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PRACOVNÉ PODMIENKY VERSUS PRACOVNÉ VÝKONY
- pretrvávajúca paradigma slovenských vysokých škôl
Juraj Švec, rektor Univerzity Komenského v Bratislave
Pred niekoľkými dňami skončili prijímacie
skúšky na fakulty našej univerzity a už je tu
nový školský rok! Pre 4 480 novoprijatých
poslucháčov sa začína ďalšia etapa ich
mladého života - vysokoškolské štúdium.
Otvorenie nového školského roku je mi
lou každoročnou príležitosťou úprimne pri
vítať nových študentov Univerzity Komen
ského a zaželať im veľa vytrvalosti a usilov
nosti v náročnom vysokoškolskom štúdiu,
výborné študijné výsledky, ale i radosť
z družného študentského života na akade
mickej pôde. Študentom, ktorí pokračujú
v štúdiu i tým, ktorí v tomto školskom roku
štúdium zavŕšia štátnymi záverečnými
skúškami a slávnostnou promóciou, želám,
aby im usilovnosť a vytrvalosť vydržala do
úspešného konca, aby sa im vo vysnívanej
profesii dobre darilo a aby Univerzita Ko
menského zotrvala v ich spomienkach
a srdciach ako dobrá matka, ktorá im dala
vzdelanie a odbornosť a ktorá im vštepova
la úctu k ľlidským hodnotám, k humaniz
mu, demokracii.

Vaše Spektability, páni dekani, Vaše Honorability, páni profesori a docent, Vám,
učitelia, vedeckí, technickí, administratívni
a ostatní pracovníci z celého srdca želám
dobré pracovné podmienky, adekvátne
ohodnotenie Vašej zodpovednej práce,
dobré a priateľské vzťahy medzi spolupra
covníkmi a predovšetkým veľmi pevné
zdravie a radosť zo svojich študentov i z vý
sledkov vedeckej a riadiacej práce
Naša Alma Mater sa nachádza v neute
šenej situácii. Nedostatok finančných pro
striedkov je citeľný všade. Trvale klesajúci
štátny rozpočet, nesystémové riešenia pla
tových problémov, dramatický únik moz
gov, nedostatok finančných prostriedkov
na údržbu, opravy, na vedecký výskum
a vedeckú výchovu dosahujú hraničné me
dze. A predsa, Univerzita Komenského si
plní svoje poslanie. Nadšenci z radov ve
deckých a vedecko-pedagogických pra
covníkov držia vedecký výskum na prime
ranej úrovni napriek obmedzeným granto
vým prostriedkom, zvyšuje sa kvalita vzde
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m uskutoční v dňoch 18. - 21. októbra 1995 v Oom«
techniky na výstavisku v Brno. Na veltrhu sa po
prvýkrát zúčastní aj Univerzita Komenského.
Základným predpokladom úspešne] prezentácie
UK na veltrhu Je dostatok aktuálnych informácií
a propagačných materiálov o učebných progra
moch a podmienkach štúdia na Jednotlivých fakultách
UK v slovenskom Jazyku. Veríme, i e fakulty budú mať
záu|em oboznámiť českú ako aj oatatnú zahra
ničnú verejnosť s možnosťami štúdia na UK
a poskytnú organizátorom expozície dostatok prísluš
ných materiálov.
Oddelenie vzťahov a verejnosťou RUK

lávacích programov, rastie snaha inovovaf
výučbu pre potrebu meniaceho sa trtiu
práce. Objavuje sa paradoxná situácia Za
menej peňazí viac muziky. Elektronická evi
dencia vedeckých publikácií a dalších akti
vít spojených s vedeckým výskumom vyka
zuje na mnohých pracoviskách uspokojivú
tendenciu rastu, prípadne stabilizácie, re
forma vzdelávania využíva moderné princí
py vzájomného prepojenia výučby v medzifakultných vázbách a v rozširovaní po
nuky výučbových programov, záujem
o štúdium na Univerzite Komenského je
stále enormný. Od roku 1989 vzrástol po
čet študentov na fakultách Univerzity Ko
menského z 13 300 na vyše 22 tisíc. Do
prvých ročníkov sme v prijímacom pokra
čovaní v tomto roku prijali o 300 študentov
viac ako vlani. Nárast počtu študentov na
Univerzite Komenského v období rokov
1990-1995 o 9 tisíc zodpovedá v dimenzii
Slovenska kapacite jednej stredne velkei
Pokračovanie na str. 2
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- pratnčjajúca paradigms sSausnslíýcEa vysokých škôl
Dokončenie zo str. 1
vysokej školy! Vzrast vzdelávacej kapacity
našej univerzity o 60% evokuje otázku:
je tento nárast, odporúčaný evalučnou ko
misiou OECD, adekvátny potrebe spoloč
nosti? Je to málo, či mnoho? Je vôbec
možné zabezpečiť výučbu takémuto velké
mu počtu študentov pri poklese reálneho
rozpočtu na dnešných necelých 30% a pri
odchode vyše 1 400 pracovníkov všetkých
profesií od 1,1.1994 bez strát na kvalite
vzdelávacieho procesu? Zodpovedá vzde
lanostný profil našich absolventov požia
davkám trhu práce? Vedia sa naši absol
venti plne zamestnať i v neľahkých pod
mienkach prechodu našej ekonomiky na
trhové systémy? Je táto paradigma vôbec
riešiteľná?
Vývojové tendencie na trhu práce sved
čia pre nárast zamestnanosti vysokoškol
sky vzdelaných odborníkov najmä v rezorte
služieb, kam smeruje i vývoj vzdelávacích
programov vo vyspelých európskych štá
toch. Tomuto vývoju zodpovedá i záujem
stredoškolákov o štúdium na humanitných
smeroch vysokoškolského vzdelávania Zá
ujem o štúdium na Univerzite Komenského
prekračuje jej reálne kapacity štvornásob
ne a orientuje sa najmá na tie študijné sme
ry, ktoré sú z hľadiska budúcej zamestna
nosti najatraktívnejšie a ktoré naviac pokrý
vajú popri odbornosť i všeobecnú univer
zitnú vzdelanosť (moderné cudzie jazyky,
informatika, základné znalosti v oblasti prá
va, riadenia, ekonomiky, obchodu a marke
tingu, sociológie a pod.).l ked nemáme
presné údaje o zamestnanosti našich ab
solventov, dostupné údaje, spracované
Ústavom informácií a prognóz MŠ SR v ro
ku 1994 ukazujú, že vysokoškolská kvalifi
kácia získaná formou klasického univerzit
ného štúdia je najlepšou zárukou plnej za
mestnanosti v prítomnosti i najbližšej bu
dúcnosti. Podmienkou pozitívneho vývoja
zamestnanosti našich absolventov však je
pokračovať v nastúpenom trende moderni
zácie výučby nielen z hľadiska odbornosti,
ale i z pohľadu na požiadavky trhu práce
na univerzálny vzdelanostný profil absol
venta. Kontinuálna reforma štúdia je zákla
dom efektivity vzdelávacieho systému
na vysokých školách a zároveň podmien
kou pre optimálnu zamestnanosť ich absol
ventov.
Už dnes je zrejmé, že finančné prostried
ky zo štátneho rozpočtu nestačia. Vysoké
školy zvyšujú svoje kapacity na základe
maximálnej úspornosti pri využívaní vedľaj
ších, i ked skromnejších finančných zdro
jov. Tieto zdroje by bolo možné radikálne
zvýšiť, keby nám v tom nebránili nezmysel
né legislatívne a administratívne prekážky.
Plná zdanŕteľnosť príjmov z podnikateľskej
činnosti (vrátane ziskov za kontraktný ve
decký výskum) a povinnosť ich odvodov
do štátneho rozpočtu obmedzujú využíva-
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nie externých zdrojov na dary (finančné
a materiálne), medzinárodné granty,
štipendiá, nadačnú pomoc a pod. Hľadanie
solventných sponzorov sa stalo akademic
kým "športom". Univerzita Komenského
však nemôže byť žobrákom v bohatej
štvrti bankárov a podnikateľov, musí mať
zabezpečené svoje nezastupiteľné posla
nie vychovávať mladú slovenskú inteligen
ciu. Potrebujeme skutočnú autonómiu
spolu s dôverou, že túto budeme využívať
ku prospechu pôsobnosti našej Alma
Mater.
Na konci školského roka 1994/95 hrozil
našej univerzite skutočný kolaps. Len
sústredený tlak na vtedajšiu vládu SR vy
ústil v uvoľnení čiastky 1,3 mld. Sk pre po
treby rezortu školstva. Už vtedy sme zare
gistrovali cíalší alarmujúci úkaz - zvyšujúci
sa počet pracovníkov univerzity, ktorí dob
rovoľne, na základe vlastného rozhodnutia,
rozväzovali pracovný pomer a odchádzali
do lukratívnejších zamestnaní. Tento trend
nadobúda v tomto školskom roku drama
tický spád A opäť, len dôsledné upozorne
nia, adresované vláde SR i Výboru pre
vzdelanie, vedu a kultúru NR SR priniesli
svoj výsledok vo forme zvýšenia platov uči
teľov od 1. júla 1995 do konca kalendárne
ho roka o 18 - 22% Žiaľ, zabudlo sa na ve
deckých pracovníkov a dalších zamestnan
cov v rezorte VŠ, bez ktorých je prevádzka
vysokoškolských zariadení nemožná. Zvý
šenie nenárokovej časti mzdy (príplatky)
vysokoškolským učiteľom diferencovane
podľa preferencií výučbových odborov
( nie je jasné kto a na základe akých kritérií
tieto preferencie určil), nezvýši atraktivitu
akademickej kariéry a nezastaví exodus
pracovníkov vysokých škôl. Nejde tu totiž
výlučne o zlepšenie sociálneho postavenia
učiteľov, hrá sa vabank s budúcnosťou vy
sokých škôl.
Vysokoškolsky vzdelaní ľúdia s orientá
ciou na všetky humanitné smery štúdia si
dnes bez problémov nachádzajú atraktívne
zamestnanie vo verejnom sektore, v privát
nych i štátnych ustanovizniach. Vysoká
škola sa stáva nanajvýš prestupnou stani
cou pre mladých ambicióznych absolven
tov Klesá počet habilitovaných docentov
a menovaných profesorov a stúpa vekový
priemer týchto kategórií pracovníkov nad
58 resp 62 rokov. A tak budúcnosť sloven
ských vysokých škôl závisí na rýchlei reak
cii zodpovedných orgánov Čo od týchto
orgánov očakávame?
Od vlády SR očakávame systémové kro
ky v rozpočtovej sfére: Základnými kritéria
mi pre rozdelenie rozpočtových finančných
prostriedkov na jednotlivé vysoké školy by
mali byť počet študentov ( s výnimkou pr
vých ročníkov), experimentálna náročnosť
štúdia, evaluácia kvality vedeckovýskumnej
a výchovno-vzdelávacej činnosti a akreditá

cia vysokej školy a jej zložiek a zamestna
nosť absolventov štúdia. V oblasti mzdovej
politiky očakávame systémové opatrenie
pri odmeňovaní vysokoškolských učiteľov
a dalších pracovníkov tak, aby sa akade
mické povolania stali opäť atraktívnymi pre
vysokokvalifikovaných odborníkov Zvýše
nie platov profesorov, docentov, odbor
ných asistentov a vedeckých pracovníkov
vysokých škôl je potrebné realizovať v rám
ci nárokovej časti mzdy (dá sa uskutočniť
i bez zmeny jestvujúcej tarifnej sústavy)
Od Národnej rady SR očakávame prijatie
novely zákona o vysokých školách, ktorá
by garantovala autonómiu, akademické
práva a slobody slovenských vysokých
škôl a ktorá by zakotvila financovanie vyso
koškolských ustanovizní podľa kvality
a rozsahu vedeckovýskumnej a pedago
gickej práce Táto legislatívna norma by
mala zabezpečiť reformu vysokoškolského
štúdia pre potreby meniaceho sa trhu prá
ce (otvorený systém výučby, kredity), kon
kurenčné prostredie v "boji* o záujem štu
dentov, ktorého výsledkom by mala byť
snaha o inováciu výučbových programov
a ponuku atraktívnych novelizovaných štu
dijných zameraní a študijných odborov
V rozpočte je nanajvýš potrebné vyriešiť
otázku financovania vedy a vedecket
výchovy na vysokych školách. Zákon o vy
sokých školách by v súlade s obdobnými
právnymi normami vyspelých európskych
štátov mal školám zabezpečiť možnosť
využívať vedľajšie zdroje príjmov z pod
nikateľskej činnosti za súčasného zavede
nia colných a daňových úľav pre tieto
činnosti.
Od vysokých škôl samotných očakáva
me, že sa postupne zbavia tradičnej rigidi
ty, že využijú jestvujúce finančné zdroje
a kapacity čo najefektívnejšie, že svoju
vedeckovýskumnú a výchovno-vzdelávaciu
aktivitu budú posudzovať z hľadiska kvality
a dostupnosti pre čo možno najvyšší počet
študentov, že budú svoje výučbové prog
ramy prispôsobovať požiadavkám pracov
ného trhu tak, aby sa pokiaľ možno elimi
novala nezamestnanosť vlastných absol
ventov a aby sme spoločne zvyšovali
podiel vysokoškolsky vzdelanej vrstvy oby
vateľstva v Slovenskej republike, že skĺbia
výučbu k odbornosti a všestrannej vzdela
nosti s výchovou k vlastenectvu, úcte k ľud
ským a materiálnym hodnotám, k toleran
cii, demokracii a humanizmu
Ak sa nám tieto predstavy naplnia, verím,
že i nadchádzajúci školský rok bude pre
nás, pre slovenskú vedu i pre našich štu
dentov a celú našu spoločnosť rokom
úspešným.
A k tomu všetkému želám celei akade
mickej obci Univerzity Komenského veľa
zdravia, šťastia a pokojnej práce v dobrom
a fúdskom prostredí

ÚLOHA REKTORSKÝCH KONFERENCIÍ V SPOLOČNEJ EURÓPE
bola ústrednou témou medzinárodnej konferencie, ktorá sa uskutočnila dňa 31. augusta 1995 v Rektorskej sieni UK. Za okrúhly
stôl zasadli predstavitelia Nemeckej, Rakúskej, Slovenskej ako i Českej a Maďarskej rektorskej konferencie, aby prerokovali
otázky zintenzívnenia vzájomnej spolupráce, problémy financovania vysokých škôl, aby si vymenili poznatky o vývoji vzťahov
v jednotlivých krajinách medzi vysokým školstvom a štátnymi inštitúciami a zhodnotili mieru ich zasahovania do akademického
života. Na záver účastníci konferencie prijali memorandum.

MEMORANDUM
Regionálnej trilaterálnej rakusko - nemecko - slovenskej rektorskej konferencie
Bratislava 31 augusta 1995
1.
Národné rektorské konferencie, založené
v európskych krajinách v dvadsiatom storočí (vo
Švajčiarsku r. 1904, v Rakúsku r. 1811. vo Vefkei
Británii r. 1918, v Taliansku r. 1964, v Španielsku
r. 1984 atď) sú orgány, ktorých funkciou je
- pripravovať návrhy, ponúkal konzultačné služ
by a pôsobiť ako spojovací článok medzi uni
verzitami a ústavnými orgánmi Státu,
- formulovať stratégiu rozvoja vysokého školstva,
- formulovať spoločné postoje v otázkach vyso
koškolskej p>olitiky a v spolupráci s vládou vo
všetkých otázkach týkajúcich sa rozvoja vyso
kého školstva,
- koordinovať medzinárodné vzťahy vysokých
škôl, vrátane spolupráce s rektorskými konfe
renciami jednotlivých krajín a ako ai s multila
terálnymi rektorskými konferenciami (CRE
(konferencia európskych rektorov), DANUBE
RC
(konferencia rektorov podunajských
krajín), LIAISON COMMITTEE, atd.) ako ai
s medzinárodnými a nadnárodnými organizá
ciami (Európska únia a jej základné orgány:
Rada ministrov, komisia, parlament),
podporovať medzinárodnú spoluprácu vo ve
de, výskume, výuke a štúdiu a mobilitu akade
mických pracovníkov a študentov,
- podporovať rozširovanie metód evalvácie vyso
koškolského systému a vlastnej evalvácie jed
notlivých univerz# a cfalšie procedúry na zlep
šenie vzdelávania a výskumu.
2.
Regionálna tri- a multilaterálna spolupráca
medzi národnými rektorskými konferenciami má
za cief zlepšenie úrovne výuky, ekvivalenciu
a uznávanie štúdia na univerzitách a ostatných
vysokých školách v rámci tejto siete.
3.
Ciele trilaterálnej nemecko - slovensko - ra
kúskej rektorskej konferencie boli nasledujúce:
- vytvoriť užší kontakt medzi všetkými tromi or
gánmi,

identifikovať spoločné problémy rozvoja vyso
kých škôl v podmienkach európskej integrácie
a definovať úlohu rektorských konferencií pri
jej realizácií,
prediskutovať nutnosť definovania a definovať
autonómie univerzít akademických slobôd
a práv akademických pracovníkov a študen
tov, ako aj kompetencie vlády vo vysokom
školstve vo vzťahu k príprave novej vysoko
školskej legislatívy.
Trilaterálna rektorská konferencia sa rozhodla:
zlepší a rozšíriť tradičnú spoluprácu medzi ra
kúskymi, nemeckými a slovenskými univerzita
mi a rektorskými konferenciami,
urobiť opatrenia a inovačné kroky potrebné pre
uznávanie častí štúdia i celého štúdia na part
nerských univerzitách troch krajín,
spolupracovať pwi ovplyvňovaní legislatívnych
a iných rozhodnutí podporujúcich další rozvoj
vysokého školstva v európskom regióne vrata
ne Slovenskej republiky,
posilňovať pozitívny vývoj vysokého školstva
v troch krajinách rešpektujúc autonómiu jed
notlivých vysokých škôl a akademcké slobo
dy v zhode s princípmi stanovenými Univerzit
nou Magnou Chartou. Memorandom parlametného zhromaždenia Rady Európy (1992),
generálnou konferenciou UNESCO (Parg
1993), atď,
pxxlporovať další rozvoj, diverzifíkáciu a zodpo
vednosť vysokoškolského systému v troch
krajinách,
vymieňať si názory na nevyhnutnosť zlep>šenia financovania vysokého školstva a vý
skumu.

Podpísaní predsedovia Rakúskej, Nemeckej
a Slovenskej rektorskej konferencie
Peter Skalicky
Hans-Uwe Erichsen
Juraj Švec

Politika vyššieho vzdelania
nemôže byť politikou národ
nou. Kritériá kvality a no
riem vyššieho vzdelania bude
určovať medzinárodný trh prá
ce, ktorý už dnes nie je ani
národný, ani európsky, ale
celosvetový.
Prof. Hans-Uwe Erichsen
predseda Nemeckej
rektorskej konferencie

Cyklu*
španielskych prednášok
V dňoch 1 2 - 2 2 júna 1995 uskutočnilo
Španielske veľvyslanectvo a Univerzito Ko
menského v Bratislave cyklus 4 prednáíok
о рсМйке a kuftúre španie&ka, kloré pred
niesli Jeho excelencie Roberto Bermúdez,
veľvyslanec španielska a profesor» z Univer
zity Comptutense a Univerzity Zaragoza.

Zlatá medaila UK
prof. Huťovi
Dňa 26. júna s a zišla VBdecká rada UK
aby s e zaoberala návrhmi na udelenie ve
deckých a pedagogických hodnosti V úvo
d e rokovania odovzdal doc, RNDf. Svatozář
Kafavšký, CSc.. prorektor U K ptв vedeckú
činnosť Zlatú mecfaÄu UK prof. RNDf. Anto
novi Hutovt, DfSc., pri príežitosS jeho život
ného jubitee Univerzita Komenského sí vy
soko váži dlhoročnú - temer potstoročnu úspešnú pecfagogickú. vedeckovýskumnú
a riadiacu čtrmosf prof. Hute a osobitne vý
sledky jeho vedeckej práce ako zaktadateta
a nestora slovenskej numerickej s apftkovanej matematiky.

Kolégium rektora
K hlavným bodom rokován« Kolégia rek
tora U K , ktoré zasadalo dňa t o júfe 1985,
patrili pnebeh a výsledky prijímacieho pokraŕovenia pre škoteký rok 1995/96 na jednote
vých lakuttách a Standardizace učebných
odborov na UK Ďalej sa kotegmm rektora
zaoberalo podmienkami štúdia zahraničných
študentov - samoptetcov a v rozličnom,
okrem mého. aj situáciou vo financovaní ve
deckých grantov

Kolégium rektora
Zasednut» Kolegia rektora UK cifta 3. au
flöste 1995 malo na programe ztionoterae
prijfrnaaeho pokiačovarne na UK pre íkoisky tok 1995/96. opätovne sa vtabto к Йапdardizéci študijrtýrti cxSxxov а pothobnejj*
sa zaoberalo s í u A a o u c*oto novely zákona
172/90 Zb O vysokych Ékotéch
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Miliónový grant od japonskej Nadácie Sasakawa
Pri príležitosti odovzdania grantu 1 milióna amerických dolárov navštívila dňa
12. júna 1095 13-členná delegácia Nadácie SASAKAWA v čele s jej výkonným riadi
teľom p.YOHEI SASAKAWOM Univerzitu Komenského. Na slávnostne] ceremónii
v Rektorskej sieni UK bola p. YOHEI SASAKAWOVI udelená Zlatá medaila UK.

Hlavným poslaním nadácie je prispievať
k upevneniu svetového mieru a k blahoby
tu celého ľlidstva bez ohľadu na ideológiu,
politiku, rasu či náboženské vyznanie
V duchu svojho poslania nadácia poskytla
už granty vo výške približne 74 miliárd je

Malý SAS
Už po tretíkrát sa 1. augusta 1995 otvorili
brány Filozofickej fakulty UK pre 22 študen
tov z univerzit v Regensburgu, Brémách
a Padove, aby sa mohli celý mesiac dobro
volné učiť slovenský jazyk a spoznávať histó
riu a kultúru slovenského národa.
Krajinovedne orientovaný intenzívny kurz
slovenského jazyka a kultúry bol jednou
z posledných akcií spoločného európskeho
projektu Tempus JEP 03427-94, ktorý už tretí
rok realizuje katedra jazykov, a ktorého bo
hatý program spracovala vedúca katedry
doc. PhDr. Eva Széherová, CSc., spolu
s prof. dr. Heinzom Knetpom z univerzity
v Regensburgu.
Tohoročný model intenzívneho kurzu prip
ravila PhDr. Mária Weissové, CSc., ktorá ho
v kurze, spolu s Dr. Holíkovou, overovala ako
spoluautorka učebnice Základy slovenčiny.
Cieľom jazykového kurzu bolo dosiahnúť,
aby Studenti sa naučili komunikovat v jedno
duchých štandardných situáciách a porozu
meli jednoduchým textom. Prvýkrát sa tak
v experimentálnej skupine študenti za 60 ho
dín naučili prostredníctvom nadpisov článkov
'čftaP a porozumieť krátkym novinovým sprá
vam.
Zaujímavý bol aj sprievodný program kur
z u - návštevy pamätihodností v okolí Bratisla
vy, poznávanie krás slovenskej prírody, ex
kurzia do Slovnaftu, plavba loďou do Gabčí
kova, návšteva parlamentu, redakcií apod.
I ke<í náš kurz prebiehal v tieni SASu, o je
ho popularite a kvalite svedčí nepomerne
vyšší počet prihlásených študentov, ako sme
mohli pri|af. "Malý SAS" bol príkladom orga
nizačných a odborných schopností Katedry
lazykov FF UK, ktorej kolektív spolu so štu
dentmi FFUK v úlohe sprievodcov dokázal
nadchnúť nemeckých a talianských študen
tov pre k (esu slovenského jazyka a kultúry
Doc. PhDr. Eva Széherová, CSc.,
vedúca Katedry jazykov FFUK

4

nov vládam rôznych krajín, organizáciám
OSN, verejným a súkromným školám,
súkromným neziskovým organizáciám
na podporu zdravia, vzdelania, kultúry,
sociálneho blahobytu atcľ Nadácia má
štipendijný program známy ako "RYOICHI
SASAKAWA YOUNG LEADERS FELLOW
SHIP FUND* (SYLFF). Fond disponuje
približne 50 miliónmi dolárov a jeho úče
lom je finančná podpora mladých gra
duovaných študentov s potenciálom zastá
vať vedúce miesta v štátnej správe ale
bo v súkromnom sektore. Musia byť štu
dentmi masterských (magisterských) alebo
doktorandských programov v spoločen
ských vedách na príslušných akademic
kých inštitúciách kdekoľvek vo svete Na
uskutočnenie tohoto zámeru poskytuje
nadácia rôznym akademickým inštitúciám
finančnú podporu vo výške do 1 milióna
amerických dolárov. Tento kapitál predsta
vuje základinu permanentne nedotknutú
a na fungovanie programu sa používa len
výnos, nie vlastný kapitál Dohoda uzavretá

medzi fondom a príslušnou inštitúciou do
voľuje zväčša použiť na účely programu
70 % výnosu, zvyšných 30 % sa vracia
k základnému kapitálu.
Jednou z inštitúcií, poctenou grantom, sa
stala Univerzita Komenského Na využití šti
pendijného fondu sa budú podieľať Filozo
fická, Pedagogická, Právnická fakulta UK
a Fakulta managementu UK
V podmienkach Univerzity Komenského
sa bude program realizovať v oblastiach
- medzinárodné vzťahy s dôrazom na
Strednú Európu
- management a administratíva vo verej
nom a súkromnom sektore
- vývin postkomunistických krajín Strednei
a Východnej Európy
Štipendiá sa budú poskytovať vynikajú
cim študentom postbakalárnei úrovne na
obdobie nie dlhšie ako tri roky Očakáva
sa, že prostriedky nadácie tak umožnia
každý rok zahraničné štúdium 8 absolven
tom UK
Oh)

SLOVENČINA DO TROCH SVETADIELOV
V Aule Univerzity Komenského sa dňa 10. augusta 1095 oficiálne skončil trojtýž
dňový, v poradí už 31. ročník Letného seminára slovenského jazyka a kultúry
STUDIA ACADEMICA SLOVACA. Na seminári sa zúčastnilo 174 frekventantov, ktorí
na záver dostali osvedčenie o jeho absolvovaní.
Ako konštatoval riaditeľ SAS prof. PhDr. Jozef Miacek, CSc., v tohoročnej škole domi
novali najmä študenti, ktorých na Slovensko priviedli zahraničné lektoráty slovenského ja
zyka. SAS sa tak stal v pravom zmysle akademickým vysokoškolským podujatím Medzi
účastníkmi boli však aj vedeckí pracovníci, vysokoškolskí učitelia, prekladatelia, pracovníci
diplomatických služieb a špecifickú skupinu tvorili, ako každoročne, naši krajania Mnohí
z účastníkov absolvovali SAS už viackrát.
Na Slovensko prišli mladí ľudia z 27 krajín troch svetadielov Najpočetnejšie skupiny štu
dentov pricestovali zo španielska a z USA. "Od polovice 80. rokov sa slovenským lekto
rom pôsobiacim na madridskej univerzite Complutense podarilo dostať slovenčinu z pozí
cie exotického jazyka a podchytiť u španielskych študentov záujem o náš jazyk Ich účasť
na SASe je pre nich vynikajúcim doplnením štúdia o priamy kontakt s krajinou" vysvetlil
doc. PhDr. Ladislav Trup, CSc.
Aj tohto roku pripravili organizátori SASu pre poslucháčov bohatý Stúdijný program
Účastníci si mohli vybrať spomedzi 27 prednášok a 15 špeciálnych seminárov z oblasti
histórie, literárnej vedy, etnografie a jazykovedy. Nechýbyli však ani stretnutia s popredný
mi osobnosťami slovenskej kultúry a expedície za poznávaním prírodných krás a historic
kých miest Slovenska.
(Jh)

VRACIAME SA X NÁVŠTEVE PÁPEŽA JÁNA PAVIAII. A X JEHO POSOLSTVU MLÁDEŽI
I keď sa mladí lUdia zúčastňovali na
všetkých akciách, ktoré sa konali pri príleži
tosti návštevy Svätého Otca na Slovensku,
špecificky stretnutie v Nitre, v prvý deň
vzácnej návštevy dňa 30. júna, patrilo mla
dým. Účasť presiahla očakávanie: vyše
dvestotisíc mladých llidí, medzi ktorými boli
početne zastúpení aj študenti Univerzity
Komenského v Bratislave, zaplnili priestran
stvo športového letiska nedaleko Nitry. Nechýballi ani mladí lUdia z Čiech, Moravy,
Poľska, Madarska, ba aj Ukrajiny. Stretnu
tie sa nieslo v duchu myšlienky sv. Kon
štantína - Cyrila: "Vlej im do sŕdc slovo svoj
ho synovstva".
Mladí pripravili Svätému Otcovi neopakovateľnú atmosféru, ktorú on sám síce
čiastočne vyvolal, ale nechal sa ňou aj
následne strhnúť. Padli bariéry určitej slobodno zamieňať slobodu s nacionaliz
oficiálnosti a vytvoril sa priestor pre dialóg, mom. Rozdielnosť kultúr je bohatstvo, ktoré
z ktorého bolo cítiť, že pápež rozumie duši treba spravovat vo velkej vzájomnej úcte
a potrebám mladého človeka dnešných a v opravdivej spolupráci. Odvrhnite každé
čias. Predpokladaný dvadsatminútový prí pokušenia násilia a rasizmu. Budle tvorcami
hovor Svätého Otca trval takmer dve ho pokoja dialógu a solidarity!'
Ján Pavol II. sa vo svojom príhovore
diny.
Dovolte, aby som pripomenul niekolko dotkol aj problémov, s ktorými sa stretáva
aktuálnych myšlienok, ktoré odzneli z úst mladý človek: 'Ako možno v tejto chvíli
pápeža. Pápež - okrem iného povedal: nespomenúť tých mladých lúdí, na ktorých
'Drahí priatelia, uvedomte si, aký neoceni doliehajú všelijaké (archy: nezamestnanosť,
telný je dar, ktorý ste dostali od Boha. Dos choroba, invalidita znechutenie ? Kristus,
tal sa k vám po dlhej ceste generácií od ktorý vzal na seba kríž, aby nás oslobodil
čias svátého Cyrila a Metoda Prijmite ho od hriechu, je mimoriadne blízko tomu,
v zodpovednej slobode a usilovne ho zveľa- kto nesie (archu kríža a posilňuje ho
dbjte. Načúvajte pred radikálnymi požiadav v skúškach svojim Duchom,' hovorí pápež
kami evanjeliai Pamätajte, že Boží Duch, a na záver dodáva 'Sme schopní uverif
ktorý je vo vás, je mocnejší ako duch sveta Kristovmu slovu ? Sme schopní přijat
S jeho pomocou je možné zachovávať Bo jeho požiadavky, ísť za ním sa slúžií mu ?
Hej, dobre vieme, že je to možné iba
žie prikázania s radosťou.
Nezamieňajte si slobodu s individualiz v Duchu Svätom. Prosím Všemohúceho
mom. Nejestvuje opravdivá sloboda bez lás Boha za každého z vás a za všetkých
ky k iným. Kresťania žijú slobodu ako službu mladých túdí, ktorí bývajú v tejto krajine
v presvedčení, že od toho závisí rozvoj pra pod Tatrami: 'Vlej do nich, Pane. slovo tvoj
vej civilizácie v Európe a na celom svete ho synovstva'
Svätý Cyril a Metod s nasadením života od
Po spoločnej modlitbe a symbolických
mietli podriadiť vieru mocenským záujmom. daroch, odovzdaných z rúk zástupcov mlá
Viera vždy chráni pravú slobodu a odsudzu deže, nasledovalo pásmo mládežníckych
je fyzické i morálne otroctvo. Fyzické otroc piesní pripravených pre túto príležitosť
tvo je viditeľnejšie ako morálne, ale morálne Svätý Otec si ich v kruhu mladých s rados
otroctvo nie je o nič menej nebezpečné ťou zaspieval. Nikomu sa nechcelo prerušiť
Jestvuje totiž otroctvo spôsobené inými atmosféru, ktorú len ťažko opísať.
а otroctvo, ktoré si človek zapríčiňuje sám
Nádejame sa, že stretnutie pápeža Jána
Mládež Slovenska, majte vždy otvorené
očil Nedajte sa opantať ideológiou falošnej Pavla II. s mladými Slovenska nebude len
slobody, ktorá v mene zdanlivého šťastia šíri príležitosťou k pekným spomienkam, ale
indiferentizmus a relativizmus a tým pozba- predovšetkým pozvaním k obohacujúcim
vuje svedomie hodnôt, ktoré dávajú životu životným hodnotám.
Viliam Judák
zmysel. Podobne ani na sociálnej rovine ne

V rokoch 1991-93 sa pracov
níci Katedry základov a didakti
ky fyziky na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK podieľali
v rámci projektu TEMPUS na

práci skupiny vysokoškolských
učitelbv z viacerých európskych
štátov Úspešné výsledky spolu
práce vo výskume a vývoji vy
učovacích postupov a prostried
kov v mikropočítačom podporo
vanej výučbe fyziky podnietili
účastniVov z Holandska, Belgic
ka, Fínska, Švédska, Rumun
ska, Polska, Španielska, Lotyš
ska, Českej republiky a Sloven
ska pokračovať v práci aj po
skončení projektu Po predchá

Svätý itec
u üilnlctol lile
Na základe pozvania Konferencie bis
kupov Slovenska sa vedenie Univerzity
Komenského v čele s rektorom UK prof
MUDr. Jurajom švecom, DrSc., zúčast
nilo pastoračného pobytu pápeža Jána
Pavta II. v Nitre, Spišskej Kapituie, v Le
voči a rozlúčky so vzácnym hoetom na
popradskom letisku.
Osotxtnú präažáosť hovoriť so Svätým
Otcom mali akademickí funkcionári
v Spišskej Kapitule, kde sídli súčasť Uni
verzity Komenského - Kňazský seminár
biskupa Jána Vojtaššáka, a kde Svätý
Otec strávfl poslednú noc svojej návšte
vy Slovenska. Za prítomnosti popred
ných cirkevných hodnostárov, učitefov
a žiakov seminára mafi predstaviteľa
Univerzity Komenského česť slávnostne
přivítat dňa 2. júla večer htovu katolíckej
cirkvi na akademickej pôde univerzity,
na nádvorí Spišskej Kapituly.
Počas krátkeho rozhovoru, v ktorom
sa Svátý Otec živo zaujímal o aktivity
univerzity najmä v oblasti bohoslovec kej edukácie, odovzdal rektor UK
prof. J Švec vzácnej návšteve dar uni
verzity - v koži viazané dielo J. A. Ko
menského.

dzajúcich stretnutiach v Amster
dame a Poznani sa stretli na
I. medzinárodnej konferencii IRDIC (International Research and
Development Interestgroup) na
pôde MFF UK v dňoch 25. - 27.
júna 1995 Účastníci sa navzá
jom informovali o dosiahnutých
výsledkoch, vymenili si skúse
nosti z uplatňovania počítačov
vo výučbe, najmä na stredných
školách a dohodli sa na vytvore
ní spoločnej databázy výučbo-

<{h)

vých materiálov pre vyučovanie
fyziky, ale aj dalších prirodovedných predmetov na univerzite
v Amsterdame Do databázy bu
dú mat prístup všetci prispieva
telia cez medzinárodnú počíta
čovú sieť Ďalšie konferencie
sa budú striedavo organizovať
v ostatných účastníckych kraji
nách Je snaha túto spoluprácu
rozšíriť do dalších európskych
i mimoeurópskych krajín
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Na výstave MEDACTA 95 získala Lekárska fakulta UK zlatú a bronzovú medailu

MEDACTA AD ACTA ?
V dňoch 14.-17.júna 1005 sa už po tretíkrát konala v Nitre, vo výstavnom areáli Agrokomplexu, medzinárodná výstava učebných pomôcok
a didaktickej techniky MEDACTA 05. Výstavu organizačne pripravila Vysoká škola pedagogická v Nitre pod osobnou záštitou ministerky
školstva SR. Sprievodnými podujatiami výstavy boli medzinárodná konferencia Technológie vzdelávania tretieho tisícročia, diskusné Fórum
a Vldeofórum, na ktorom si záujemcovia mohli v špeciálnych predvádzacfch kabinách prezrief prihlásená videoprogramy podľa vlastného
výberu. Výstava MEDACTA, ktorá sa koná každé dva roky, Je od tohto roku zaregistrovaná v kalendári svetových výstav učebných pomôcok
a didaktickej techniky. Univerzitu Komenského reprezentovala na výstave expozícia UK a zvláštnu expozíciu pripravila Lekárska fakulta UK.
UK. Expozíciu dopĺňal propagačný videofilm UJOPu o UK, videonahráv
ky prírodovedeckej fakulty a projektu Schola ludus
Do Videofóra, ktoré prebiehalo priamo v priestoroch výstavy, a kde bo
lo možné zhliadnuť 32 filmov, prihlásila svoj vedecko-dokumentáiny vi
deofilm iba Lekárska fakulta UK.
Na výstave sa prezentovalo 70 Snem, organizácií a inštitúcií, z toho 25
z rezortu školstva vrátane 7 zástupcov vysokých škôl, zvyšok představo
vali domáce a zahraničné firmy s rôznorodou ponukou, ktorá mohla
uspokojí laikov i odborníkov, solventných i menei finančne zdatných zá
ujemcov.
Výstava MEDACTA 95 poskytla tak opát po dvoch tokoch priestor pre
stretnutie sa výrobcov a užívatelov učebných pomôcok, pre porovnanie
domácej a zahraničnei úrovne didaktickei techniky, pre nadviazanie
osobných a obchodných kontaktov I kecí najmodernejšie prístroje
a programy naimá od zahraničných firiem sú asi v súčasnei dobe školám
finančne nedostupné, je dobré poznat, kam smeruie vývo) a aspoň sa r v
špirovať.
školským organizáciám uhradilo výstavnú plochu a základné výbave
nie stánku Ministerstvo školstva SR. za zaradenie Nmu do Videofóra bol
poplatok 200 Sk. Náklady spojené s účasťou takult v expozic» UK hredrf
Rektorát UK. Za týchto podmienok bok) skutočne na škodu veci, l e
o účasť na výstave neprejavilo záuiem viacero našich takúlt
J Hinnerová

Zaujímavo a reprezentačne stvárnený stánok lekárskei fakulty, ktorý
pripravil Ústav lekárskej fyziky a biofyziky LF UK ponúkal nielen informá
cie o učebnom programe, možnostiach štúdia na LF UK, učebné texfy
a odborné publikácie, no nosnou častou expozície boli exponáty vytvore
né na Anatomickom ústave LF UK, Ústave histológie a embryológie LF
UK, Ústave lekárskej fyziky a biofyziky UK a na III. stomatologickej klinike
LF UK.
Do súfaže o Cenu MEDACT Y '95 prihlásila lekárska fakulta tri exponá
ty, z ktorých dva získali ocenenie.
Zlatá MEDACTA '95 v kategórii učebných pomôcok pre všeobecne
vzdelávacie predmety bola udelená doc. MUDr. Elene Kukurovej,
C Sc., a kolektívu Ústavu lekárskej fyziky a biofyziky LF UK za výučbový súbor "Elektronický model rádioaktívneho rozpadu*.
Bronzovú MEDACTU '05 v kategórii učebných pomôcok pre odbor
né predmety získal doc. MUDr. Jozef Zlatoš, DrSc., a kolektív Ústavu
histológie a embryológie LF UK za 'histologické a embryologické
preparáty (lidských tkanív*.
Ceny MEDACTY '95 odovzdali zástupcom lekárskej fakulty osobne mi
nisterka Školstva E. Slavkovská a prof. Weber z Rady Európy, pričom
ocenili úspešnosť reprezentácie fakulty.
Do expozície UK prispeli farmaceutická a právnická fakulta učebnými
textami a odbornou literatúrou, matematicko-fyzikálna fakulta priestorový
mi modelmi projektu Schola ludus. Prírodovedecká fakulta priniesla di
daktické počítačové programy z odborov biológie, chémie a geografie,
o ktoré bol medzi odborníkmi i mladými návštevníkmi výstavy mimoriad
ny záujem. Vydavatelstvo UK pokrylo učebnými textami všetky fakulty

PUBLIKÁCIE
VYDANÉ VYDAVATEĽSTVOM UK
v júni, v júli a v auguste 1995
ŠTUDIJNÁ LITERATÚRA
Ďanko, J. - Mlynček, M : Vy brané kapitoty
z gynekológie a pôrodníctva I
Danko, J. a kol.: Vybrané kapitoly
z gynekológie a pôrodníctva II
Dyda, M.: Geotermobarometna
Kasa, J.; Antropomotoríka. Materiály na seminárne
cvičenia
šimonek, J. - Zrubák, A.: Základy kondičnej prípravy
v športe
Záhorovská, E. a kol Systém a evolúcia nižších
rastlín
ZBORNÍKY VEDECKÝCH PRÁC
Acta Astronomica et Qeophysica UC XVII
Acta Facultatís Educationís Physicae UC X X X V I
Acta Facultatis Pharmaceutic ae UC XLVIII
Acta Mathematica UC LXIV
Acta Physča UC X X X V I
Univerzita Komenského a vysokoškolská edukáoa
- minulosť, prítomnosť a budúcnosť
OSTATNÁ UTERATÚRA
Tichý, M. a kol.: Informatikům Lekárskej fakulty UK

Uznanie fakulte managementu
V rámci 3-ročného dlhodobého programu podporovaného Andrew
Mellon Foundation a Cornell University navštívil začiatkom mája Uni
verzitu Komenského medzinárodný expert na podnikový manage
ment prof. David B. Lipsky, dekan fakulty priemyselných a pracov
ných vzťahov Cornell University z Ithacy v štáte New York. Počas svoj
ho pobytu navštívil aj Fakultu managementu UK, kde sa stretol s jej
vedením, pedagógmi, zúčastní sa výučby a oslovil i študentov. Po ná
vrate do USA poslal svojmu hostitefovi prorektorovi UK prof Devín
skemu list, z ktorého citujeme:' Silný dojem vo mne zanechala náv
števa vašej fakulty managementu, rozhovory so Študentmi i pedagóg
mi. Úprimne verím, ž e fakulta má predpoklady stať sa vedúcim
centrom výučby managementu v Strednej Európe*
( )
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ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
Lekárska fakulta v Bratelave (v slovenčine)
Lekárska fakulta v Bratislave (v angličtine)
Jeseniova Lekárska fakulta v Martine (v slovenčine)
Jeseniova Lekárska fakulta v Martine (v angličtine)
Farmaceutická fakulta
Právnická takulta
Prírodovedecká fakulta
Matematicko-fyzikálna takulta
Fakulta telesnej výchovy a športu
Rímskokatolícka Cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Evanjelická bohoslovecká fakulta
Fakulta managementu (v slovenčine)
Univerzita tretieho veku
Celouniverzitné prednášky

Sk 58,Sk 62,Sk 70,Sk 64. Sk 58.
Sk 116,-
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medzi rektorom Univerzity Komenského a Radou predsedov Odborových organizácií na UK
pre rok 1995
I.
1. Zmluva sa uzatvára medzi pracovníkmi a rektorom Univerzity
Komenského v Bratislave v zmysle § 20 Zákonníka práce (ZP)
a § 2 ods. 2, ods. 3 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjedná
vaní.
2. V mene Univerzity Komenského ju uzatvára rektor Univerzity
Komenského prof. MUDr. Juraj Švec, DrSc., v mene pracovní
kov ju na základe delegovania právomoci zo Základných
(Fakultných) organizácií - ZO, FO (Odborového zväzu pracovní
kov školstva a vedy i Odborového zvázu pracovníkov zdravotníc
tva) uzatvára Rada predsedov (RP) odborových organizácií na
UK zastúpená prof. RNDr. Ivanom Drobným, DrSc.
3. Kolektívna zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluv
ných strán.
4. Kolektívna zmluva je záväzná pre zmluvné strany. Zmeny
a doplnky sa uzatvárajú medzi zmluvnými stranami písomne, so
vzájomným súhlasom
5. Rektor UK uznáva Radu predsedov odborových organizácií
na UK ako jediného predstaviteľa v kolektívnom vyjednávaní za
všetkých zamestnancov UK.

II.
1. Objem mzdových prostriedkov pre rok 1995 v členení: Zá
kladné mzdové prostriedky a OON pre § 4018 VŠ, § 4019 Boho
slovecké fakulty, § 4020 SOZŠ, § 4521 ŠD a ŠJ, i § 2001 vedecký
výskum, rozpísaný na všetky súčasti UK a schválený AS UK, je
v Tab. 1., ktorá je prílohou tejto KZ.
Z. rektor UK, dekani fakúlt, riaditelia súčastí
2. Úspory mzdových prostriedkov zostávajú tej súčasti UK, kde
vznikli.
Z. rektor UK
3. Vedenie bude bezodkladne informovať odborový orgán
o zmenách všeobecne platných predpisov v mzdovej oblasť.
Z . kvestorka UK
T.: trvale
III.

1. Organizácia zabezpečí stravovanie pracovníkov v zariade
niach UK. V zmysle Nariadenia vlády 137/1989 Zb., fakulty a sú
časť UK uhradia 4.60 Sk na jedno jedlo, t.j 4.00 Sk režijné nákla
dy a 0.60 Sk príspevok na zvýšenie cien surovín. Súčastí UK po
dohode s príslušnými odborovými organizáciami môžu určiť výš
ku príspevku z iných zdrojov, čo sa konkretizuje v KZ súčastí'
Z. dekani fakúlt a riaditelia súčasti,
kvestorka UK, FV (ZV) OZ súčasti
T.: trvale
2. V zariadeniach UK sa môžu stravovať aj nepracujúci
dôchodcovia, ktorí pred odchodom na dôchodok pracovali na
UK aspoň 5 rokov. Podľa možností štátneho rozpočtu im budú
fakulty a súčasť UK poskytovať príspevky ako v bode 1.
Z : dekani fakúlt a riaditelia súčastí,
kvestorka UK, FV (ZV) OZ súčastí
T. trvale
3. Organizácia poskytne formou prenájmu priestor pre 2 vše
obecné a 1 stomatologickú ambulanciu, pričom zmluvne zabez
pečí prednostné ošetrovanie zamestnancov UK Zmluvy sa uzat
várajú do 31.12.1995
Z. kvestorka UK
T: trvale
4. Organizácia vyčlení po dohode so študentskou samosprá
vou zo svojej ubytovacej kapacity v ŠD miesta na ubytovanie
mladých pracovníkov organizácie, najmä študentov PGS a ašpi
rantov, podľa požiadaviek súčasť.
Z. rektor UK, riaditelia ŠD
Т.: do 30.6.1995
5. Bytová komisia RP vypracuje na základe požiadaviek zo sú
časť UK poradovník na provizórne ubytovanie (na Svoradovej ul

a švédske domky v Karlovej Vsi) a po jeho schválení rektorom
UK ho rozošle na súčastí.
Z : RPOZ na UK
T : do 30.6.1995
6. V súčinností s Centrom hospodárskych činnosť (CHČ) RP
vypracuje rozdefovník miest pre súčasť UK za všetky UVZ, ktoré
budú k dispozícii pre letnú rekreáciu a víkendové pobyty.
Z . RPOZ, riaditeľCHČ
T : do 15.5.1995
7. Počas letných prázdnin organizácia zabezpečí možnosť re
kreačných pobytov pre pracovníkov UK i pre výmenné podniko
vé rekreácie v ŠD v Braťslave a v ŠD v Martine na základe požia
daviek zo súčasť UK.
Z. riaditelia ŠD, RPOZ
T : do 30.6.1995
8 Poplatok za rekreačné a príležitostné ubytovanie v zariade
niach UK je pre zamestnancov UK a ich rodinných príslušníkov
stanovený prípisom RUK č. 1665/30/95 zo dňa 15.6.1995 V tejto
výške sa bude účtovať i náhrada za ubytovanie pri výmenných
podnikových a družobných rekreáciách organizovaných v rámci
UK.
Z. kvestorka UK
Т.: trvale
9. Organizácia umožní pre pracovníkov a ich rodinných prísluš
níkov využívanie telovýchovných a športových zariadení UK v ča
se mimo vyučovacej činností.
Z vedúci súčasti
Т.: priebežne
10. Organizácia v rámci prevádzkových možností' umožní pra
covníkom pri ich významných rodinných udalostiach (okrúhle ju
bileá, svadby a pod.) použiť priestory a zariadenia ŠJ a ŠD za
úhradu priamych nákladov
Z . vedúci ŠJ a ŠD
T.: priebežne

IV.
1. Univerzita Komenského poskytne miestnosť pre sekretariát
Rady predsedov i pre zasadanie RP. Poskytne tiež bezplatne, v
primeranom rozsahu, odborovej organizácii materiál pre odbo
rársku činnosť - papier, xerox, informačné média.
Z : kvestorka UK
Т.: trvale
2. Pre pracovníka UK, uvoľneného pre výkon funkcie v odboro
vom orgáne organizácia zabezpečí po návrate z výkonu funkcie
pôvodné pracovné miesto s ohľadom na jeho odbornosť, kvalifi
káciu a zdravotný stav.
Z. dekani fakúlt a riaditelia súčastí
Т.: trvale

V.
1. Právna účinnosť záväzkov v KZ pre rok 1995 sa začína odo
dňa podpisu s platnosťou 12 mesiacov a s možnosťou predĺženia
Dodatkom na dalšie obdobie
2. Zmeny a doplnky v KZ vykoná organizácia a RP formou Do
datku, ktorého účinnosť začne po podpísaní zmluvnými stranami
3. Plnenie KZ sa bude kontrolovať k 30 11.1995 a k 1.3 1996
4. Zmluvné strany potvrdzujú súhlas s KZ svojirr» podpismi
5 Kolektívna zmluva bude uložená v kancelárii rektora UK,
v kancelárii kvestora UK a na sekretariáte RPOZ.
6 Organizácia i RP zabezpečia do 15 dní po podpísaní KZ jej
rozoslanie na súčastí UK i na FV (ZV) Odborového zvázu UK
V Braťslave 27.7.1995
Prof. RNDr. Ivan Drobný, DrSc.,
za Radu pr*d»«dov odborových organizácií na UK
Prof. MUDr. Jura) Šv»c, DrSc.,
rektor UK
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Súčasť UK:
14018 t

mzdové prostr. + OON
is. Sk
is. Sk t

LF Bratislava
65 713
JLF Martin
23 795
Farmaceutická fakulte
23 519
14 505
Právnická fakulta
40 565
Filozofická fakulta
Prírodovedecká fakulte
45760
MFF UK
39 805
FTVŠ
15 821
19 966
Pedagogická fakulta
4 061
Fakulte managementu
Centrálnefinancované súčasti 23 034
Cviční učitelia

617
737
584
267
295+1740 РНАЯЕ
338
1 143
400

SPOLU

5 425

316 564

262

S 4010 - bohoslovecké fakulty, semináre a internáty
Evanjelická BF
2 231
88
Rímskokatolícka BF
3 861
60
Kňaz sem.Sp. Kapitula
2 901
300
Kňaz.sem.Níra
1351
135
КЛагэет. B. Bystrica
1316
100
SPOLU

11 680

664

S 4020 - starostlivost o zahraničných študentov:
ÚJOP
10 644
700
i 4521 • ubytovacie služby - študentské domovy a ŠJ:
Družba
8484
95
Ludovta Štúra
17 043
90
1 563
43
ŠD Martin
670
SJ FaFUK
596
ŠJ FiF UK
2 716
ŠD FTVŠ
SPOLU

31 072

zahraň. lektori
1 154
Fond rektora
1 OOS
Prostriedky viazané na realeáciu
novely
15 733
SPOLU

$2001:
LF UK
JLF Martin
FaFUK
PraFUK
FiF UK
PriF UK
MFF UK
FTVŠ UK
PedF UK
FMUK
CFS UK

7 769
221
2 214
113
4 601
17 056
5 046
1 529
597
180
418

SPOLU

39 744
427 506

Podpe zmluvy

360
7 397+1740 PHARE

Júnové zasadnutia
Akademického senátu UK
Prvé júnové zasadnutie AS UK, ktoré sa zišlo dňa
14. Júna, otvoril a viedol jeho predseda RNDr. Ivan Ostrov
ský, CSc.
AS UK zobral na vedomie informáciu o návrhu novely zá
kona č. 172/90 Zb. o vysokých školách a poveril príslušnú
pracovnú skupinu postupovat pri rokovaniach s vládnymi
orgánmi a v NR SR v zmysle prijatých uznesení AS UK
k návrhu novely zákona o VŠ. Súčasne požiadal RVŠ SR,
aby v legislatívnom procese prijímania novely zákona o VŠ
presadzovala návrh novely vypracovaný RVS SR na zákla
de návrhov Akademickej obce SR
AS UK schválil návrh ' Úprava poplatkov za ubytovanie
v študentských domovoch UK na šk. rok 1995/96* vrátane
pozměňovacích návrhov.
V rámci právnych otázok požiadal AS UK rektora UK, aby
poveril Právne oddelenie RUK posúdiť, či požiadavka, že
riešiteľ grantového projektu musí mať menej ako 65 rokov,
je v súlade so Štatútom UK, ustanoveniami zákona o VŠ
a Zákonníkom práce Uložil Právnej komisii AS UK a Komisii
pre vedu vypracovat k te|to otázke stanovisko a uviesf. na
základe akej právnej normy je popierané právo učiteľa po
65 roku veku vedecky pracovat, viest grantové proiekty
Ďalšie júnové zasadnutie Akademického senátu UK pod
vedením jeho predsedu RNDr Ivana Ostrovského. CSc , u
konalo dňa 28.6.1005.
Ťažiskom rokovania boli návrhy zrmen štatútov fakúlt
a UK Na základe návrhov Právnej kormsie AS UK senát
schválil:
1 Študijný a skúšobný poriadok Prírodovedecká) fakulty
UK ako súčasti štatútu PrírF UK v znení schválenom AS
PrírF UK a doplnenom o legislatívno-technické pripomienky
Právnej komisie AS UK a vedenia UK, s účinnosťou od poči
atku šk. r. 1995/96.
2. Zmenu Štatútu Lekárskej fakulty UK tak, ako bola na
vrhnutá vedením a akademickým senátom lekárskej fakulty
s účinnosťou odo dňa schválenia. Súčasne schválil Studijný
a skúšobný poriadok a vnútorné predpisy LF UK s výnim
kou, s účinnosťou od počiatku šk. roka 1995/96
3. štatút Pedagogickej fakulty UK s prílohami Študijný
a skúšobný poriadok a Volebný poriadok pre volby do AS
UK v znení schválenom AS PedF UK a s legislatfvno-technickými pripomienkami Právnej komisie AS UK, s účinnos
ťou odo dňa schválenia.
4. Štatút Ústavu jazykovej a odbornej prípravy zahranič
ných študentov UK s prílohami Študijný poriadok a Volebný
poriadok v znení predloženom riaditeľom ÚJOP a s úprava
mi, s účinnosťou odo dňa schválenia
5. Zmenu Štatútu Jeseniovej lekárskej fakulty UK v znení
schválenom AS JLFUK, s účinnosťou od počiatku šk roka
1995/96
6 Zmenu Štatútu Filozofickej fakulty UK v znení navrhnu
tom AS FiF UK, s účinnosťou odo dňa schválenia
7. Zmenu štatútu UK, doplnok prílohy 2 štatútu UK Zoz
nam študijných odborov a dĺžka postgraduálneho štúdia na
UK, zmeny Rokovacieho poriadku AS UK
Ďalej sa AS UK zaoberal pripomienkami k novele V š zá
kona Vyjadril protest proti zaradeniu textu o úlohách inšti
tútov pre cľalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve do
znenia novely. Odporučil neodkladne začať riešiť problém
vzťahov medzi vysokými školami a inštitútmi v oblasti ďal
šieho vzdelávania lekárov a farmaceutov
V súvislosť s vládou SR prisľúbenými finančnými pro
striedkami rezortu školstva poveril AS UK svoje predsedníc
tvo, aby sledovalo vývoj ich prideľovania
(mz, |h)
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NOVÉ VESMÍRNE OBJAVY ASTRONOMICKÉHO OBSERVATÓRIA UK
Astronomické a geofyzikálne observató
rium MFF UK v Modre okrem pedagogic
kej činnosti v rámci Katedry astronómie
a astrofyziky MFF UK plní aj odborný prog
ram "meranie veľmi presných polôh komét
a asteroidov*. Tieto merania, ktoré sú publi
kované v Medzinárodnom centre pre ma
lé planétky v Cambridge pri Smithsonian
Astrophysical Observátory, slúžia na vý
počty definitívnych dráh telies v slnečnej
sústave.
Ďalekohľad, ktorý máme na observatóriu,
je v súčasnosti najväčším ďalekohľadom na
Slovensku. Je vybavený modernou, i kecf
neprofesionálnou záznamovou technikou.
Obraz vytvorený v primárnom ohnisku
60 cm zrkadla je priamo snímaný elektro
nickou CCD kamerou ST6 (výrobca SBIG
Santa Barbara - California). Táto technika
umožňuje približne 50 násobné skrátenie
expozičného času oproti fotografickej plat
ni. Takto uspôsobený prístroj je opticky
najmohutnejším ďalekohľadom v republike
a je ním možné exponovať dosiaľ u nás
najslabšie objekty Za dobrých pozorova
cích podmienok pri 5 minútovej expozícii
vidí objekty až 20 hviezdnej velkosti V do
sahu tohoto prístroja je takmer 90% ko
mét a asteroidov v čase ich opozície
a najväčšom priblížení k Zemi.
V noci z 28. na 29. júna 1995 skupina
pozorovateľov Mgr. Adrián Galád, Ale
xander Pravda a Dušan Kalmančok pri
plnení odborného pozorovacieho prog
ramu objavila nový asteroid, ktorý bol
predbežne označený 1995 MZ. Tento
asteroid ]e v poradí treťou malou planet
kou v histórii, ktorá bola objavená
na slovenskom astronomickom observa
tóriu. Prvé dve našli astronómovia zo SAV

v roku 1955 (Parou bek a Šaškyová) a v ro
ku 1972 (Antal). Po spočítaní definitívnej
dráhy dostali mená Tatry a Slovakia. Sym
bolicky môže znieť fakt, že obe planétky
boli objavené tým istým prístrojom, ďale
kohľadom, ktorý máme teraz na našom
pracovisku.
Objav asteroidu 1995 MZ je prvým
významným úspechom nášho pracoviska.
Jeho dôležitosť spočíva najmä v tom, že
sa podarilo prerušiť dlhoročnú medzeru
v observačnej astronómii medziplanetárnej
hmoty, spôsobenú najmä nedostatkom
vhodnej pozorovacej techniky Objavy
podobného druhu robia poväčšine pra
coviská, vybavené špeciálnymi prístrojmi,
ktorých cena prevyšuje desiatky milió
nov Sk.
Planétku sme našli pri pozorovaní aste
roidu 2102 Tantalus, ktorý bol od Zeme
vzdialený 50 miliónov km, čo je relatívne
dosť blízko, a preto mal velký vlastný
pohyb. Neznáma planétka sa náhodne ob
javila v zornom poli kamery, bola o 3 hviez
dne velkosti slabšia a pohybovala sa po
malšie Po oznámení polohy dostala v Cen
tre predbežné označenie 1995 MZ Odvte
dy sme toto teleso stále sledovali a merali
jeho presnú polohu Planétka sa od Zeme
vzďaľuje a slabne, takže začiatkom augusta
sa pre nás stala nepozorovateľnou.
V čase objavu bola 1995 MZ vzdialená
od Zeme 145 miliónov km. Jej jasnosť bola
17.6 mag. a pohybovala sa medzi dráhami
Marsa a Jupitera Má málo výstrednú drá
hu s excentricitou 0.18 a na|viac sa k Slnku
priblíži na vzdialenosť 288 000 000 km
Najvzdialenejší bod jej dráhy leží vo vzdia
lenosti 414 000 000 km. Sklon jej dráhy
k ekliptike je 23.8 stupňa a asteroid prinále

Medailí Zlatá N
I CHEBA e
j litazii,
že vysoká školy sú schopné uplatniť na trhu
výsledky svojho základného výskumu
Na 27. medzinárodnom chemickom veltrhu INCHEBA 95,
ktorý sa konal v Bratislave v dňoch 19.-23.6.1995, ocenila sú
ťažná porota dezinfekčný prostriedok MULTISEPT vyvinutý
Farmaceutickou fakultou UK v spolupráci s VÚCHT, a.s. me
dailou Zlatá INCHEBA. Autormi prípravku sú: prof. Ing. Ferdi
nand Devínsky, DrSc., doc. RNDr. Dušan Mlynarčík, DrSc.,
a doc. Ing. Ivan Lacko. O tom, čo predchádzalo tomuto
"zlatému úspechu", hovorí prof. Devínsky.
• Potreba nových dezinfekčných prostriedkov je všeobecne
mimoriadne velká, pretože mikroorganizmy, patogény sa na bež
ne používané dezinficienciá časom adaptujú. Náš trh disponuj
2-3 klasickými prípravkami - najmä Ajatínom a Septonexom a niekolkými zahraničnými, ktorých cena je však značne vysoká, je
den liter roztoku stojí od 700 do 2500 Sk Už dávnejšie sme
v rámci základného výskumu vyvinuli novú originálnu bioaktívnu
zlúčeninu z radu amínoxidov, ktorá preukázala veľmi dobrú antimikróbnu účinnosť a už vtedy sme sa pokúšali dostať ju na trh
ako nosič. Keď sa pred dvomi rokmi na nás obrátili viaceré ne

ží k skupine telies, reprezentovaných planétkou Phocaea Jej obežná doba okolo
Slnka je 3.58 roka a má priemer asi 5 kilo
metrov.
Asteroidov s definitívnymi dráhami je
v súčasnosti známych temer 7000, preváž
na väčšina má i svoje mená. Telies s pred
bežným označením (ako napr. 1995 MZ).
ktoré sú považované za nové objavy, je
približne 5000. Tieto nemajú presné dráhy
a je nutné ich pozorovať minimálne 2 až
4 roky, aby dráha bola vypočítaná presne,
poprípade, aby nový objekt mohol byť sto
tožnený so skorej pozorovaným, alebo
strateným asteroidom. Len potom je mož
né priradiť asteroidu poradové číslo a na
vrhnúť preň meno. Toto právo náleží ob
javiteľom
Mesiac po objavení malej planétky 1995
MZ sme dostali z Centra dve správy Prvá
je pre nás trocha sklamaním. Malá planétka
1995 MZ bola po dôkladnom preverení
dráh všetkých známych asteroidov stotož
nená s malou planétkou 1988 NY, ktorú od
vtedy nik nepozoroval
Druhá správa je oveľa príjemnejšia Na
základe našich pozorovaní zo dňa
4.8.1995 nám Centrum oznámilo, že
sme našli další, zatiaľ neznámy aste
roid, ktorý bol predbežne označený 1995
PM. Objekt bol identifikovaný pri pozoro
vaní periodickej kométy Parker-Hartley
skupinou pozorovateľov RNDr. L Kornoš
a P. Kolény.
Našou úlohou teraz je, získať čo najviac
meraní pre dobré určenie predbežnej drá
hy, aby sa planétka nestratila.
Dušan Kalmančok
Katedra astronómie a astrofyziky
MFF UK

mocnice a polikliniky s tým, že by potrebovali mulťikomponentný
prípravok, ktorý by sa vyrovnal zahraničným dezinficienciám, vy
užili sme optimálne vlastnosti Amínoxidu a na jeho báze vyvinuli
viaczložkový MULTISEPT. Celý vývoj vrátane testov sa uskutočnil
v priebehu roka 1994 na dvoch katedrách farmaceutickej fakulty
- na katedre chemickej teórie liečiv a na katedre bunkovej a mo
lekulárnej biológie liečiv Výsledky testov ukázali, že MULTISEPT
je špičkový výrobok, svojimi parametrami schopný konkurovať
zahraničným preparátom Vyznačuje sa autosterilizačnými vlast
nosťami, nachádza použitie napr v príprave predoperačného po
ľa, je vhodný aj na bežné použitie v domácnosti, účinkuje na
baktérie, spóry, dermatofyty a lipofilné vírusy Už sme ho aj prak
ticky odskúšali napr pri liečbe plesňových ochorení nôh u špor
tovcov Účinok sa dostavil za veľmi krátku dobu - za 3-5 dní Pre
trh sme pripravili dve formy MULTISEPTU - bezfarebnú určenú
pre bežné použitie v domácnostiach a farebnú pre nemocnice
a ambulancie, aby lekár videl dezinfikovaný priestor Dôležité pre
naše zdravotníctvo je aj to, že cena jedného litra roztoku je niekolkonásobne nižšia, ako u zahraničných výrobkov
Do výskumu sa zapojil aj VUCHT, a s , ktorý uskutočnil marke
ting a zabezpečil výrobu nielen prvej šarže, ale už v polovici r
1995 začal s kontinuálnou výrobou Napokon bol to VUCHT. kto
rý MULTISEPT vystavil na Inchebe a prihlásil do súťaže Na zaver
by som chcel zdôrazniť, že za kľúčové na celei veci považujem
to, že sme dokázali, že nielen finančne preferovaný rezortný výs
kum, ale aj vysoké školy sú schopné doviesť vysledky svojho zá
kladného výskumu až po konkrétnu aplikáciu v praxi
(jh)
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ROZHOVORY
vynikajúcimi vedeckými a pedagogickými osobnosťami Univerzity Komenského

Prof. RNDr. PhMr. Milen Chalabala,
DrSc., Dr.h.c., ]• medzinárodne uzná
vanou autoritou v odbor* galenlcká
farmácia. Narodil м v roku 1928
v moravských Nemoticlach, vyštudo
val farmaceutickú fakultu v Brno, kde
pôsobil do roku I960. Po jej zrušeni
prešiel na Farmaceutickú fakultu UK
do Bratislavy, na ktorej v roku 1968
získal titul profesora, a kde pracuje
dodnes. Doktorát vied mu v roku
1981 udelila Univerzita Karlov« v Pra
he.
V rokoch 1962-1963 prednášal na
univerzite v Havane a v rokoch 1969-1970 na Ústave aplikovanej chémie
univerzity v Erlangen. V roku 1994
sa stal čestným doktorom Semmelwelsovej lekárskej univerzity v Buda
pešti.
Prof. Chalabata napísal 8 učebníc,
z toho 2 v španielskom Jazyku a 25
skript Je autorom 6 knižných neonograflí, z ktorých 2 bo» vydané v za
hraničí a 245 pôvodných vedeckých
publikácii. 38 z nich bolo uverejne
ných v cudzom Jazyku v zahraničí. Je
ho práca bola spomenutá v 275 citá
ciách, z toho 85 v S « . Vlastní 8 pa
tentov, Jeden realizoval« a.s. Léčiva,
Praha a do rozpočtu SR priniesol
v roku 1994 cca 2 milióny Sk. Vo svo
jom odbore vychoval rad odborníkov,
jeho žiaci sú vedúcimi katedier v Bra
tislave, Hradci Králové a v Brne. Je
členom viacerých medzinárodných
farmaceutických spoločností a re
dakčných rád odborných časopisov.

Na dvore rímskeho cisára Marca Aurélia, ktoré
ho légie v 2. stor. n J. prenikli až na naše územie,
pôsobil grécky lekár GaZenos, ktorý ako prvý za
čal z prírodných produktov pnpravovaŕ lieky
Pôvodne ľudia užívali liečivé produkty prírody tak,
ako sa v nej nachádzali. Galénos ich začal spra

Prof. RNDr. Milan Petráš, CSc., ako
zakladateľ teoretickej fyziky elemen
tárnych častíc na Slovensku, sa svo
jou vedeckou a pedagogickou čin
nosťou radí medzi popredné osob.
nostl slovenskej vedy. Narodil sa
26. 4. 1930 vo Frankovej. Titul profe
sora získal na Univerzite Komenské
ho v roku 1980. Spočiatku pracoval
na Prírodovedeckej fakulte UK, od ro
ku 19ЕЮ pôsobí na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK, na katedre teoretic
kej fyziky.

Na počiatku všetkého bol seminár z teoretickej
fyziky, ktorý v roku 1961 založili r.a Prírodove decke/ fakuŘe UK mladí asistenti dr. Petráš a dr.
Hrivnák. Po odchode
dr Hrrvnáka z fakuŘy
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GALÉNOS BY BOL SPOKOJNÝ
cováva - vytváral tak liek už na technologicky vyš
šom stupni, pre pacienta pnjetetnefii a účinnejší.
Vďaka nemu dostala vedná disciplína, ktorá štu
duje zákonitosti transformácie liečiva - biologicky
aktívnej hmoty na liek, ako konečný produkt urče
ný pre pacienta, názov galenlcká tarmtcla.

•Pán profesor, ste špičkovým odborní
kom v galenickej farmácii. Máte za se
bou štyri desaťročia pedagogickej
a vedeckej práce. AJ Vašou zásluhou
získala 'galenika" Univerzity Komen
ského vo svete meno s uznanie, o čom
svedčí napríklad množstvo zahranič
ných citácií Vašich prác. Čo Vy, osob
ne, považujete vo Vašej vedeckej ka
riére za najcennejšie ?
- Budovanie teórie tejto vednej disciplíny
Kecf som pred 40 rokmi začínal, galenická
farmácia bol odbor prakticistický, bez teo
retických základov Kecfže je galenická far
mácia predovšetkým technologická discip
lína, ktorá vstupuje až do konečnej fázy
farmaceutického výskumu, vtedy, kecf sa
liečivo mení na konkrétnu tabletu alebo in
jekciu, je tu určité riziko zotrvačnosti a ustrnutia na tradičných postupoch, konvenč
ných riešeniach Preto |e dôležitý rozvo) te
órie, vyhladávanie nových poznatkov
najmä zo základných vedných disciplín,
definovanie zákonitosti procesov, ktorými
sa riadi premena biologicky aktívnej látky
na liek. My nemáme osobitnú teóriu, iba
obecnú teóriu prírodných vied Najviac si
teda cením práce, ktoré prispievajú k roz
voju teórie, napr. aplikáciou poznatkov z fy
ziky, fyzikálnej chémie na konkrétnu tech
nológiu lieku. A v tejto oblasti, myslím si,
sme urobili veľa.
•Akým smerom sa dnes vyvíja galenic
ká farmácia ?
- Dlhý čas prevládal názor, že transfor
mácia liečiva na liek nemá nič spoločné

s účinkom lieku, že obsah aktívnej látky je
rozhodujúci, nie liek a jeho forma Od 60
rokov je vedecky dokázané, že práve pri
transformácii liečiva na liek sa mení t.zv
biologická dostupnosť liečiva, a že pri výro
be lieku sa môže zmeniť aj kvantita účinku
V súčasnei dobe naša disciplína smeruje
k tomu, že pri spracovaní liečiva už doká
žeme za použitia pomocných látok smero
vať liečivo na miesto, kde má pôsobiť, na
príklad do nádoru Tým, že transportujme
liečivo na správne miesto, v správnom ča
se a v správnom množstve, minimalizuje
me zaťaženie celého organizmu, odbúrava
me vedfaišie účinky a môžeme a| znížiť je
ho dávku Iným výdobytkom galeniky
sú prípravky typu RETARD, kedy jedna
tableta denne nahradí užitie troch, pričom
účinok je vyrovnanejší a zdravotne efektív
nejší.
•Ste, pán profesor, pedagóg I vedec.
Napísali ste rsd učebníc, skript sj ve
deckých publikácií. Ksm sa vise teší
te - do posluchárne alebo do labora
tória ?
- Jednoznačne do posluchárne Keby m
niekto ponúkol čisto vedeckú kariéru, od
mietol by som Byť zavretý iba v laborató
riu, to by ma neuspokojovalo Tým, že som
na vysokej škole, mám prístup k spoločen
skému dianiu v odbore Mám živé kontakty
s našimi absolventmi, často prichádzajú so
svojimi problémami, potrebujú sa poradiť,
a tak vznikajú dalšie impulzy pre vedecký
výskum i pre spoluprácu s praxou Mám
radosť z vykonanej práce, za tých 40 ro
kov, čo som na vysokej škole, vidím za se
bou konkrétne výsledky. Avšak najväčšiu
radosť mám zo svojich žiakov, ktorí sú ve
dúcimi katedier V nich pokračuje dielo,
ktoré sa tu vytvorilo.

Oh)

NESTOR SLOVENSKÝCH "CASTICIAROV"
sa seminár pod vedením dr. Petráša plne oriento
val na teóriu elementárnych častíc. Koncom
вО-tych rokov sa bratislavskí teoretici zapojili do
t.zv. trianglovej spolupráce Bratislava-Viedeň-Budapešt, ktorá neskôr prerástla do stredoeu
rópskej spolupráce vo fyzike elementárnych
častíc.
Pre prácu prof. Petráša fe charakteristické, že
sa zameriava na fundamentálne problémy Naprik
lad našiel nové riešenie relativistických vlnových
rovníc pre častice so splnom 3/2, ktoré sa dnes
označujú ako Petrášova reprezentácia V oblasti
potenciálového rozptylu zasa navrhol originálnu
metódu na riešenie inverzne/ úlohy V teórii
S-matice vzbudil zaslúženú pozornosť Petrášov
self-konzistentný výpočet magnetických momen
tov nukleónov. Za súbor prác z týcHo dvoch ob
lastí získal prof. Petráš vr. 1969 štátnu cenu

V posledných rokoch sa prof. Petráš veno
val vypracovaniu klasického modelu spi
nových častíc pre potreby Feyn manových
dráhových integrálov Ako sa neskôr ukázalo,
tento model prekraču/e rámec dráhových
integrálov a nadobúda šrršiu platnosť Pomo
сои kánonického kvantovaní a možno z neho
odvodiť známe relativistické vlnové rovnice
pre spinové častice, napr Diracovu rovnicu
Na realistické črty modelu poukazufe aj sku
točnosť, že takmer automaticky vedie na kalíb
račnú symetriu SU(2)xU(1), ktorá fe zákla
dom t.zv
štandardného modelu elektrosia
bých interakcii Keby sa potvrdilo, že příbuznost
oboch modelov nie fe náhodná, otvorila by sa.
podľa názoru prof. Petráša. cesta pre zovšeo
becnenie štandardného modelu smerom k teórii
strún

•Pán profesor, Je o Vás známe, že ste
vynikajúcim znalcom aj ďalšieho vedné
ho odboru - dejiny vedy. Ktorú osobnosť
z histórie fyziky najviac obdivujete ?
- Mohol by som menovať svojho najobľú
benejšieho politika, spisovateľa, azda aj
maliara, nie som však schopný menovať
iba jediného fyzika, ktorého by som najviac
obdivoval, musf to byť aspoň päť mien. KecT
za meradlo obdivu prijmem frekvenciu citá
cií, potom by to boli mená: Isaac Newton,
W.R. Hamilton, J.C. Maxwell, Albert Einste
in, Erwin Schrödinger. Prínos týchto osob
nosti' pokrýva prakticky celú klasickú fyziku
a čiastočne aj modernú - až do 30-tych ro
kov nášho storočia. Je tu zastúpená klasic
ká mechanika, elektrodynamika, štatistická
fyzika, teória relativity a kvantová teória
Obdivujem ich, lebo sa vedeli vymaniť
z okov tradičného, konzervatívneho mysle
nia svojej doby a prišli s niečim novým,
originálnym, odvážnym.
•O teoretickej fyzike elementárnych
častíc môže pri šálke kávy diskutovať
iba málokto. Čo bolo impulzom, že ste

sa ako prvý na Slovensku začali veno
vať tejto náročnej vednej disciplíne ?
- Kecf som sa ako študent kežmarského
gymnázia rozhodoval, na ktorú fakultu sa
po maturite zapíšem, stál som pred dilémou. Na jednej strane mi učarovala filozo
fia, no rovnako silno ma priťahovala fyzika.
Posledné roky mojich stredoškolských štú
dií spadajú do obdobia, ked sa po výbu
choch atómových bômb v Hirošimě a Na
gasaki stala nesmierne populárnou atómo
vá a jadrová fyzika. Kúpil som si dokonca
aj oficiálnu správu americkej vlády o vývoji
atómovej bomby, povestný Smithov
report. Svoju dilemu, čo študovaf, som
napokon vyriešil určitým kompromisom.
Vybral som si fyziku s tým, že sa budem
orientovať na teoretickú atómovú fyziku,
pretože
som sa nazdával, že takto
budem môcť udržiavať stály kontakt s filo
zofiou.
Počas mojich vysokoškolských štúdií sa
z jadrovej fyziky vyčlenila fyzika elementár
nych častíc a bez váhania som sa rozhodol
pre túto novú fyzikálnu disciplínu. Filozofii

som však neprestal byť verný a je pre mňa
istým zadosťučinením, že sa v poslednom
období začína napĺňať moja viera v existen
ciu mostu medzi filozofiou a teóriou ele
mentárnych častíc. Teoretickí fyzici začali
snívať a urobili už aj prvé kroky, aby posta
vili takýto most v podobe t.zv. teórie všetké
ho. Mala by to byť konečná fyzikálna teória,
ktorá by úplne a bez zvyšku opísala a vy
svetlila fyzikálnu realitu, čím by vznikla no
vá vedná disciplína, ktorú by bolo možné
nazvať fyzikálnou ontológiou. To by však
bola téma na nový rozhovor.
Za 40 rokov pedagogického pôsobenia
prof. Petráš vychoval desiatky teoretických
fyzikov. Mnohí z nich sú odborníkmi doma
i v zahraničí a vdaka prof. Petrášovi sa
hovorí o "bratislavskej škole" Dnes kon
čí svoje pôsobenie na univerzite, avšak
s vedou sa nelúči Ako nestor slovenských
"častičiarov" bude ešte dlho pre svojich
kolegov zdrojom nových poznatkov a im
pulzov.

A j naši študenti získali v Bratislave za štyri týždne certifikát americkej univerzity

LETNÝ INŠTITÚT PRÁVA
V roku 1002 podpísali Univerzita Komenského v Bratislave a Cleveland Marshall University zmluvu o spolupráci právnic
kých fakúlt, ktorej súčasťou je aj projekt Letného inštitútu práva. Vtedajší prodekan clevelandskej právnickej fakulty prof.
John Makdisl, ktorý stál pri zrode dohody, prešiel však na univerzitu v Tulse do funkcie dekana a s ním aj ceiý projekt spo
lupráce. Vďaka ústretovosti tulskej univerzity začal sa v roku 1003 projekt realizovať a v Bratislave sa prvýkrát uskutočnil
Letný Inštitút práva. Jeho tretí ročník sa konal od 10. júla do 0. augusta v priestoroch Inštitútu pre verejnú správu Minister
stva vnútra SR. O zmysle letnej škoty a jej tohtoročnom priebehu sme hovorili s doc. JUDr. Jurajom Koiesárom, CSc.. hlav
ným koordinátorom projektu.
Podstata Letného inštitútu práva spočíva v tom, že Právnic
ká fakulta Univerzity v Tulse v štáte Oklahoma ponúka americ
kým a kanadským študentom možnosť štúdia na Slovensku,
ponúka možnosť výučby dvoch odborných právnických pred
metov v intenzívnom kurze, ktorý trvá 4 týždne Predmety,
ktoré by sa študent učil doma celý semester, môže tu zvlád
nuť za jeden mesiac. Kurz je ukončený skúškou, pridelením
príslušného počtu kreditov a certifikátu tulskej univerzity, ktoré
sú uznávané na všetkých vysokých školách v USA a v Kana
de. Dohoda umožňuje, aby účastníkmi kurzu boli aj naši štu
denti, pochopiteľne za predpokladu, že ovládajú dobre ang
lický jazyk. Aj oni dostávajú osvedčenie tulskej univerzity
o ebsolvovaní kurzu.
Letné inštitúty práva sa zväčša organizujú v anglicky hovo
riacich krajinách, naša právnická fakulta je zatiaľ jedinou na
území SR, ktorá takýto program každoročne ponúka
•Aký boltohtoročnýučebný program ?
Program kurzu, ktorý obsahuje 4 predmety, musí každoroč
ne schváliť americká právnická komora Študent si môže vy
brať jeden alebo dva predmety Tohto leta to boli všetko po
rovnávacie právne predmety - porovnávacie štátne a trestné
právo, ktoré prednášali naši pedagógovia a porovnávacie
dôkazové a obchodné právo, ktoré vyučovali americkí profe
sori. Napríklad vlani sme zaradili daňové právo, o ktoré bol
najmä medzi našimi študentmi mimoriadne velký záujem

•Aký je záujem amerických študentov o kurz a ako sa
vlastne o ňom dozvedia ?
Našu ponuku na Letný inštitút práva dostávajú pred Viano
cami všetky právnické fakulty v USA Je uverejnená aj v ame
rických právnických časopisoch a študentských novinách
Záujem zo strany študentov je primeraný, zatiaľ sme ešte
nemuseli žiaden plánovaný predmet zrušiť. Sme limitovaní
najmä ubytovacími kapacitami, môžeme prijať do 40 študen
tov. Tohto leta kurz absolvovalo 36 amerických a 7 našich
študentov. Prihlásiť sa môže študent z akejkoľvek americkej
alebo kanadskej univerzity - podmienka je, že musí mať
uzavretý prvý ročník právnického štúdta, naši študenti 4 se
mestre. Tentoraz sme tu mali študentov v podstate z celé
ho amerického juhozápadu - z Oktahomy, Kansasu, Texasu
apod.
•Kolko musí študent za kurz zaplatiť ?
Tento rok cena kurzu predstavovala 2700 ameockých dolá
rov, v nej bolo zahrnuté aj ubytovanie a stravovanie študenti
si kurz hradia sami, samozrejme aj letenku, preto často spája
jú cestu do Bratislavy s dlhším pobytom a cestovaním po Eu
rópe Mnohí z nich majú na Slovensku korene, a tak popri štú
diu navštívili aj rodný kraj svojich rodičov alebo prarodičov
Okrem toho sme pre nich pripravili aj kuttumopomávaoe zá
jazdy do Nízkych Tatier a do Prahy

(Jh>
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Radi by sme sa opäť o rok vrátili
učbe slovenčiny, pričom sa intenzívne vy
užívalo aj jazykové laboratórium.
Popoludňajší program bol naplnený
rôznymi aktivitami - prednáškami a videofil
mami o Slovensku, jeho histórii, prírodných
krásach, turistickými vychádzkami a roz
manitými kultúrnymi podujatiami. Táto po
nuka oslovila najmä skupinu pokročilých
slovakistov z Maďarska a Pofeka, ktorým
v tomto roku poskytlo štipendium MŠ SR a
podporila ich aj Nadácia Matice slovenskej
Vdaka tejto skutočnosti si v slovenskom
prostredí mohli preveriť stupeň osvojenia si
jazyka a dalej sa v ňom zdokonalovat

Už po štvrtý raz pripravil Ústav jazyko či zo Zairu. Už tradične sa ho zúčastnili aj
vej a odbornej prípravy zahraničných madarskí a poľskí študenti - slovakisti pre
študentov UK v Bratislave v dňoch 3.- dovšetkým v rámci spolupráce s univerzita
28.júla Letný kurz slovenského jazyka mi v Budapešti, Segedíne a Katoviciach,
pre záujemcov zo zahraničia, ktorého kde sú lektoráty slovenského jazyka
vedúcou bola PhDr. Terézia Igazová.
Frekventanti boli na základe vstupného
Kurz absolvovalo 25 poslucháčov z 13 kra
jín, medzi nimi napriVlad z Japonska, Ka testu rozdelení do troch skupín: začiatoční
nady, Argentíny, Dánska, Francúzska, Jor ci. mierne pokročilí a pokročilí Počas šty
dánska, Turecka, Nemecka, Ukrajiny, USA, roch týždňov venovali študenti 80 hodín vý

•» JEDÁLEŇ NA REKTORÁTE

Štúdium v reštaurácií

opäť v prevádzke
Slávnostným prestrihnutím pásky otvoril oficiálne dňa
30. septembra rektor UK prof. J. Švec opäť prevádzku štu
dentskej jedálne na Rektoráte UK, ktorá bola od novembra
10®4 uzavretá v dôsledku rozsiahlych rekonštrukčných prác.
Pôvodne plánovaný termín ukončenia stavebných úprav - marec
1995, ktorý rátal iba s výstavbou lapača tukov a minimálnymi
opravami zariadení, nebolo možné dodržať, keďže vlastný prie
beh opráv prinášal postupne nové a nečakané 'prekvapenia',
ako napr. závažné nedostatky v elektroinštalácii a plynových roz
vodoch, ktoré bolo nevyhnutné odstrániť. Úpravy podstúpilo aj
vybavenie kuchyne, výdajňa jedál, čisto a esteticky bol vyriešený
celkový vzhľad jedálne a jej vstupná časť. Práce boli mimoriadne
komplikované, pretože súčasne v suteréne štyri dodávateľské fir
my pracovali na oprave vzduchotechniky v aule, kúrenia v celej
starej budove a výmenfkov tepla v kotolni.
O to úprimnejšie poďakovanie, ktoré vyslovil rektor UK
prof. J. Švec, patrilo kvestorke UK Ing. Dobríkovej, prorektorovi
UK prof. Devínskemu za management, koordináciu prác a ich fi
nančné krytie, Ing Chomovej a Ing. Špičkovi ako aj ostatným
pracovníkom Centra inžinierskych služieb za investorské práce
a dodávateľom, osobitne firme Orestav a jej riaditeľovi Ing. Hovanovi. Nie na poslednom mieste ocenil spoluprácu vedenia ŠD
Družba a jeho riaditeľa dr. Daňa.
"Verím, že prostriedky, ktoré sme do opravy vložili a trpezlivosť,
ktorú sme všetci prejavili pri oddalovaní termínov, sa nám vrátia
v podobe prijemného prostredia a spokojných stravníkov* uvie
dol rektor UK prof. J. Švec na záver krátkeho príhovoru.
(Jh)
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Poslucháči kurzu boli prítomní aj na tla
čovej konferencii, kde svoje zážitky a poci
ty z pobytu u nás vyjadrovali slovenčinou
na pomerne dobrej úrovni.
Vyvrcholením prijemnej atmosféry, ktorá
podfa vyjadrenia kurzistov trvala "iba štyri
týždne", bol rozlúčkový večierok s hlavným
bodom programu: prípravou slovenského
ledla - zemiakovej harule Prípravu harule
a najmä jej konzumáciu sprevádzala živá
a spontánna komunikácia, v ktorej zazneli
i želania opäf sa sem o rok vrátiť Aj to boío
jedným z ciefov nášho letného kurzu slo
venčiny
Mgr. Darina Kováčikovi
ÚJOP UK Bratislava

Nemám teraz na mysli študentov, ktorí kedysi presedeli pri
jednej sóde alebo čiernej káve celé popoludnie v kaviarni,
aby sa v tichom a prijemnom prostredí pripravovali na
skúšky. S takýmito postavami sa dnes stretávame už len vo
filmoch a románoch. Mám na mysli iné 'reštauračné"
štúdium.
V bezprostrednom susedstve EBF je reštaurácia Chez Da
vid, v ktorej sa varí za prísneho dodržiavania židovských
náboženských predpisov, týkajúcich sa jedál Do tejto
reštaurácie zavŕtali už druhýkrát študenti evanjelickej
teológie, aby si pozreli, ako vyzerá v praxi dodržiavanie tých
predpisov, o ktorých sa učia na prednáškach zo
starozmluvných disciplín. Vedúci reštaurácie pán Polák nám
umožnil nahliadnuť aj do kuchyne a skladu, kam sa bežný
návštevník nedostane Veľmi zaujímavo hovoril o tom, aké
praktické prekážky treba prekonávať, aby jedlá zodpovedali
kašrútu a mohli byt označené za kóšer. Bola to praktická
lekcia, ako židovskí veriaci uctievajú Boha aj v kuchyni a pri
stole
Návšteva u susedov a štúdium v reštaurácii nielen rozšíri
lo vedomosti našich študentov, ale iste prispelo aj k odbúravaniu vzájomných predsudkov, ktoré najčastejšie pramenia
z neinformovanosti.
Doc. Dr. J. Bándy
Katedra Starej zmluvy EBF UK

Comenius opäť prvý
Blahoželáme zboru COMENIUS Pedagogickej fakulty
UK, ktorý získal 8. júla 1005 prvé miesto v súťaži zmieša
ných zborov na medzinárodnom festivale komorných
zborov CHORUS CAMERA v Rychnove nad Kněžnou.

ёШШШ0Щ0
Každý niekedy potrebuje pomôcí

ŠTIPENDIUMS I ZASLÚŽILI

Pán doktor, mám problém...neviem, čo mám roblf...už ďalej
nevládzem...potrebujem poradiť... • najčastejšie slová,
s ktorými otvárajú mladí ľudia dvere Psychologickej poradné
pre vysokoškolákov UK.
Poradňa vznikla v roku 1968 ako súčasť Psychologického
ústavu UK. V prijemných priestoroch v Študentskom domove
L Štúra poskytujú vysokoškolákom, a to nielen študentom
Univerzity Komenského, psychologicko poradenské služby
dvaja renomovaní psychológovia - PhDr. Ivan Rapoš, a PhDr.
Dana Babincová. Keďže začal nový školský rok, znova ožijú
Internáty a učebne, požiadali sme PhDr. Ivana Rapoša
o rozhovor, aby bližšie predstavil činnost' poradne.
•Aký je medzi vysokoškolákmi záujem o vaše poradenstvo ?
Je len málo Študentov, ktorí dokážu absolvovať vysokú školu bez
akýchkorvek problémov, ťažkostí a kríz. VáčSina z nich sa s nimi dokáže
vyrovnat vlastnými silami alebo s prispením najbližšieho okolia. Dost je
však tých, ktorí potrebujú odbornú pomoc. V tejto súvislosti chcem po
ukázat na zaujímavú zmenu postoja vysokoškolákov k návšteve našej po
radne. Kým v minulosti prevažovali pochybnosti o vlastnom duševnom
zdraví, ostych a strach, že sa najbližšie okolie dozvie, že sú klientmi po
radne, dnes nás študenti navštevujú bez väčších zábran, podobne ako
praktického lekára. Zmenilo sa aj štádium akútnosti problémov, v ktorom
študenti do poradne prichádzajú. V minulosti išlo predovšetkým o chro
nické, dlhotrvajúce problémy natolko rozvinuté, že ich úspešné riešenie
bolo veľmi komplikované, v súčasnosti pribúda študentov, ktorí navštevu
jú poradňu preventívne, ked problém predvídajú alebo sa s ním začína|ú
vyrovnávat.
Najväčšiu čas( našei práce tvorí individuálne poradenstvo. Študenti pri
chádzajú spontánne, z vlastného slobodného rozhodnutia Najviac klien
tov máme v apríli a máji, čo súvisí s vysokoškolským životom, so skúška
mi. Častejšie nás vyhladávajú ženy ako muži, prevahu v klientele majú
študenti z filozofickej, matematicko-fyzikálnej fakulty, ale aj Elektrotech
nickej fakulty STU.
• S akými problémami prichádzajú ?
Jednoznačne kategorizovať problémy, s ktorými nás študenti navštevu
jú, nie je jednoduché Identifikovať ťažiskový problém je často možné až
po niekolkých stretnutiach. Často sa tiež ukáže, že klientom uvádzaný
problém nie je ten najpodstatnejší. Mnohé problémy zasahujú do viace
rých životných oblastí, mladí ľudia nevedia sami nájsť jeho príčiny a vý
chodiská riešenia.
Zhruba možno ťažkosti, s ktorými sa študenti na nás obracajú, rozdeliť
do niekoľkých oblastí. V rámci študijných problémov ide o zlyhávanie,
strach zo skúšok, neúspechy na skúškach a následná strata sebadôvery,
nespokojnosť s dosiahnutými študijnými výsledkami a úvahy o zanechaní
štúdia. Ďalej sú to adaptačné problémy - súvisiace s osvojovaním si tech
niky a systému vysokoškolského štúdia, nevhodné študijné návyky
a napokon neistota o správnosti výberu študijného smeru.
Druhý veľký balík problémov sa týka partnerského života, jeho konflik
tov a kríz, i sexuálnych. Tretie v poradí sú interpersonálne problémy konflikty, nedorozumenia s rodičmi, pedagógmi, priateľmi, pocity osame
losti, u zahraničných študentov smútok po domove.
Chodia k nám aj študenti, prežívajúci svoju existenciálnu krízu s pochybnosťami o zmysle života, životných hodnôt, o svojej budúcnosti.
Všetkým sa usilujeme pomôcť, i ked terapia trvá niekedy dlhší čas.
•Je pochopiteľné, že vaée služby prednostne využívajú študenti, kto
rých trápi nejaký problém. Máte viak aj inú klientelu ?
Pozitívnym signálom je, že pribúda študentov, ktorým ide o to, aby poz
nali sami seba, svoje intelektuálne predpoklady, prednosti i obmedzenia,
aby získali obraz o svojich osobnostných kvalitách ako objektívny pod
klad pre uvedomelé formovanie vlastného života. Títo chcú na sebe pra
covať, osobnostne sa zdokonaľovať a my im v tom pomáhame.
•Ak vás budú itudentl potrebovať, kde vás nájdu ?
Psychologická poradňa pre vysokoškolákov UK sídli v Študentskom
domove L. štúra. Staré grunty 36, prízemie číslo dverí 13 a 14 Sme tu
každý deň od 9,00 h do 14,00 h. K od? e však máme a| pedagogické po
vinnosti, treba v našej neprítomnosti nechať telefonický odkaz na tel. čísle
728 005 kl. 2167 a udať adresu alebo telefónne číslo, na ktorom klienta
zastihneme.
(Jh)

27. apríl 1995 znamenal pre Farmaceutickú fakultu UK ne
všedné jubileum. Konal sa totiž, bez narušenia kontinuity, už
XXX. ročník Konferencie ŠVOČ. Tohtoročná konferencia nad
viazala na dlhodobú tradíciu, ktorej prvotným cieľom je vytvá
rať priestor pre vedeckú činnost študentov fakulty. Aktivita
v rámci ŠVOČ sa na fakulte vyprofilovala ako súčasť vedec
kej práce. Mnohí aktívni účastníci uplynulých ročníkov sú
dnes významnými vedeckými a pedagogickými osobnosťami
na fakulte, ale aj mimo nej.
Je prirodzené, že súčasné podmienky vysokej úspornosti,
v ktorých fakulta pracuje, a ktoré sú skúšobným kameňom
tvorivostí, vtláčajú svoju pečať aj do tejto oblasti Prehliadka
odzrkadlila súčasný stav a v mnohom potvrdila snahu nachá
dzať a vytvárať nové podmienky pre túto najindividuálnejšiu
formu výchovy študentov.
Celá príprava konferencie, ako aj jej priebeh a výsledky do
kumentovali, a to i napriek menšiemu počtu prác (14) a niž
šej aktívnej účasti študentov-autorov (19),vysokú úroveň. Sú
ťažilo sa v dvoch sekciách: v Sekcii organizácie a riadenia
farmácie a vo Všeobecnei farmaceutickej sekcii, v ktorých
práce hodnotili samostatné komisie V každej sekcii boli ude
lené laureátske ceny. Všetci aktívni účastníci konferencie zís
kali od dekana fakulty prof. MUDr. P Šveca, DrSc., jednorá
zové štipendium ŠVOČ, ktoré sa stalo pre študentov fakulty
novým motivujúcim podnetom, aby pokračovali v doterajšej
práci s ešte vyššou intenzitou.
Prirodzene, výchova študentov v rámci ŠVOČ má aj peda
gogický rozmer. Jeho súčasťou je potreba nachádzať spôso
by ako stimulovať nielen študentov, ale aj učiteíov. Kvalitné
vzdelávanie na vysoké] škole vychádza predovšetkým zo
sprostredkovania najnovších poznatkov, z kvalitnej vedeckej
činnosti Jeho súčasťou však má byť, podľa európskych tren
dov, intenzívna práca vysokoškolského učiteľa so študentom,
aby sa naplnil základný artibút vysokoškolského vzdelávania
- výchova osobnosti s kreatívnym myslením. To je aj našim
cieľom pri plnení ambiciózneho vedeckého programu fakulty.
Doc. RNDr. Ján Majtás, CSc.,
predseda Rady ŠVOČ

NADÁCIA ZAČALA PRACOVAŤ
Dňa 16. júna 1995 sa v Prahe uskutočnilo druhá
zasadnutie správnej rady Nadácie Michala Kováča
a Václava Havla a Nadace Václava Havla a Michala
Kováča, na ktorom správna rada schválila Kritériá
pre udeľovanie štipendií, resp. príspevkov na štúdium
slovenských občanov v Českej republike a českým
občanom na štúdium v Slovenskej republike
z prostriedkov Nadácie. Kritériá ako i bližšie
informácie poskytne
Slovenská Informačná agentúra-SCTS
P.O.Box 108
Hviezdoslavovo nám. 14
810 00 Bratislava
tel. č. 08-333 010, fax: 07-332 192

NAŠA UNIVERZITA spravodai Univerzity Komenského v Bratislave • Vydáva Univerzita Komenského • Adresa Šafárikovo nám č 6, 818 06 Bratislava • Tel 30« 111 •
Predseda redakčnej rady prof RNDr Pavol Hrnôar, DrSc. prorektor UK Členovia, doc MUDr Manán Bernadií, C S c , LF UK Bratislava, doc RNDr Aladár Valent. CSc í a UK, doc. P h O DuSan Stanek. C S c . Práv F UK. doc PhDr Ladislav Kiczko. CSc FiF UK. doc PhDr Daniel škowera FiF U K RNDr V l a d i r v Fapor CSc Pni FI «
RNDr Martin Bell u S, MFF UK. doc. PhDr FrantiSek Korček, CSc.. FTVŠ UK, PhDr U i d a Koubková. CSc , Ped F UK doc PtiOr Miron Zelina DrSc Ped F UK, prol RNt> Jcce*
Komorník, DrSc, FM UK, pro». ThOr Karol GábriS, EBF UK, doc ThDr Viliam Judák. RKCMBF UK • Zodp r Mgr Jiňna Hinnerová • G i atická úprava Danna Foldeáová •T a i
Polygrafické stredisko UK • Uzávierka 1 každého mesiaca
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Profesor MUDr. Miloš Nosáľosemdesiatnikom
29. augusta 1995 sa dožil jeden z najvernejších pedagógov Lekárskej fakulty UK v Bratislave, ktorý od promócie v r. 1939 až do dôchodku
v r. 1984 nepretržite a úspešne pomáhal zvyšovat úroveň pedagogiky, výskumu a liečebnej praxe - prof. MUDr. Miloš Nosáľ - významného životné
ho jubilea, osemdesiatky. Jeho život je neoddeliteľne spátý s lekárskou fakultou, nezmazateľne sa podpísal na úspechoch slovenskej lekárskej
pedagogiky a vedy.

Prof. Nosáľ začal ako internista na
známej internej klinike prof. L. Dérera, patril medzi jeho prominentných
žiakov. Na podnet vtedy mladého
ambiciózneho asistenta MUDr. Nosaía, zaujímajúceho sa o pacientov
so silikózou, prof. Dérer v r. 1950

súhlasil so zriadením Kliniky pracov
ného lekárstva v Bratislave. Už v r.
1952 vydal MUDr. M. Nosáľ prvú
slovenskú publikáciu Pracovné le
kárstvo, ktorá znamenala doslova
prielom vo výučbe nového medicín
skeho odboru na Slovensku. Využil
pritom poznatky z cenných zahra
ničných pobytov na Forlaniho ústa
ve v Ríme v r. 1942 a z postgraduál
neho štúdia v Škótsku v r. 1948-49,
kde v záujme lepšieho poznania
pracovného prostredia baníkov sfá
ral aj do škótskych baní. Popri pregraduálnej a postgraduálnei činnosti
stál prof. Nosál aj pri kolíske sloven
ského pracovno-lekárskeho výsku
mu. V rokoch 1962-1971 bol riadite
ľom Výskumného ústavu hygieny
práce a chorôb z povolania v Brati
slave. Od r. 1957 bol prvým profeso
rom, prednášajúcim pracovné lekár
stvo na Slovensku. Doslova od prvej
skúmavky, so všetkými pôrodnými
bolesťami, ovplyvnenými vtedajšou

zložitou dobou, zakladal klinické
výskumné pracovno-lekárske labo
ratórium a postupne vychoval prvú
garnitúru pracovných lekárov. Po
máhal zakladaf a rozvíjal Kliniku
pracovného lekárstva v Martine, kde
viac rokov chodil prednášal. Bol
úspešným riešiteľom
výskumnej
úlohy: Spirometrické hodnoty vy
braných skupín populácie s prihliad
nutím na pracovné prostredie. Vy
choval 11 vedeckých ašpirantov, je
autorom 51 vedecko-odborných
publikácií a piatich vysokoškolských
učebníc. Od r. 1952 do r. 1987 ne
pretržite zastával funkciu predsedu
Spoločnosti pracovného lekárstva
SLS. Bol iniciátorom a hlavným ak
térom všetkých pracovno-lekárskych akcií na Slovensku Bez ieho
pomoci nebolo možné riešif žiadny
významnejší odborný problém pra
covného lekárstva u nás. Tým. že
pracovné lekárstvo si postupne na
šlo pevné miesto medzi ostatnými

novo sa vyvíjajúcimi medicínskymi
odbormi, získaval a| prof. Nosáľ pri
rodzenú úctu a obdiv nielen v býva
lom Československu, ale a| v zahra
ničí, o čom svedčia aj viaceré vyzná
menania a verejné uznania.
I dnes pre nestora slovenského
pracovného lekárstva a celej ek>
venskej medicíny prof. MUDr. Milo
ša Nosáľa je príznačné sústavné
udržiavanie aktívnych stykov s kole
gami a nezištné odovzdávania od
borných vedomostí.
Vážený pán profesor, prajeme
Vám pevné zdravie, prijemnú poho
du v kruhu Vašei rodiny ako aj v prí
tomnosti naibližších priateľov a dal
šiu úspešnú spoluprácu s nami, Va
šimi žiakmi a úprimnými obdivova
teľmi.
Ad multos annos!
Doc MUDr. FtrdúiMd Kruty, CSc ,
pridnoiti Kliniky pncovn*ho lakintva
i taiikoldfi« v Bratislava

Profesor Karol Stráňai 90-ročný
Dňa 13.10.1996 sa dožíva 90 rokov významný slovenský pedagóg, vedec, organizátor, zakladateľ a budovateľ Fakulty telesnej vychovy a športu
UK v Bratislave prof. RNDr. Karol Stráňai, DrSc.

Prof. Stráňai stál v r. 1939 pri kon
štituovaní vysokoškolského vzdelá
vania učiteľov telesnej výchovy na
UK v Bratislave. V rokoch 1950 1953 bol dekanom PedF UK, neskôr
(1953-1958) prorektorom bývalej
Vysokej školy pedagogickej v Brati
slave, prvým dekanom ITVS - teraj
šej FTVŠ UK (1960-1964), riaditeľom
výskumného ústavu tejto fakulty
(1970-1976) a do roku 1970 vedú

cim Katedry teórie a metodiky teles
nej výchovy na FTVŠ UK.
Profesorovi Stráňaimu patrí záslu
ha za to, že vysokoškolskú prípravu
učiteľov telesnei výchovy a neskôr
a\ trénerov budoval ako univerzitné
štúdium, v ktorom neoddeliteľnými
zložkami boli pedagogická a vedec
ká príprava. Uvedomoval si, že úro
veň pedagogickej prípravy závisí
od výsledkov vedeckovýskumnej

nzla

- Netradičná

práce vysokoškolských učiteľov,
a preto podnecoval svojich Studen
tov a spolupracovníkov k sústavnemu štúdiu a k zapájanú sa do ve
deckovýskumnei práce Sám bol
v tomto smere príkladom. Počas
svojho dlhoročného pôsobenia na
vysokej škole publikoval viacero
učebných textov, učebníc, odbor
ných a metodických príručiek, ve
deckých a odborných článkov
a monografií z odborov história te
lesnej kultúry, teória a metodika
telesnej výchovy a antropomotorika.
Vytvoril podmienky pre prenos
vedeckých poznatkov do praxe vy
dávaním zborníka fakultných prác
a v odborno-metodickom časopise
Tréner, ktorý vychádzal v Bratislave
a bol vyhľadávaný odbornfcmi nie
len v Čechách a na Slovensku, ale
aj v zahraničí.
Hlavným a celoživotným zamera
ním vedeckovýskumnej práce prof.
Stráňaiho bolo objasňovanie a for
movanie teoretických a metodolo
gických základov teórie telesnej
výchovy ako vedného odboru v ob
lasti telesnej výchovy a športu

studijná

Bol prvým telovýchovným vedcom
v Československu, ktorý v t 1964
zakal vedeckú hodnoaf DrSc . po
obhAieni práce * Teória teteenej vý
chovy v sústave vied* V tomto ob
dobi sa touto problematikou i v za
hraničí zaoberalo len málo odbor
nikov.
Prof. Stráňai dbal dôsledne na to.
aby teória a vedecké poznatky úzko
nadväzovali na prax. aby pomáhali
zlepšoval kvalitu a výsledky telový
chovnej a športovej činnosti, zdra
vie, výchovu, vzdelávanie a spôsob
života detí, mládeže a dospelých
Sám bol a stále je príkladom spája
nia teórie a praxe i vo svojom osob
nom živote V e d ešte v minulom ro
ku ako 89 ročný po lažkom úraze sa
zúčastnil na bežeckých pretekoch
Biela stopa SNP.
Pri príležitosti jeho 90-tych naro
denín mu jeho žiaci a spolupracov
nfci vyslovujeme poďakovanie za
poznatky, ktoré sme od neho získali,
a želáme mu do dalších rokov života
dobré zdravie a vela radosti a spo
kojnosti.
Prof. PtiDr. Frantítik Sýkora DrSc.

literatúr,

J o z e f Kutarňa: P E D A G O G I K A P R E T E O L Ó G O V ,
Rímskokatolícka Cyrilometodská bohoslovecká takulta UK, Bratislava. 1995
K štúdiu pedagogiky je pomerne málo vhod
nej a novšej literatúry. Prínosom v tomto sme
re je vydaný učebný text, o ktorom možno po
vedal, že nie je poznačený minulosfou, ale |e
svojim obsahom i spracovaním určitou novin
kou Autor na základe štúdia a praxe ako pe
dagóg - vychovávateľ Salezián rieši nielen sa
motnú otázku pojmu pedagogika, ale všíma si

aj širších súvislostí. Obsah pedagogiky poníma
moderne a netradične, zaujíma postoj a| k jed
notlivým aktuálnym problémom spoločnosti,
nevyhýba sa ani tým pálčivým, ako sú drogy
Pýta sa čitateľa, akú výchovu dnes ponúka
moderná kultúra mladej generácii, nastoluje
problémy z oblasti biogenetických vied, vyjad
ruje sa aj k interupcii Podotýka, že tématika

života |e tednou z hlavných tém súčasnej pe
dagogiky
Učebný text, ktorý |e adresovaný predo
všetkým poslucháčom teológie, odporú
čame i dalším záujemcom, ktorí chcú získal
širší a hlbší pohľad na problémy súčasnei
výchovy.
doc. PhDr Henrich Janus, CSc

