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IX. Brltsko-česko-slovenský seminár administratívnych pracovníkov vysokých škôl

ZÁSADNÝ VÝZNAM PRE CHOD VYSOKEJ ŠKOLY
majú vzájomné vztahy medzi jej akademickou a výkonnou zložkou
Poslaniu a úlohám vysokoškolskej ad
ministratívy bol venovaný IX. Britsko-česko-slovenský seminár, ktorý v Kon
gresovom centre ŠD Družba usporiadala
v dňoch 4.-6. októbra 1995 Univerzita
Komenského v spolupráci s Klubom
kvestorov ČR a Association of University
Administrators z Velkej Británie V úvode
kvestorka UK Ing. Zora Dobriková ako
garant a moderátor podujatia podčiarkla
ciele seminára spočívajúce vo vzájomnom
informovaní sa o nových poznatkoch
a skúsenostiach v práci vysokoškolskej ad
ministratívy, poznačenej výraznými legisla
tívnymi a finančnými zmenami v sloven
skom i českom vysokom školstve, ako aj
o súčasnej situácii na vysokých školách
v zúčastnených krajinách.
V úvodnej prednáške referoval o stave
slovenského vysokého školstva a jeho per
spektívach prorektor UK prof. Devínsky
Vyzdvihol pozitívny trend - zvyšovanie poč
tu vysokoškolských študentov, ktorý však
sprevádzajú značné finančné problémy,
ako i nedokonalé právne prostredie pre ria
diace orgány vysokých škôl SR. O súčas
nej situácii na vysokých školách v ČR ho
vorila z legislatívneho pohľadu Ing. Čuŕíková z pražskej Akadémie múzických ume
ní a ekonomickú situáciu českých vyso
kých škôl priblížil Ing. Jirka z Univerzity
Palackého v Olomouci, obaja kvestori
týchto škôl. Aktuálne problémy vysokých

škôl vo Velkej Británii boli predmetom vy
stúpenia dr. M. Littiewooda z University
of Manchester a Dr. M. Wintona z Uni
versity of Salford Obaja sú "garantami"
týchto seminárov už od roku 1991. Mottom
ich prednášok boli reakcie VŠ na zmenené
požiadavky spoločnosti a trhu práce na ab
solventov i na výsledky vedy vo Velkej Bri
tánii.
Mimoriadny ohlas vyvolalo tiež vystúpe
nie kvestora Masarykovej univerzity v Br
ne Ing. Galeho, ktorý podrobne vysvetlil
prínos i úskalia prechodu rozpočtovej or
ganizácie na príspevkový spôsob hospo
dárenia tak, ako ho okúsila MU ako experi
ment v rámci Českej republiky. Vzhľadom
na pripravovanú transformáciu ekonomiky

na U K
Dňa S. októbra 1995 vymenoval prezident republiky Michal Kováč 33 nových vy
sokoškolských profesorov, medzi nimi 6 nových profesorov našej univerzity.
Prof. MUDr. V, Beda, CSc., pre odbor vnútorné choroby. Lekárska fakuita UK,
Bratislava,
Prof. MUOr. V. Bauer, DrSc., člen-korešpondent SAV a ČSAV pre odbor farmakológ«,
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava.
Prof. PhOr. J. Dolník, DrSc., pre odbor všeobecná jazykoveda, Filozofická fakylta UK,
Bratislava,
Prof. Ing. A. Janáé, CSc., pre odbor strojárska technologa, Matematicko-fyzíkátna
fakulta UK, Bratislava,
Prot PhOr. J. Kača la, DrSc, člen-koreépondent SAV pre odbor slovenský jazyk.
Pedagogická fakulta UK, Bratislava.
Prof. MUDr. V. Mikutaj, DrSc , pre odbor gynekológia a pôrodníctvo Lekárska fakulta
UK, Bratislava.

školstva SR bola jeho prednáška i násled
ná diskusia zaujímavá a poučná.
Vyše 100 spokojných účastníkov seminá
ra konštatovalo, že tradíciu takéhoto podu
jatia je potrebné uchovať, lebo pri absencii
vlastnej profesionálnej asociácie tvorí vlast
ne jednu z mála príležitostí pre výmenu
skúseností medzi pracovníkmi VŠ. Ponuka
finančnej podpory, ktorá odznela v závere
stretnutia - na zriadenie spoločnej aso
ciácie pre management VŠ v Čechách a na
Slovensku v najbližšom období, prišla prá
ve vhod. Využijeme ju ?
(zd)
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Na aktuálnu tému
Už viacej rokov pretrváva stav, že Univerzita Komenského nemôže poskytnut ubytovanie všetkým svojim študentom, ktorí by to po
trebovali. V tomto školskom roku mohli ŠD UK uspokojit približne 70% požiadaviek fakúlt. Akoby nestačili problémy s nedostatkom
ubytovacej kapacity, pribudli ešte ďalšie starosti s financovaním vlastnej prevádzky internátov.
PhDr. I V A N D A N O je riaditelóm Š D Družba.

tovaný v bunkovom systéme alebo musí používať spoločné sociálne za
riadenia, aj vnútornú vybavenosť izieb. V porovnaní s minulým rokom
sme museli poplatky za ubytovanie zvýšiť v priemere o 50,- Sk, aby sme
naplnili predpísané príjmy, ktoré sa odvádzajú d o štátneho rozpočtu A k
by sme tieto príjmy nesplnili, o t ú istú výšku by sa nám krátili výdavkové
prostriedky.

• A k á j « v t o m t o školskom roku vaša ubytovacia kapacita a kolko študenti platia za ubytovanie ľ
V tomto školskom roku sme mohli študentom poskytnúť 2-448
ubytovacích miest N i e je v t o m zahrnutých 200 prístelok, ktoré
nám pre tento študijný rok dodatočne odsúhlasil hlavný hygie
nik mesta Bratislavy, za čo je potrebné vyjadriť úprimné poďako
vanie. jednou z hlavných podmienok vydania súhlasu bolo zabezpe
čenie dôslednej hygieny v izbách, kde sa prístelky nachádzajú,
čo musia v prvom rade
zabezpečiť ubytovaní štu
denti Sú t o nadpočetné
miesta, s ktorými sa pri
tvorbe rozpočtu a rozde
ľovaní rozpočtových pro
striedkov nerátalo. Vzhľa
dom na súčasnú zložitú
finančnú situáciu univerzi
ty nemôžeme ani doda
točne uplatňovať požia
davky na náklady s t ý m
súvisiace.
V našom internáte sú 2
kategórie ubytovania - v 2-lôžkových izbách stojí ubytovanie 240,- Sk,
v 3-lôžkových 210,- Sk mesačne.

• A k á je u vás momentálne finančná situácia f
Odkedy pôsobím v o funkcii riaditeľa, teda o d roku 1990, v takejto
situácii sme ešte neboli. Každý rok sme nejakým spôsobom doká
zali preklenúť nedostatok
finančných

0 SÚČASNÝCH PROBLÉMOCH
ŠTUDENTSKÝCH DOMOVOV UK
hovoríme dnes

s icll riaditeľmi
PhDr. Ivanom Danom a JUDr. Mikulášom Onufrákom

V Š D L Štúra v Mlynskej doline je riaditelóm JUDr. M I K U L Á Š
ONUFRÁK.
• A k á je, pán riaditeľ, súčasná kapacita vášho internátu ľ
Celková kapacita je 6000 lôžok. V tomto školskom roku sme ubytova
li 5810 študentov, a t o i napriek tomu, že sa postupne vyraďovali najmá
z hygienických dôvodov niektoré objekty, napríklad Unimoobjekt s ka
pacitou 400 lôžok alebo kvôli rekonštrukcii pavilóny K a H tiež zhruba
so 400 lôžkami. Súčasnú kapacitu 5810 miest sme dosiahli tak, že sme
niektoré nebytové priestory prestavali na ubytovacie kapacity a viaceré
dvojlôžkové izby boli překvalifikované na trojky
• A k é sú mesačné poplatky Z2 ubytovanie ?
U nás je t o odstupňované od 165,- d o 300,- Sk V poplatku zohľadňu
jeme počet lôžok na izbe, hygienické podmienky, tzn či je študent uby
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• Č o urobíte, keď budete skutočne odpojení od vody alebo
energie ?

•Je s t ý m t o stavom oboznámená študentská samospráva ?

U ž dnes by bolo potrebné sa zamyslieť nad ubytovacou kapacitou UK,
pretože počet miest sa napr. v našom ŠD v budúcom roku nezvýši. Mys
lím si, že by mali prebehnúť rokovania medzi MŠ SR a M H SR ohľadne
voľných kapacít v odborných učilištiach, ktoré by bolo možné prideliť za
primeraný ubytovací poplatok práve vysokoškolským študentom Je
neúnosné, aby študenti bývajúci v učilištiach platili 1200,- Sk a v ŠD
240,- Sk, čo je obrovský nepomer. Spôsobuje t o aj zlú krv medzi samot
nými študentmi, lebo ťažko rozhodnúť, kto má kde bývať. I keď o t o m
rozhodujú fakulty aiebo študenti, bumerang z o strany rodičov sa vracia
na nás, riaditeľov, že nie sme schopní zabezpečiť všetkým ubytovanie za
rovnakých podmienok.

vanie a stravovanie Ten

korún. Konkrétne činili
asi 18 mil. Sk. Keď zoberieme d o úvahy, že naše priemerné náklady na
energie, bez ohľadu na zvyšovanie cien, predstavujú ročne 23 - 24 mil
Sk vychádza, že už v pláne rozpočtu neboli pokryté aru tieto fixné nákla
dy. V súčasnosti sme teda celoročné prostriedky na neinvestičné výdav
ky, okrem mzdových prostriedkov, už minuli T o zrKmená, že od I 10
sa dostávame do platobnei neschopnosti Nemôžeme uhradiť am faktu
ry, ktoré dostávame za predchádza|uce obdobie Keď sme si t o zrátali,
do konca roka bude náš deficit I 3 nwl Sk U ž začiatkom októbra i m e
dostali upozornenie o d Vodami a kanalizácií, že ak neuhradíme ich fak
túry, odpoja nás o d vodného a stočného. T o znamená katastrofu, bez
vody nie je možné ani ubytovanie a ani stravovanie.

V súčasnej dobe veľmi zložitá, pretože nemáme už vlastne na nič. T v r 
dým spôsobom nám t o ovplyvňuje prevádzku internátu, hlavne v oblasti
energetického hospodárstva, kde nie sme schopní pravidelne platiť pod
ľa predložených faktúr ani fixné výdavky. Menšie platby uhrádzame z na
šej vlastnej hospodárskej činnosti. Je chybou, že nemôžeme disponovať
poplatkami za ubytovanie o d študentov, pretože sa všetky odvádzajú na
príjmový účet. Keby sme si ich mohli ponechať, prispelo by t o značnou
mierou k riešeniu našej zložitej finančnej situácie.

• Č o by bolo potrebné urobil!, aby sa internáty na budúci rok ne
dostali do podobnej situácie, v akej sú teraz ľ

pečiť študentom ubyto

minulému roku о 10 mil

• A k á je teda finančná situácia Š D Družba ?

O celej situácii sme informovali študentov prostredníctvom štu
dentskej samosprávy, aj za pomoci rozhlasového štúdia
Skutočnosťou však je, ž e študentov viac trápi nedostatok ubytovacích
miest. Možno až dôjde skutočne k odstaveniu napr. vody, budú sa váž
nejšie zaoberať aj problémom platieb,

prostriedkov

a akoťak na úrovni zabez

A k o správca majetku štátu musí dodržiavať zákon.Mojou povinnosťou
je upozorniť na kritickú situáciu svojho nadriadeného, čo som aj urobil
Následne vedenie U K upovedomilo aj ministerstvo školstva Ja študen
tov z internátu vyháňať nebudem. N a t o musím dostať príkaz
•Vedia študenti o tejto situácii ľ
Študentská samospráva je oboznámená so stavom vecí. Študenti sa
však všeobecne veľmi máio zaujímajú o ekonomickú situáciu internátu
Viacerí sa domnievajú, že ich poplatky dostáva internát A n i internát, ani
univerzita s poplatkami nedisponuje. Dokonca aj úhrady za škody spôso
bené študentmi odvádzame do štátneho rozpočtu.
• A k é navrhujete riešenia pre budúci rok ľ
Všade na svete poskytovanie sociálnych služieb študentom je závislé
od dotácií štátu Nielen v prípade našich študentských domovov, ale
vôbec pre ubytovávanie a stravovanie študentov v cele| SR je potrebné
stanoviť určité normatívy, ktoré budú vyjadrovať náklady na jedno
lôžko, na jednu stravnú jednotku, z ktorých sa bude vychádzať p n kate
gorizácii jednotlivých ŠD a zohľadňovaní ich špecifík Poviem príklad
náš internát potrebuje na prevádzkovanie jedného lôžka 1000,- Sk A k
štát dá 500,- Sk, 100,- Sk zarobíme svojou vlastnou činnosťou, zvyšnú
sumu by mal uhradiť užívateľ, teda študent A k štát dá 1000,- Sk, študent
nemusí platiť nič Tento systém hospodárenia |e v o svete bežný Podpo
ruje aj väčšiu zodpovednosť a vzťah tak zamestnancov, ale predovšet
kým študentov k svojmu internátu
(jh)
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D ň a 31. októbra 1995 poslalo vedenie U K premiérovi SR
V. Meciarovi list, v ktorom upozorňuje na vážnosť situácie
v oblasti finančného zabezpečenia nielen chodu univerzi
ty, ale najmä študentských domovov U K , spolu s návrhmi
na konkrétne riešenie problémov.

Universita Komenského
potrebuje program PHARE
V sprievode britského velVyslanca Petra Harbornea navštívil dňa 9. októbra 1995 Univer
zitu Komenského Tony Faint, splnomocnenec Know How Fund pre Slovensko. V roz
hovore rektor UK prof. MUDr. Juraj švec, DrSc., informoval hostí o využívaní finančných
prostriedkov programu Phare predovšetkým pri výučbe moderných jazykov učiteľov prvé
ho a druhého stupňa základných škôl na Pedagogickej fakulte UK a pri jazykovej výučbe
na Filozofickej fakulte UK. Keďže finančná pomoc programu Phare má tento rok skončiť,
požiadal rektor UK prof. Švec o jej predĺženie vzhľadom na skutočnosť, že Univerzita Ko
menského pripravuje najviac učiteľov jazykov pre základné, stredné ako aj vysoké školy
v SR. Predmetom rozhovoru bola aj spolupráca Univerzity Komenského s British Council
najmä v oblasti univerzitnej vedy, ktorej britský veľvyslanec P. Harborne vyjadril plnú pod
poru.

Vžácna návšteva na UK
Dňa 3. októbra 1995 prijal rektor Uni
verzity Komenského prof. Švec vicepre
zidenta aměrícko-japanskej nadácie
a profesora sociálnej antropológie tokijskej univerzity - prof. Takeaki Horího
v sprievode riaditeCa programu SASAK A W A PEACE FOUNDATION pre kraji
ny strednej Európy dr. Kotaro Kohata
Predmetom rokovania boii možnosti
rozšírenia spolupráce Slovenskej re
publiky a Japonska v oWasti vysoko
školského vzdelávania a vedy, ako a j
otá2ky ďalšieho financovania programu
výučby japonoiógie na Japonofogiekom centre Univerzity Komenského
v Bratislava.

Imatrikulácia poslucháčov UTV
Slávnostná imatrikulácia 120 poslu
cháčov nového ročníka Univerzity treti
eho veku na Vn'tvacate Komenského s a
uskutočnia dňa 11. októbra 1995 v Au
le UK Okrem nových poslucháčov nav
števuje v súčasnosfi Univerzitu tretieho
veku na UK 640 študentov-eeniorov,
ktorí majú možnosť sa vzdelávať v 16
učebných odboroch.

V ТаПоте o V§ zákonoch

Z rokovania Akademického senátu UK
Za přítomnost] rektora UK prof. J. Šveca a vedenia univerzity zasadal dňa
11.10.1995 Akademický senát UK. Rokovanie senátu otvoril a viedol |eho pred
seda RNDr. Ivan Ostrovský, CSc.
AS UK sa okrem iného zaoberal nove
lou zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých
školách, rozborom hospodárenia UK za
I. polrok 1995 a stavom hospodárenia
k 30. 9. 1995. Z výsledkov rokovania AS
UK vyberáme:
- AS UK vyslovil poďakovanie rektorovi
a vedeniu UK a zároveň schválil aktivitu
vedenia AS UK, ktorú spoločne vyvinuli
v procese pripomienkovania novely zá
kona o VŠ. Poveril Predsedníctvo AS UK,
aby spolu s rektorom UK zaslali list po
slancom NR SR obsahujúci zásadné sta
noviská k posledným trom redakciám
novely zákona o VŠ a ďalší list k vládne
mu návrhu novely zákona predloženému
do NR SR. Zároveň navrhol pripraviť
a podľa potreby zvolať verejné zasadnu
tie akademickej obce UK k návrhu nove
ly, resp. k novele zákona o vysokých
školách.
- AS UK schválil správu o výsledkoch
hospodárskej činnosti UK za I. polrok
1995, informáciu o stave hospodárenia
k 30. 9. 1995 a spôsob rozdelenia úče
lovo pridelených mzdových prostried
kov v zmysle uznesenia vlády SR
440/95 na jednotlivé fakulty UK.
- AS UK požiadal rektora UK o predlože
nie koncepcie zameranej na objasne

nie právnych a finančných vzťahov pri
zabezpečovaní pobytov študentov, uči
teľov a vedeckých pracovníkov v rámci
medzinárodných programov schvále
ných UK a sprostredkovaných SAIA
s vysvetlením plnenia povinností zmluv
ných strán.
- AS UK prerokoval návrh rektora UK na
zriadenie Toxikologického centra UK
a súhlasil s jeho rozhodnutím zrušiť
pracovisko XENOTOX UK.
- AS UK konštatoval, že v znení platného
zákona o VŠ č. 172/1990 Zb. nie je
uvedená žiadna samostatná organizá
cia, ktorá zastupuje študentov akade
mickej obce, a preto AS UK nepovažu
je občianske združenie RŠVŠ SR za le
gitímneho zástupcu študentov akade
mickej obce. Študenti a členovia aka
demickej obce UK, ktorí sa zúčastnia
činnosti RŠVŠ SR, vystupujú výlučne
ako súkromné osoby a nie sú legitím
nymi zástupcami akademickej obce
UK.
- AS UK požiadal rektora UK o písomnú
informáciu o možnosti prehodnotenia
pracovno-právnych a obdobných vzťa
hov, týkajúcich sa platenia poistného
na zdravotne a sociálne poistenie
a príspevku do fondu zamestnanosti

Rektor UK prof. J, Švec odcestoval
dňa 23. októbra 1995 na rokovaní# Sta lej komisie Rady Európy pre vysoké
ikoly a vedu v Štrasburgu V dňoch
24.-26. októbra navštívi ako člen misie
expertov rady Európy pre tegiäaövmj
reformu vysokých škôl Tallin, tete sa
posudzovafi návrfiy zákonov o vyso
kých školách v pobaltských republi
kách.

Noví budúci diplomati
V aule UK prevzalo dňa 25. októbra
1995 diplomy 20 nových absolventov
Ústavu medzinárodných vzťahov Práv
nickej fakulty UK. Na promócii sa
zúčastnil aj veľvyslanec USA v SR T.
Rüssel, zástupcovia ďalších zastupiteľ
ských úradov í predstavitelia MZ V SR,

Štipendiá
Celkove 105 fefc korún 5 slovenským
študentom, ktorí študujú v Českej re
publike, udelila Rada nadácie Michala
Kováča a Václava Havla 29. septembra
1995. O štipendium sa uchádzalo 108
študentov a doktorandov.

C o m e n l u s opäť p r v ý
Spevácky zbor Comenlus pri PedF
UK, ktorý tento rok zasvítil sutaálam
v zborovom speve, získal v polovici
októbra na festivale v holandskom
meste Eindhoven v konkurencii
30 európskych mládežníckych zbo
rov 1. miesto s pochvalou poroty.
Blahoželáme I
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Univerzita Komenského - exkluzívny účastník výstavy GAUDEAMUS '95

NEČAKANE VELKÝ ZÁUJEM ČESKÝCH MATURANTOV 0 ŠTÚDIUM NA UK
Už prvý deň sa minuli letáky s aktuál
nymi informáciami o možnostiach
štúdia na jednotlivých fakultách UK.
ktoré pracovnici univerzity priviezli
na veľtrti po maturitné ho vzdeláva
nia GAUDEAMUS 05, usporiadaný
v dňoch 18. - 21októbra 1005 v Do
me techniky na výstavisku v Brne.
ĎalSích vyše 2000 kusov, ktoré sa vy
tlačili v priebehu noci, ledva vystačili do
záverečnej hodiny veltrhu.
Najviac išli na odbyt informácie
o možnostiach Štúdia na fakulte Ma
nagementu, na Filozofickej, Právnic
kej, Farmaceutickej a Prírodovedeckej
fakulte UK. Škoda, že záujem o prezen
táciu na výstave neprejavila Pedagogic
ká fakulta UK, pretože vefa otázok sa
týkalo práve jej učebných programov,
najmä Špeciálnej pedagogiky. Okrem
informačných letákov boli k dispozícii aj Studijné programy jednotlivých
fakúlt na tento Školský rok a mnohí si z nich odpisovali Studijné odbory
a predmety.
Výstavou preSlo počas 4 dní takmer 20 000 návštevniVov. Ukázalo sa,
že naprostá väčšina z nich, a to nielen českí Studenti, ale aj výchovní po

radcovia, pedagógovia, pracovnici
úradov práce, ktorí navštívili stánok
Univerzity Komenského, nemali ab
solútne vedomosti, alebo iba skresle
né predstavy o tom, ako český Stu
dent môže Studovat na Slovensku,
prípadne aké sú vôbec v SR vysoké
Školy. Zaplnit toto informačné váku
um patrilo k druhému velkému balíku
informácií, ktoré sme poskytovali
českej verejnosti.
Univerzita Komenského bola na veľ
trhu jediným reprezentantom SR.
Prečo bolo tomu tak. sme sa opýtali
riaditeľa veltrhu Irtg. Pavla Mlkukj:
-> Snažil som sa na tohtoročný veľ
trh pozvat viaceré slovenské vysoké
Školy, oslovil som ai MŠ SR. Stretol
som sa však s odmietnutím, nadčas
tejšie zdôvodneným nedostatkom fi
nančných prostriedkov. Som vefmi rád, že UK sa na výstave zúčastnia,
privítali sme ju ako exkluzívneho účastníka veltrhu a budeme radi. ked sa
stretneme aj na budúci rok. Sami ste videli, aký je záuiem o Štúdium na
slovenských vysokých Skoiách. a preto veftrh GAUDEAMUS by nemal oetat iba českou záležitosťou
J. Hirmerová

Pokračujeme v diskusii na tému
KREDITOVÝ SYSTÉM - áno či nie

Kreditový systém ]e vhodný
iba pre malú časť
medicínskeho štúdia
Kreditový spôsob štúdia je podľa nášho názoru veľmi výhodný
a rozumný systém. Jeho zavedenie na lekárskych fakultách je však
problematické vzhľadom na špecifiká medicínskeho štúdia. Na lekár
skych fakultách sú určité predmety a študijné oblasti, ktoré nie je
možné žiadnym spôsobom modifikovat vypustiť alebo ich nahradiť.
Ak by sme chceli uvažovať o postupnom zavedení kreditového systé
mu aj na našich lekárskych fakultách, je potrebné uvedomiť si, že sa
môže aplikovať len na určitú percentuálnu časť štúdia. Možno na tO
maximálne 20% študijných povinností. Kreditový systém je možné po
užiť iba v oblastiach alebo predmetoch výučby, ktoré nie sú základné
pre medicínske vzdelávanie. Teda len pre tie, ktoré rozširujú intelek
tuálny obzor študenta, umožňujú jeho väčšiu interdisciplinárnu event
univerzitnú vzdelanosť.
Nedávno sme sa zúčastnili na stretnutí európskych odborníkov
v medicínskom vzdelávaní, kde sa hovorilo aj o kreditovom spôsobe
štúdia na lekárskych fakultách. Väčšina odborníkov nepovažovala je
ho realizáciu v medicíne za najoptimálnejšie riešenie, i keď niektorí
zastávali názor, že jeho zavedenie je vhodné. Je pochopiteľné, že
najmä americké lekárske fakulty na univerzitách, kde kreditový sys
tém funguje, ho považujú za vhodný a správny. Oproti tomu lekárske
fakulty s klasickou výučbou poukazujú prevažne na jeho negatíva.
Čiže každý si svoj systém, ktorý má zavedený, dokáže zdôvodniť
a obhájiť. Faktom však je, že celosvetový univerzitný trend smeruje
ku kreditovému spôsobu výučby.
Možno predpokladať, že i lekárske fakulty nájdu viac priestoru pre
kreditový systém, ale opätovne zdôrazňujem, že môže tvoriť iba určitú
percentuálnu časť štúdia. Ja osobne som v tomto období zástancom
zotrvania klasickej výučby na našej lekárskej fakulte. Pritom však
chápem a podporujem jej modifikáciu a modernizáciu. Študent by
mal mať právo vybrať si, či pôjde študovať medicínu na fakultu so za
vedeným kreditovým systémom, alebo uprednostní klasický spôsob
výučby. Jeho záujem o fakultu môže ovplyvňovať i preferencia výučbových predmetov, možno aj spôsoby udeľovania zápočtov, skúšok,
ale aj určité špecifiká tej-ktorej fakulty Spôsob štúdia na našich lekár
skych fakultách je skutočne vysoko efektívny a zo študijnej stránky
zatiaľ bezproblémový. Nazdávam sa, že je potrebné dalej ho rozvi'iaf
a nemať obavy, že ked nebudeme urýchlene zavádzať kreditový sys
tém štúdia zaostaneme za európskym a svetovým vývoiom medicín
skeho vysokého školstva.
Doc. MUDr. Andrej Hajtman, CSo.,
dekan Jeseniovej lekárskej fakulty UK
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Onkologické centrum JLF v Martine
Lôžková časí, komplex ožarovní a ošetrovní bude súčas
ťou onkologického centra na
Jeseniovej lekárskej fakulte
v Martine, ktorého prvú časť
odovzdali do používania v ok
tóbri t.r. Jedno z najmodernej
ších zdravotníckych zariadení
svojho druhu na Slovensku
vytvorí predpoklady na ucele
ný postup v liečbe onkolo

gických ochorení
Lôžková
časf s 22 posteľami je k dispo
zícii najmä pacientom s kom
binovanou
liečbou - chemo
terapiou a ožarovaním Žiariče,
medzi ktorými nebude chý
bať ani technicky dokonalý
lineárny urýchľovač firmy Sie
mens za takmer 30 miliónov
korún, nainštalujú v budúcom
roku

Univerzita očami hosťujúceho profesora

Nová dimenzia medzinárodnej
Rektor Univerzity Komenského prof. MUDr. Juraj Švec, DrSc., podpísal dňa 29.6.1995 dohodu s Inštitútom humanitných vied so sídlom
v o Viedni o zriadení Európskej katedry sociálnej politiky na Univerzite Komenského. Viedenský inštitút j e koordinátorom programu Eu
rópskych katedier na akademických inštitúciách a UK sa stala takto prvou inštitúciou na Slovensku, kde bolo zriadené pracovisko tohto
typu. Prvým hosťujúcim profesorom podieľajúcim sa rozhodujúcou mierou na etablovaní Európskej katedry sociálnej politiky na UK je
Bill Jordan z Velkej Británie. Pri svojej prednáškovej činnosti spolupracuje prof. Jordan hlavne s katedrou politológie a katedrou sociál
nej práce UK. V rozhovore nám pán profesor priblížil svoje prvé dojmy z Bratislavy a z našej univerzity.
-»Označujú Vás ako "profesionálneho
hosťujúceho profesora". Ako ste k to
muto titulu prišil ?
Ked s o m dovŕšil vek 50 rokov rozhodol
som sa, ž e nebudem viac pracovať na
žiadnej anglickej univerzite, na zabezpeče
nom mieste s plným úväzkom. Byť dnes
profesorom v Anglicku znamená byť ob
chodným manažérom. J e to dôležitá práca,
ale keby s o m chcel byt obchodným mana
žérom, išiel by som pracovať d o sféry ob
chodu. Preto odchádzam na posty, ktoré
sú dočasné na 3 - 6 mesiacov, ako napr.
v Amsterdame, Aalbourgu a v Brémách.
-»Nie je to trochu zvláštny spôsob ži
vota ?
Myslím si, ž e by sa dal charakterizovať
slovom postmoderný - ako 'surfovanie' na
vlnách globalizácie, nových flexibilných
pracovných zaradení, individuálnych kon
traktov, atd. Oženil som sa mladý, moje de
ti už odrástli a všetky odišli z rodičovského
domu Manželka j e vedecká pracovníčka,
pracuje v Anglicku a tiež sa stará o svoju
starú matku Ja som bol dvadsať rokov so
ciálnym pracovníkom, nemohol som veľa
cestovať, tak teraz doháňam zameškané
•»Akú máte kvalifikáciu pre tento druh
práce ?
Napísal som okolo 18 kníh z o spoločen
skovednej oblasti - z politických teórií, poli
tickej ekonómie, sociálnej politiky, socioló
gie a zo sociálnej práce. Boli preložené d o
viacerých jazykov - dokonca 3 z nich d o ja
pončiny, pričom som doteraz v Japonsku
nikdy nebol.
-»Prečo ste sa rozhodli práve pre Brati
slavu ?
Veľmi som chcel pracovať v Strednej Eu
rópe, pretože si myslím, ž e je vzrušujúce
byť niekde, kde sa všetko mení a možno,
že budúcnosť spočíva práve niekde tu. T o
je presne to miesto, kde chcem byť.
- » A ako sa Vám tu páči ?
Bratislava sa mi veľmi páči, hned som sa
tu cítil ako doma. Ekonomika vyzerá dosť
dynamická, mnohé veci sa rýchlo menia,
väčšina systémov funguje celkom dobre

a efektívne. Ľudia sú veľmi priateľskí
a ochotní pomôcť, slušní a ohľaduplní je
den k druhému, dokonca aj chuligáni na
futbale sú pomerne neškodní!
•»Čo si myslíte o našej univerzite ?
T o je komplexný problém. Som tu len dva
mesiace a môže sa zdať, že som mal málo
času mu porozumieť Ale pretože veľa ces
tujem, rýchlo vnikám d o vecí. Často sa roz
právam s mnohými ľúdmi na mnohých ka
tedrách a v rozličných pozíciách. A musím
povedať, že nie som nadšený.
-»Prečo ?
Nemyslím si, že je tu dobré prostredie na
výuku a štúdium. Samozrejme sú tu výnim
ky - dobré katedry a dobrí učitelia, jednot
livci. Viem, že medicína a prírodné vedy sú
na pomerne dobrej úrovni. Tiež som hovo
ril so študentmi etnológie a histórie, ktorí
mi povedali, že ich učitelia sú vynikajúci a
odovzdávajú zo seba všetko. Ale vcelku si
myslím, že študenti, ktorí sú väčšinou veľmi
dobrí a niektorí vynikajúci, si zaslúžia viac.
•»V akom zmysle ?
Začína sa to profesionálnym prístupom
učitefov. Z toho, čo som mal možnosť vi
dieť, učitelia jednoducho nie sú dosť spo
ľahliví, dôslední a neodovzdávajú všetko,
čo vedia. Mnohé prednášky sa rušia či me
nia s upozornením tesne pred prednáškou,
alebo bez akéhokoľvek upozornenia. Metó
d y výuky sú staromódne. SILiby študentom
sa nedodržiavajú, tak ako ani konzultačné
hodiny. Príliš sa spolieha na skúšky a na
hrozby - a málo na individuálne stimulova
nie, nadšenie pre prácu a na porovnávanie
rozličných metód výuky. Vidno tu hodne
nečinnosti a malú vôľu po zlepšovaní vecí.
•»Ale predtým ste povedali, že v Brati
slave sa toho veľa mení.
Ano, ale zdá sa mi, že sa toho málo mení
na univerzite. Dôvodom na sklamanie je aj
to, že hoci mnohí učitelia mali možnosť
navštíviť akademické inštitúcie na západe,
neovplyvnilo to fungovanie tunajšieho sys
tému. Niektorí sa možno naučili dosť, ale
ich metódy výuky sú stále rovnaké. Iní zase
zmenili svoje výukové metódy, ale nezme

nil sa ich prístup k študentom. Napríklad,
zúčastňujú sa medzinárodných konferencií
počas semestra, dokonca aj vtedy, k e d ko
lidujú s ich prednáškami či seminármi
Myslím si, ž e to nie j e akceptovateľné
Viem, ž e učitelia sú zle platení, ale zastá
v a m názor, že si nezaslúžia viac, pokiaľ sa
tieto veci nezmenia.
- »A ko to vplýva na študentov ?
Môj dojem je, že sa prispôsobujú tomuto
systému na úkor ich samotných. K e d učite
lia nie sú dosť spoľahliví, nie sú takí ani štu
denti. Vynechávajú prednášky a semináre,
pretože to isté robia aj ich učitelia. Oni iba
opakujú a každého to poškodzuje Je pre
mňa veľmi zložité dosiahnuť v tomto systé
me jasný, zrozumiteľný a stály priestor pre
výuku.
-»Nepreháňate trochu ? Mnohí študenti
sú s tunajším systémom spokojní.
Nie v prípade, ak majú skúsenosť s iným.
Študenti, ktorí dostali šancu študovať v za
hraničí zisťujú, že tento systém ich naozaj
'utláča'. Pracujú viacej zo strachu, ako z o
záujmu a majú nedostatok inšpirácie. Poz
nám študentov, ktorí sa sem vrátili inšpiro
vaní z o zahraničia, ale po pár týždňoch sa
z celého tunajšieho systému cítia deprimo
vaní a sklamaní.
-»Ale nikto sa nesťažuje.
Nie verejne. Myslím si ale. že by sa mali.
Predovšetkým by sa však mali organizovať.
Mali by na každej katedre sformovať úniu
a trvať na tom, aby boli prítomní pri
všetkých rozhodnutiach o študijnom prog
rame, o systéme skúšok, o novom vývoji,
metódach výuky, skrátka o všetkom. Uni
verzita by mala byť pre študentov
'čitateľnejšia'. T o je jediný možný spôsob,
ako dosiahnuť zmenu.
Zhováral u Mgr. Peter P riedka,
oddelení« medzinárodných vzťahov RUK
Redakcia Našej univerzity uverejňu
je rozhovor s hosftjjúclm profesorom
8. Jordanom s predpokladom, ž e vy
volá polemiku o spôsobe výučby na
UK.

Spoločný seminár FM UK a Cornell University z USA
Fakulta managementu Univerzity Komenského v spoluprá
c i s Cornell University - School of Industrial and Labor Rela
tions z USA uskutočnil B. októbra I M S spoločný pracovný
seminár z Oblasti MANAGEMENTU ĽUDSKÝCH ZDROJOV
A ORGANIZAČNÝCH ZMIEN.
Na seminári s hlavným referátom n a tému Ciele, vízie a súčas
ný americký management vystúpä Larry WiKams, profesor Cor
nell University. O možnostiach a predpokladoch využitia zahra

ničných poznatkov v personálnom manažmente n a Slovensku
referoval doc. mg. Ján Rudy, CSc., dekan FM. Výkonná riaditeľ
ka CHREI Dr Linda Gasser oboznámila účastníkov s d t i o d o b ý m
projektom Cornea University n a Fakulte managementu UK.
Seminár bol určený pre prax a pre výchovno-vzdetávacie môt>tuae Aby bola skutočne zabezpečená konfrontácia teórie a pra
xe, organizátori pozvali i odborníkov, ktorí pr&hbb poznatky
a skúsenosti z vlastných organizácii.
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ROZHOVORY
s vynikajúcimi vedeckými a pedagogickými osobnostmi Univerzity Komenského

ČO SOM KEDY ROBIL,
SNAŽIL SOM SA ROBIŤ DOBRE
Ooc JUDr. Karol Rybárik, C$e„ sa narodil V 1Щ«1 pri Žiline. V ro
koch 19Э9-40 absolvoval Konzulárnu akadémiu vo Viedni a v roku
19*2 ukončil štúdium na Právnickej fakulta UK. Od marca 1942
bol zameetnaný na Ministerstve zahraničných vecí v Bratislave,
potom v Prahe, pAeobft na slovenských vystanectvách v Záhrebe,
S o « а V Sertíne. V roku 1«S0 musel x politických dévodov odlet
zo štátnych zahraničných služieb. KasiadovaS robotnícka a úradnícke zamestnania, až napokon v decembri 19M sa mohol JlHJr.
Rybárik vŕšttť na Právnickú fakultu UK. V roku 1968 ukončil aj extomú ašpirantúru na Ústava « Л и a práva SAV v odbore patento
vých a autorských prii*. V roku 1973získal docentúru.
Wh* roky pracoval JUDr. Rybárik v Čsl. národnom komitéte meÄlnšrodného združenia pra ochranu priemyselného vlastnietva.
po úrôtá dobu aj ako Jeho predseda, bol äenom redakčnej rady
časopisu Vynálezy a ochranné známky, pôsobil ako externý apo•upracovnik Ústavu práva autorského a práv průmyslových Univer
zity Kartovej v Prahe.
Od roku 1990 je rfedíteforo Úatavu medzinárodných vzíahov
Právnickej fakulty UK.

•Pán docent, pražili ste pes
trý život Napriek svojej vyso
kej kvalifikácii boli ste nútený
z politických dôvodov dlhé roky
pracovať manuálne alebo na níz
kych úradníckych postoch. Preto
ste začínali s vedeckou a peda
gogickou kariérou neskoršie,
ako Je obvyklé.
Kandidatúru s o m začal robiť na
SAV, ked som mal 47 rokov. Do
dnes som veľmi vdačný akademi
kovi Lubymu, ž e mi to umožnil. Za
oberal som sa patentovým a autor
ským právom a stal som sa vtedy jediným kandidátom vied
v tomto odbore. Kecí som mal 50 rokov, nastúpil som ako asis
tent na UK a bol s o m rád, že som sa konečne dostal k inteligen
tnej práci. Vyše 20 rokov som pôsobil na katedre občianskeho
práva ako odborník na duševné vlastníctvo - patentové a autor
ské práva. V roku 1990 ma oslovil vtedajší dekan pán Moravčík,
aby som pomohol založiť Ústav medzinárodných vzťahov. Mám
diplom z podobnej školy - viedenskej Konzulárnej akadémie,
ktorá má 250-ročnú tradíciu a dodnes svetovú úroveň.
•Vaše meno |e teda späté so vznikom Ústavu medziná
rodných vzťahov Právnickej fakulty UK, ktorý už pát rokov
vychováva pracovníkov pre diplomatický zbor. V polovici ok
tóbra promovala už druhá garnitúra, ďalších 27 vašich štu
dentov. Ako sa uplatňujú v praxi ?
Som veľmi spokojný. Naši absolventi sú stopercentne priprave
ní splniť náročné požiadavky najmä MZ V SR, ktoré má práve
o našich študentov mimoriadny záujem. Vždy, kecf hľadajú od
borníkov, najskôr sa opýtajú u nás, či nemáme vhodného kandi
dáta. Každý rok sa k n á m hlási okolo 100 uchádzačov. Prvýkrát
sme z nich prijali 25, avšak štúdium ukončilo iba 16. Poučili sme
sa a dnes už rátame s tým, že nie všetci vydržia, tak berieme roč
ne 35 záujemcov. Naše štúdium je riadne denné dvojročné štúdi
um, ktoré končí obhajobou diplomovej práce Absolventi nedo
stávajú žiadne tituly, iba diplomy. Nevychovávame veľvyslancov,
na tento post sa musia vypracovať sami. Pripravujeme pre amba
sády tajomníkov, atašé, radcov, i k e d niektorí naši absolventi
nachádzajú napokon uplatnenie aj mimo štátnej správy. Pred
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pokladom prijatia je ukončené vysokoškolské vzdelanie, nemusí
byť právnické - aj v súčasnosti väčšinu frekventantov tvoria
absolventi techniky. Poslucháči študujú, ako sa vraví, za svoje,
zatiaľ sa nám nepodarilo získať finančné prostriedky na štipen
diá. Je to pre mnohých značné zaťaženie, pretože ťažko popri
náročnom 30-hodinovom týždennom rozvrhu a značných náro
koch na samoštúdium môžu byť aj zamestnaní. T o nerátam mi
moriadne prednášky zahraničných hostí! Prednášali u nás napr
velvyslanci Kanady, Španielska, velvyslanec Rakúskej republiky
v SR p. Pammer pôsobí na našom ústave ako riadny profesor prednáša po celý semester, každé dva týždne. Britský konzulát
pravidelne premieta našim študentom 2-hodinový výučbový film
o britskej zahraničnej službe. Stálymi hosťujúcimi prednášateľmi
sú profesori viedenskej univerzity - Ústavu európskeho práva
a zároveň Diplomatickej akadémie v o Viedni, ktorú nadalei pova
žujem za jednu z najlepších v Európe
•Fakulta s podobným zameraním vznikla v tomto roku a|
pri Univerzite M. Bela v Banakej Bystrici. V čom je odlišná ?
Neviem. Nemal som možnosť vidieť jej študi|ný program,
na mňa osobne sa pri jej profilovaní nikto neobrátil Zdôrazňu
jem, že náš ústav j e nepolitický, nepatrí žiadne) politickej strane
Je to slovenský ústav, vychovávame slovenských diplomatov
a snažíme sa, aby čo najlepšie obstáli v európske) i svetovej
konkurencii.
•Osud tomu chcel, aby ste sa okrem svojej právnickej pro
fesie stali aj dobrým znalcom ľudovej umeleckej tvorby.
K lúdovej tvorbe mám veľmi hlboký a úprimný vzťah, pretože
kus môjho života |e spotený s ÚLUVom, kde som pracoval Som
hrdý na to, že mám osobnú zásluhu na spôsobe organizovania
lúdovej výroby, i na tom, ako slovenské lúdové umenie preniklo
do moderných interiérov I ke<í v tomto odbore už dlhé roky ne
robím, predsa len čataiskú od detvianskei výšivky ešte rozpoľ
nám.
(jh)

SLOVENČINA
JE MOJA LÁSKA
Prof. PhDr. Ján Kaiata, DrSc., člen korešpondent SAV {nar.
1937), sa už vyše tridsať rokov venuje vedeckému výskumu siovenskéhojarykaa prenášaniu vedeckovýskumných výsledkov do
praxe. Ako pracovník Jazykovedného ústavu L. »túra SAV sústre
dil sa najmá na súčasný spisovný jazyk, Deob&w na jeho grama
tický systém, slovnú aáeobu a spôsoby jej opisu aras teértu spi
sovného jazyka a spisovnej kultúry. Ja autorom troch samoatených monografií a vyée 200 pôvodných vedeckých štúdií publiko
vaných v domácich aj zahraničných periodikách. Ako spoluautor
sa zúčastnit na tvorbe desiatky kolektívnych publikácií, medzi nimi
< šesťzväzkového Slovníka slovenského jazyka. Osobitne vý
znamná je jeho autorská a redaktorská účaef na pripreve krátkeho
slovníka slovenského jazyka (1967, 2. vyd. 19ЯС, a Encyklopédie
jazykovedy {1993). viedol autorský kolektív, ktorý pripravil nové
Pravidlá slovenského pravopisu (1991). Okrem vedeckovýskum
nej s kodffikátorskej práce má výrazný podiel na organizácii ve
deckého Života v rámci Slovenskej republiky
bývalého ČeskoSlovenska « veta síl venoval popularizačnej a redakčnej práci.
V r. 1971-1991 bol hlavným redaktorom najrôrétreneéleho jazyko
vedného časopisu Kultúra slova a v r. 1991-1991 bolriadHeľom Ja
zykovedného ústavu L. Štúra SAV. V súčasnosti je vedúcim kated
ry slovenského jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte UK. Je
členom viacerých medzinárodných vedeckých spoločností, pravi
delne o svojich pracovných výsledkoch prednáša na medzinárod
ných kongresoch a Iných vedeckých podujatiach. Svoje práce
publikovat okrem slovenčiny najmi v nemčine, angličtine, ruštine
a bulharčine. Je známy aj ako publicista. Jeho komentáre, úvahy
a príhovory * obdobia rokov 1990-199« vyš« pod názvom Návrat
ku koreňom (1994). V máji tohto roku ho vymenovali za predsedu
Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR

•Pán profesor, celý život sto
zasvätili krás* slovenského
jazyka. Ako vnímate jeho sú
časný stav a vývoj ? Oboha
cuje množstvo cudzích výra
zov, najmä anglického pôvo
du, pozitívne našu slovnú
zásobu, alebo kalí čistotu jazy
ka ?
Táto otázka je často predmetom
sporu nielen medzi odborníkmi.
Niet na svete jazyka, ktorý by ne
absorboval cudzojazyčné prvky.
To, že sa jazyky navzájom ov
plyvňujú, je výsledkom univerzali
ty ľudského myslenia, kontaktov medzi jednotlivými kultúrami,
národmi, následkom výmeny informácií, predmetov, s čím rastie
aj potreba preberať slová, osvojovat si výrazy, ktoré túto výmenu
sprevádzajú. Je však dôležité, aby rozsah cudzích prevzatých
prvkov neohrozil identitu daného jazyka. Ak sa tak stane, vzniká
potom obranná reakcia v podobe purizmu, tendencií očisťovať
jazyk, a kedže je jazyk bytostne spätý s daným národom, štát
nym spoločenstvom, často sa jeho ochrana posudzuje ako otáz
ka bytia národa. Napríklad aj teraz nový zákon o štátnom jazyku
má okrem iného podporiť úsilie o kultúru nášho jazyka.
Dnes slovenčinu zaplavujú najmá anglické výrazy, šíri sa anglicizácia aj v prostriedkoch masovej komunikácie. Je zrejmé, že sa
bez niektorých výrazov, najmá medzinárodne zaužívaných, ne
zaobídeme. Mali by sa však obmedzovať, pokiaľ je to možné,
iba na komunikáciu napr. v odborných kruhoch. V prejavoch
určených širokým vrstvám ílidí strácajú svoju opodstatnenosť,
prestávajú plniť svoju elementárnu funkciu, lebo sú nezrozumiteľ
né. To by si mali uvedomiť najmá naši novinári, publicisti, politici
a verejní pracovníci.
•V máji sto boli vymenovaný za nového predsedu akredi
tačnej komisie. Aké sú jej najbližšie plány ?
Akreditačná komisia pokračuje v práci svojej predchodkyne.
Naším cielbm je dbať o vysokú úroveň práce jednotlivých vyso
kých škôl vo vzdelávacej oblasti, ktorá je primárna, a vo vedeckej
alebo umeleckej činnosti, ktorá bezprostredne s prácou vysoko
školských inštitúcií súvisí a navzájom sa podmieňujú. Akreditač
ná komisia sa bude stretávať štyrikrát do roka. Jadro našej práce
je však v pracovných skupinách, každý člen komisie má na
starosti niekolko pracovných skupín zložených z nezávislých
odborníkov z príslušných vedných odborov. Ich úlohou je pripra
vovať a predkladať pracovné výsledky plénu komisie, ktoré
ich posúdi. Okrem toho v rámci akreditačnej komisie budú
vymenúvané príležitostné pracovné skupiny na cyklické akredi
tačné konania. Podľa predpisu by sa každých 5 rokov mali
opakovať akreditácie jednotlivých fakúlt. Kecfže predchádzajú
ca akreditačná komisia nestačila dokončiť akreditačný cyklus,
fakulty, ktoré čakajú na akreditáciu, v našej práci uprednostníme.
Okrem toho vznikajú nové fakulty, ktoré tiež vyžadujú akre
ditáciu.
Akreditačná komisia doteraz zasadala dvakrát, ďalšie stretnutie
pripravujeme na druhú polovicu novembra v spolupráci s TU vo
Zvolene. Program najbližšieho zasadnutia je možné zhrnúť do
niekolkých okruhov. Jednak chceme posúdiť akreditačné kritériá,
ktoré vypracovala ešte predchádzajúca komisia a stanoviť si
vlastné. Predpokladám však, že sa nebudú veľmi líšiť, pretože tu
nutne musí jestvovať určitá kontinuita práce. Chceme si však sa
mi ujasniť, podľa čoho vlastne budeme postupovať, aké kritériá
budeme uplatňovať. Ďalšie bloky sa budú týkať akreditácií kon
krétnych fakúlt, potom sa budeme zaoberať postgraduálnym štú
diom, o ktoré žiadajú niektoré pracoviská a napokon bežnou
agendou.
•Isto sto pracovne velftil vytažený. Ako vlastne oddychu
jete ?
Nájsť si čas na oddych je pre mňa velkým problémom. Kecí
môžem - rád chodím do prírody, na prechádzky, rád fyzicky pra
cujem, denne doma cvičím Ale s chuťou si prečítam aj dobrú
knihu alebo vypočujem kvalitný umelecký prejav
(Jh)

CELOUNIVERZITNÉ PREDNÁŠKY
uspokojujú

INDIVIDUÁLNE ZÁUJMY ŠTUDENTOV
Už tretí rok ponúka vedenie univerzity študentom možnosť
sa popri hlavnom odbore vzdelávať aj v iných zaujímavých
a užitočných predmetoch formou celouniverzítných výbero
vých prednášok. Ked v šk. roku 1993/94 tento projekt začí
nal, zapojilo sa 9 fakúlt UK s 20 prednáškami. V tomto škol
skom roku sa na celouniverzitných prednáškach podieľajú
už všetky bratislavské fakulty UK a Psychologická poradňa
pre vysokoškolákov s ponukou 44 prednášok. O súčasnosti
a perspektívach celouniverzitných prednášok sme hovorili
s prvým prorektorom UK prof. RNDr. P. Hrnčiarom,
DrSc., prorektorom pre vzdelávaciu činnost
•Mohli by sto, pán prorektor, zhodnotiť záujem študen
tov o celouníverzltné výberové prednášky ?
Celouniverzitné prednášky sa postupne stávajú dôležitou
súčasťou univerzitných vzdelávacích aktivít. Možno ich zara
diť medzi výberové prednášky, pretože ich poslaním je
spĺňať individuálny vzdelávací záujem našich študentov, kto
rý nemusí vždy súvisieť priamo so študovaným odborom.
Prispievajú ku vzdelaniu našich študentov a rozširujú mož
nosti ich uplatnenia na trhu práce. Počet záujemcov o uni
verzitné prednášky sa za tri roky viac ako zdvojnásobil. Kým
v školskom roku 1993/94 počet záujemcov nedosahoval
300, v tomto roku podľa informácií študijných oddelení fa
kúlt, ktoré evidujú zapísanie prednášok do indexov, je tak
mer 700. Toto číslo však nie je celkom presné Podlá navrá
tených prihlášok je o niečo nižšie, avšak na druhej strane
máme informácie, že sa na celouniverzitných prednáškach
zúčastňujú aj študent, ktorí si ich nezapísali. Ukazuje sa, že
už tri roky pretrváva záujem napr. o Základy managementu.
Personálny management, Základy vied o prírode a človeku,
Molekulová a bunková imunológia, Kresťanská sociológia,
Kanadské štúdie. Pribudol záujem o niektoré nové témy
napr.: Efektívna komunikácia a riešenie konfliktov, Globálne
a regionálne problémy životného prostredia a ich riešenie
atď V tomto akademickom roku sme uskutočnili aj experi
ment. Ponúkli sme dve semestrálne prednášky na rovnakú
tému "Rétorika", prednášajú ich iba rozliční lektori. O obidve
prednášky prejavili študenti pomerne veľký záujem, prihlási
lo sa ich vyše 50. Na druhej strane sme očakávali väčší záu
jem o novoponúknuté prednášky Drogy a drogová závislosť
a Slovenské dejiny.
•Prichádzajú študenti sami s návrhmi prednáškových
tém ?
Zatiaľ študenti aktívne do návrhu prednášok nezasahujú.
Môžu však svojim záujmom ovplyvniť skutočnosť, či ponúk
nuté témy zostanú v zozname prednášok. Obsah prednášok
určuje predovšetkým ponuka tém z fakúlt.
•Ako ovplyvňuje účasť na celouniverzitných pred
náškach hodnotenie študenta ?
Prevažná väčšina celouniverzitných prednášok končí zá
počtom (poprípade udelením bodov), a tak nemajú vplyv na
celkové hodnotenie študenta Existujú však aj návrhy, aby
každý absolvent UK počas svojho štúdia absolvoval aspoň
jednu semestrálnu celouniverzitnú prednášku.
•Aké sú perspektívy celouniverzitných prednášok - uva
žuje sa o ich prepojení s ostatnými bratislavskými uni
verzitami ? Môžu už dnes študenti Iných vysokých škôl
navštěvovat naše celouniverzitné prednášky ?
Význam celouniverzitných prednášok by mal postupne stú
pať v závislosti na individualizácii štúdia na UK. Naši študenti
si môžu zapísať prednášky aj na iných vysokých školách na
základe dohody medzi príslušnými fakultami a naopak,
prednášky uskutočňované na UK môžu navštevovať aj štu
denti iných vysokých škôl na základe dohovoru, ktorý už
existuje napr medzi niektorými fakultami UK a STU
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O VEDE A VÝSKUME NA PRÁVNICKEJ FAKULTE UK
Právnická fakulta UK sa v roku 1991 adaptovala na novú formu organizácie vedeckej práce, najmä pokiaľ išlo o participáciu na grantovom systéme, o uspokojovanie najširšieho spektra inštitucionálnych potrieb, či o vedecký rast každého člena fakulty Táto hlboká
vnútorná reorganizácia nebola jednoduchá nielen preto, že dodnes neexistuje zákon o vede, ktorý by jednoznačne vyjadril postave
nie a zásady fungovania vedy, ale aj preto, že do možností vedeckého výskumu na fakulte sa nie vždy priaznivo premietla realita spoločensko-politického vývoja našej spoločnosti. Naši učitelia výrazne vstúpili do politického diania, mnohí zastávajú diplomatické po
sty, alebo sa venujú právnej praxi. V priebehu piatich rokov odišlo z fakulty, resp. čerpá neplatené voľno v priemere 25 učiteľov. Tento
stav kontrastuje s prudkou gradáciou záujmu o právnické štúdium, ktorého výsledkom je enormné pedagogické zaťaženie učiteľov
najmä v prvom bloku štúdia.
Napriek týmto ťažkostiam si fakulta v zásade dokázala uchovať vedeckú produkciu, získať domáce i zahraničné granty a využiť ich
výstupy na technické vybavenie pracovísk riešiteľov.
Zo zahraničných projektových úloh je potrebné spomenúť roz
siahly projekt TEMPUS, Európske právo, ktorého cieľom je
vytvoriť Centrum pre štúdium Európskeho práva v SR, študijných
programov a literatúry. Centrum umožní rekvalifikovanie vysoko
školských učiteľov na odbor európske právo, vytvorenie progra
mov výuky a vzdelávania v tomto odbore, bude poskytovať
študijné pramene a aktuálne informácie.
V rámci projektu navštívilo niekoIVo študentov a pedagógov
Univerzitu v Madride, Ríme a Toulouse. Účelom týchto pobytov
bola príprava podkladov na 5-jazyčný právnický slovník, štúdium
medzinárodného práva a práva európskej integrácie. V Ríme
a v Toulouse naši pedagógovia okrem toho skúmali metódy har
monizácie právnych aktov EÚ a možnosti ich aplikácie do práv
neho poriadku SR, právne problémy európskej integrácie, ako
i historický význam a prínos Francúzska na ceste k európskej in
tegrácii.
Ďalší vedecko-výskumný projekt "Štruktúra jurladikcie a pre
sadzovanie noriem vo východoeurópskych povojnových
spoločnostiach' navrhol Max-Planck-Instrtut für europäische
Rechtsgeschichten vo Frankfurte nad Mohanom. Teritoriálne je
orientovaný na Pofeko, Česko, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko
a bývalú NDR. Na tomto projekte participuje 17 učiteľov Právnic
kej fakulty UK. Výsledky tohto vedecko-výskumného projektu
budú publikované v dvoj-trojzväzkovom zborníku v jazyku ne
meckom alebo anglickom vo Frankfurte nad Mohanom.
Projekt ECSA tematicky nadväzuje na výsledky práce študij
ných skupín Asociácie štúdií ES z roku 1991, 1992, kedy sa
výskum orientoval na právnu, ekonomickú a administratívnu
adaptáciu štátov východnej a strednej Európy na podmienky ES.
Jeho cieľom je posúdiť z právneho, ekonomického a politického
hľadiska štatút už vytvorený uzavretými európskymi dohodami,
perspektívy členstva týchto krajín v EÚ, vrátane konkrétnych p o
žiadaviek, ktoré sa kladú na kandidátov na členstvo v EÚ.
Katedra pracovného práva a sociálneho zabezpečenia spolu
pracuje so Vzdelávacou nadáciou Jana Husa v Brne na prek
lade a vydaní knihy Blanpaim-Klein: • Europäische Arbeitsrecht
(Európske pracovné právo). Táto Nadácia poskytuje finančné
krytie.
Právnická fakulta UK nadviazala už v roku 1989 kontakt
s významnými európskymi univerzitami, aby sa zoznámila s vý
sledkami ich vedeckej práce. Mnohé z nich trvajú dodnes, najmä
s univerzitami v Kieli, Viedni a Mníchove, cfalšie boli nadviazané
s univerzitami v Regensburgu, Toulouse, Groningene, Paríži,
Utrechte, Štrasburgu, Cordobe.
Pomerne vyaoký štandard al udržiava účasť našich pedagó
gov na vedeckých konferenciách, sympóziách, seminároch
doma i v zahraničí. Významný je aj ich osobný prínos pre rozvoj
medzinárodnej spolupráce. Napr. doc. JUDr. Ján Švidroň, CSc.,
nadviazal kontakt s Medzinárodným inštitútom pre právny rozvoj
(IDL) v Ríme, ktorý sa orientuje na praktické právo v podnikaní.
Súčasne je členom pracovnej skupiny expertov pre aproximáciu
v oblasti autorského práva a s ním súvisiacich práv pri Európskej
komisii v Bruseli, ktorá združuje odborníkov z východo a stredo
európskych štátov Doc Švidroň absolvoval tiež vedecký pobyt
na Medzinárodnom ústave pre zjednotenie súkromného práva
(UNIDROIT) v Ríme, medzinárodnej vládnej organizácie, ktorá
združuje 57 štátov Počas vedeckého pobytu preložil a pripravil
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na vydanie v slovenskom jazyku výsledok vyše 25 ročných
výskumov UNIDROIT 'Zásady medzinárodných obchodných
zmlúv", na vypracovaní ktorých sa podieľal vyše 100-členný tím
právnikov z piatich svetadielov, o čom sa vefrm uznanlivo vyjadrili
osobne aj prezident a generálny sekretár UNIDROIT a počítajú
s ďalším rozvojom spolupráce so Slovenskou republikou ako
členským štátom UNIDROIT.
Viacerí učitelia absolvovali prednáškové pobyty v USA a ich
spolupráca s americkými univerzitami pokračuje Napr doc.
JUDr. Juraj Kolesár, CSc. na University of Tulsa, štát Oklaho
ma sa vo svojich prednáškach zameral na porovnávanie sloven
ského a amerického trestného práva
Doc. JUDr. Peter Kresák, CSc , absolvoval Studený a pred
náškový pobyt na University of Michigan. V rámci tohto pobytu
mal prednášky aj v University of Rochester Department of Politi
cal Science a Col ledge of Law University of Tulsa Vo svo|ich
prednáškach sa zameral na ústavný vývoj SR a ČR a na porov
návacie štátne právo. Taktiež absolvoval študijný pobyt na rmdridskej Univerzite Complutense v španielsku zameraný na
ústavný systém tejto krajiny.
Pre rozvoj vedeckej práce na fakulte vzniklo v r . 1992 vlastné
Vydavateľské oddelenie, v rámci ktorého začali vychádzať vedec
ké a iné publikácie učiteľov PF UK. V krátkom čase vznikli viaceré
edičné rady, zamerané na zverejňovanie aktuálnych vedeckých
výsledkov. V roku 1994 bol vydaný Katalóg Vydavateľského od
delenia PF UK pre roky 1990-1994.
PF UK uzavrela zmluvu s nakladateľstvom MANZ vo Viedni,
ktoré má záujem o vydávanie monografií a učebných pomôcok
vytvorených na PF UK a za tým účelom otvorilo v Bratislave aj
svoju predajňu.
Prostredníctvom medzinárodnej agentúry ISBN a ISSN sa
uskutočňuje výmena našej produkcie aj v medzinárodnom me
radle, napr. v súčasnosti zasielame niektoré naše tituly do knižni
ce Kongresu USA vo Washingtone.
Počet citácií (najmä zahraničných) je pomerne nízky. Do istej
miery to vysvetílije skutočnosť, že právo nemá medzinárodný
citačný katalóg ako ho majú exaktné vedy. Právo, osobitne súk
romné, je prísne orientované na vnútroštátnu úpravu. Objektív
nosť situácie dopĺňa aj skutočnosť, že publikácie v domácich
odborných časopisoch sa nedostali do informačného katalógu
zahraničných bibliografických centier.
Právnická fakulta získala v roku 1991 štatút Európskeho doku
mentačného centra s celoslovenskou pôsobnosťou Na základe
tohto štatútu knižnica disponuje všetkými publikáciami vydanými
vo vydavateľstve v Luxemburgu v anglickom jazyku Tieto publi
kácie slúžia na podporu výučby Európskej integrácie a slúžia
k poznaniu legislatívy EÚ spracovanej v časopiseckej podobe,
na mikrofišoch, aj na CD-ROM.
Dokumentačné stredisko je organizačnou súčasťou Knižnice
PF UK, ktorá bola založená v r . 1991 ako informačné a vedecké
pracovisko fakulty Dnes knižnica disponuje vyše 78 tis knižnič
nými jednotkami, s ročným prírastkom asi 1745 publikácií
V r 1994 dochádzalo do knižnice až 332 odborných časopisov
a bolo celkovo zaevidovaných 36 069 výpožičiek
Doc. JUDr. Alexandra Kršková, CSc.,
prodekanka preW Č

POCTA OSOBNOSTIAM
Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady UK bola dňaZ L októbra
( W v<Wer*á Pamätná zlatá medaila OK prof. PhDr. Já
novi Šimkovi, CSc., M. Phil. ßrij>rfteifto»tt.ieho 75. narodenín a Veťká strieborná medaHa UK pro». Ing. Ladislavovi So|ákovi,
DrSc,, pri príležitosti jeho živetpého jubilea 60 rokov.
spôsobom zasiahli do slovenskej politiky
a kultúry. A j dnes používame jeho Anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník
a jeho nasledujúce, vrátane amerického
vydania, ktorých bol spoluautorom. V sú
časnosti vyučuje slovenčinu finančných
a hospodárskych odborníkov USA, ktorí
spolupracujú s vládou SR a je konzultan
tom slovenského velVyslanectva v USA.

Významný slovenský anglista, známy
shakespearológ prof. Ján Slmko žije vo
Washingtone, ale väčšiu časí života strávil
na Slovensku. V rokoch 1945-1967 predná
šal na katedre anglistiky FiF UK a prá
vom patrí k zakladateľom anglistiky v SR.
V USA, kde žije od r. 1967, pôsobil na via
cerých univerzitách a inštitúciách.
Celý život popularizoval slovenskú ve
du a vedcov, zaoberal sa aj anglickými
a americkými diplomatmi, ktorí nejakým

Vedúci laboratória separačných metód
Chemického ústavu PrírF UK profesor
analytickej chémie Ladislav Soják je
špičkovou vedeckou osobnosťou vo svo
jom odbore.
Je autorom 1 monografie, viac ako 140
publikácií, ako aj vyše 80 cfalších prevažne
v zahraničí prezentovaných vedeckovýs
kumných výsledkov z oblasti kapilárnej ply
novej chromatografie a nových separač
ných systémov určených najmä pre sepa
ráciu mnohozložkových zmesí izomérov.
Ďalej je autorom 6 patentov resp autor
ských osvedčení a viac ako 30 výskum
ných správ. Vedeckovýskumnú činnosť
prot Sojáka charakterizuje vysoká intenzita
medzinárodnej spolupráce Dosiahnuté vý
sledky majú nielen vedecký, ale častokrát
i praktický rozmer, o čom svedčí dlhoročná
spolupráca s významnými petrochemický

mi firmami, ako je napr. Slovnaft a.s., a vy
užívanie získaných poznatkov v petroche
mickej praxi. V poslednom období sa prof
Soják významne podielal na riešení analy
tickej časti projektov monitoringu a ochra
ny životného prostredia Ako pedagóg
PrírF UK bol školitefom desiatok diplomantov a 9 ašpirantov Spolupracoval pri orga
nizovaní množstva odborných konferencií
i medzinárodných sympózií v oblasti sepa
račných metód.

EDIČNÁ A VYDAVATELSKÁ ČINNOSŤ PF UK
Zmeny právneho systému, prijímaní« nových zákonov a ich
častá novelizácia po roku 1989, vyvôfeK potrebu Zvýšiť počet
vydávanej učebnej litefatúry pre Právnickú fakultuШ . Mož
ností Vydavatefetva UK vzhtadom na finančné pokrytie a ka
pacity boli obmedzené, a preto vedenie PF UK pristúpilo v

Štefana Lubyho na PF UK raz za dva roky. Zborník vydávame
v spolupráci s Nadáciou S. Lubybo n a PF UK

V priebehu troch rokov sa vo vydavate&kej činnosti na PF

medzinárodný časopis pra otázky rímskeho práva vydávaný

5. Svetová a domáca právna veda - preklady, reedície
staršej literatúry, antológie z diel právnych mysfäefov a pra
mene práva.
6. Orbis iuris Romani. Journal of Ancient Law Studies -

UK postupne vykryštalizovalo osem edičných radov, ktoré

v svetových jazykoch raz ročne.

v plnej miere môžu zabezpečiť vydávanie študijnej Kteratóry

7. Eurépsfry trend - časopis Európskeho dokumentačného
strediska Knižnice PF UK pra otázky európskeho práva,
vychádza štyrikrát d o roka.

pre študentov práva a širšiu verejnosť, prezentovanie výsled
kov vedeckej práce uätotov, a k o a j vykonávanie daišfch akti
vít (napr vydávanie katalógov vydavatefckého oddelenia, otá
zok ku prijímacím skúškam, tlačív, * p ) .
Jednotlivé edičné rady prezentujú:

8. BlbBografla prác učttefov Právnickej fakulty U K - vy
chádza raz za tri roky
Niektoré edičné rady vznfcfc v tomto roku a prvé Suty vyjdu

1. Učebné texty Právnickej fakulty UK - učebnice, príruč

d o decembra 1995. Jednotlivé edičné rady sú vydávané v o

ky, encyklopédie, komentáre, praktické príklady V rámci toh

formáte BtS, brožované, majú pekne graficky upravenú obál

to edičného radu vydávame niektoré tituly v 6polu práci s vy-

ku, a můžete si Ich zakúpiť v týchto predajniach:

davatetetvom MAN2 a určitý počet ( v poslednom období

MANZ, spot, s гл., Šafárikovo nám. 6, $1«0 5 Bratislav»

okolo 5 titulov) vydáva Vydavateŕstvo UK
2 . Studia furidiea Bratislavensis - monografický rad učiteíôv PF UK.

Academia, Štúrova e, 811 02 Bratistava

3 . Acta Facuttatis iurldicae - časopis u&tefov PF UK, ktoré
ho vydanie zabezpečuje Vydavatelstvo UK raz za rok,
4. Ote* Luby lurlsprudentiae. zborník príspevkov z medzi
národných vedeckých konferencii organizovaných Nadáciou

E Uta, Klincová 35,821 08 Bratislava.
Vydavatefeké oddelenie PF UK zasiela svoje tituly i na do
bierku a na faktoru
Doc. PhDr. Dušan Stanek, CSc..
prodekan pre e*ôčnú činnosť
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"Oceňujúc prácu Vášho otca, univerzitního
profesora Otakara Vočadlu, ktorú ako prvý náž
profesor anglistiky vykonal pred 60 rokmi pre
Univerzitu Komenského a pri príležitosti jeho
nedožitých 100. narodenín prijmite, prosím, v Je
ho mene Zlatú medailu UK. Nech Je toto ocene
nie aj ospravedlnením za tých, ktorí mu nedovo
lili pokračovat v započatom diele', uviedol pri
odovzdávaní medaily 1. prorektor UK prof.
RNDr. Pavol Hrnčiar, DrSc.
Srdečné stretnutie, ktoré sa uskutočnilo dňa
5. októbra za prítomnosti syna prof. Vočadlu a jeho
rodiny, ako i zástupcov Filozofickej fakulty UK, bo
lo popretkávané spomienkami na prof. Vočadlu
a na jeho pôsobenie v Bratislave. Rodinu prof. Vo
čadlu, ktorá dnes žije v Anglicku, stále viažu pria
teľské vzťahy ku Slovensku a k Univerzite Komen
ského. Jeho vnučka Carolina, ktorá Studuje češtinu
na Univerzite Karlovej v Prahe, navštívila našu uni
verzitu už v apríli a darovala nám portrét svojho
starého otca. O jej návšteve, ako i o osobnosti uni
verzitného profesora Otakara Vočadlu sme priniesli
bližšie informácie v júnovom čísle Našej univerzity.

Inšpirácie z inšpirovanej knihy
Pražské sympózium o Starej zmluve
V prvých dvoch týždňoch septembra sa konal v Prahe velkole
pý kultúrny festival s názvom "Starý zákon v umění" Toto
podujatie sa uskutočnilo pod záštitou prezidenta Českej republi
ky Václava Havla a jeho čestný výbor tvorili popredné osobnos
ti politického, kultúrneho, vedeckého a cirkevného života.
V čestnom výbore dostali miesto aj diplomati, medzi nimi aj náš
pražský veľvyslanec Ivan Mjartan. Záujemci mali široký a vefrrn
kvalitný výber divadelných predstavení a literárnych večerov, kto
ré sa uskutočnili v rámci festivalu.
Siičasťou tohoto impozantného podujatia bolo aj medzinárod
né vedecké sympózium s témou "Starý zákon Jako Inspirace
v kultuře", ktorý sa konal v dňoch 4 8. septembra. Spoluorganlzátorml sympózia bola Karlova univerzita, Akadémia vied
Českej republiky, Hebrejská univerzita v Jeruzaleme a Izrael
ská Národná akadémia vied.
Účastníkov sympózia tvorili kunsthistorici, filozofi a teológovia
z Čiech, Izraela, USA, Nemecka a Holandska. Mal som česť na
sympóziu zastupovať Univerzitu Komenského.
V priebehu piatich dní odznelo 24 prednášok a príspevkov. Pre
mňa ako kresťanského teológa bolo zaujímavé a poučné poznať
prístup k biblickému textu "cez optiku" židovskej teologickej tradí
cie. Pre účastníkov, ktorí boli židovského náboženstva, iste bolo
nemenej zaujímavé vidieť kresťanské prístupy k tým istým biblic
kým textom.
Výtvarné umenie dokáže nielen interpretovať biblický text, ale aj
dokresliť to, čo priamo text neobsahuje. Z tohoto hradiska boli za
ujímavé referáty, spojené s premietaním diapozitívov, ktoré analy
zovali umelecké diela s biblickou tematikou. Z najzaujímavejších

Seminár UTV
Pri príležitosti 5-ročného jubilea Univerzity tretieho
veku usporiadala Univerzita Komenského v dňoch 10.
a 11. októbra 1995 pracovný seminár 'Päť rokov Uni
verzity tretieho v e k u na UK a na Slovensku". Na semi
nári sa zúčastnilo vyše 30 učiteľov, poslucháčov a ab
solventov UTV, odborníci z oblasti celoživotného vzde
lávania ako i hostia z partnerských univerzít v SR
a ČR.
Cieľom seminára bolo vymeniť sl poznatky a skúse
nosti z doterajšej činnosti Univerzít tretieho veku na
Slovensku I v ČR, prerokovať možné Inovácie a per
spektívy UTV.
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prednášok tohoto druhu spomeniem aspoň príspevok Prof Shemaryahu Talmona o stredovekých ilustrovaných biblických ruko
pisoch, Dr. Hany Hlaváčkovej o ilustrovane) Biblii Váciava IV ,
Dr. Elishevy Revel-Neher o rôznych zobrazeniach obetovania
Izáka a Dr Miry Friedman o rôznych zobrazeniach Babylonské)
veže Pre teológov boto zaujímavé dozvedieť sa. ako interpreto
vali umelci rôznych dôb biblický text, a ako interpretujú kunsthis
torici diela, ktoré sú inšpirované biblickými textami Na druhé)
strane pre kunsthetorikov bolo iste zau|ímavé počuť teologické
rozbory starozmluvnych textov, ktoré sa priamo i i nepriamo tyka
jú umenia.
Velký záujem vzbudila aj prednáška pani Tamar Shiloh z odde
lenia pre biblické štúdie na izraelskom ministerstve školstva, kto
rá hovorila o najnovších archeologických vykopávkach v Jeruza
leme.
Na sympóziu som vystúpil s krátkym referátom o postupe prác
na slovenskom ekumenickom preklade Biblie.
Škoda, že zo Slovenska sa na tomto sympóziu nezúčastnili od
borníci z oblasti dejín umenia, literatúry a filozofie. Azda pri
najbližšej podobnej príležitosť bude na to možnosť
A j židia, aj kresťania vyznávajú, že Biblia je knihou, ktorú inšpi
roval Duch Boží. Toto sympózium potvrdilo - aj kecf nepriamo pravdivosť tejto tézy, kecf poukázalo na to, d o akej velkej miery je
táto inšpirovaná kniha dodnes v najrozličnejších oblastiach života
inšpirujúca.
Doc. ThDr. Jura| Bándy
Katedra Starej zmluvy EBF UK

PUBLIKÁCIE
VYDANÉ VYDAVATEĽSTVOM U K
v októbri 1995
ôaplové, T. a kol.: Clinical problems of medical psychology
8k 42,Gbeleká, Y., Otwmauerová, M., äubflc. J.: Pokročilé cvičenie
г mikrobiológie
Sk 56,Oixmauerová, M., Qbeteká. Y.: Cvičenia
г mikrobiológie
Sk 46,
Pautov, 4.: Fyziológia živočíchov a človeka é
Sk 104.•
Zikmund, M.: Anorganická chémie Vzotce
a názvy
Sk 66.
Učebné texty pre študujúcich na Univerzite tretieho veku
8k 78.
Acta Oootogica 50/1004
Studüfty program - Ústav jazykovej a odbornej prípiavy zahraničných
študentov
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Osemnáste stretnutie vysokoškolákov
z celého sveta s a konalo v Japonsku v o
Fukuoke, v meste, ktoré leží na ostrove
Kjúáú. Tento prístav s vyše 1,2 mil. obyva
teľov s a stal n a d v a posledné augustové
týždne d o m o v o m okolo 6000 športovcov
z 143 krajín sveta, aj našej výpravy, v kto
rej s a nachádzalo "zopár" futbalistov, vod
ných pólistov, tenistov, plavcov, svoje
športové umenie boli pripravení predsta
viť aj zástupcovia gymnastiky, juda, atleti
ky a šermu.
Po nekonečnom cestovaní, niekoľkých
presadaniach, čakaniach v letiskových ha
lách sme konečne dorazili d o našej cie
ľovej stanice. Hneď na letisku s a nás ujalo
zopár Japoncov, ktorí nás nasmerovali d o
autobusu a už sme aj uháňali do akredi
tačného centra, kde sme zvládli pár úsme
v o v do objektívu fotoaparátu. Tieto úsme
vy boli potrebné na našu akreditačnú kar
tu, ktorú sme nosili n a krku celé d v a týž
dne a odkladali iba pred spánkom, spr
chou a pred športovaním. Z akreditácie
nás autobus odviezol d o tzv. Univerziádnej dediny, ktorá vyzerala ako malé sídli
sko a rozprestierala s a priamo pri mori.
U ž prvý dojem po prílete bol veľmi zaují
mavý. Japonsko je totiž tak čisté, ž e by sa
tam kľudne dalo jesf aj z o zeme. A k o dru
hé, č o nás privítalo, bolo poriadne za
ucho, ktoré sme dostali, keď sme vyliezli
v o n z perfektne klimatizovanej miestnos
ti. Ovalila nás vysoká teplota okolo 35 - 40
stupňov Celzia, ktorá bola skombinovaná
s poriadne vys okou vlhkosfou vzduchu,
takže sme s a po celý pobyt potili 24 hodín
denne. Ale aj tie vypotené litre vody stáli
z a to. Bývanie v Univerziádnej dedine je
nezabudnuteľný zážitok. J e fantastické,
ako "celý" svet dokáže nažívať pokope
bez akýchkoľvek problémov a starostí.
Všetci sme si tam užili každý deň veľa
srandy a zábavy. Jednou z najpraktickej
ších vecí v dedine boli bicykle, ktoré sme
používali ako dopravný prostriedok. Sys
tém dopravy bol veľmi jednoduchý. Prvý
bicykel, ktorý ste našli niekde postavený,
ste si zobrali, odviezli s a v dedine tam,
kde ste potrebovali a zase ste ho odstavi
li. Ďalší, kto ho potreboval si ho vzal a od
viezol sa. Na veľmi vysokej úrovni boli
služby. V dedine sme mali okrem jedálne
s takým výberom jedál, šalátov, ovocia, ž e
sme si nevedeli vybrať, č o si dáme a z je
dálne sme s a väčšinou "odgúľali", aj ban
ku, cestovnú kanceláriu, kaderníctvo
a holičstvo, niekolko obchodov, čistiareň,

diskotéku, miestnosť s hracími automat
mi, informačné centrum a aspoň 40 tele
fónnych automatov - čo aj tak nikdy ne
stačilo pokryť telefónne potreby všetkých
obyvateľov dediny. Úplne som zabudla
spomenúť bazén, dve posilovně a vlastnú
pláž s volejbalovými sieťami a ešte kopu
iných dôležitých vecí. Japonci proste ne
zabudli na nič, takže sa tam musel každý
cítiť ako doma. Celé dni sme mali zabez
pečený program, mohli sme s a zapísať na
rôzne výlety, hry, alebo sme chodili po
vzbudzovať našich kolegov, ktorí práve
mali dôležité zápasy. No a samozrejme
časť dňa sme trávili na tréningoch, každý
z 12 druhov športu mal okrem svojej tré
ningovej aj pretekársku halu a odchody
autobusov boli tak presné, ž e športov
com, ktorí všeobecne zvyknú chodiť troš
ka neskôr, neostávalo nič iné ako chodiť
na stanovištia autobusov aspoň o 5 minút
skôr. Celá organizácia, ktorú zabezpečo
valo niekolko desiatok tisíc pracovníkov,
fungovala ako švajčiarske hodinky.
Č o sa týka výsledkov našej reprezen
tácie myslím si, že sme sa ani v o
"vysokoškolskom svete" nestratili, dôstoj
ne sme predstavili svoje športové umenie
a obhájili výsledky spred dvoch rokov.
A k o krajina sme skončili s počtom troch
medailí na 24. mieste. Medaily získalo do
vedna 44 krajín z o 143 zúčastnených.
Konkurencia medzi športovcami bola veľ
ká a v niektorých druhoch športu sa zišla
aj svetová š p i č k a Napríklad v mojom
športe-šerme bolo skoro kompletné za
stúpenie z o Svetového pohára, takže Uni
verziáda bola náročnejšia ako Majstrov
stvá s v e t a Svoje miesto som obhajovala
spomedzi takmer 70 šermiarok - fleuretistiek. Po postúpení z prvého aj druhého
kola som v eliminácii narazila na výbornú
maďarskú reprezentantku, niekoľkoná
sobnú majsterku sveta, ktorú som napo
kon porazila, ale môj skalp nakoniec ostal
na fleurete talianskej pretekárky. V súťaži
som bola klasifikovaná na 31. mieste, čo
v silnej šermiarskej konkurencii vôbec ne
bol zlý výsledok.
Ďalšia Univerziáda bude až o d v a roky
na Sicílii. Opáť sa tam zídu tisícky vysoko
školákov, aby predviedli svoje športové
majstrovstvo, nadviazali nové priateľstvá
a odniesli si domov prekrásne zážitky a
spomienky. Kto už raz bol na Univerziáde,
nikdy na ňu nezabudne.
Lucia Štdlíková
4. roč. - trénerstvo - špec. šerm

Pozicky
pre vysokoškolákov
Vláda SR n a svojom zasadnutí dňa
24.10. schvália projekt p6ž)čta»éhQ
fondu pre Študentov v y s o k ý « * žkôf, Kto
rého cfetom j e podporovať a » y ô o v a ť
záujem rrtadých íudí o vysokoškolské
vzdelávanie.
Študentský peňažný fond začne pôso
biť o d 17. novembra, a k o dar vlády ku
D ň u študentov J e h o zriadovatefom j e
Mirúsäeretvo šfcoästva S R a správcom
Slovenská sporiteľňa, a.s. Fond národ
ného majefcu poskytne pre Študentský
peňažný fond dovedna p o ľ miliardy
konin s tým, ž e a ž do r. 1999 bude
n a tento účet každoročne vyčleňovať p o
100 miíiónov Sk.
O pôžičku môže požiadať každý
študent denného štúdša, ktorý j a obča
n o m SR, Ďalším z kritérii sú študijné
výsledky. Počas akademického roka
bude možné získať finančnú podporu
1000 Sk mesačne, čiže maximálne
10 ťste Sk ročne. Pôžičky sa budú prí
d e fovať prostrednfctvom takú«, n a kto
rých žiadatelia Študujú. Predpokladá sa,
ž e každá fakulta s i vytvorí komisiu a tá
bude zostavovať poradovníky. Pod
mienky splácania poskytnutých finanč
ných s ú m sú mimoriadne výhodné. Zá
kladnou požiadavkou j e splatenie pôžič
ky d o 15 rokov o d podpísania zmluvy,
pričom prvých desať rokov b u d e úroče
n á len troma percentami. Zvyšných páť
rokov sa prechádza n a komerčný úrok.
Mimoriadne zvýhodnení budu absol
venti, ktori dosiahnu vynikajúce študijné
výsledky - napr štúdium ukončia s čer
veným diplomom. V takýchto prípadoch
bude možné z poskytnutej pôžičky od
pustiť a ž 50 percent
Národná obroda 26.10.1805 - ckrtten*
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Komorník. DrSc , FM UK, prol ThDr Karol Gábrié, EBF UK, doc ThDr Viliam Judák. RKCMBF UK • Zodp r Mgr ЛЛпа Hinnerová • Grahcké úprava Danna Foldeéoá • Tlač
Polygrafické elredieko UK • Uzávierka 1 každého mesiaca
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Šest rokov po... Po čom?
Určíte sa všetci zhodneme, že ubehlo šest rokov od 17.
novembra 1989. Na to, čo sa vtedy udialo,u i pravde
podobne nebudeme maf jednotný názor. Pre niekoho to
bola nežná či zamatová revolúcia, pre ďalších iba výmena
kádrov alebo politických špičiek bez podstatnejších
zmien v spoločnosti.
Nechcem na tomto mieste polemizovat o tom, kto m á
pravdu. A k ale platí fráza, že revolúcia požiera svoje deti,
práve teraz nadišiel ten čas konzumácie detí nežnej
revolúcie - vysokoškolákov. Skutoční študenti • revolu
cionári už majú dávno vysokoškolské diplomy a píšu sl
pred menom rôzne tituly. A k s a považujeme za pokračo
vateľov reformného procesu, ktorý oni začali, týka s a
spomenutá konzumácia aj nás.
Nie som trockista, a preto neuznávam teóriu permanent
ne] revolúcie. Nenabádam k štrajkom či iným nátlakovým
akciám. Jedno s i však musíme uvědomit všetci - nastáva
čas, keď s ú v spoločnosti snahy oklieštif akademické
práva a slobody nadobudnuté práve vďaka Novembru
*89. Či už ide o návrh nového vysokoškolského zákona
alebo platové podmienky učiteľov; ak porovnávame stav
poskytovania (správnejšie neposkytovania) prospe
chových štipendií, my, študenti, sme na tom ešte horšie
ako pred 6 rokmi.
Niekto s i myslí, že almužny v o forme akýchsi pôžičiek,
ktoré nikto bližšie nešpecifikoval, nikto o nich nič nevie,
zapchajú ústa vysokoškolákom - jedinej sociálnej vrstve,
ktorá ešte nebola znormalizovaní Č o s a skrýva za týmto
"veľkodušným" darom? Netreba dlho rozmýšľať a každé
mu príde na um - platenie školného azda už od budúceho
školského roka.
V Českej republike študenti síce platia školné, ale tam
j e "trochu" iná ekonomická a sociálna situácia, aj keď
nikto neoslavuje žiadne zázraky. Naši maďarskí kolegovia
kvôli školnému aj štrajkovali a dohodli sa na kompro
mise.
Č o urobíme m y ? A k budeme mičaf, splynieme s o
zglajchšaltovaným davom.
Andrej FILANDA

f/VFO&ĹOC
• R Š V Š S R organizuje
v dňoch 13. - 14. novembra
Študentské dni I995 s nasle
dujúcim programom: Pon
delok - 13.11.: Darovanie krvi
n a internátoch v Mlynskej
doline, Horskom parku a
Bernoláku. Slávnostné otvore
nie Študentských dní ' 9 5 .
Utorok - 14.11.: Výstava prác
študentov V Š V U a V Š M U a
v ý s t a v a prác detí z o Z Š .
Prednáška
o
drogách.
Beerfest v kluboch E L A M ,
UNIC a na MG. Streda 15.11.: Kultúrne popoludnie.
Džúsfest a Milkfest. Štvrtok 16.11.: Slávnostné ukončenie
Študentských dní I995. Beer
test. Piatok - 17.11.: Svieč
kový koncert.
• O cenu dekana budú
súťažiť študenti F T V Š . Poslu
cháči s najvýraznejším zlepše

ním prospechu a na jlep š í m
športovým výkonom n a medzi
národných súťažiach dostanú
n a konci letného semestra
jednorazové štipendium a
vecné ceny od sponzorov.
• Každý štvrtok o 16.h pred
n á š a j ú z a h r a n i č n í i domáci
pedagógovia celouniverzitné
prednášky pod n á z v o m Ka
nadské štúdie v prístavbe UK.
• Do 2 0 . novembra potrvá v
Bratislave Festival experimen
tálnych a multimediálnych pro
jektov v priestoroch Českého
centra, foyeri SRo, koncertnej
sále SRo, galérii Grémium a
galérii Nova. Vstup je voľný.
• Klub kondičného posilňo
vania (KKP), patriaci FiF UK,
sídli v Mlynskej doline, v pavi
lóne N na Átriových domkoch
2. Členom KKP sa môže stať
každý študent FiF UK z a člen
ský poplatok 2 0 0 Sk.

Túto atranu pripravili

TEMPUS tempom do Európy
V rámci p o m o c i pri o b n o v e

demokracie v strednej a

v ý c h o d n e j E u r ó p e v z n i k o l v r o k u 1990 p r o g r a m T E M 
P U S ( T r a n s - E u r o p e a n Mobility p r o g r a m f o r U n i v e r s i t y
S t u d i e s ) a k o p o d p o r a r o z v o j a v y s o k é h o školstva. P o
piatich rokoch, p o č a s ktorých sa s l o v e n s k é univerzity
zúčastnili prostredníctvom 600 š t u d e n t o v a učiteľov n a
t a k m e r 120 p r o j e k t o c h , o h l á s i l a E u r ó p s k a ú n i a po
kračovanie p o m o c i d o r o k u 1998.
Naša UK sa s 24 ukončenými
a 11 novými projektami radí
k najaktívnejším spomedzi slo
venských vysokých škôl. Podľa
slov tajomníčky T E M P U S
Office V . F a r k a š o v e j mimo
riadne úspešným bol projekt
spoznávania talianskej a
nemeckej kultúry na Filozofic
k e j fakulte U K , kde s a pod
vedením doc. Széherovej zú
častnilo vyše 60 študentov na
zahraničných stážach. Scenár
projektov ostáva aj na nasledu
júce roky nezmenený - záujem
covia majú možnosť kontakto
vať k o o r d i n á t o r o v n a j e d 
notlivých fakultách (nie priamo
T E M P U S Office!) a uchádzať
sa u nich o tieto projekty:
Právnická fakulta UK
- Pokračuje projekt Európske
právo - nová dimenzia výučby
práva v S R (Dr. Strážnická).
Filozofická fakulta UK
- Na katedre politologie trvá
projekt Európske "Štúdiá (Dr.
Malová).
Prírodovedecká fakulta UK
- K projektu Učebné osnovy

LÍŠKA A

v o vedách o životnom prostredí
(Dr. Kozová) sa pridáva nový
program Učebné osnovy v chirálnej chémii (Dr. Sališová) a
Nové prístupy k manažmentu
životného prostredia (Dr.
Šomšák).
Pedagogická fakulta UK
- Novými projektmi sú Mobili
ty pre slovenských študentov
anglického a nemeckého jazy
ka (Dr. Lojová) a Integrovaná
alternativa v učiteľskom vzdelá
vaní (Dr. Srníčeková).
Lekárska fakulta UK
- V spolupráci s Univerzitou
P. J. Šafánka v KoSiciach sa
r o z b i e h a projekt C h o r o b y
dýchacieho ústrojenstva spo
jené
so
spánkom (Dr.
Red hammer).
Pn udelení budúcich grantov
Ministerstvo i k o l s t v a upred
nostní projekty zamerané n a
zavedenie kreditného systému
a bakalárskeho štúdia a n a
podporu spolupráce univerzít
s podnikmi.
Richard MENCZER

VLK

Prišiel raz za líškou vlk. "Suseda, potrebujem tvoju pomoc.
Spadnutý strom mi v búrke zavalil brloh. Musím si postavit
druhý, no som už starý a nemám veía síl. Príd mi pomôcf,
budem ti veľmi vďačný. "
Líške sa však pracoval nechcelo a začala sa vykrvcaf. "Jáj,
susedko, ja mám teraz toľko práce, že neviem, kde mi hlava
stojí. Musím spravit to i ono, potom som už unavená a robil
nevládzem. Navyše, čo ak by sa mi pri stavbe tvojho nového
brloh a niečo stalo? Nie, те. To si nemôžem dovolit. " Takto
sa vyhovárala lenivá a pyšná líška. Vlk musel smutný odíst.
Po istom čase sa konala v lese poľovačka. Jeden z po
ľovníkov zbadal líšku a postrelil jej nohu. Líške sa podarilo
len o vlások uniknut smrti, ked sa ranená schovala v hus
tých krovinách. Vydržala tam až do večera. Kváril ju hlad,
no s ranenou nohou si žiadnu potravu zohnat nemohla
Vtedy sa rozhodla, že dokrivká za vlkom a poprosí ho o
trochu jedla. Tak sa aj stalo.
Ked vlk líšku vypočul, na chvíľu sa zamyslel a povedal jej
"Minule som (a žiadal o pomoc ja, ty si mi ju však odoprela
Teraz potrebuješ pomoc ty. Každý musí iným v núdzi pomôcf,
pretože aj on tú pomoc môže inokedy potřebovat."
Túto bájku som písal mysliac na ohrozené životy ľudí,
ktorých nemôžu lekári operovat, pretože nemajú potrebnú
krv.
PAVEL HRICA

študenti katedry žurnallatlky

FIF UK pod vedením Ivana Aľakiu

