UK.) Po predchádzajúcej (0-tej) zberovej etape celkový počet ta
kýchto záznamov bol 11 602, teraz ich je 19 699 Tieto záznamy 
ďalej budeme označovať ako A-záznamy (akceptované). 

V riadku 'Nezaradené d o  IKS' sú uvedené neúplné prípadne ne-
zatriedené záznamy, ktoré sú síce zachytené v o  fakultných data
bázach, ale ešte nemohli byť zaradené d o  PUB-IKS UK. Tieto zá
znamy budeme ďalej označovať ako X-záznamy. V ďalšej zbero
vej etape ich treba doplniť alebo opraviť alebo zmazať, aby sa po 
jej skončení spolu s novovloženými N-záznamami mohli presunúť 
medzi A-záznamy. 

V poslednom riadku tabulky "Spolu v EVIPUB" sú súčty A 
a X-záznamov. Fyzicky tieto záznamy sú uložené v o  fakultných 
bázach a sú spracovávané zberovým programom EVIPUB. Po 

skončení 0-tej zberovej etapy súčet A a X-záznamov bol 19 659 
Po prvej etape toto číslo stúplo na 23 234. 

K celej tabulke treba však dôrazne pripomenúť, že v dnešnom 
stave je viac obrazom stavu bibliografickej databázy UK, ako rea
listickým obrazom publikačnej produkcie. Väčšina fakúlt ešte spo
chybňuje úplnosť svojej bázy v o  vzťahu k celému obdobiu 1990 
až 1995, takže dá sa očakávať nielen samozrejmý rast v stĺpcoch 
R94 a R95, ale aj v starších ročníkoch. 

V druhej periodickej zberovej etape, ktorá bude 
končiť 15.10.1995, by sme sa mali priblížiť k ideál
nemu stavu, keď sa databáza stane realistickým 
obrazom publikačnej činnosti UK a ďalšia práca 
s ňou sa bude môcť zamerať len na odstraňovanie 
chýb a dopĺňanie aktuálnych prírastkov. Otvore
ná zostáva ešte otázka označenia jednotlivých 
záznamov symbolmi vedeckých projektov, v rám
ci ktorých príslušné práce vznikli. Vyriešenie 
tejto otázky je však viazané na vytvorenie vhod
ného systému signovania všetkých riešených 
projektov. 

Záverom by som chcel odpovedať na nie-
kotko otázok okolo techniky zberu. Snáď 
najvhodnejšie bude sledovať cestu jedného zá
znamu od autora až do PUB-IKS UK. Predstav
me si reálnu situáciu. Na fakulte v knižnici je inšta
lovaný zberový program EVIPUB a v pamäti po
čítača je celá fakultná databáza, ktorá obsahuje 
A a X-záznamy a pripadne aj ďalšie "stupne 
zrelosti" záznamov Vyvoláme na obrazovku prázd
ny formulár, vyplníme d o  neho údaje o prinese
nej publikácii a odošleme ho Teraz je niekolko 
možností: 

- Systém žiada doplnenie nejakých údajov Ak mu ich doplníme 
v plnom rozsahu jeho žiadosti, priradí novému záznamu stupeň 
zrelosti N; ak mu ich odmietneme, záznam zostane neúplný 
a dostane stupeň zrelosti X. 

- Nasleduje kontrola duplicitnosti. Systém hľadá v pamäti stroja 
záznamy, ktoré majú nejaké podobné znaky s práve vloženým 
záznamom. Ak také záznamy nájde, predloží nám príslušné 
podozrivé dvojice a požiada nás o vyjadrenie Ak ide len 
o zdanlivú duplicitu, systém prijme obidva záznamy Ak ide 
o skutočnú duplicitu, musíme rozhodnúť, ktoré znenie záznamu 
je lepšie. 
Výsledkom tohoto procesu je alebo plnohodnotný N-záznam, 

ktorý čaká na zaradenie do PUB-IKS UK alebo neúplný X-zá-
znam, ktorý čaká na doplnenie, po ktorom sa automaticky stáva 
N-záznamom. Na konci zberového obdobia správca fakultnej da
tabázy potvrdí správnosť všetkých N-záznamov a celú fakultnú 
bázu odošle správcovi univerzitnej bázy. Na tomto stupni prebeh
ne signovanie N-záznamov a ich prevedenie na A-záznamy, pri
čom ich kópie sa súčasne zavádzajú d o  systému PUB-IKS UK. 
Fakulte sa vráti upravená báza EVIPUB, ktorá bude slúžiť ako zá
klad v ďalšom zberovom období 

Z uvedeného je zrejmé, že PUB-IKS UK báza je vždy menšia 
ako EVIPUB báza, ktorá obsahuje aj X-záznamy v rôznom stupni 
rozpracovania. Navyše program EVIPUB poskytuje bohatšie služ
by, menovite vyhľadávanie, možnosť opráv a tvorbu tlačových vý
stupov. O sprístupnení týchto služieb každému záujemcovi po-
núknem informácie v ďalšom príspevku, aby sa vytvorila aspoň 
malá protiváha ku všetkým nepnjemnostiam. ktorými Vás zber za
ťažuje. 

Dobrú informáciu o službách systému IKS a v ňom aj o bloku 
PUB-IKS UK nájdete v práci [2]. 

D oc RNDr. Svetozár Kaiavský, C Sc., 
prorektor UK pre vedu a výskum 

Literatúra: 
(1) Kaiavský S : Univerzitná Mjlogiafia Ako zečaf. Neia unwett«» 

Vol.XU/8 (1994/95) str. 12-13 
(2) Mederty P . Mederty P Stačí napeaf IKS , Edičné centrum MFF 1Ж 

Bratislava. 1995 (pozri str. 17-18) 

Názov kateoórle Й и  R R91 R82 вез «94  R95 Spotu 

Vedecké monografie 
dómácé 82 48 34 56 52 36 1 309 
zahraničné e 10 5 21 26 5 0 шшш 
Vedecké práce v & 
domáce 

•SGpiioct 
2 1 «  

а zborn 
805 

(koch 
820 993 953 778 15 6622 

zahraničné 652 . 275 353 380 St 4 333 3 2510 

Pub ované pozvané referáty na konferenciách 
211 domáce 17 24 17 55 59 38 0 211 

zahraničné 13 10 6 37 27 37 mm* 130 

Publikované príspevky na konferenciách 
domáce 640 221 131 264 302 28* i 1843 
h r a n i č n é  80 . sä mm 90 156 226 154 i 784 

VŠ učebnice 3 2  18 16 36 30t 9 0 151 

Skriptá m «8 113 tS4 140 85 6 768 

Odborné práce 644 210 229 353 352 288 12 2068 

Ostatné práce 806 402 647 864 733 745 14 4210 

Spotu v IKS 5311 2268 2461 3369 3414 2803 53 19699 

Nezaradené do K S  1492 383 421 483 488 264 4 3535 

Spolu v EVIPUB 6803 2671 2882 3852 3902 3067 57 23234 
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Univemlta Komenského regionálnym centrom kanadských štúdii v Európe * Viac možností pre pedagógov 
I Študentov + Pripravuje sa nový študijný program * Ďalší lektori sú vítaní * 

Európska konferencia kanadských štúdií 
V dňoch 21. - 24.4.1 »95 sa usku

točnila na Univerzít* Komenského 
a v Budmericlach prvá celoeurópska 
konferencia zástupcov Centier pre 
kanadské štúdiá na európskych uni
verzitách. Na konferencii, ktorú zor
ganizovali Kanadské štúdiá Univerzi
ty Komenského v spolupráci s Európ
skou komisiou pre kanadské štúdiá 
sa zúčastnili zástupcovia zo 14 krajín. 
Každú krajinu zastupoval jeden učiteľ 
a aspoň jeden študent 

Konferenciu otvoril rektor UK prof. MUDr. 
Juraj švec, DrSc. a úvodný prejav pred
niesol kanadský veľvyslanec Alain Dudoit. 
S hlavným referátom vystúpil prof. Des
mond Morton z McGill z univerzity v Mon
treale. 

V rámci konferencie sa uskutočnili tri 
stretnutia. 

Stretnutie skupiny zástupcov post-
•komunlstických krajín strednej a vý
chodnej Európy potvrdilo, že kanadské 
štúdiá vo všetkých týchto krajinách zápasia 
s rovnakými problémami. Na stretoutí sku
piny západoeurópskych krajín sa ich zá
stupcovia dohodli na pokračovaní spoloč
ných projektov a na príprave vydania eu
rópskej učebnice. Na spoločnom střetnuti 
oboch skupín sa hovorilo o histórii kanad
ských štúdií, založených v západoeuróp
skych krajinách už pred 20 rokmi a o prob
lémoch s realizáciou kanadských štúdií 
v post-komunistických krajinách. 

Zástupcovia šiestich post-komunisti
ckých krajín strednej a východnej Euró
py (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, 
Rumunsko, Slovensko a Slovinsko) sa 
dohodli na nasledovných konkrétnych 
formách ďalšej spolupráce v tomto re
gióne. 
•Kanadské štúdiá Univerzity Komenského 

sa stávajú regionálnym centrom pre ďalší 
rozvoj kanadských štúdií v Európe. 

•Kanadské štúdiá Univerzity Komenského 
budú dostávat všetky európske ako aj 

medzinárodné časopisy o Kanade. 
V rámci regiónu sa bude uskutočňovať 
výmena informácií o knižničných fon
doch. 

•Založil sa cestovný fond pre učiteľov 
a študentov, získali sa už peniaze na jeho 
administráciu. 

•Účastnícke krajiny sa dohodli, že budú 
spoločne žiadaf kanadskú vládu o pride
lenie štipendií do Kanady. Pridelené šti
pendiá si potom rozdelia medzi sebou. 

•Účastnícke krajiny sa dohodli, že ich zá
stupcovia sa každý rok zúčastnia na zá
padoeurópskom seminári kanadských 
štúdií pre postgraduálnych študentov. 

•Zástupcovia kanadských štúdií z Nemec
ka ponúkli možnosť využívať fondy Kniž
nice J. F. Kennedyho v Berlíne a zúčast
ňovať sa na každoročnej konferencii ka
nadských štúdií po nemecky hovoriacich 
krajín. 

Všetci účastníci sa zhodli, že konferencia 
prispela k zjednoteniu záujmov kanad
ských štúdií v Európe Kanadské štúdiá 
môžu byť svojimi skúsenosťami s kanad
ským multikulturalizmom prínosom pre 
zjednocujúcu sa Európu Na druhé) strane 
stredná Európa môže štúdiá obohatiť svo|i-
mi poznatkami o emigrácii do Kanady kon
com 19. a začiatkom 20 storočia, ako aj 
v období druhej svetovej vojny. 

Konferencia bola dôležitým medzní
kom aj pre ďalšiu činnosť Kanadských 
štúdií UK, ktoré sa tak stali regionálnym 
centrom. Ich podpora z Kanady ako aj zo 
strany západoeurópskych centier bude 
pokračovať. Naši študenti sa budú môcť za
pojiť do siete kanadských štúdií v Európe. 
Už dvaja študenti UK sa zúčastnili na me
dzinárodnej konferencii v západnej Euró
pe, odteraz môžeme vysielať na takéto 
konferencie viacerých účastníkov. Traja na
ši študenti sa zúčastnili aj na konferencii 
v Budmericiach. 

Kanadské štúdiá UK budú pravidelne 
a systematicky navštevovať odborníci na 
kanadskú literatúru z centier v susedných 
krajinách a naši učitelia sa budú zúčastňo-

Úiastníci konferencie 

STEVE LEE, organizátor konferencie spolu 
s rektorom UK prof Švecom 

vat kanadských štúdií na ostatných univeí-
zrtách regiónu 

Dostali sme možnosť rozšíriť aktrvrty i po
nuky a stať sa tak ešte atraktivnějším a nav 
števovaneišim centrom (V tomto semestri 
sme zaznamenali 900 návštev študentov.) 

Jedným z najvýznamnejších výsledkov 
celoeurópskej diskusie bola jednomyseľná 
zhoda v potrebe multidisciplinárneho prís
tupu, ktorý umožňuje študentom, učitelbm 
i bádatefom hlbšie pochopiť kanadské reá
lie. Na našej univerzite sa to premietne 
v novom študijnom programe pre školský 
rok 1995-96 Na zápočet sa bude vyžado
vať absolvovanie prednášok z geografie, 
histórie, politiky, žurnalistiky, jazykov a li
teratúry. Viacerí naši učitelia prejavili záu
jem prednášať vo francúzštine alebo v slo
venčine literatúru Quebecu, čím sa rozšíri 
francúzska časť kanadských štúdií. 

PhDr. Alojz Keníž, CSc., riaditeľ Kanad
ských štúdií UK, pripravuje program štúdia 
i dalších aktivít pre budúci školský rok Uví
ta ponuky učitefov UK na prednášky z geo
grafie, histórie, politiky, žurnalistiky, anglic
kého a francúzskeho jazyka a kanadskej li
teratúry. 

Záverom by sme chceli pozvat 
všetkých záujemcov o kultúru a reálie 
Kanady n «  návštevu nášho Centra 
pre Kanadské štúdiá ne Univerzite 
Komenského, ktoré má sídlo na Pa-
i w w k é j  Uttel é. 4 (telefón: 31« «73, 
tax: 361 56?) «ко aj rw pravidelné 
prednášky, ktoré a «  konajú každý 
štvrtok o 1«,00 h v budov* Rektorátu 
UK. 

Steve Lee, organizátor konferencie 
Centrum pre Kandeké štúdiá 

Univerzity Komenského 
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10. mája 1995 mala slovenská 
vedecká komunita z oblasti 
hlavne chemických, ale i farma
ceutických a biologických vied 
vzácnu příležitost střetnut sa 
s popredným európskym a sve
tovým vedcom, profesorom Col-
lége d e  France v Paríži, riadite
ľom Laboratória supramolekulo-
vej chémie na Univerzite Luisa Pastéura v Štrasburgu, nositeľom 
Nobelovej ceny za  chémiu za  rok 1987 - profesorom Jean 
Marl* Lehnom. 

Vedeckú prácu prof. Lehna charakterizuje široký bádateľský 
obzor. J e  autorom viac ako 450-tich vedeckých publikácií, ktoré 
siahajú o d  teoretickej organickej chémie cez ligandovú chémiu, 
molekulárne receptory, bioorganickú chémiu až  po fotochémiu 
a solárnu energiu. Prof. Lehn sa zaslúžil predovšetkým o syntézu 

dlstaitovaf 
a študentmi 

molekúl, ktoré napodobňujú živé, 
chemické a biologické funkcie mo
lekúl v živých organizmoch. Tieto 
molekuly v kombinácii s prenáša
čom neurónov - acetylcholínom sú 
zodpovedné za chemický prenos 
nervových signálov v ľudskom 
mozgu a nervovom systéme Via
ceré jeho posledné práce sa zaobe

rajú oblastou supramolekulovej chémie, ktorej je spoluzakla
dateľom. 

A práve oblasti supramolekulovej chémie bol venovaný takmer 
5-hodinový kurz, ktorý viedol prof. Lehn v Aule UK. 

Pri tejto príležitosti odovzdal rektor univerzity prof. J. Švec 
výnimočnému hosťovi, prof. J. M. Lehnovl v Rektorskej sieni 
Pamätnú medailu UK ako ocenenie výsledkov Jeho vedeckej 
práce. (jh) 

Pokraču jeme v o  v ý m e n e  názorov n a  t é m u  

ш SYSTEM • ало es nie 

Prírodovedecká fakulta UK je pripravená na kreditový systém 
Ako reakcia na článok 1. prorektora UK 

prof.RNDr. Hrnčiara, DrSc., "O zavedení kredito-
vého systému Štúdia na UK* boli v aprílovom čís
le Našej univerzity publikované dva odlišné prís
pevky. V podstate kladný ohlas zo strany FTVŠ 
a odmietavé stanovisko Lekárskej fakulty UK. Aj 
z toho je vidieť, že najschodnejšou cestou pri 
realizovaní kreditového systému nemôže byť uni
fikovaný celouniverzitný systém, ale postupný 
prechod na kompatibilný systém so zachovaním 
špecifických prvkov jednotlivých fakúlt. 

Prírodovedecká fakulta od šk. roku 1990/91 
opustila klasický systém výučby a hodnotenia 
a zaviedla bodovací systém. V tomto roku budú 
končiť prví absolventi päťročného magisterského 
štúdia, ktorí absolvovali celé štúdium podľa bo
dovacieho systému. Tento systém obsahuje 
väčšinu prvkov kreditového systému, naviac zoh
ľadňuje dôležitosť jednotlivých predmetov vyš
šou alebo nižšou bodovou hodnotou. Povinné 
predmety, absolvovanie ktorých je potrebné 
k profilu jednotlivých odborov a špecializácií (asi 
70-80% predmetov) majú predpísaný minimálny 
počet bodov, ktoré študent musí získať Voliteľné 
predmety nemajú predpísanú spodnú bodovú 
hranicu, je však predpísaný minimálny celkový 
počet bodov potrebný k postupu, štúdium |e za 
tiaľ organizované po ročníkoch, ktoré v piípade 

neúspechu v jednotlivých povinných predme
toch alebo zisku celkového predpísaného počtu 
bodov je možné opakovať. Nebol by však prob
lém uzatvárať väčšie časové etapy, napr. 3-ročný 
bakalársky medzistupeň, ktorý sme v odbornom 
štúdiu už na fakulte zaviedli. Profilové - povinné 
a voliteľné predmety ako aj ich bodovú hodno
tu určuje v jednotlivých odboroch príslušná 
sekcia. 

Flexibilitu a individuálnu profiláciu umožňuje 
stále väčšia ponuka voliteľných predmetov a po
tešiteľné je, že po vzájomnej dohode pribúdajú 
ponuky aj z iných fakúlt, či už v rámci UK alebo 
z STU. Podobne ako na lekárskei fakulte časť 
predmetov musí byt absolvovaná blokovým 
spôsobom, hlavne terénne práce z biológie, 
geológie a pod. Osvedčili sa a| blokové pokroči
lé cvičenia z chémie, kedy sa na minimálnu ne
vyhnutnú dobu sústredia špičkové prístroje 
a aparatúry a študentom |e umožnené na nch 
pracovať Systém prehľadne rieši ai problém tzv. 
mozaikových predmetov, na ktorých participujú 
viacerí učitelia, kde každý za svoju časľ pridelí 
určitý počet bodov Stále viac učiteľov hodnotí 
študentov na základe jedného alebo viacerých 
testov, ktoré pokrývaiu celú šírku problematiky 
v danom predmete a poskytnu študentom rovna
ké podmienky Potreba získať aspoň minimálny 

počet bodov aj v cvičeniach a seminároch núti 
študentov systematicky študovať v priebehu ce
lého semestra, čím sa dosiahne skrátenie klasic
kého študijného obdobia a získané vedomosti sú 
trvácnejšie. Kompabbilnosť so zahraničnými ško
lami sa dá dosiahnuť vyjadrením výsledkov per
centuálnou úspešnosťou 

Náročnosť na administratívu je probtém vý
lučne technický Pri dobre ťungujúcom počta-
čovom programe by bolo možné zvládnuť evi
denciu študentov aj prehľad o bodoch či kre
ditoch. 

Celkove dobré päťročné skúsenosti s bodova
cím systémom na prírodovedeckej fakulte dovo
ľujú vysloviť presvedčenie, že fakulta bez väčších 
problémov môže prstúpiť na hlavné zásady kre
ditového systému v rámci cetej UK. Je potrebne 
však zdôrazní, že úplný prechod na kredíovy 
systém vyžaduje ústretove kroky od nadeoch 
orgánov, ktoré súvisia hlavne s dostatočnými ft. 
nančnými zdtoimi Vo všetkých odboroch je to 
dostatočný počet kvalifikovaných vedecko-peda 
gogckych pracovnkov. dobre vybavene kntfr»-
ce a v experimentálnych odboroch ai dobre vy
bavené laboratória 

Doc. RNDr Pavol Zahradník. CSc.. 
Doc RNDr Ludmila Žurkov*. CSc., 

študijná prodekanka 
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г, októbra 1 ees uplynie 100 rokov o d  narodenia univerzitného profesora PhDr. Otakara Vočadiu, prvého profesora anglis
tiky na  UflfVétzlt«  Komenského a na Slovensku vôbec. 

"Osobnosť profesora Vočadiu má svoje pevné miesto v histórii naše} univerzity a my dákujeme nielen za  to, čo vykonal pré 
n a i u  Alma mater, ale hlboko et vážime aj jeho celoživotné dielo, ktorým významne obohatil kultúrny fond našich národov" od-
zn»to na étretnutí a vnučkou prof. Vočadiu, Slečnou Carollnou Vočadlovou, ktorá navštívila našu univerzitu dňa 3. apríla a pri-
ntMl* portrét « o j h o  starého otca. V mene rektora univerzity prijal slečnu Vočadlovú I. prorektor UK prof. RNDr. Pavol Hrn
čiar, DrSc., za prítomnosti dekana filozofickej fakulty doe. PhDr. Jána PauHnyho, CSc. a prof. PhDr. Jozefa Olexu, CS«, 

Vďaka, pán 

torát obhájením dizertačnej práce 
o Shakespearovi, ktorý sa mu napo
kon stal celoživotným údelom. 

N a  univerzitnú dráhu sa prof. Vo-
čadlo pripravoval v Londýne, kde ako 
docent na School of Slavonic Studies 
dobudoval české a slovenské oddele
nie. Tam sa vlastne začala jeho me
dzinárodná kariéra ako filológa i ako 
odborníka na anglickú literatúru. Po
pri pedagogickej práci rozširoval v anglickej verejnosti poznatky o mla
dom československom štáte. V roku 1924 sprevádzal po britských 
ostrovoch Karia Čapka, zoznámil ho s poprednými anglickými spisova
teľmi, o čom Čapek podáva svedectvo v o  svojich Anglických listoch. 

V rokoch 1928-29 nasledoval pobyt v Spojených katoch amerických 
a v Kanade, prednášky na Kolumbijskej univerzite a vyše päťdesiat pred
nášok na dalších amerických a kanadských univerzitách. Po návrate do
mov a po smrti keltológa prof. Josefa Baudiša, ktorý na Komenského 
univerzite zaviedol prvé prednášky z angličtiny, prišiel v roku 1933 do 
Bratislavy, kde sa habilitoval prácou o súčasnej anglickej literatúre a začal 
budovať anglickú a americkú knižnicu novovytvoreného anglického se
minára. V roku 1936 dosiahol profesúru a stal sa prvým puncovaným 
anglistom na Komenského univerzite a na Slovensku vôbec. Ale už 
31. decembra 1938 musel Slovensko opustiť. Učil na Karlovej univerzi
te, avšak po uzatvorení českých vysokých bol nútený utiahnúť sa na vi
diek a venovať sa vedeckej práci. Odmietol výhodné ponuky americ
kých univerzít, ostal doma a verejne vystupoval proti nacizmu. Za svoje 

postoje bol deportovaný do Terezi
na, potom do koncentračných tábo-

0 0 0 r o v  v Osvienčime a Buchenwalde, 
kde strávil zvyšok vojny a len zázra
kom unikol smrti. 

Po skončeni vojny, po ročnom 
pôsobení na Cambridgskej univerzi
te, kde sa zaslúžil o založenie docen
túry českej reči a literatúry, sa vrátil 
na Kariovu univerzitu do Prahy 
Avšak už v r i  950 bol ako pedagóg 
umlčaný a musel odísť do dôchodku. 
Začal intenzívne pracovať na shakes
pearovskej tradícii a v roku 1964 
dostal povolenie vycestovať na jubi
lejnú shakespearovskú konferenciu 
v Stradforde nad Avonou. kde pred
nášal shakespearológom celého sve
t a  Pamätnú diamantovú medailu, 
ktorú mu v roku 1972 udelil The 
Institute of Linguistics v Londýne, 
však osobne prevziať nemohol, za

stupovala ho na slávnosti |eho 8 ročná vnučka Karolína 
Diapazón vedomostí prof Vočadiu bol úžasne široký a je nesmieme 

ťažké roztriediť všetky jeho príspevky a zhodnotiť jeho mnohostranné 
aktivity Doma bol známy ako anglista ale v Anglicku a USA mal povest 
slavistu Bol literát aj lingvista a v pokojných mierových časoch pred 
2. svetovou vojnou zastupoval čs vedu na významných medzinárodných 
konferenciách a kongresoch 

Meno prof Vočadiu nenájdeme v príručkách am encyklopédiách, ne
zdobí ho nijaká vedecká hodnosť, nijaké vyznamenanie od čeritých či 
slovenských vysokých škôl alebo ČSAV. Uznania a ocenenia jeho vedec
kej práce sa mu však dostalo v zahraničí - akademický titul honoris causa 
a menovanie za doživotného člena King' s College, Cambridge Po je
ho smrti v roku 1974 londýnske Times uverejnili obsiahly nekrológ 
a cambridgská univerzita vydala rozsiahle ocenenie jeho života 
a diela. 

(spracované z podkladov prof. PhDr. fozefa Olexu, CSc) 

Univ. prof. PhDr. Otakar 
Vočadlo sa narodil v juhočeskom 
meste Klatovy, v rodine, kde po ge
nerácie bola profesionálne pestovaná 
znalosť jazykov. Starý otec bol prvým 
českým docentom francúzštiny na 
Karlovej univerzite, otec, romanista 
a klasický filológ, ovládal 24 jazykov 
Syn pokračoval v tejto rodinnej tradí
cii a do svojich 18 rokov sa naučil asi 
20 jazykov. Jazyky študoval aj na uni
verzite a v roku 1921 dosiahol dok-

K prúdom pedagogiky, ktorá hľadá 
a uplatňuje netradičné cesty výchovy 
a vzdelávania detí a mládeže, patrí aj wal-
dorfská pedagogika. Táto nachádza po
stupne aj u nás priaznivcov a šíriteľov v o  
všetkých typoch škôl od materských až po 
vysoké - a to  najmä na fakultách pripravujú
cich budúcich pedagógov. 

Waldorfská pedagogika vyzdvihuje v škole do
minantné postavenie učiteľa, pretože jej úspech 
závisí predovšetkým od silnej individuality, zapá
lenia a entuziazmu pre slobodnú výchovu za
bezpečujúcu zdravý, harmonický vývin každého 
dieťaťa. Učiteľ waidorfskej školy prechádza špe
ciálnou prípravou, vychádzajúcou z antropozo-
fie, ktorú rozvinul R Steiner (1861-1925), za
kladateľ waidorfskej pedagogiky V jeho diele je 
osobnosť učiteľa vykreslená ako "milovaná auto
rita" s umeleckými predpokladmi, s remeselnou 
zručnosťou a zmyslom pre prácu a komunikáciu 
s deťmi. 

Dôležitú úlohu pri výchove slobodnej osob
nosti má v o  waidorfskej pedagogike telesná vý
chova Výučba telesnej výchovy je veľmi široko 
spojená s formami vyučovania v iných predme
toch Z antropozofie vychádzajúce poňatie di
daktiky a metodiky telesnej výchovy si kladie za 
cieľ podporovať telesný vývin dieťaťa a spájať ho 

s prebúdzaním vedomia, vytvárať predpoklady 
pre vnímanie priestoru, harmónie z pohybu, 
spájať cit a fantáziu tak, aby pohybová činnosť 
nebola len snahou o športové výkony a súťaže
nie. Zmysluplným, veku primeraným pohybom 
má školská telesná výchova viesť k zdravému 
prebudeniu vlastného vnútra dieťaťa Výchovný
mi postupmi rozvíja aj sociálne spôsobilosti detí. 
vedie ich k rešpektu voči odlišnosti, rozvf|a so
ciálnu bdelosť, slušnosť a ochotu pomáhať 

Bob to predovšetkým snaha sprostred-
kovať poznatky a nové Informácie pedagó
gom a študentom z tejto oblastí, ktoré 
viedli vedenie FTVŠ U K  (dekana doc 
RNDr. A. Zrubáka, CSc., a prodekana doc. 
PhDr. M. Kipsa, CSc.,) prijať ponuku Aso
ciácie priateľov slobodných waldorfských 
škôl v Bratislave (p. D. Menschyovej a Dr. 
Matulčíkovej, CSc.,) a umožniť realizáciu 
kurzu waidorfskej pedagogiky na akade

mickej pôde FTVŠ U K  so špeciálnym za
meraním na vyučovanie telocviku a Bot-
hmerovej gymnastiky, ktorej základy vy
tvoril F. Bothmer (1883-1941) - učiteľ teloc
viku v prvej waidorfskej škole Systém je 
rozpracovaný na súčasné podmienky w j -
dorfských škôl rozšírených po celom svete 
Teoretické základy waidorfskej peda

gogiky objasnil a prehĺbil zaujímavou 
prednáškou na tému "Waldorfská škola • 
škola v pohybe' spojenou s diskusiou z a  
účastí asi 200 študentov i pedagógov dňa 
20. 3. 1995 doc. Michael Neue, vedúci se
minára učitelov telesnej výchovy waidor
fskej školy v Heldenhelme, Brenze (SRN). 
Súčasne oboznámil záujemcov s činnosťou wai
dorfskej školy v Heidenheime V dalších dňoch 
pokračoval seminár praktickými ukážkami teles
nej výchovy zameranej na I a 2 stupeň škoiy. 
do ktorých sa zapojili i študenti Tento seminár 
bol len malou ukážkou waidorfskej pedagogiky, 
ktorá sa snaží prispieť k harmonizácii osobností 
detí a mládeže a pôsobiť proti |ednostranným 
negatívnym vplyvom intelektuálne a technokra
ticky zameranej civilizácie súčasnej spoločnosti 

PhDr. Anna PavKková, CSc.. FTVŠ U K  
D. Menschyová, Asociácia priatefov 

slobodných waldorfských škôl 
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V ROUSKU RASTIE ZÁUJEM O SLOVENČINU 
Slovakistika v zahraničí má dlhú tradíciu 

a i súčasné tendencie potvrdzujú, 2e slo
venčina, najmä v súvislosti s nedávnymi 
geopolitickými zmenami v našom regióne, 
si na zahraničných univerzitách získava 
stále pevnejšie postavenie. Do povedomia 
sa dostáva tiež prostredníctvom činnosti 
lektorátov slovenského jazyka a kultúry, 
ktoré majú na jednotlivých uni
verzitách špecifický charakter 
a zameranie. 

V Poľsku doteraz oficiálne 
existujú dva lektoráty, a to 
na JagelovakeJ univerzite 
v Krakove, na Sliezske] uni
verzite v Katoviciach a od šk. 
roku 1995-96 sa otvára nový 
lektorát na Univerzite vo Var-
iave. Najdlhšiu tradíciu má 
slovakistika na Jagelovskej 
univerzite, kde lektorát sloven-
okóho jazyka pôsobí od roku 
1965. Slovenčina sa tu pred
náša ako študijný odbor naj
mä zásluhou domácich slova-
kistov a vyslaného slovenské
ho lektora. V roku 1986 vznikol 
lektorát slovenského jazyka 
a kultúry na Sliezskej univerzi
te v Katoviciach, kde pôsobí 
slovenský lektorát na Inštitúte 
slovanských filológií so sídlom 
v Sosnovci, ktorý v súčasnosti riadi prof 
Emil Tokarz. Slovakistika sa tu vyučuje ako 
odbor v rámci slavistického štúdia, najčas
tejšie v kombinácii s iným jazykom. Výučbu 
lingvistických a literárnovedných disciplín 
zabezpečujú erudovaní domáci slovakisti 
prof. H. Ivaničková, doc. A. Blusc a dve 
frekventantky doktorandského štúdia. 
Praktické cvičenia vedie lektorka dr. Elena 
Králíková. V súčasnosti študuje v Sosnovci 
až 65 slovakistov a je veľmi potrebné pos
kytnúť im možnosti študijných pobytov 
a kurzov na slovenských vysokých ško
lách. Študenti slovakistiky z Katovic doteraz 
využili výhodnú ponuku Ústavu jazykovej 
a odbornej prípravy zahraničných študen
tov UK a absolvovali krátkodobé a semes-
trálne stáže v jeho zariadeniach. Na prog
rame sa podielali aj prednášatelia z Filozo
fickej fakutty UK. Naše univerzity spolupra
cujú tiež v rámci projektu CEPUS, ktorý 
umožňuje mobilitu študentov i vědeckope
dagogických pracovníkov. Niekolko štu
dentov Sliezskej univerzity sa zúčastnilo na 
letnom seminári Studia Academica Slova-
ca. Vzhľadom na veíký záujem o pobyt na 
Slovensku by uvítali väčší počet pridele
ných miest. 

Práve kvôli prehĺbeniu osobných kontak
tov i s cieľom získaf informácie takpove
diac z prvej ruky, zorganizoval Inštitút 
slovanských filológií v spolupráci s veľ
vyslanectvom SR v Poľsku, Maticou slo
venskou a Univerzitou Komenského Po-
ľsko-slovenské stretnutie, ktoré sa usku
točnilo 28. a 29. apríla 1995 na póde 
Sliezskej univerzity v Katoviciach. 

Príspevky pozvaných hostí z Matice 
slovenskej sa dotýkali postavenia Sloven
ska v stredoeurópskom priestore a posla
nia Matice slovenskej v predvečer štátnej 
samostatnosti, ktoré predniesol Ing. V. 
Repka. Živú diskusiu vyvolala úvaha Mgr. 
M. Mihállka na tému Národná kultúra a čo 
s ňou. 

Filozofickú fakultu UK na podujať repre
zentovali členovia katedry slovenského ja
zyka a katedry slovenskej literatúry a lite
rárnej vedy. K ideovým a estetickým otáz
kam súčasnej slovenskej poézie vystúpil 
prof. V. Marčok, s najnovšími tendenciami 
v slovenskej próze oboznámil poľských slo
vakistov dr. L Čúzy. 

V bloku Slovenčina ako cudzí jazyk infor
movala dr. J. Pekarovičová o činnosti Me
todického centra SAS a o súčasnom stave 
zahraničnej slovakistiky a dr. L Žigová re
ferovala o výučbe cudzincov na FiF UK 
a o poslaní oddelenia slovenčiny ako cu
dzieho jazyka. 

Aktivity UJOP UK predstavili doc. A. Gaj
doš, dr. T. Igazová a Mgr. D. Kováčiková. 

Besedu za okrúhlym stolom viedol pred
seda Kultúrno-sociálnej spoločnosti Če
chov a Slovákov v Poľsku prof. Jozef Čon-
gva, známy právnik a výborný slovakista 
Na besede sa tiež zúčastnil vervy slanec 

SR v Poľsku Marián Ser-
vátka, ktorý inicioval vytvo
renie slovenského lektorátu 
na Sliezskej univerzite a bol 
jeho prvým lektorom. Vo 
svojom príhovore poukázal 
na rezervy a bariéry v slo
ven sko-pofekých kultúrnych 
a hospodárskych kontak
toch, ktoré pramenia pre
dovšetkým v nedostatočnej 
vzájomnej informovanosti 
Preto vyzval poľských slova
kistov na spoluprácu pri pre
zentovaní slovenskej kultúry 
v Polsku, najmä prostredníc
tvom prekladov súčasnej 
slovenskej literatúry K lep
šej orientácii môžu prispieť 
jednak študijné pobyty na 
Slovensku, ale rozhodne aj 
prednáškové kurzy sloven
ských vedcov a pedagógov 
v Poteku Vzhľádom na 
prudké zmeny v oblast ter

minológie požiadali potekí slovakisti o po
moc pri zabezpečení nových terminologic
kých slovníkov, aktuálnej slovakistickej lite
ratúry a súčasnej beletrie 

Stretnutie s poľskými slovakistami naskyt
lo mnoho príležitostí vymeniť si odborné 
a pedagogické skúsenosť a nadviazať pria
mu spoluprácu medzi našimi univerzitami 
v prospech budovania kvalitnej zahraničnej 
Slovak isťky. 

PhDr. Jana Pekarovičová 
Metodické centrum 

Studia Academica Sto vacs 

P U B L I K Á C I E  
vydané Vydavateľstvom U K  

v mesiaci máj 1995 

Skrípti: 
Beňuika,  J. a k o l :  Anatómia pre medziodborové štúdium I 88,-

B lanári k, P. a k e l :  Farmaceutická botanika II 104,-
Fendekové, M. a kol:  Základy hydrogeológia Н 8 , -
FoWn, M. - Komorník, J.: Hodnotenia a optimalizácia pokusov v analytickej chémii 4é,-

Horváthová, E.: Úvod do etnológia 72,-
Mráz, P. a kol:  Anatómia pre medziodborové Štúdium II 98,-

Nandrásky, K :  E bed Jahve 49,-
Paviov, S.: Fyziológia iivočíchov a človeka 86,-
Sokoiik, J.: Laboratórne cvičenia a výpočty zo vieobecnej a anorganickej chémie 101,-
Tandlchová, E.: Didaktika anglického jazyka 76,-
Trebatická, H. - Huttová, M. Angttcký jazyk. Prekladový seminár T a x t y l  43,-

Monografie: 
Mládok, D. i  Vegetácia ŠPR Ďumbier 22,-

Srdečne ďakujeme 

Metodickému centru Studia Academica Siovaca pri FiF UK 
a Ústavu jazykovej a odbornej prípravy UK, našim priateľom z dru
žobnej Univerzity Komenského, ktorí spolu s predstaviteľmi Matice 
slovenskej nám pomohli zorganizovat Slovensko-poľské stretnutie 
Všetkým, ktorí prišli medzi nás a svojím príspevkom nás chceli lep
šie zorientovať v chápaní slovenskej kultúry а slovenského národ
ného života ktorí nám priblížili aktivity a možnosti svojich praco
vísk. Osobitne ďakujeme veľvyslancovi SR v Poľsku p. Mariánovi 
Servétkovi za cenné informácie o poľsko-slovenských vzájomných 
vzťahoch i ponuknuté pracovné možnosti pre končiacich absolven
tov slovakistiky v Sosnovci. 

Chceli by sme vás ubezpečit, že sme vďační za každú možnost 
bližšie spoznal kultúrne reálie Slovenska a budeme sa snažit využit 
každú příležitost na ich spropagovanie u nás v Poľsku. 

Slovakisti Inštitútu slavistiky 
Sliezskej univerzity v Katoviciach 
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Predstavujeme i. Ortopedickú kliniku LF UK 

MINUIOSŤ, SÚČASNOSŤ A PERSPEKTÍVY SLOVENSKEJ ORTOPÉDIE 
Historické prvenstvo 
i. Ortopedická klinika LF UK-FN je jedna z naistarších kliník. Bo

la založená prof. Dr. V. Chlumským v roku 1922. Vtedy to bola 
prvá ortopedická klinika v celej ČSR. Od roku 1924 je klinika 
umiestnená stále na dnešnej adrese v separátnej budove na Hl
bokej 7. Na pôde kliniky bola počas I. vedeckej ortopedickej 
schôdze v roku 1925 založená Československá ortopedická spo
ločnosť a zároveň začal vychádzať prvý československý orto
pedický časopis. Po odchode svetoznámeho ortopéda prof. 
Chlumského kliniku viedli všeobecní a detskí chirurgovia. 

V roku 1942 prevzal vedenie kliniky prof. MUDr. Ján Červeňan-
ský, DrSc., akademik SAV, ktorého právom považujeme za otca 
slovenskej ortopédie. Zmodernizoval celú kliniku, zaviedol rad 
nových, niektorých vo svete prioritných operácií a vychoval dve 
generácie slovenských ortopédov. 

Prof. Červeňanský mal bohatú publikačnú činnosť doma aj 
v zahraničí - vyše 300 odborných článkov, niekolko monografií. 
Okrem vedenia kliniky bol aj vedúcim Katedry ortopédie ILF, 
predsedom Slovenskej a československej ortopedickej spoloč
nosti, rozvinul bohaté medzinárodné styky slovenskej a česko
slovenskej ortopédie. Kliniku viedol do roku 1975, katedru orto
pédie ILF až do svojej smrti v roku 1977. 

Jeho pamiatku si uctievame každoročne počas tzv. Červeňan-
ských ortopedických dní s medzinárodnou účasťou. Tohto roku 
sa konali vefmi úspešné jubilejné XV. Červeňanského dni 
spolu s V. Dunajským ortopedickým sympóziom v dňoch 
27. a 28. 1. 1995. 

V rokoch 1975-1990 bol vedúcim kliniky prof. MUDr. Emil Huraj, 
DrSc., ktorý bol zároveň rektorom Univerzity Komenského v ro
koch 1969-1976. Prof. Huraj navrhol nový typ bezcementovej to
tálnej endoprotézy bedrového a ramenného kíbu a hemiarthrop-
lastíku kolena, ktorá sa dodnes používa Vydal 2 monografie, 
prispel do 3 monografií a vydal 2 skriptá pre poslucháčov LF UK 

Súčasnosť bohatá na zahraničné kontakty 
V roku 1990 sa stal prednostom I. Ortopedickej kliniky a hlav

ným odborníkom pre ortopédiu MZ SR, predsedom Slovenskej 
ortopedickej a traumatologickej spoločnosti prof. MUDr Franti
šek Makai, DrSc. Vďaka zmeneným podmienkam a členstvám 
v medzinárodných organizáciách nadviazala klinika blízke od
borné kontakty so 4 nemeckými (Tubingen, München, Stuttgart, 
Iserlohn) klinikami, 3 rakúskymi (Viedeň, Steyr), ako i švajčiarsky
mi a macfarskými pracoviskami. To umožnilo desiatke mladých 
ortopédov absolvovať kratšie a dlhšie študijné pobyty v zahraničí 

Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť SOTS je 
členom EFORT (Európskej asociácie ortopedických spoločností) 
od roku 1993 a SICOT-u (Svetovej ortopedickej asociácie) od ro
ku 1994. Prednosta kliniky prof. Makai je národným delegátom 
spomenutých spoločností, členom a čestným členom dalších 
8 medzinárodných a národných spoločností. 

Sieť ortopedických kliník a výchova 
mladých odborníkov 
Na Slovensku máme 4 ortopedické kliniky: I a II Ortopedickú 

kliniku LF UK-FN v Bratislave, Ortopedicko-traumatologické klini
ky v Košiciach a v Martine Okrem týchto je na Slovensku 20 or
topedických oddelení a niekofko samostatných ortopedických 
ambulancií. Ortopedické kliniky a väčšie oddelenia vykonávajú 
širokú paletu ortopedických operácií (vrátane totálnych endopro-
téz bedrového a kolenného kíbu) a traumatológiu chrbtice a kon
čatín. 

Ortopedické kliniky majú aj špecializované ambulancie pre 
rôzne ochorenia osteoartikulárneho aparátu Na Slovensku má
me 2 oddelenia pre detskú ortopédiu a 3 velké oddelenia pre or
topedickú protetiku v 3 regiónoch Slovenska 

Ortopédia sa prednáša v rámci chirurgickej propedeutiky už 
v 3 a 4 ročníku LF UK, v 5 ročníku sa prednáša celá ortopédia 

a na konci 6 ročníka v štátniciach z chirurgie sú požadované 
otázky z ortopédie a traumatológie 

Ortopédia ako samostatný medicínsky odbor má v postgradu
álnej výchove 2 stupne špecializácie (atestácie): 1 stupeň 3 roky 
po promócii, 2. stupeň po dalších 5 rokoch 

Rozvoj vedeckovýskumnej činnosti 
Publikačná činnosť pracovníkov I. Ortopedickej kliniky (najmä 

vysokoškolských učiteľov) je bohatá: za rok priemerne 25 publi
kácií v domácich a zahraničných časopisoch, až 80 prednášok 
na vedeckých pracovných schôdzach Okrem tohto klinika rieši 
samostatne 2 štátne grantové výskumné úlohy. V tomto roku za
kladá v spolupráci s ZOW München (prof Draenert) Centrum pre 
ortopedické vedy na Slovensku, ktorého hlavné ciele budú rozši 
renie vedeckovýskumnej bázy, aplikovaný výskum v ortopédu, 
týkajúci sa najmä použitia biomateriálov, techniky kostného ce-
mentovania a nové, progresívne druhy umelých klbnych náhrad 

Slovenská ortopedická a traumatologická 
spoločnosť 

Československá ortopedická spoločnosť, ako |edna z najstar
ších odborných lekárskych spoločností, bola založená v Bratisla
ve v roku 1925 Po II svetovej vojne sa československá ortope
dická spoločnosť rozdelila na českú a slovenskú vetvu v rámci 
Československej lekárskej spoločnosti O d  roku 1991 sa obe 
spoločnosti osamostatnili od lekárskei spoločností, ale nadalei 
vydávajú spoločný časopis Acta chirurgiae orthopaedcae et 
traumatologic Czechoslovaca. ktorý vychádza 6 krát ročne 

V súčasností má SOTS 194 platiacich členov Predsedom spo 
ločnosti |e prof MUDr František Makai. DrSc vedeckým sekre
tárom doc MUDr M Šteňo. CSc 

Ortopédia na Slovensku ie progresívne sa vyvíjajúca, moderná 
vedecká disciplína, využrvajuca a aplikujuca moderné diagnos 
tické a terapeutické postupy. V budúcností chceme ďalej rozširo
vať naše medzinárodné kontakty, najmä v rámci EFORT-u, čo 
umožní mnohým mladším kolegom z celého Slovenska absolvo
vať študijné pobyty na renomovaných zahraničných pracovis
kách a aplikáciu získaných nových poznatkov uplatňovať v den
nej praxi. 

Prof. MUDr. František Makal, DrSc., 
prednosta I. Ortopedickej kliniky LF UK-FN 

Mále záujei i štúdiu! * zatrničí 7 
V máji vyšlo mimoriadne číslo Bulletinu SAIA, ktoré infor

muje 
a/ o všeobecných podmienkach pre výber uchádzačov 

o štipendijné študijné pobyty a jazykové kurzy v zahraničí 
b/ o možnostech uchádzať sa o získanie štipendia na štu

dijný pobyt na vybranej zahraničnej univerzite alebo na jazy
kový kurz v školskom roku 1996/97 na základe uzavretých 
medzivládnych dohôd 

с/ o predpokladaných štipendiách na študijné pobyty a ja
zykové kurzy v školskom roku 1996/97. 

Môžete sa v ňom dozvedieť o možnostiach štúdia a o šti
pendiách na študijné pobyty v 32 krajinách sveta Utáhčí 
Vám zorientovať sa v ponukách a pomôže pri kompletizovaní 
potrebných podkladových materiálov. Bulletin SAIA ako í ďal
šie informácie sú k dispozícii v agentúre SAIA na Hviezdosla
vovom nám 14 v Bratislave, ale aj v pobočkách SAIA 
v Košiciach, Banskej Bystrioci, Nitre, Žiline a v Poprade Ná
jdete tam aj adresáre univerzít a vysokých škôl prakticky 
z celého sveta, zoznamy nadácií, ktoré v zahraničí poskytu j  
finančnú pomoc počas štúdia Bulletin si môžu záujemcovia 
prečítať aj v počítačovej sietí v uzle UAKOM Banská Bystrica, 
resp. gopher níc.UAKOM.Sk. 
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ROZDELENIE UBYTOVACEJ KAPACITY UK 
pre šk. r. 1995/96 

Celková ubytovacia kapacita ŠD UK je 9 139 miest, z toho je 
720 miest v ŠD Jeseniovej Lekárskej fakulty Martin. Kapacita ŠD 
UK v Bratislave je  8 419 miest. K nim je potrebné pripočítať 90 
miest za ubytovanie študentov E U  a STU. Celkom teda v ŠD 
v Bratislave je 8 509 ubytovacích miest. 

AS UK schválil dňa 19.4. rozdelenie ubytovacej kapacity UK na 
šk. rok 1995/96 nasledovne: 

1. Pre ubytovanie študentov-manželov sa vyčleňuje 400 miest 
v ŠD UK L. Štúra - III. stavba VŠI. 

2. Pre ubytovanie mladých zamestnancov UK (sólo) sa vyčle
ňuje ubytovacia kapacita 98 miest v ŠD UK L. Štúra - III. stavba 
VŠI. 

3. Pre potreby Zahraničného odd. RUK a fakúlt UK sa vyčleňuje 
ubytovacia kapacita 120 miest (40 izieb). 

4. Pre ubytovanie študentov VŠMU sa vyčleňuje ubytovacia ka
pacita 171 miest v ŠD UK L. Štúra - AD blok "A". 

5. Pre ubytovanie študentov ÚMV právnickej fakulty sa vyčleňu
je ubytovacia kapacita 40 miest v ŠD UK L. Štúra - III. stavba VŠI. 

6. Pre študentov realizujúcich prospešnú mimoškolskú činnosf 
sa vyčleňuje ubytovacia kapacita 40 miest. Z toho 20 miest pre 
IRŠ Družba a D-klub v ŠD UK Družba I. a pre IRš MD 1 a Filmový 
klub MFF v ŠD UK L. Štúra - V B  B 20 miest. 

7. Pre študentky - členky basketbalového oddielu TJ  Slávia UK 
sa vyčleňuje 15 miest v ŠD UK L. Štúra - V B  A. 

8. Na vytvorenie rezervy sa vyčleňuje 124 miest, o využití kto
rých rozhoduje komisia. Táto rezerva sa člení na dve skupiny: 

a) 124 miest, ktoré sa použijú na riešenie havarijných situácií. 
Táto rezerva sa v prípade potreby prerozdelí v septembri 

b) Pokiaľ jednotlivé V Š  a fakulty UK neobsadia, alebo nezapla
tia pridelené ubytovacie miesta (najmä podľa bodov 3 a 7), komi
sia má právo priradiť tieto miesta k rezerve K rezerve sa pričlenia 
aj miesta odobraté fakultám UK na základe výsledkov kontrol 
podkladov pre ubytovanie, alebo inak získané miesta. 

Zvyšná ubytovacia kapacita - 7501 miest - sa rozdelí medzi fa
kulty UK podľa pravidiel prijatých ubytovacou komisiou dňa 
14 2. 1995 Roman Bíro 

Študentská karta ISIC 
Študenti na svojich cestách do zahraničia môžu vďaka 

rôznym dokladom čerpať viaceré výhody Jedným z nich je 
aj  medzinárodná študentská identifikačná karta (International 
Student Identity Card - ISIC), ktorá umožňuje držttefovt použí
vať rôzne služby za špeciálne "študentské* ceny (napr. špeci
álne cestovné v leteckej, autobusovej i železničnej doprave, 
zfavy alebo voľný vstup d o  múzeí, umeleckých galér#, histo
rických a kultúrnych pamiatok, zľavnené ubytovanie a strava, 
zľavnené vstupy na športové a spoločenské podujatia 
apod,). 

Kartu ISIC a môžu študenti zakúpiť p o  predložení indexu, 
jednej fotografie a preukazu totožností v Bratislave v Ю М  na 
Radlinského ut. 51 za  220 Sk. 

Zvíťazi la  K a t a r í n a  

Štvrtok 27. apríla, stovka mierne 
napätých autorov, 54 súťaíiacich 
prác, sedem sekcií a veľkorysá 
podpora, ktorú Prírodovedeckej fa
kulte UK poskytol "Open Society 
Fund* - to boli skutočnosti, ktoré 
pozitívne rámcovali tohtoročnú sú
ťaž Študentskej vedeckei a odbor
nej činnosti na takutte 

Zo súťažiacich študentov - sólo
vých autorov, ale aj štvoríc autorov 
- boli v početnej prevahe biológo
via a chemici A| záverečný duel o 
najlepšiu prácu na fakulte sa od
ohral medzi Študentom biológie 
a Studentkou chémie. 

Zvftazila Katarína Faybiková, štu
dentka 4. roč. anorganickej a ana
lytickej chémie s prácou ' Mon-

tmorillonitom katalyzovaný vznik 
peptidickej väzby". Práca prepája 
problematiku iovej mineralógie 
(minerál montmorillonit) s proble
matikou biochémie a v konečnom 
dôsledku (e zacielená na otázku 
vzniku života na Zemi. Autorka zís
kala za prvé miesto v chemickej 
sekcii 1 600 Sk a za prvé miesto 
na fakulte dalších 5 000 Sk 
•RoM ŠVOČ-ku" sa teda niekedy 
vypláca. 

Na záver otázka kompetentným 
Nebolo by vhodné nahradit termín 
Študentská vedecká a odborná 
činnosť (ŠVOČ) termínom Študent
ská vedecká činnosť (švč)? 

RNDr. Vladimír F aj r»or, C Sc 

Povedz mi, kde sú kvety 
Študentské divadlo n a  Katedre germa

nistiky a nordistiky FF UK bolo založené 
v t o k u  1991 veľaka nápadu mladej a am
bicióznej lektorky nemeckého jazyka 
Anke Steht. Na svoje prvé lektorské 
miesto prišla s cieľom pracovať tvorivo 
a s fantáziou aj mimo vyučovacích 
hodín. Všetko začalo rozprávkou Samui-
la Maoschaka:"DomČek pre zvieratká' 
Osem študentov pod jej vedením skúša
lo v učebnej miestnosti fakulty, kostýmy 
si uôiti sami a kulisy vyrobili n a  kolene. 
Predstavenie trvalo 4 5  minút a na pre
miéru prišlo máto divákov. A le  to bol iba 
začiatok. 

A ž  v roku 1992 sa počet členov diva
dielka zdvojnásobuje, prichádzajú hlav
n e  študenti 1 ročníka. Ťažko by sme ich 
však mohli nazvať amatérmi. V skutoč

nosti sú to fúdia, ktorí si s o  sebou pri
niesli Ovefe viac radosti a nadšenia ako 
chladnej profesionality. Pracuje s a  na 
podstatne väčšom projekte. "Kocúr 
v čižmách alebo a k o  sa hrá divadlo', 
ktorého autorom je Tankred Dorst Je to 
satirická komédia, ktorá stavia pred di
váka zrkadlo, pýta sa ho, ä nezabudol 
svoje sny, je o láske, túžbe a ich prekáž
kach. Uskutočňujú sa dve predstavenia 
v Bratislave a neskôr sa divadte&o pred
stavuje v Prešove a v Poprade. 

"Kocúr v čižmách" zastáva v repertoári 
a j  v roku 1994, ale v novej úprave. Sú
bor s ním odchádza na veľký zájazd p o  
Č oske) republike (Olomouc, Opava, Par
dubice, Plzeň, Brno) a dvakrát vystúpi 
v nemeckom Halte, Publikum tvoria 
zväčša študenti germanistiky, ich peda

gógovia alebo jednoducho spriaznené 
duše. 

Medzitým sa však divadielko dostáva 
stále viac d o  povedomia okoüa, stáva sa 
akousi malou inštitúciou filozofickej ta-
kutty a na jeseň v roku 1994 j e  m u  ude
lená za úspešnú reprezentáciu univerzi
ty Cena rektora 

Kocúr v čižmách mal velký úspech 
a v nadšenej nálade s a  pripravuje nový 
projekt, hra s lyrickým názvom "Povedz 
mŕ. kde sú kvety*. Napísal ju  Dieter Stolz 
a opäť provokuje, kladie otázky a v dob
rom slova zmysle nalieha n a  svedomie 
diváka. Všetci fanúšikovia a priaznivci di
vadla a nemeckeho jazyka so srdečne 
vÄani. 

Jaroslav Drahňovaký 
študent III. roč. FF UK 

NAŠA UNIVERZITA spravodaj Univerzity Komenského v Bratislave • Vydáva Univerzita Komenského • Adresa Šalánkovo nám 4 6, 818 06 Bratislava • Tel 304 111 • 
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EDITORIAL 
Heslami týchto dní sú 
blahobyt a prosperita. 
Počuť o nich zoviadlaľ 
- z úsl politických promi
nentov a} obyčajných 
smrteTnOcok Každý aa 
che» mať fajn. No dô
sledky kolektívnej honby 
za "krajiott" budúcnos
ťou akosi nik nevidí 
Alebo skôr nechce vidieť. 
Lenže účet za pohodlnú 
existenciu platíme už 
teraz: Denne vyhynie 
140 druhov rastlín a ži
vočíchov... Aj tento rok 
opiť ubudne 17 milió
nov hektárov dažtfových 
pralesovPribudne 100 
miliónov obyvateľov 
Deviatich desatín ľudstva 
sa blahobyt týkať ne
bude... Koncentrácia 
oxidu uhličitého v at
mosfére zaee o niečo 
stúpneZemský povrch 
sa viac rozpití... A mime 
aj nádej na skorú ozó
novú dieru nad Sever
ným pólom... Pribúdajú 
odpady - obyčajné, 
toxické i jadrové, mizne 

Odná pôda, tesy umie
rajú na kyelé dažde... 
Takže, prajem vám 
krásne prázdniny. A 
myslite občas aj na tú 
chuderu Zem. Nie kvôli 
zelenej nilepke, ktorú 
ktosi nacapil roku 199S. 
Ale preto, že nám sku
točne Ide o krk. (rt) 

Zajace 
Ktosi sa ma nedávno takto opý

tal: - Vieš, aký je rozdiel medzi 

obyčajným zajacom a zajacom 

lietajúcim? 

- Nie. - odpovedala som poba

vene, vytušiac, že pôjde o vtip. 

- Ten lietajúci má na chrbte 

orla... - nasledoval výbuch smie

chu, samozrejme. 

- Dobrý, priam výborný, skvelý! 

-oceňujem kvalitu medzi zdra

vým he-he-he. 

a smutný. - dodávam po 

chvOi, ked si uvedomfm, koľko 

takých "lietajúcich zajacov" 

hopká medzi nami. ( K K )  

Tri roky Galérie Focus infobox 
Presne 2. júna 1992 začala 

Galéria Focus svoju činnost 
uvedením prvej výstavy s ná
zvom Sú to Tudla. Prezen
tované fotografie priniesli 
nezvyčajné pohľady na poli
tikov pred blížiacimi sa voľ
bami. 

Galériu Focus zakladal Klub 
fotoreportérov Slovenského 
syndikátu novinárov a katedra 
žurnalistiky FiF UK, ktorá Jej 
poskytla skromný priestor vo 
svojej budove na prvom pos-
chodf na Štúrovej ulici. 

Slovenským fotoreportérom 
mala slúžif ako tvorivé labora
tórium, pre študentov žurna
listiky ako aktualizovaná učeb
ná pomôcka. 

Základným problémom je  
rozpočet galérie. Nedarí sa zí
skať sponzorov. Inštalácia ma
teriálov na výstavy sa robí do
slova vlastnými rukami, upúšfa 
sa od výroby katalógov, orga
nizátori vyrábajú svojpomocne 
plagáty... Vstupné na výstavy 
neexistuje, financovanie verni
sáži je záležitosťou vystavo
vateľov, či už ide o Jedného au
tora alebo kolektív. Niet pro
striedkov na finančné zabez
pečenie poistného v prípade 
zahraničného vystavovateľa. 
Chýba dozor na výstavách a 

tak sa nemôžu vystavovat napr. 
rámované materiály, či organi
zovať predajné výstavy. V so
botu a nedeľu je galéria zatvo
rená, čo je dalšou nevýhodou. 
Nepochopiteľný je  aj postoj 
niektorých slovenských foto
grafov, ktorí nemajú záujem pre
zentovať svoju tvorbu, hoci im 
to galéria umožňuje. 

AJ napriek týmto problémom a 
amatérskym podmienkam sú 
výstavy v priestoroch galérie 
zaujímavé i úspešné. Niektoré 
z nich sa reprízujú aj v iných 
mestách na Slovensku - v Ko
šiciach, Banskej Bystrici, Po
važskej Bystrici, Liptovskom 
Mikuláši. Verejnosť sa tak mohla 
stretnúť s úspešnou tvorbou 
amerického fotografa Johna H. 
Whitea, ktorý je držiteľom Pu-
litzerovej ceny, s doterajšími 
tromi ročníkmi súťažnej výstavy 
novinárskej fotografie Slov-
pressfoto i s tvorbou Ireny Slu
hovej v rámci Mesiaca fotografie. 

Z pripravovaných akciľ spo
meniem výstavu fotografii 
študentov z Právnickej fakulty 
UK v Bratislave, ktorá sa bude 
konať v septembri 1995. 

Podľa rozhovoru 
s Dr. J. Lofajom pri
pravila R. Svrčková 

• LETNÉ UNIVERZITY - ja
zykové kurzy spojené s turis
tikou vo Francúzsku, Taliansku, 
Španielsku a Chorvátsku orga
nizuje aj tohto roku vjúli, augus
te i septembri bratislavská 
AEGEE. 

0 SUMMER INSTITUTE IN 
LAW organizujú pre svojich 
študentov od 10. Júla do 9. au
gusta v Bratislave The Uni
versity of Tulsa College of Law 
a Právnická fakulta UK. Ďalšie 
informácie vám poskytne za
hraničné oddelenie PaF UK a 
ELSA na Šafárikovom námestí. 

• NA PÚŤ V ZURNDORFE 
(24 km od Bratislavy) 8. júla, 
12. augusta, 16. septembra a 
14. októbra vás pozýva Rodina 
- bunka živého farského spolo
čenstva. Autobus odchádza o 
17. h od kostola kapucínov. 

• ŠTÚDIO ACADEMICA,  
rozhlasové vysielanie študen
tov katedry žurnalistiky FiF UK 
na frekvencii 100,3 MHz budete 
môcť opát počúvať poprázdni
nové) prestávke v októbri t. r. 

Výfah opif nechodí... 

Jin Kuchta: Pomoc priala zhora (Z archívu Focua-u) 

Výfahy a internát L. Štúra 
sa nemajú radi. Výfahov je 
málo, študentov veľa. Na 
"áčku" Ich býva 942, na 
"béčku" dokonca 1250. V bu
dovách by mail fungovaf po 
štyri výfahy. A skutočnosť? 
V každom bloku je jeden. 
Peňazí na ďalšie niet Zato 
porúch liftov je nadostač. 

Pôvodná rýchlovýfahy bez
pečnostní technici odstavili, 
lebo už doslúžili. Navyše, ma
ďarský výrobca Ich medzitým 
prestal vyrábaf. 

Správca výškových budov 
Roman Gulička hovorí, že 95 
pere. všetkých porúch spô
sobujú študenti a, žiaľ, čaato 
úmyselne. AJ preto sa výfahy 
od polnoci do trlštvrte na 
šea( vypínajú. 

Nuž, dokedy budeme do
plácať na pár výtržníkov, kto
rých odvaha rastie, najmi 
ked nie sú triezvi!? 

A propos, platíme stokoru
náčku na "nezistené" závady. 
Presnejšie, ide o zistená záva
dy "nezistených" páchateľov. 
Skutočne Ich nepoznáme? 

ROMAN ČMELÍK 
Túto stranu pnpravili študenti katedry žurnalistiky FiF UK pod vedením Renáty Svrtkovej 


