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PF 1996 Už po jedenásty raz sa v dňoch 7. -11. marca 1996 budú vo Viedni konať Informač
né trhy o vysokých školách, na ktorých sa opäť, i v tomto roku, zúčastní aj Univerzita 
Komenského. 

Cieľom podujatia je poskytnúť medziná
rodnej verejnosti, najmä žiakom, ich rodi
čom a učiteľom prehľad o možnostiach po-
maturitného vzdelávania na európskych 
univerzitách a získavať tak prípadných bu
dúcich zahraničných poslucháčov Účasť 
Univerzity Komenského na viedenských In
formačných trhoch o vysokých školách 
gestoruje Oddelenie vzťahov s verejnosťou 
RUK Kecfže by sme radi na výstave posky
tli čo najkomplexnejšie informácie o študij
nom zameraní, formách a podmienkach 

štúdia na našej univerzite, obraciame sa 
i touto cestou na vedenia fakúlt a ostatných 
súčastí univerzity, aby nám pomohli sú
strediť dostatok aktuálnych informačných 
a propagačných materiálov v nemeckom 
a anglickom jazyku. Veríme, že sa nám tak 
podarí pripraviť skutočne informačne a pro
pagačné kvalitnú expozíciu, ktorá bude 
dôstojne reprezentovať Univerzitu Komen
ského a rozšíri aj záujem zahraničných štu
dentov o štúdium na našej Alma mater. 

Oddelenie vztahov s verejnostou RUK 

Vianočný koncert 
Pôvabné tóny známej píesrte Tichá noc, svätá noc... v podaní speváckeho zboru Co-

menius zazneli na záver v poradí už štvrtého slávnostného vianočného koncertu, ktorý 
sa konal v Aute UK dňa 15. decembra 1995. V prvej častí programu sa predstav® Sym
fonický orchester VŠMU a Miešaný zbor Konzervatória Bratislava so svojimi sólistami, 
ktorť citlivo Hterpretujúc diela klasikov pripravili pre poslucháčov skutočpe hlboký 
umelecký zážitok. Druhá časť programu patrila speváckemu zboru Comenius pri Peda
gogickej fakulte UK. Jeho prekrásne stvárnené náboženské spevy, koledy a spirituály 
zavŕšili slávnostný večer a vniesli doň vôňu blížiacich sa vianočných sviatkov. 

Ďakujeme všetkým našim spolu
pracovníkom, autorom, priatefom, 
ktorí nám v uplynutom roku vychá
dzali V ústrety pri tvorbe nášho 
apratvodaja, pomáhali hfadaf nové 
námety, zdroje informácii a prispeli 
tak k pestrosti tematiky. Našim čita-
tetom dokujeme za priazeň a všet
kým Vám želáme do Nového roku 
1006 zdravie, spokojnosť v práci 
i doma, naplnenie tých najvzácnej
ších medziľudských vzfahov - lásky, 
porozumenia, tolerancie a vzájom
nej úcty. 

Redakcia Našej univerzity 

VIEDENSKÉ I N F O R M A Č N É  T R H Y  
O V Y S O K Ý C H  Š K O L Á C H  



Na aktuálnu tému 

V uplynulom roku, najmä v jeho druhej polovici, bola v masmédiách častým predmetom komentárov a článkov 
novela vysokoškolského zákona. Viackrát na stretnutiach so štátnou správou a novinármi vyjadrilo v mene vyso
koškolskej obce a na obhajobu jej akademických privilégií zásadné stanovisko k ministerskej redakcii novely ve
denie našej univerzity a predstavitelia Akademického senátu UK. Rozvírená diskusia o vysokých školách sa však 
v niektorých denníkoch neobišla bez spolitizovania témy, útokov na akademické práva, aj invektív na adresu 
predstaviteľov vysokých škôl. Podpora z radov akademickej komunity sa však dala zrátať na prstoch jednej ruky. 

• A k o  vníma, podľa Vášho názoru, 
široká akademická obec spoločen
ské vrenie okolo slovenského vy
sokého školstva? Nemáte pocit, 
že je trochu apatická ? 

Presnejšie d e f i n o v a t  
vzťah akademickej  ko
m u n i t y  k spoločenské
m u  d ian iu  o k o l o  vyso
kých š k ô l  j e  značne 
z lož i té.  Keby s m e  Jej 
p o s t o j  s p a k r u k y  ozna
čil i  za Ind i ferentný  ale
bo apat ický,  bez hľada
nia príčin,  t a k  by s m e  
celý p r o b l é m  veľmi  
z jednoduši l i .  M y s l í m  si,  

že e x i s t u j ú  m i n i m á l n e  
t r i  o k r u h y  p r o b l é m o v ,  
k t o r é  o v p l y v ň u j ú  Indiv i
duálne posto je  a spoločenskú anga
ž o v a n o s t  členov akademickej  obce, 
zamestnancov,  ale a j  š t u d e n t o v .  

Po prvé je to súčasný spoločenský 
status vysokých škôl a s tým súvi
siace hodnotenie ich práce, rozpo
ruplné vyhliadky vysokých škôl do 
budúcnosti vyvolané práve situáciou 
okolo novely vysokoškolského záko
na. S t ý m  ú z k o  súvisí,  ž e  nie Je dnes 
celkom jasné,  a lebo dostatočne roz-
diskutované,  čo v lastne  vysoké ško
ly m a j ú  v spoločnost i  znamenať.  
V š a d e  v o  svete s ú  v y s o k é  školy  no
si teľom i n t e l e k t u á l n e h o  potenciálu 
kra j iny,  čo s i  a j  u v e d o m u j ú ,  správa
j ú  sa podľa t o h o  a spoločnosť t ú t o  
ich f u n k c i u  akceptu je.  U nás, 
i k e d  h o d n o t a  v y s o k o š k o l s k é h o  
vzdelania stá le  z a u j í m a  popredné 
miesto v rebr íčku  ž i v o t n ý c h  h o d n ô t ,  
spoločenský s t a t u s  vysokých š k ô l  
klesá. Č iastočnú v i n u  na t o m  nesie
me i my sami,  p r e t o ž e  radšej  za se
bou zavr ieme d v e r e  l a b o r a t ó r i í  
a t v á r i m e  sa, že t o ,  čo sa deje o k o l o  
nás, sa nás netýka.  N ie  s m e  o c h o t n í  
verejne reagovať a n i  na t a k é  tvrde
nia,  uverejnené v j e d n o m  d e n n í k u  
na m i e s t e  zásadných k o m e n t á r o v ,  
že na čele un iverz í t  v Brat islave 
a Košiciach stoja predstavitel ia  pro-
t is lovenských sí l,  že j e  p o t r e b n é  
k o n k u r z n e  prevetrať  vedenia našich 
un iverz í t ,  že un iverz i ty  sú  ohľupova-
t e ľ o m  národa a podobne. A k o s i  

n á m  uniká,  že na rozdiel  o d  univer
z í t  so storočnými  demokrat ickými  
t radíc iami  naše vysoké školy pre
chádzajú t ransformačným obdobím,  
v k t o r o m  sa f o r m u j e  a f o r m u l u j e  

0 POSTOJOCH AKADEMICKEJ OBCE 
K SÚČASNÉMU SPOLOČENSKÉMU DIANIU 

OKOLO VYSOKÝCH ŠKÔL 
hovoríme dnes 

s doc. MUDr. Branislavom Líškom, CSc., 
členom Akademického senátu UK a delegovaným 

zástupcom UK v Predsedníctve Rady vysokých škôl SR 

spoločenské vedomie, j e h o  vzťah 
k h o d n o t á m  vzdelania, a vôbec bu
dúcnosť vysokého školstva.  A k  s i  
práve v t o m t o  procese vzdelaná vy
sokoškolská inteligencia neuvedomí,  
čo Je Jej ú lohou,  ak práve v t e j t o  do
be vysokoškolsk í  učitelia nepovažu
j ú  spoločenskú angažovanosť za sú
časť svo jho  pôsobenia, ak i m  ešte 
nedošlo, že sa hrá o budúcnosť 
a j  ich d e t í  a vnukov,  p o t o m  vysoké 
školy  nemôžu plniť svoje poslanie. 

Druhý okruh príčin malého záuj
mu akademickej obce o spoločen
ské dianie okolo vysokých škôl 
vidím v nedostatočnom pochopeni 
podstaty akademickej slobody a 
demokracie. V y s o k é m u  školstvu,  
a k o  j e d n o m u  z mála rezortov,  sa po 
novembr i  1 9 8 9  v r á t i l  samosprávny 
princíp r iadenia, právo rozhodovať 
samostatne o svoj ich veciach. Je 
otázne,  či s i  väčšina z nás dosta
točne uvedomila,  a k ú  t o  má hodno
t u ,  čl  sme už na demokraciu  dorást
li, čí cít ime potrebu v ne j  ž i t  a využí
vať j e j  mechanizmy, a čl sme pripra
v e n í  plniť s i  s ň o u  spojené povin
nost i .  C i  skutočne,  a k o  jednotl ivci ,  
potrebujeme a chápeme princípy 
nadobudnute j  slobody. Nazdávam 
sa, že ešte dosť značnému počtu 
členov našej akademickej  obce vy
hovuje nebyť za nič zodpovedný,  
starať sa iba o svoje pracovné veci, 
vyhýbať sa povinnost iam nad rámec 

svojej  profesie.  V i d n o  t o  napr ík lad 
v nedostatočnom z á u j m e  o funkcie  
v samosprávnych orgánoch - akade
mických senátoch.  Rade vysokých 
škôl,  v m a l o m  z á u j m e  o Ich akt iv i 

t y ,  výsledky č innost i .  
Rokovania  senátov 
sú  verejné - koľk í  sa 
t a m  p r í d u  pozrieť ? 
A l e b o  vľaňajšie mar
cové zhromaždenie  
brat is lavskej  akade
mickej  obce p r i  príle
ž i t o s t i  Dňa učiteľov 
v A u l e  m a x i m a  S T U  
k a k t u á l n y m  vyso
k o š k o l s k ý m  problé
m o m ,  v r á t a n e  miezd. 
Napr iek  r e k t o r s k é m u  
v o ľ n u  auta zívala 

p r á z d n o t o u .  M y s l í m  sl.  že t ý c h  2 0  
r o k o v  normal izácie.  k t o r á  naše 
správanie modulovala  d o  polohy ne
s t a r a t  sa. však t o  n i e k t o  spraví ,  
ne jako t o  dopadne,  žiť dva ž ivoty  -
pracovný a s ú k r o m n ý ,  má stá le  prí
liš h lboké korene.  A k t i v i t u  akade
mickej  obce by však u ž  m a l i  organi
z o v a t  vedenia un iverz i ty  a f a k ú l t  
a ich a p a r á t y ,  pretože  senáty  nema
j ú  v ý k o n n ú  právomoc a nedá sa 
spoliehať na a n o n y m i t u  u n i v e r z i t n e j  
k o m u n i t y .  

Tretiu možnú príčinu malého záuj
mu o spoločenské dianie okolo vy
sokých škôl vidím v nedostatočnej 
Informovanosti akademickej obce. 
Informácie,  k t o r é  i d ú  o d  r e k t o r a  
k d e k a n o m ,  vedúcim pracovísk,  
resp. informácie z o  s e n á t u  U K  pre 
senáty f a k ú l t ,  na pracoviská,  m a j ú  
svoje bloky.  T o  sú  t i e  šupl íky,  poho
dlnosť.  vyhýbanie  sa o s o b n e j  zodpo
vednost i ,  a t a k  oznámenia  o akade
mických podujat iach často končia 
na výveskách katedier  m e d z i  ozna
m o m  o zájazde d o  V i e d n e  a t e r m í n e  
n á k u p u  stravných l ís tkov  N a p r í k l a d  
m á l o k t o  z našich kolegov vie kon
k r é t n e  o k r i t i c k e j  f inančnej  s i tuáci i  
un iverz i ty ,  f a k ú l t  a lebo  S d  L.  Stura,  
M y s l í m  si, že by m a l  lepšie fungovať 
celounlverz i tny systém Informáci í ,  
nal iehavé problémy by mal i  hlasnej
šie zaznieť,  v č o m  by mohla pomôcť 
a j  Naša univerz i ta.  ( j h )  
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O kritickom finančnom stave 
študentských domovov UK, 
o ich vysokých dlžobách za 
energiu, sme v rozhovore s ria
diteľmi ŠD L. Štúra a ŠD Druž
ba informovali čitateľov v no
vembrovom čísle Našej univer
zity Podobne i o liste premié-
rovi vlády SR V Mečiarovi zo dňa 31 októbra 1995, v ktorom 
vedenie UK upozornilo na vážnosť situácie a navrhlo konkrétne 
riešenia, napr aby pán premiér splnil svoj sľub daný v máji, že 
príjmy škôl, teda aj poplatky študentov za ubytovanie, zostanú 
k dispozícii vysokým školám. Ako sa však situácia vyvíjala dalej ? 

V dôsledku neuhrádzania faktúr za energie a vodu narastali po
stupne v roku 1995 dlžoby ŠD L. Štúra, až dosiahli takmer 7 mi
liónov korún Západoslovenské energetické závody ako prvé už 
dňa 21. novembra odpojili výstražné na 5 hodín elektrický prúd 
v manželskom bloku ŠD LŠ, práve tam, kde bývajú manželské 
páry s malými deťmi zo všetkých bratislavských vysokých škôl Pri 
neriešení situácie hrozilo, že od 6. decembra bude internát aj bez 
vody a elektrickej energie, čo by už mohlo znamenať, že 6000 štu
dentov sa bude musieť vysťahovať. 

28 novembra zvolala študentská samospráva ŠD L. Štúra prvý 
míting, na ktorom rektor UK prof J. Švec spolu s vedením univer
zity a internátu ubezpečil študentov, že bezprostredné vysťahova
nie im nehrozí. Rektorát UK totiž ihneď po vzniku krízovej situácie 
uhradil časť dlžoby z vlastných prostriedkov a v zmysle prísľubu 
2-miliónovej dotácie z MŠ SR dohodla kvestorka UK Ing. Z Dobrí-
ková a riaditeľ ŠD LŠ JUDr M. Onufrák s jednotlivými dodávateľmi 
energie a vody splátkový kalendár. 

Druhý raz sa vysokoškoláci zo študentského domova v Mlynskej 
doline stretli v klube UNIC na verejnej schôdzi s vedením UK 

Akc rialsj, internáty? 
a študentského domova, so zá
stupcami vlády, ministerstva 
školstva a hospodárstva dňa 
12. decembra, aby sa dozve
deli o svojich vyhliadkach na 
rok 1996 Z diskusie vyplynulo, 
že vôbec nemožno rátať s vý-

' stavbou nového internátu, ani 
so zvýšením počtu miest v stredoškolských internátoch za po
rovnateľných finančných podmienok Ani UK, ani študentský 
domov nemal ešte stále do toho dňa prisľúbené 2 milióny Sk 
na zaplatenie energie. Navyše internátu chýbajú finančné 
prostriedky aj na zabezpečenie hygienických, protipožiarnych 
a bezpečnostných potrieb a služieb, pričom hrozí, že v dôsledku 
havarijnej situácie cfalších blokov bude treba znížiť o 500 - 600 
počet lôžok. Ak internát nedostane dotáciu, nový rok začnú 
s päťmiliónovým dlhom V prijatej petícii sa študenti obrátili na MŠ 
SR, nech príjme účinné opatrenie, aby dlžoba nenarastala, prob
lém sa neodsúval, ale riešil S tým sme sa 12. decembra večer 
rozišli... 

Niekolko dní pred 1. januárom 1996 sme sa opýtali kvestor-
ky UK Ing. Zory Dobríkovej na finančné perspektívy študent
ských domovov v roku 1996 a či MŠ SR už poskytlo prisľúbe
nú 2-miliónovú dotáciu: 

< Áno, situácia sa vyriešila rozpočtovým opatrením, ktoré prišlo 
v hodine dvanástej. V poobedňajších hodinách dňa 20 decem
bra 1995 bolo ŠD L Štúra pridelených 4,2 mil SK a internátu 
Družba 1,2 mil. Sk To znamená, že sa objem neuhradených 
faktúr za UK predsa len znížil. O tom, ako bude vyzerať finančné 
krytie našich potrieb v roku 1996 si, hádam, povieme viac, až dos
taneme rozpis rozpočtu na rok 1996 

(jh) 

1989/90 3 378 13 329 

1992/93 4 673 19 985 

1993/94 4 873 21 506 

1994/95 5 146 22 103 

1995/96 S 146 23 380 

Pamätná medaila 
prof. Stráňaiovi 

Ako výraz ocenenia dlhoročnej úspešnej pedagogickej, ria

diacej a organizátorskej činnosti udelila Umverzita Komenského 

dňa 14. decembra 1995 prof. Karolovi Stráňaíoví pri príležitosti 

jeho 90-roéného jubilea pamätnú medailu. Toto ocenenie odov

zdal jubilantovi na zasadnutí' Vedeckej rady UK rektor univerzi

ty, prof. MUDr. J. Švec, DrSc. 
Bližéie informácie o osobnosti prof. Stréňaia sme printesfi 

v septembrovom čísle Našej univerzity. 

Vaša Magnificencia, vaše Honorability 
Rektorátu Univerzity Komenského, 

dovoľte mi, aby som v mene svojom i celej vyše 700-člen-
nej rodiny Univerzity tretieho veku poďakovala za obetavú 
a vysoko odbornú starostlivost i prekrásny etický prístup 
k nám, átudentom-seniorom. Prajem vám do Nového roku 
1996, do ďalšieho tvorivého obdobia vášho života i našej 
spolupráce najmä pevné zdravie, z ktorého pramení to krás
ne motivujúce a inšpirujúce duševné rozvitie všetkých štu
dentov i nás na ceste poznania. Štúdium na Univerzite treti
eho veku nám prináša pocity radosti a šťastia a nesmierne si 
ho vážime. 

Ďakujeme hlavne p. prorektorovi Hrnčiarovi, celému Peda
gogickému oddeleniu RUK a našej p. Mgr. Hrapkovej. 

Mgr. Veronika Bezáková 
poslucháčka 3. roč. l/TV 

Do roku 1996 
vstupuje Univerzita Komenského 

zatiaf s najvyšším počtom študentov 

Vývoj počtu študentov Univerzity Komenského 

Šk rok Počet študentov Celkový počet 
prijatých d o  študentov UK 
i ročníkov všetkých vo všetkých 
druhov štúdia na UK druhoch štúdia 
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Informačná príprava študentov Filozofickej fakulty UK 
Podstatnou črtou vysokoškol

ského štúdia je kontakt študenta 
s vedecko-informačnými zdroj
mi a jeho schopnosť orientovať 
sa a využívať rôzne informačné 
toky. Poslucháč by mal poznať 
a vedieť sa orientovať: 
- v rozmanitých druhoch doku

mentov a pracovať s nimi, 
- v zdrojoch, kde možno získať 

potrebné dokumenty a infor
mácie o nich, 

- v konkrétnych taktoch a ich 
zdrojoch, 

- aké požiadavky musí splniť, 
aby ich mohol účelne využiť. 
Nutnosť návykov a zručností 

vo využívaní informačných zdro
jov a v práci s vedeckými infor
máciami sa u vysokoškolákov 
znásobuje aj preto, že už v prie
behu štúdia, ako aj po jeho ab
solvovaní pôsobia nielen ako 
používatelia informácií, ale aj 
ako ich tvorcovia prípadne 
sprostredkovatelia. 

Začlenenie informačnej prípra
vy študentov do výchovno-
-vzdelávacieho procesu na jed
notlivých typoch vysokých škôl 
je v súčasnosti rôzne - od exkur
zií do vysokoškolskej knižnice 
na začiatku štúdia, cez úvody 
do štúdia, začlenenie osobit
ných predmetov (napr. práca 
s vedeckými informácia) do 
učebných plánov, do výbero
vých a diplomových seminárov 
vo vyšších ročníkoch a pod. In
formačná príprava je podmiene
ná nielen špecifikami vyplývajú

cimi zo zamerania vysokej ško
ly, profilu jej absolventov, študij
ných odborov a pod., ale aj 
úrovňou, postavením a činnos
ťou vysokoškolskej knižnice, 
pripravenosťou samotných pe
dagógov v oblasti využívania in
formačných zdrojov. 

Poznanie problematiky infor
mačnej výchovy a prípravy 
poslucháčov vysokých škôl 
u nás I v zahraničí, výsledky 
výskumov poukazujúce na 
nedostatočnú informačnú úro
veň stredoškolákov, ako i poz
natky Psychologickej porad
ne pre vysokoškolákov UK 
o adaptačných problémoch 
súvisiacich s osvojovaním si 
techniky vysokoškolského 
štúdia primäli FIF UK začleniť 
prvýkrát v šk. roku 1993/94 do 
učebného plánu 1. ročníka 
predmet Využívanie informač
ných zdrojov. Cieľom predme
tu je poskytnúť poznatky 
o rôznych informačných zdro
joch, o možnostiach ich využí
vania pri štúdiu, o dokumentoch 
a technikách práce s nimi, ako 
aj o metodike samostatného 
štúdia. Realizuje sa v septembri 
formou týždenného sústredenia 
o rozsahu 45 hodín a je ukonče
ný zápočtom. Jeho obsahovú 
náplň v šk. roku 1995/96 tvorili 
prednášky: Úlohy a poslanie 
knižníc, Tradičné a netradičné 
dokumenty, Sekundárne doku
menty, Knižnice a informačné 

služby, Samostatná práca s do
kumentárni. Prednášky boli 
doplnené exkurziami do 5 brati
slavských knižníc, profilovo za
meraných na spoločenskoved
nú literatúru Na úvodný pred
met nadväzuje v 2 ročníku 
predmet Úvod do informačných 
technológií. 

Na základe celkového hod
notenia úvodného predmetu 
za predchádzajúce dva roky, 
pri ktorom sme získali písom
né pripomienky od 230 poslu
cháčov, môžeme zovšeobec
nil: 

- Takto zameraný predmet na 
začiatku vysokoškolského štú
dia je potrebný a užitočný Ako 
veľmi potrebný bol hodnotený 
hlavne mimobratislavskými po
slucháčmi, ktorí doposiaľ nemali 
možnosť oboznámiť sa s činnos
ťou a službami vedeckých a vy
sokoškolských knižníc Brati
slavčania zasa kladne hodnotili 
hlavne skutočnosť, že získali 
prehľad o rôznych druhoch 
knižničných služieb, keďže do
posiaľ využívali väčšinou len vý-
požičné služby 

- Pozitívne boli hodnotené ex
kurzie do knižnice.ktoré nielen 
sprehľadnili ich činnosť, ale pri 
ktorých mali študent a| mož
nosť sa bez časových strát do 
knižníc zapísať. 
Pozitívny prínos exkurzií 
zdôrazňujú aj pracovníci kniž
níc - odstránili sa "povestné" 

rady na začiatku školského ro
ku, poslucháči sú zbehlejší vo 
vyhľadávaní potrebných doku
mentov, viac sa využívajú 
rôzne študovne a pod 

- Prednášky boli hodnotené ako 
odborne kvalitné, najviac pri
pomienok k ich obsahovej 
a teoretickej náročnosti mali 
poslucháči študujúci iný od
bor než knihovníctvo a vedec
ké informácie Študenti upo
zorňovali aj na potrebu špecifi
kácie informačných zdrojov 
pre jednotlivé odbory Ako ne
primerane náročný hodnotili 
záverečný test 

Obsahovú náplň a organizáciu 
výučby predmetu pre cca 600 
študentov zabezpečuje už tretí 
rok Katedra knihovníctva a ve
deckých informácií FIF UK v 
spolupráci s Ústrednou knižni
cou FIF UK V septembri 1995 
sa podarilo vydať k predmetu 
učebný text, ktorý spracoval ko
lektív autorov pod názvom 
"Využívanie informačných zdro

jov* (Zost M Nováková, Brati
slava. Slovenská technická kniž
nica - Centrum VTI SR, 1995) 
Je užitočnou príručkou ai pre 
poslucháčov mých fakult Keďže 
prvý náklad bol už rozobraný, 
pripravilo vydavatefstvo dotlač 
ktorá je pre záujemcov k dispo
zícii v Slovenskej technickej 
knižnici, Jozefská 1, 811 06 
Bratislava. 

PhDr. Maria Matthaeidesová, CSc. 

TELOCVIKÁRI ZABODOVALI 
Fakulta telesnej výchovy a Športu bofa v minulosti vždy na po

prednom mieste v bezplatnom darcovstve krvi. Zdá sa to byť lo
gické, lebo nevyhnutným predpokladom pre tento druh štúdia je 
vynikajúci zdravotný stav a vysoký stupeň telesnej zdatností. 
U n ž e  k tomu, aby sa Človek stal darcom krvi, je  potrebné aj nie
čo iné - hlboký lUďský cit a súcit s tými, ktorí potrebujú pomoc. 

Priznám sa, že kecf sa na mňa obrátil riaditef sekretariátu úzern-
ného spolku SCK Bratisfava fV, RNDf. Lesay s prosbou o pomoc 
prt organizovaní akcie darcovstva krvi na našej fakulte, mata som 
trochu obavy. Napriek tomu sme sa pustüi a o  organizovania: -
začali sme študentom vysvetíovať význam darcovstva a snažili sa 
ich zfekať pre túto ušľachtilú myšlienku. Predbežný prieskum me
dzi poslucháčmi a zamestnancami fakulty naznačoval, že by ak
cia nemusela skončiť úplným fiaskom. Skutočnosť však vysoko 
prekročila všetky naše očakávania. Keď ráno pred ôsmou hodi
nou prišli na fakultu zástupcovia ČK a pracovníci oddelenia he
matológie a transfuziológ« z nemocnice na Kramároch prví 
adepti darcovstva už čakali a chodba, ktorá slúžila ako provizór
na odberová miestnosť, bola plná až d o  neskorých popotudňaj-
šfch hodín. Pôvodne bola akcia plánovaná d o  12, hodiny, ale 
keďže neustále prúdili davy ďalších záujemcov, posledný darca 
odiáíe! až o pol štvrtej s poradovým Číslom 100 Z tohoto počtu 
bolo níekoiko osôb vyradených zo zdravotných dôvodov, ale 
cefcove darovalo kry 73 študentov a pracovníkov FTVŠ UK, zvy
šok bol z iných fakúlt UK, Výskumného ústavu vodného hospo
dárstva a ďalších pracovísk Mnohí z nich prišli darovať krv pr

výkrát v živote, niektorí s malou dušičkou, ale statočne prekonali 
strach ( čo sa vysoko cení hlavne u mužov) a lúčili sa s pocitom, 
že urobili dobrý skutok, ktorý sa raz môže vrátiť buď im samot
ným, alebo ich blízkym. Pracovníci Červeného kríža i zdravotníci 
z Kramarov odchadzali z našej fakulty spokojní а sľúbili sme si, 
že budeme v takýchto akciách pokračovať Som rada, spolu 
s ostatnými učiteľmi a pracovnými Fakulty telesnej výchovy 
a športu UK, že naši poslucháči dokázali, že majú nielen svaly, 
ale aj rozum a cit a srdce na správnom mieste. 

MUDr. Jana Upfcové 
FTVŠ UK 
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PREDSTAVUJEME KŇAZSKÉ SEMINÁRE 
Kňazské seminár« Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK pstris k najmladším súčastiam univerzity, 

hoci ich históriu písali stáročia. Po dlhé obdobia bývali srdcom i mozgom krajiny, strediskom duchovného a inteiektuáineito 
života. Ich zaujímavé a pohnuté dejiny, sila opätovného znovuzrodenia nás inšpirovali, aby sme postupne na stránkach 
našich novín představit! jednotlivé inštitúcie. Dnes náš seriál o kňazských seminároch končí. 

• 

Kňazský seminár 
sv. Karola Boromejského v Košiciach 

História košického seminára je velmi zaujíma
vá. Kecľ ešte územie košickej diecézy patrilo do 
arcibiskupstva Eger, vzniká v r. 1657 zásluhou 
biskupa Benedikta Kisdyho Academia Cassovi-
ensis s tromi fakultami • právnickou, teologickou 
a s fakultou jazykov. Prirodzene, že s fakultou 
teologickou bol založený i seminár, ktorý trval 
asi sto rokov. V rámci tzv. Jozefínskych reforiem 
boli diecézne semináre zrušené a na určitý čas 
sa presadili generálne semináre. 

So zriadením diecézy v r. 1804 bol zriadený 
i seminár. Prvý košický biskup mu venoval mi
moriadnu pozornosť a takmer všetky svoje príj
my. Pre rozsiahlosť stavebných úprav a pre ne
dostatok finančných prostriedkov začal fakticky 
svoju činnosť až v r. 1809, a to len prvým roční
kom. 

V čase maďarskej okupácie v r. 1939 bol semi
nár rozparcelovaný, bohoslovci študovali na 
Spiši, poniektorí inde. Obnovil sa až v októbri 
1945, no obdobie pokojnej práce netrvalo dlho. 
Komunistický režim v roku 1958 zastavil ieho 
činnosť, profesori i bohoslovci boli zaradení 
do pracovných táborov, mnohí z nich uväz
není. Budovy a všetko zariadenie bolo násilne 
odňaté. Z mobiliára seminára sa zachovala len 
skromná knižnica, z mobiliára Konviktu len jedi
ný obraz vzácny portrét zakladatelky Zuzany 
Balážovej 

Významným dňom pre košickú diecézu, druhú 
najväčšiu na Slovensku, bol 4 október 1994 
Vtedy po 45 rokoch nenútene] prestávky obnovil 

svoje pôsobenie Kňazský 
seminár sv. Karola Boro
mejského v Košiciach, ako 
súčasť Univerzity Komen
ského. Do 1. ročníka Teo
logického inštitútu nastúpi
lo 32 študentov - boho
slovcov a 60 študentov 
dialkového štúdia V tomto 
školskom roku bolo prija
tých 73 nových posluchá
čov. 

Areál seminára tvorí 
5 budov a seminárna zá
hrada. Seminárny kostol 
sv. Antona Paduánskeho 
je v Košiciach najstarší 
a najváčši po košickom 
Dóme. Pôvodne bol kosto
lom františkánskym, sú
časťou kláštorného areálu 
Koncom 14 storočia ho 
dala postaviť rodina Peré-
nyiovcov a spomína sa už v dokumente z r. 
1405 Kostol mal patróna sv. Mikuláša a bol vef-
mi obfúbený. V r. 1556 ho zachvátil zničujúci po
žiar. Turecká expanzia zapríčinila, že do Košíc sa 
z Dolnei zeme premiestnili voienské veliteľstva 
aj sídlo lágerského biskupa, ktorému svätyňa 
kostola slúžila ako jeho katedrála V čase refor
mácie sa kostol stal lediným katolíckym kosto
lom v meste V r 1718-1724 |e vrátený františká

nom. ktorí obiekt obnovili. Patrónom sa stal sv 
Anton Paduártsky. V r. 1764 sa na mieste poško
deného kláštora začal budovať nový objekt kto
rý tu stojí dodnes V r. 1804 pápež P u s  VII. potvr
dzuje bulou košické biskupstvo a seminár bol 
daný pod patrocínium sv. Karola Boromejského 
a socha svätca bola umiestnená na baldachýne 
hlavného oltára Aj po zrušeni semmära v r. 1950 
kostol naďalej ostal živým objektom 

Kňazský seminár 
svätého Cyrila a Metoda v Bratislave 

pitulskej ulici a súčasne k nej pričlenili trnavský 
velký seminár Za prvého dekana fakulty bol 
zvolený ThDr. Emil Funczik. Na prvý zimný se
mester študijného roku 1936/37 sa zapísalo 
217 poslucháčov. 

Po druhej svetovej vojne v obnovenej ČSR sa 
uskutočnila úprava bohosloveckého štúdia Bo
hoslovecká fakulta bola v školskom roku 
1946/47 vyňatá zo zväzku Univerzity Komenské
ho a bratislavský kňazský seminár sa od r. 1950 
stal seminárom pre všetky slovenské diecézy 
a zároveň nepostradatelnou súčasťou Cyrilome
todskej bohosloveckej fakulty. Kým bohoslovec
ká fakulta pripravuje bohoslovcov na kňazské 
povolanie po stránke intelektuálnej kňazský 
seminár po stránke mravnej, spoločenskej 
a duchovnej. Od r 1991 je Kňazský seminár sv 
Cyrila a Metoda opaf pričlenený k Univerzite Ko
menského. 

Každý rok pri|íma bohoslovecká fakulta 20-30 
poslucháčov na šesťročné Studium V priemere 
ma semmar 150 poslucháčov a každoročne vy
svätí za kňazov 10 - 20 bohoslovcov 

Kňazský seminar svätého Cyrila a Metoda 
v Biatislave je umiestnený v dvoch budovách pri 
Dóme svatého Martina, v budove bývalého jezu
itského kolégia, kde ie ai Cyrilometodská boho
slovecká fakulta a v budove bývalého prepošt 
ského palaca Vnútorne riešenie stavieb a c h  ka 
pacita však už nezodpovedajú súčasným potre
tiam. pieto sa vedenie trnavskei aicriiecezy raz 
hodlo pre stavbu nového kňazského semnara 

Mgr. J i n  Prictač 
rektor kňazského seminars 

Metod vysvätil za kňazov 
mladíkov, pochádzajúcich 
z velkomoravského úze
mia. absolventov prvei slo
vanskej vysokej školy, vše
tko snaženie sa nieslo 
v znamení cyrilometodské
ho dedičstva a k tomuto 
odkazu sa náš kňazský se
minár a bohoslovecká fa
kulta hrdo hlásia už samot 
ným svojim názvom. 
Až po prvú svetovú vojnu 
študovali slovenskí boho
slovci v diecéznych učiliš
tiach a iba najnadanejší 
odchádzali na bohoslovec 
ké fakulty do zahraničia 
V júni 1919 bola v Bratisla
ve založená univerzita, ale 
bez teologickej fakulty 
V |úli toho istého roku Ná 
rodné zhromaždenie ČSR 
na žiadosť ordmárov slo

venských diecéz zriadilo zákonom Rímskokato
lícku bohosloveckú fakultu v Bratislave, pričom 
bol oficiálne menovaný ai profesorsky zbor En 
govanie Teologickej fakulty v Bratislave sa však 
uskutočnilo až vďaka velkému úsiliu biskupa 
ThDr. Pavla Jantauscha v roku 1935 Katolícka 
bohoslovecká fakulta, ako súčasť Univerzity 
Komenského v Bratislave, sa zriadila vládnym 
naiiadenim v apríli 1936 Bohosloveckej takulle 
pridelili budovu byvalei piavnckei fakulty na Ka 

Dôležitým medzníkom v otázke kňazskej 
výchovy a vedenia kňazských seminárov sa stal 
Druhý vatikánsky koncil, najmä dekrét "Optatam 
totius' (O kňazskei výchove) Velký dôraz sa 
kladie na duchovnú výchovu budúcich kňazov 
a na svedomitú prípravu do pastorácie. 

Začiatky výchovy kňazov na území našei vlasti 
sa snúbia s účinkovaním slovenských apoštolov 
- solúnskych bratov, svätého Cyrila a Metoda 
Odvtedy, čo prvý slovanský arcibiskup svätý 
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R E Z E R V O V A N É  P R  

EuroTransMed - vzdelávanie lekárov cez satelit 
Súčasnosť v o  všetkých oblastiach vedy,  techniky i spoločen

ského života výstižne charakterizuje explózia informácií. J e  to  da
n é  rozvojom techniky, ktorá dovoľuje n o v ý m  spôsobom pracovať 
s informáciami, získavať ich, spracúvať, archivovať alebo odovzdá
vať ďalej Jednou z prvých oblastí, ktoré s a  napojili n a  reťazec in
formačných tokov, j e  vzdelávanie. EuroTransMed - a k o  vzdeláva
cia sieť lekárov - j e  konkrétnou reakciou n a  n o v é  možnosti, ktoré 
poskytuje technika, ale a j  intelektuálne zjednocovanie sveta. 

Profesori H .  Verbeek (Univerzita Leiden) a H Y o u n g  (Univerzita 
Cardiff) vypracovali  u ž  r. 1992 projekt, v ktorom s a  zjednocuje 
úsilie v postgraduálnom vzdelávaní  lekárov Európy. Stratégia ich 
prístupu j e  v tom, ž e  'škola musí  prísť z a  lekárom". Pomocou sate-

Mohli by ste charakterizovať tento vzdeláva
cí program? 

Program postihuje velmi široké spektrum medi-
cínskei problematiky - od zdravotníckeho mana-

litného prenosu televízneho signálu s a  m ô ž e  každý záujemca n a  
svojom pracovisku, či d o m a ,  v celej Európe aktívne zúčastniť n a  
práve prebiehajúcej odbornej diskusii n a  vybrané aktuálne medi
cínske témy. 

N a  Slovensku m á m e  zatiaľ 5 miest s o  satelitným zariadením pre 
príjem vysielania EuroTransMed: Inštitút pre dalšie vzdelávanie 
pracovníkov v zdravotníctve (Bratislava), Jeseniova lekárska fakul
ta U K  (Martin), Nemocnica F. D. Roosevelta (Banská Bystrica), Le
kárska fakulta UPJŠ (Košice) a Lekárska fakulta U K  (Bratislava). 
Preto sme oslovili PhDr. B. Weiblovú, MPH, vedúcu Katedry 
jazykov  I V Z  v Bratislave, kde bol systém inštalovaný ako prvý 
v SR. 

Pripomíname si 
it. decembra 1995 sme si prpomenuS 

135. výroäe narodenia významného stoven-
ského národovca a lekára MUDr. Júffcisa 
Marko vä&a |2t.t2.t360 v gemerskom Hra
chové), Pôsobil v Myjave, neskôr v Novom 
Meste nad Váhom. Bot vyhtadávaný ako te-
káf, odborní* r «  vnútorné, gynekologické 
a očné choroby. Chudobných často l i e «  
bezplatne. Bojovaí proti nesprávnym zvy
kom a predsudkom. Aktívne sa presadzoval 
v národnooslobodzovacom snažení Slová
kov. Kendídov# a bol zvolený do uhorského 
snemu, kde presadzoval právo slovenského 
národe na sebaurčenie Zomrel t9 12 ШЗ. 
pochovaný je v Novom Meste nad Váhom. 

K piatemu výročiu úmrtia prof. MUDr. 
J. Kukuru, Dr.h.c. 

Pripomíname si  S, výročie úmrtia výziiam-
ného predstavíofa slovenskej a česko-sio-
venskej hygieny prot. MUOr. Jozefa Kukuru, 
Dr.h.c. Celý jeho život bol spätý so starostli
vosťou o zdravie floveka z hľadiska jeho 
ochrany a predchádzania chorobám. Zvlášt
nu pozornosť venoval riešeniu ochrany zdra
via mladej generácie в štúdiu hygienických 
problémov výchovy a vzdelávania. Výsledky 
te)to dlhodobej práce mab značný medziná
rodný ohlas, pojmom sa stala Kukurova 
koncepcia hygieny deti a dorastu • Kukurova 
škola. 

Prof. MUDí. Milan Schnorrer, DrSc., ve
dúci predstaviteľ chirurgickej školy/ktorú re
prezentuje II. chirurgická klinika, sa v týchto 
dftoch dožíva 65 rokov. Celoživotným pôso
bením na tejto klinike s a  zaeiúža o budova
nie inštitúcie, ktorá rozvinula základy 
všeobecne! hrudnej a pľúcnej chirurgie. 

Doc. MUDr. Julián Podoba, CSc., osem
desiatročný 

Dňa 9. 1. 1096 sa ůoti významného život
ného jubilea 80 rokov doc. MUDr. Julian Po
doba, CSc., vážený e medzinárodne uzná
vaný reprezentant vedeckej (ekárskej obce 
na Slovensku, zakladateľ slovenskej moder
nej endokrinológie, Ústavu experimentálnej 
endokrinológie SAV a Slovenskej endokrino
logickej spoločnosti. Pri jeho životnom jubi
leu si pripomíname jeho bohatú vedeckú, 
pedagogickú a organizátorskú prácu, ktorú 
vykonal pre rozvoj medicíny, najmä endokri
nológie na Slovensku (mb) 

gementu. plánovania zdravotníckych pracovní
kov, odborné okruhy otázok, diskusie na aktuál
ne témy, až jx> etické otázky v medicíne Dôleži
tá je možnosť aktívneho vstupu každého záujem 
cu do programu telefonicky alebo taxom Prog
ram sa vysiela "naživo" a je interaktívny. 

Aký je záujem o program? 
Záujem o jednotlivé programy je rôzny Dôleži

tá je však informovanosť o pripravovanom prog
rame, a preto chcem upozorniť, že každý záu
jemca môže získat informačný bulletin EuroTran
sMed s programom na štvrfrok dopredu Učasf 
na programoch je od niekoľkých lekárov až po 
stovku účastníkov. Ukazuje sa aj rozdielny záu
jem podľa geopolitického začlenenia Napríklad 
u nás sú vyhľadávané témy zamerané na výživu, 
prevenciu kardiovaskulárnych chorôb, ale ai na 
duševné choroby, napr na schizofréniu 

V ktorých oblastiach sa program využíva ? 
Na základe našich skúsenosti' môžem povedal, 

že program má mimoriadny význam na rozšíre
nie spektra postgraduálneho vzdelávania leká 
rov. Vo viacerých krajinách, ale už aj u nás, je 
tento program aj súčasťou pregraduálnej výcho
vy na fakultách, a to nielen pri získavaní a rozši
rovaní odborných spôsobilostí študentov, ale aj 
pri vyučovaní medicínskej angličtiny. 

12.12.100S v prítomnosti dekana LF UK prof. 
MUDr. Petra Mráza, DrSc., predstavil prof. 
MUDr. Ivan Hulín, DrSc., prednosta Ústavu pa
tologickej fyziológie, EuroTransMed učiteľom 
a študentom Lekárskej fakulty UK v Bratislave. 
Celý systém je inštalovaný na Ústave patolo
gickej fyziológie, kde je dostupný záujemcom. 
Pri tejto príležitosti sme oslovili prof. Hulína: 

Vaša snaha dobudovat systém Euro
TransMed sa splnila. Aké je jeho miesto v me
dicínskom vzdelávaní, akú kapitolu priama 
účasť na 'celoeurópskom' vzdelávaní otvára? 

Nie, nie, nijaká nová kapitola sa týmto poči
nom u nás neotvára. Medicína a jej výučba, to 
nie sú etapy ani kapitoly. Medicína je oblasť ľud
skej činnosti, ktorá kladie najvyššie požiadavky 
na intelektuálnu činnost vo viacerých svojich 
odboroch vyžaduje mimoriadnu zručnosť a vždy 
vysoké osobnostné kvality lekára Medicína sa 
nikdy nemôže vzdať etických a morálnych zásad 
budovaných ľudstvom po tisícročia, nemôže ich 
uzatváral do kapitol Musí chorému nezištne jx>-
máhat a chrániť ho, nikdy by sa nemala staf 
'obchodnou' záležitosťou. V tomto je zreteľný 
pozitívny vplyv kresťanstva. Možno je v týchto 
názoroch niečo mo|e osobné. Skutočná medicí
na je v prvom rade náročné intelektuálna čin
nost No a EuroTransMed je súčasťou tejto čin
nosti. Pre nezainteresovaného sú to prednášky 
prednášané cez satelit Myšlienka |e však omno
ho hlbšia Podstatné je, že ste v priamom preno
se aktívnym účastníkom prednášky a diskusie 
spolu s uznávanými odborníkmi z celého sveta 
Teda rozhodujúci prínos a 'novú kapitolu" vidím 

v tom, že náš lekár môže sledovať myšlienkové 
postupy celosvetovo uznávaných odborníkov 
Dnes |e prostredníctvom Internetu. Medline 
a dalších informačných systémov dostupná tak 
mer všetka potrebná odborná literatúra Máme 
však málo dlhodobých kontaktov so svetovou 
medicínskou špičkou Dnes sme otvorili dvere 
a prijali sme podávanú ruku. nadviazali sme 
osobný kontakt s tými, ktorí udávaiú smer sveto 
vej medicíne 

Pre koho je r>a ťakulte program určený, pre 
učiteľov alebo pre študentov? 

Systém je otvorený pre každého záujemcu 
Odporúčal by som ho do pozornosti ai vzdelan 
com z mých odborov Potreba myslieť mteidn« 
plmárne. neuspokoj* sa s poznatkami uzavretý 
mi do jedného okruhu, to je nevyhnutny 
predpoklad pre správne rozhodovanie lekára 
užitočné ai pre pacienta Verím, že EuroTran 
smed bude v tomto našim pomocnfcom 

Aké bude mať EuroTransMed miesto vo vý
učbe medikov? 

Asi 2/3 našich študentov sú mimoriadne talen 
tovaní mladí ľudia. EuroTransMed im poskytuje 
možnosť komparácie toho, čo ich učíme, s tým, 
čo prezentuje svetová odborná medicínska 
špička. 

Technika rozširuje možnosti univerzitného 
vzdelávania. Výpočtová technika umožňuje 

Pokračovanie na str 10 

Program EuroTransMed 
január - apríl 1996 

(vždy o 13 0 0  h)  

23.1 1996 Ensuring the virological safety Ol 
transťused blood 

30.1 1996 Oral contraceptives and 
cardiovascular disease 

6.2.1996 The management oť 
hypertension 

13.2.1996 Long-term management ot 
benign prostatic hyperplasia 

27.2.1996 Update on clinical implications 
from lipid-loweung studies 

5.3.1996 Identification of the osteoporosis 
patient 

12.3.1996 Diagnosis and treatment of heart 
failure 

19 3.1996 Update on Kaposi s sarcoma 
26.3.1996 The information seperhighway 

facilitating the task of doctors ? 
2.4.1996 Subject to be announced 

16 4 1 996 The management of progressive 
renal disease 

23 4 1 996 Subject to be announced 
30.4 1996 Anti retroviral therapy options tor 

HIV infection 



L E K Á R S K E F A K U L T Y  

Ošetrovateľstvo - perspektívny študijný odbor 

Š T Ú D I U M  O Š E T R O V A T E Ľ S T V A  
N A  J E S E N I O V E J  L E K Á R S K E J  F A K U L T E  U K  V M A R T I N E  

V systéme univerzitného vzdelávania majú lekárske fakulty svoje pres

ne špecifikované miesto a tvoria jeden zo základných kameňov Univerzity 

Komenského. Ked?e pri štúdiu medicíny sa kladie dôraz na základné 

poznatky a zručnosti, pretrvávajú pomerne stabilné požiadavky na prípra

vu lekárov. Aplikuje sa tu princíp všeobecného vzdelávania, ktoré učí 

uvažoval, kombinovať a naučené poznatky uvádzať do praxe. 

V poslednom období sa začínajú uplatňovat porovnávacie prístupy, 

ktoré výrazne menia pohľady na koncepciu výchovy a vzdelávania 

v celosvetovom progresívnom odbore ošetrovateľstvo. Na Slovensku, 

v meniacom sa systéme zdravotníckej starostlivosti, sa postupne v praxi 

zvýrazňuje potreba dynamicky včleniť do vzťahu lekár - sestra univerzitne 

vzdelaných absolventov štúdia ošetrovateľstva, samostatného nelekár-

skeho odboru. 
Systém ošetrovateískei starostlivosti bol do roku 1990 v našich pod

mienkach striktne determinovaný subordináciou lekárom. V súlade 

s hlavnými programami W H O  sa do popredia okrem lekárskych odborov 

dostáva aj naliehavosť kvalitnej prípravy vysokoškolských nelekárskych 

zdravotníckych proťesií, s čím sa výrazne zmení ich postavenie v systéme 

právomocí a zodpovednosti zdravotníckych pracovníkov. 
V podmienkach SR sa príprava vysokoškolského vzdelávania nelekár

skych pracovníkov do š.r. 1989/90 nešila iba pre potreby zdravotníckeho 

školstva na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Štúdium sa realizovalo 

formou medziodborového štúdia s uvázkovou spoluúčasťou pedagógov 

z LF UK Neexistovali podmienky pre získanie vysokoškolského vzdeláva

nia v klinickom ošetrovateľstve, manažérstve v zdravotníctve a dalších po

trebných oblastiach. 

Vznik nového študijného odboru 
Vzhľadom na kritické pripomienky v tejto oblasti uskutočnilo sa v máji 

1990 na Ministerstve zdravotníctva rokovanie o potrebe výchovy nových 

kádrov pre aktuálne potreby zdravotníctva a zdravotníckeho školstva. 

Kedíe sa Filozofická fakulta UK v Bratislave rozhodla zrušiť túto medziod-

borovú formu štúdia, akceptovala Jeseniova lekárska fakulta UK v Marti

ne požiadavku ministerstva a vytvorila koncepciu a podmienky pre zača

tie úplného 5 ročného univerzitného magisterského štúdia v študijnom 

odbore ošetrovateľstvo s možnosťou voľby špecializácie pre Manažérstvo 

v zdravotníctve a Pedagogiku v ošetrovateľstve. Tak naša lekárska fakulta 

mala česť ako prvá na Slovensku začať univerzitné vzdelávanie v odbore 

ošetrovateľstvo už v školskom roku 1990/91. Pri tvorbe koncepcie odboru 

ošetrovateľstvo sme vychádzali z nasledujúcich skutočností: 

1. Pôvodná koncepcia medziodborovei formy štúdia ošetrovateľstva 

v SR už nespĺňala základné podmienky a potreby. V príprave dominovala 

príliš rozsiahla špecializácia v pedagogičke] oblasti, zatiaľ čo v zdravotníc

kej oblasti bola nedostatočná príprava a spôsobilosť pre výkon požado

vaných činností. 

2. Ekonomická situácia a finančné limity pre rezorty školstva a zdravot
níctva nedovoľovali v tom čase adekvátne materiálne a personálne za 
bezpečiť samostatné fakulty ošetrovateľstva. 

3. Vysoko erudovaný pedagogický zbor v základných disciplínách, 

v medicínskej predklinickei oblasti a v klinických predmetoch na našei fa

kulte umožňoval zabezpečiť kvalitnú prípravu študentov v odbore ošetro

vateľstvo. 

4 Samostatný Studený odbor ošetrovateľstvo vytvorí dostatočnú auto

nómiu pre flexibilnú koncepciu prípravy kurikúl. Výhodou bol a je a\ úzky 

vzťah kvalitného pedagogického zboru našei fakulty angažovaného vo 

výučbe ošetrovateľstva i všeobecného lekárstva. 

5. Celosvetovo sa v praxi osvedčila tendencia k nelekárskym formám 

štúdia s možnosťou dosiahnuť rôzne stupne univerzitného vzdelania 

(bakalár, magister) 

6. Filozofia humanizácie človek má byt chápaný v ošetrovateľskei sta 

rostlivosti ako dynamická integrácia Ью psychosociálnych a duchovných 

faktorov Aby si udržal alebo znovu dosiahol optimálny zdravotný stav, 

musí vedieť využívať najrôzneišie adaptačné reakcie, ktoré sa menia v zá

vislosti od jeho veku, etnických vplyvov, regionálnych možností, etických 

hodnôt, ekonomických možnosti, modifikácie životného prostredia, sexu

ality a psychických schopností. 

Ošetrovateľstvo, ktoré sa podieľa vo veľkej miere na rozvíjaní alebo ob

nove zdravia, sa musí stať rovnocenným partnerom lekárskym odborom 

Preto musia absolventi tohto študijného odboru vedieť navrhnúť vhodnú 

ošetrovateľskú starostlivosť tak z hľadiska odborného (medicínskeho 

a ošetrovateľského), ako aj z hľadiska postojov, potrieb a priania každého 

klienta s aplikáciou špecifického, individuálneho prístupu. Cieľom ošetro

vateľstva je pomáhať jedincovi, rodine, skupme v zdraví alebo chorobe, 

vykonávať tie činnosti, ktoré prispievajú k zdraviu, uzdraveniu, alebo po

kojnému umieraniu, a ktoré by vykonával sám, keby mal na to potrebné 

sily, vôľu alebo vedomosti. 

Podľa Koncepcie ošetrovateľstva, schválenei MZ SR 19 júla 1994. je 

ošetrovateľstvo definované ako medicínska disciplína, ktorá integruje 

poznatky z iných odborov zaoberajúcich sa štúdiom človeka, spoločnosti 

a prostredia Pre ošetrovateľstvo je charakteristický komplexný prístup 

k človeku pri zachovávaní a podpore zdravia, pri prevencii a starostlivosti 

o chorého človeka. 

Prvé absolventky oftetrovatefetva 
Na základe získaných skúseností a akreditácií a| pre bakalárske štúdi

um ošetrovateľstva začala JLF UK od šk. r. 1994/95 realizovať tzv úrov

ňové štúdium v odbore ošetrovateľstvo (ľ. úroveň bakalárske štúdium, 

II. úroveň magisterské štúdium). Z novorodenca a dieťaťa sa stáva mladá 

dáma V mmulom školskom roku získalo absolutórium prvých 14 absol

ventiek päťročného denného magisterského štúde v odbore ošetrovateľ 

stvo v rámci Slovenska. Diplomové práce našich študentiek tvoria základ

né priekopnícke práce v modernom poňatí ošetrovateľstva na Slovensku 

a veríme, že sa stanú žiadanou odbornou literatúrou. 

Absolventi štúdia tohto odboru sú už dnes vysoko potrební snáď v kaž

dom zdravotníckom zariadení, na stredných zdravotníckych a vysokých 

školách, uplatnenie si môžu nájsť i v topmanažmente zdravotníckych 

zariadení. 

Veľmi aktuálnou potrebou je vytvorenie systému dalšieho kontinuálne

ho vzdelávania, či už vo forme špecialtzačného alebo postgraduálneho 

štúdia v odbore ošetrovateľstvo. Samozrejmou súčasťou práce sa stane 

aj vedeckovýskumná činnosť absolventov tohto študijného odboru Tiež 

bude potrebné postupne doriešiť spolu so zvyšovaním kvalifikácie, od

borných i vedeckých skúseností týchto absolventov, systém získavania 

vedecko-pedagogických hodností v odbore ošetrovateľstvo V prvei faze 

snád jediným spôsobom |e možnosť získania vedecko-pedagogickei hod

nosti pod tútorstvom príbuzného odboru (t.j. lekárskeho), pretože pre od

bor ošetrovateľstvo v plnom význame slova tieto hodnosti udelovarte ne

boli a udeľované ani byť nemohli. 

Medzinárodné konferencia 
V roku 1995 sa na našei fakulte uskutočnila Konferencia o vzdělávám 

v odbore ošetrovateľstvo s medzinárodnou účasťou pod zaštíou Mmeter-

stva školstva SR. Konferencie sa zúčastnilo vyše 350 odbornkov zo Slo

venska. Českei republiky. Maďarska. Rakúska. Irska. Veľkej Biitanie 

a USA, ktorí v sekcn základného a vyššieho odborného vzdetavania 

a v sekcii vysokoškolského vzdelávania v odbore ošetrovateľstvo ptezen 

tovali viac ako 80 prác 

V procese ďalšieho rozvoia odboru ošetrovateľstvo ponuka naša 

fakulta svoie skúsenosti, um a ochotu všetkým, ktorí ma|u úprimnú 

snahu o úspešnú integráciu tohto odboru do spektra moderner 

zdravotnickei starostlivosti tak. aby jei (edinym cietom a zmyslom sa stal 

človek 
Doc MUDr Du tan M«iko. CSc . 

Jeseniova LF UK Martin 



V E D A  Д V Ý S K U M 

VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ FAKULTY MANAGEMENTU UK BRATISLAVA 
Fakulta managementu UK bola založená v roku 1991. Svojim postavením vo vzdelávacom systéme, celkovým zameraním 

pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti profiluje kvalifikovaného odborníka manažerského typu. Ako jedna z prvých fa
kúlt tohto druhu na Slovensku získala akreditáciu pre uskutočňovanie graduálneho i postgraduálneho štúdia v študijnom od
bore manažment, v rámci ktorého pripravuje budúcich odborníkov stredného a vrcholového manažmentu pre potreby trhovo 
orientovanej hospodárskej praxe. Obsahové zameranie študijného odboru vychádza zo vzájomne prepojeného a komplexne 
koncipovaného bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia. Profilácia absolventa sa prispôsobuje možnostiam je
ho uplatnenia v hospodárskej sfére, čomu zodpovedá štruktúra špecializácií a učebných plánov v graduálnom aj postgraduál
nom štúdiu. Zabezpečenie požadovanej úrovne učebno-vzdelávacieho procesu na fakulte vyžaduje tesné prepojenie a skíbe-
nost pedagogickej i vedeckovýskumnej práce, ako i pochopenie ich vzájomnej podmienenosti. 

Pedagogická oblast na Fakulte ma
nagementu UK zahrňuje: graduálne 
(vysokoškolské) štúdium bakalárske, 
magisterské a postgraduálne doktorand
ské štúdium. Graduálne štúdium je dvoj
stupňové, s celkovou dĺžkou štúdia 5 ro
kov. V prvom stupni graduálneho štúdia -
v bakalárskom štúdiu, ktoré zahŕňa 1.-3.  
ročník - študenti získavajú poznatky z jed
notlivých funkčných oblastí manažmentu. 
Bakalárske štúdium má charakter uzavreté
ho štúdia, čo umožňuje študentom po 
troch rokoch štúdia prípadný odchod do 
hospodárskej praxe, a po určitom čase 
eventuálny návrat a pokračovanie na ma
gisterskom štúdiu. Súčasne tak umožňuje 
přijat do druhého stupňa graduálneho štú
dia aj vybraných absolventov z iných fakúlt 
(absolventov graduálneho resp. postgra
duálneho štúdia). Magisterské štúdium 
zahŕňa 4 a 5. ročník a tvorí druhý stupeň 
graduálneho štúdia. Študenti tu získajú 
špecifické poznatky z jednotlivých funkč
ných oblastí manažmentu, ktoré nadväzujú 
na úroveň a prehlbujú poznatky nadobud
nuté v bakalárskom štúdiu. Program post
graduálneho (doktorandského) štúdia sa 
člení na študijnú a vedeckú časť. Študij
ná časť pozostáva z 5-semestrálnej výuky, 
ktorá obsahuje povinné predmety spoloč
ného základu, povinné predmety špeciali
zácií (resp. študijného zamerania) a voliteľ
né predmety. Účastník postgraduálneho 
štúdia si vyberie každý semester aspoň je
den voliteľný predmet. V každom semestri 
sa výuka uskutočňuje formou štvorden-
ných sústredení. Vedeckej práci sa štu
denti PGŠ venujú predovšetkým v 6. - 8 
semestri, do konca 8. semestra je študent 
PGŠ povinný predložiť na obhajobu dokto-
randskú dizertačnú prácu. Program post
graduálneho doktorandského štúdia bol 
schválený Akreditačnou komisiou pri vláde 
Slovenskej republiky v marci 1995. O prvý 
ročník doktorandského štúdia, ktorý fakulta 
otvorila v tomto školskom roku, je pomerne 
velký záujem tak zo strany domácich, ako 
aj zahraničných uchádzačov. Ide o externé 
doktorandské štúdium, pretože fakulte ne
boli pridelené finančné prostriedky na šti
pendiá. Organizačná a obsahová prípra
va, ako i realizácia postgraduálneho 
doktorandského štúdia sa stala súčas
ťou hlavných úloh fakulty v oblasti vedy 
a výskumu. K dálším úlohám v tejto ob
lasti patria: riešenie výskumných úloh, 
zabezpečenie grantového výskumu, 
publikácia a prezentácia výsledkov výs

kumu, rozvíjanie stykov s domácou od
bornou komunitou a spolupráca so za
hraničnými partnermi, kvalifikačný rast 
učiteľov. 

Ťažiskovou úlohou v oblasti vedy 
a výskumu bolo vypracovanie vedecko
výskumného zamerania katedier a špe
cifikácia vedeckovýskumnej práce peda
gogických pracovníkov fakulty. Katedra 
managementu sa orientuje na problemati
ku manažmentu lUdských zdrojov ako 
hlavného neinvestičného faktora rozvoja 
ekonomiky a zvyšovania jej efektívnosti 
Katedra marketingu orientuje výskumnú 
činnosť na marketing vo finančných služ
bách, katedra logistiky sa zameriava na 
problematiku teórie a modelovania pro
dukčných systémov Katedra ekonómie 
a financií rieši problematiku kvantitatívnych 
modelov pre finančné analýzy a katedra 
výpočtovej techniky modeluje nové infor
mačné systémy pre ich využitie v podmien
kach fakulty. Mnohí pracovníci jednotlivých 
katedier okrem vlastného katedrálneho 
výskumu pokračujú vo výskumnej činnosti 
na predchádzajúcich pracoviskách, jeden 
z našich pracovníkov riešil osobný grant 
poskytnutý Stredoeurópskou Univerzitou 
v Prahe. 

V oblasti grantov sa v tomto roku fakul
ta rozhodla koncentrovať na rezortné 
(ministerské) granty a granty zo zahranič
ných podporných fondov. V šk. roku 
1995/96 sa (okrem iných) uchádzame 
o grant z fondu PHARE pre realizáciu pro
jektu "Program rozvoja vrcholového mana
gementu: Generálny management" 

Vedenie Fakulty managementu UK prikla
dá velVý význam prezentácii výsledkov 
vedeckovýskumnej činnosti svojich pra
covníkov v odborných časopisoch, na kon
ferenciách a seminároch, v monografiách, 
v oblasti učebných pomôcok, v lektorskej 
činností doma i v zahraničí Možno konšta
tovať, že publikačná činnosť, vzhľadom na 
počet interných pracovníkov, je pomerne 
bohatá 

Fakulta má vybudovanú a nacfalej rozši
ruje sieť vzťahov s výchovno-vzdelávacími 
inštitúciami, hospodárskymi subjektmi, 
vládnymi, regionálnymi a miestnymi orgán
mi a inštitúciami Na spoločných akciách 
sa zúčastňujú tak študenti ako a| pracovní
ci fakulty Prepoienosť odbornej výuky 
s praktickými skúsenosťami sa realizuje 
prostredníctvom prednášok zástupcov 
podnikateľskej sféry v jednotlivých odbor
ných predmetoch, i spoluprácou študentov 

so zahraničnými firmami a domácimi firma
mi so zahraničnou účasťou (Ernest & 
Young, Helmut Neuman International. Vol
kswagen Bratislava atd) 

Jednou z najdôležitejších akcií, na kto
rej chce Fakulta managementu UK pre
zentovať výsledky svojej činnosti, je 
pripravovaná medzinárodná vedecká 
konferencia pri príležitosti piateho výro
čia vzniku fakulty. 

V záujme dosahovania kompatibility fa-
kulty s podobnými fakultami v zahraničí 
ako a| zvyšovania kvality odbornei prípravy 
študentov, rozširujeme kontakty s univer
zitami podobného zamerania v hospo
dársky vyspelých krajinach V priebehu 
šk roku 1994/95 sa napr realizovala druha 
etapa projektu spolupráce s Cornell Uni
versity v USA (grantový proiekt nadacie 
Mellon Foundation), pokračuje spoiupraca 
s University of Missouri. Central European 
University v Prahe a Fulbnghtovou когти 
siou. V rámci týchto projektov sa okrem vý
uky začala konkretizovať spolupráca s pod
nikateľskou sférou aj formou seminárov 
a konferencií, čoho príkladom je spoločný 
seminár so zástupcami ILR Cornell Univer
sity v októbri minulého roku 

FM UK je kontraktorom TEMPUS projek
tu (grantový projekt programu TEMPUS 
S JEP 08112), do ktorého je zapojených 
cfalších 9 fakúlt s rôznych krajín Euró
py (Belgicko, Holandsko, Taliansko, Švéd
sko). Prostredníctvom tohto programu sa 
uskutočnil celý rad mobilít, ktoré majú vý
stupy aj v oblasti výskumu. 

V súvislosti s vekovou a kvalifikačnou 
štruktúrou svojich učiteľov umožnila FM UK 
mladým asistentom zapojiť sa do externé
ho doktorandského štúdia a súčasne zno
vu iniciovala akreditáciu fakulty pre habili
tačné pokračovanie docentov a profesorov 
V intenciách koncepcie rozvoja fakulty 
a nadväzne rozvoia |ej vedeckovýskumnej 
činnosti bude v roku 1996/97 vedeckovýs
kumná činnosť orientovaná na tieto aktivity 
napojenie katedier na grantovú (štátnu ale
bo inú) formu výskumu, prehĺbenie metodi
ky prípravy a spracovania výskumu kate
dier vrátane postupnej a priebežnej opo
nentúry, ponuka čiastkových výstupov výs
kumu hospodárskej praxi, zorganizovanie 
minimálne jednej fakultnej vedeckej konle 
rencie, vydanie minimálne |edného celofa 
kultného zborniVa z vedeckei konferencie 
alebo seminára 

Doc. Ing Viera Cibakova, CSc , 

prodekanka pre vedu. výskum a r o í v o i  fakulty 
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Valné zhromaždenie Slovenskej ekologic
kej spoločnosti (SEKOS) v roku 1995 
odsúhlasilo vytvorenie sekcie pre environ
mentálnu ekológiu, cieľom ktorej je ochra
na životného prostredia. 

Dôvodom pre toto rozhodnutie je nepres
távajúci hrozivý proces rozpadu ekologic
kej integrity prírodného prostredia, nazýva
ný všeobecne ekologickou krízou, ktorý 
dosiahol globálne rozmery. Zasahuje všet
ky krajiny bez rozdielu v úrovni starostlivos
ti o životné prostredie V Spolkovej 
republike Nemecko, v krajine s jednou 
z najvyspelejších environmentálnych legis
latív, s dobre vybudovanými environmen
tálnymi zložkami štátnej správy, výskumný
mi pracoviskami, dobrou úrovňou environ
mentálneho vedomia obyvateľstva i závide-
niahodnou technologickou úrovňou, je 
v súčasnosti ohrozených 75% druhov pla
zov, 71% druhov sladkovodných rýb, 54% 
druhov vážok, 53% druhov cicavcov, 
52% druhov vtákov, 32% rastlinných dru
hov, atď. 

Situácia nie je priaznivejšia ani u nás. 
Vedľa ohrozenia rastlinných a živočíšnych 
druhov a ich biotopov činnosťou človeka je 
možné, že sa začínajú prejavovať aj vážne 
dôsledky globálneho vysušovania klímy. 
Podľa SHMÚ pob. Banská Bystrica možno 
od r. 1982 na Slovensku pozorovať konti
nuálne vysušovanie podnebia a s ním spo
jené diťerencované klesanie vodnosti niek
torých riek Zmenšovanie množstva zrážok 
má za následok klesanie prietokov 
o 10 - 40% dlhodobých priemerov. Rieka 
Bodva v letných mesiacoch v posledných 
rokoch vyschýňa. Dlhotrvajúcim suchom je 
najviac postihnutá Juhoslovenská kotlina. 
Dôsledky tohto stavu sa znásobujú antro-
génnym znehodnocovaním obnoviteľného 
zdroja - vody (poľnohospodárskou velko
výrobou a nepriamo kanalizáciou Ipľa), čím 
sa jej kvalita mení dlhodobo na neobnovi-
teľnú. V celej kotline vzniká akútny problém 
nedostatku pitnej vody. Nejde len o zvýše
né náklady na jej obstaranie, ale hlavne 
o znehodnotenie životného prostredia, 

z ktorého sa vytráca jeden zo základných 
zdrojov existencie človeka - kvalitná voda. 
Regionálny systém kotliny sa tým stáva ne
samostatným, odkázaným na prísun jednej 
zo základných podmienok života z iných 
oblastí. Kotlina je modelovým príkladom 
akútnej potreby rozpracovania programov 
trvalo udržateľného regionálneho rozvoja. 

Vysušovanie podnebia a jeho dôsledky 
sú len jedným z aspektov ekologickej krízy. 
Z ďalších pripomeňme ohrozenie lesov, 
ohrozenie pôdy a jej produkčnej schop
nosti, atď 

V medzinárodnom meradle prebiehajú 
diskusie o možnostiach zastavit deštrukciu 
biosléry, zahrňujúcej životné podmienky 
aj človeka Všeobecne sa za hlavnú príčinu 
považuje súčasný na zisky zameraný 
ekonomický systém, ale stále viac sa 
ozývajú hlasy, že nepriamo k tomuto 
stavu prispieva aj súčasná, na materia
listických základoch vybudovaná prírodo-
veda, a že je potrebné hľadať možnosti 
rozvoja 'postmaterialistických' prírodných 
vied. 

Problémom rozpadu integrity prírodného 
prostredia s dôsledkami v jeho reproduk
čnej schopnosti sa u nás zatiaľ nevenuje 
dostatočná pozornosť Environmentálne 
myslenie, ktoré by malo byť základom pre 
vytváranie perspektívnych environmentál
nych obrysov nielen biologických, ale aj 
dalších disciplín z okruhu geovied a spolo
čenských vied, nie je adekvátne rozvinuté. 
Prejavom tohto stavu sú napr. projekty zá
kladného výskumu, ktoré by sa mohli viac 
zaoberať životným prostredím. Aj keď ide o 
veľmi zložité, niekedy súčasným aparátom 
teoretických poznatkov a metodík obtiažne 
riešiteľné problémy, je potrebné sa nimi za
oberať. Na začiatok by bolo vhodné združiť 
vedcov, ktorým sú blízke myšlienky ochra
ny životného prostredia a humánnej di
menzie vedy (rozvíjajúcej sa napr. v sever
nej Amerike), sledujúcej zachovanie života 
na Zemi. Nie je to len doména ekológie, ale 
ponúka možnosť aj geovedám, spoločen
ským a technickým vedám. 

Pre rozvoj vedeckého myslenia a konania 
v uvedenom smere má najvhodnejšie pred
poklady vedná disciplína o podmienkach 
života - ekológia, ktorá je vo svojich zákla
doch humanisticky orientovanou vedou 
Preto Slovenská ekologická spoločnosť 
založila sekciu pre environmentálnu 
ekológiu, do ktorej pozýva všetkých ved
cov, ktorí majú záujem podieľať sa na 
rozvoji a realizácii vyššie načrtnutých 
úloh a cieľov Sekcia je svojou povahou 
interdisciplinárna a prierezová Jej program 
je nasledovný: 

1. Podnecovať rozvoj vedeckých projek
tov zameraných na skúmanie deštrukcie 
biosféry, na jednotlivé aspekty ekologickej 
krízy, na hospodárenie s prírodnými zdroj
mi, na trvale udržateľný rozvoj, na environ
mentálny stav vedomia spoločnosti a na 
hľadanie východísk. 

2. Organizovať semináre na témy, ktoré 
sa týkajú cieľov sekcie 

3. Uskutočňovať prednášky našich i za
hraničných vedcov 

4 Podieľať sa na reprezentatívnych ve
deckých podujatiach (kongresy a pod.). 

5Podporovať publikovanie príspevkov, 
ktoré sa zameriavajú na problémy environ
mentálnej ekológie v časopise Ecology 
(Bratislava). 

Prvou aktivitou sekcie bude seminár na 
tému 'Celostnosť - syntéza - ochrana ži
votného prostredia", ktorý usporiada 
v spolupráci s Ústavom krajinnej ekoló
gie SAV v druhej polovici marca 1996. 

V prípade záujmu o spoluprácu so sek
ciou prosíme poslať prihlášku (vo forme 
krátkeho listu s uvedením adresy, praco
viska a špecializácie) na adresu: 

Slovenská ekologická spoločnosť 
sekcia environmentálnej ekológie 
P.O.BOX 254 
Štefánikova ul. 3 
814 99 Bratislava 
Prof. RNDr. Ján Drdoš, DrSc., 
Geografický ústav SAV 

.ф. 4. ^ 4. 4. 4. 4. ^ .ф. •$. -ф. ^ -Ф- -Ф- <> -ф -Ф- <• -ф- -Ф- -Ф- -Ф- • -Ф- -Ф- <• • 

Písať v januári o zážitkoch 
z horúceho leta môže niekto 
považovať za nevydarený 
vtip. Podstatné v týchto riad
koch je však niečo iné. Na 
začiatku roku si llidia dávajú 
nové predsavzatia a plánujú, 
čo v novom roku chcú urobiť. 
Mnohé veci však, ktoré robí
me, majú zmysel najmä vte
dy, ak ich robíme aj pre 
iných. Pritom je dôležité, aby 
naše konanie neohraničovali 
len presné predpisy a pra
vidlá, ale bolo naplnené aj 
ochotou, pochopením a vzťa
hom k lliďom. 

Práve za takýto prístup by 
radi členovia Slávie Medik LF 
UK pocfakovali pracovníkom Referátu autodopravy RUK - p N 
Strihovskej, Š. Dobrovičovi, D Klačanovi a J Frátričovi, ktorí im 
vyšli v ústrety a umožnili uskutočniť viacero vodáckých a iných 
podujatí Rovnako patrí poďakovanie vedúcemu nášho Učebno-

Jedno želanie do Nového roku 
-výcvikového zariadenia na 
Richňave - D. Šrámekovi a je
ho spolupracovníkom, ktorí 
dokážu spríjemniť chvíle od
dychu, plniť želania hosti nad 
rámec svojich povinnosti Ich 
zásluhou sa stáva zo zaria 
denia pravá horská chata 
kde krása štiavnickei pnrody 
je v súlade s hodnotami ľud 
ských vzťahov Treba si želať 
aby takýto prístup pretrval 
i naďalej Bez neho by osta 
vali naše lode v lodeniciach 
stany v skladoch a nevydanli 
by sa mnohé výlety, 6 kurzy 
Boli by sme radi. keby uni
verzita v tomto roku našla 
spôsob, ako ukončiť rekon

štrukciu zariadenia na Richňave. aby mohlo plniť nielen svoie re
kreačné poslanie, ale slúžilo a) pre potreby konferencii, kurzov, 
rôznych univerzitných podujatí 

Braňo Líška 
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Prof. Milan Stanislav Durica 
Historik Milan S. Ďurica, profesor 

na Rímskokatolíckej cyrilometod
skej bohosloveckej fakulte Univer
zity Komenského v Bratislave, 
pôsobiaci na Fakulte politických 
vied na starobylej Univerzite v Pa-
dove (založená r. 1222), dostal 
v uplynulých dňoch od prezidenta 
Talianskej republiky Oscara Scal-
fara jedno z najvyšších štátnych 
vyznamenaní za zásluhy pri šírení 
talianskej kultúry. Vyznamenanie 
je veľmi vzácne, pretože málokedy 
sa udeľuje cudzincovi žijúcemu 
v Taliansku. 

Prof. Ďurica pôsobí na Univerzite v Padove od r. 1964. Najskôr 
na katedre medzištátnych zmlúv a medzinárodnej politiky a od 
r. 1966 na katedre ústavných a politických dejín štátov v strednej 
a východnej Európy, na ktorej sa aj habilitoval. V rokoch 1967-
-1983 viedol aj katedru českého a slovenského jazyka a literatúry 
na filozofickej fakulte a od r. 1983 je stálym vedúcim profesorom 
univerzity. 

Prof. Milan S. Ďurica sa narodil v r. 1925 v Krivanoch. Po matu
rite na trnavskom gymnáziu už ako člen rehoľnej spoločnosti sa-
leziánov odchádza na filozofické a teologické štúdia do Turína 
v Taliansku, na tamojšiu Pápežskú saleziánsku univerzitu, kde 
bol v r. 1956 vysvätený za kňaza. Pre nepriaznivé politické uda
losti v bývalom Československu sa už nemohol vrátiť domov. 

Jeho ďalšie pôsobenie možno sledovať v Taliansku, kde vyučo
val filozofiu a v Belgicku, kde prednášal cirkevné právo a morál
ku. Sám pápež Ján XXIII. ho vymenoval za poradcu Prípravnej 
komisie II. vatikánskeho koncilu, ktorá sa zaoberala disciplínou 
kléru. 

Ďalšia činnosť prof Ďuricu je zameraná na historické a politické 
vedy. Velkú pozornosť venuje výskumu počiatkov slovenských 
dejín, pričom preskúmal viaceré svetové talianske, nemecké 
a francúzske archívy, a po r 1990 aj slovenské. Hlavnou témati
kou jeho historických prác sú najnovšie dejiny Slovenska, pre
dovšetkým obdobie prvej Slovenskej republiky. 

Jeho bohatá publikačná činnosť vychádza vo viacerých jazy
koch. V slovenčine možno spomenúť niektoré tituly, ktoré vyšli 
po r. 1990: Slovenský národ a jeho štátnosť, Národná identita 
a jej historický profil v slovenskej skutočnosti, Sto rokov encykli
ky Leva XIII. - Rerum novarum, Jozef Tiso, slovenský kňaz a štát
nik I. 1887-1939. 

V týchto dňoch vyjde tlačou jeho stručný prehľad slovenských 
dejín a intenzívne pracuje na druhom zväzku o Dr. Jozefovi Ti-
sovi. Viliam Judák 

In memoriam 
doc. RNDr. Vladimír Mikula], CSc. 
6. novembra 1995 náhle zomrel dlhoročný učiteľ Katedry jadro

vej chémie Prírodovedeckej fakulty UK, doc. RNDr. Vladimír Mi-
kulaj, CSc. Jeho bezmála 59 ročné srdce nevydržalo skúšku ťaž
kej choroby, o ktorej sme vedeli, ale stále dúfali v jej zdolanie 
Odišiel v ňom roľnícky chlapec, ale aj aristokrat ducha, dobrý ko
lega, hĺbavý vedec a zápalistý pedagóg 

Výborná znalosť prírodovedy, ale i ruštiny a francúzštiny, mu ot
várala široký intelektuálny horizont Stále vynikajú jeho aktuálne 
práce o chémii rádioaktívneho prvku technécia, separácii stron
cia a rádiochemickej analýzy životného prostredia Robil ich pre 
vedu, ale i vlastnú sebarealizáciu Za všetky nepublikované diela 
hodno spomenúť koreláciu neutrónového prírodného pozadia, 
pôvodne spájaného so "studenou" jadrovou syntézou a aktivity 
Slnka. Páčili sa mu strohé a elegantné teórie či hypotézy, ale 
vždy túžil po živom dôkaze a dobrom experimente 

Pôsobil na našej škole plných 34 rokov. Dozaista aj mnohí jeho 
študenti a odchovanci pociťovali vážnosť, s akou sa tomuto 
poslaniu venoval A hádam i oni pripísali" k jeho chvále, že milo
val tak strašne neskonale veci i vecičky sveta" 

Prof. RNDr. Fedor Macášek, DrSc., 
Katedra jadrovej chémie 

Prírodovedecká fakulta UK 

Posledná cesta 
V predvečer Vianoc, dňa 21 decembra 1995, odprevadila Uni 

verzita Komenského na poslednej ceste svo(ho dlhoročného pra 
covníka. bývalého kvestora univerzity. JUDr Jána Buraja Jeho 
meno sa spájalo s našou Alma mater takmer dve desafročia. ke
dy vo funkcii kvestora, so sebe vlastnou zanietenosťou, pracovi 
tosfou a odbornými kvalitami sa pričinil o realizáciu na/rozsiahlej 
šej investičnej výstavby v histórii slovenských vysokých škôl. Za 
jeho pôsobenia a pod jeho riadením sa podarilo v 80 rokoch vy
budovať v Mlynskej doline nový univerzitný komplex - univerzitné 
mestečko s novými budovami pre viacero fakúlt UK, nové velko
kapacitně vysokoškolské internáty, jeho zásluhou bola najstaršia 
budova univerzity, sídlo rektorátu, rozšírená o funkčnú prístavbu 
Zásadným spôsobom tak vtedy napomohol vyriešiť problém ne
dostatku a roztrieštenosti priestorov univerzity po celom meste 
V mene univerzity sa s JUDr. Jánom Burajom rozlúčila kvestorka 
UK Ing. Zora Dobríková. 

(Jh) 

EuroTransMed - vzdelávanie lekárov cez satelit 

štúdium interaktívnym spôsobom. Poznáme vyni
kajúce programy, ktoré dovoľujú doslova naze
rať do ľudského tela, sledovat jeho orgány 
v najrôznejších rezoch. Teraz získava náš štu
dent tých najlepších svetových lekárov za učite-
lov, či konzultantov prostredníctvom kontaktov 
cez satelit 

V čom vidíte možnosti výmeny poznatkov 
v budúcnosti? 

EuroTransMed je príkladom toho, že v medicí
ne sa poznatky nevymieňajú, neobchoduje 
sa s nimi. V iných oblastiach sa nové poznat
ky často utajujú, patentujú, aby prinášali ich 
majiteľovi zisk. V medicíne to tak nie je, nové 
poznatky musia prinášať úžitok predovšet
kým pacientom. Budem sa tešiť, ak tok poznat
kov cez EuroTransMed nás bude utvrdzovať 
v tom, že naše poznatky sú aktuálne, že 
v "rebričkovani" nie sme neskorší Mimoriadne 
oceňujem, že sa všetko nové • aj čo má príchuť 
novšieho nazerania - dostane rýchlo ku každé-

Dokončenie zo str. в 

mu, kto chce byť na úrovni súčasných poznatkov 
v danej oblasti, či už je to učiteľ, lekár alebo 
medik. 

Ako vid it* cfalší rozvoj výučby na lekárskej 
fakulte ? 

Mám predstavu, že výučba bude založená 
v prvom rade na individuálnom štúdiu Prednáš
ky postupne nahradí usmernená diskusia učiteľa 
so študentmi o vybraných problémových okru
hoch, ktoré si študenti vopred naštudujú Stále 
sa bude posilňovat individualizácia výučby Som 
presvedčený, že výpočtová technika, doplne
ná príslušným programovým vybavením, dovolí 
interaktívnym spôsobom viest študenta k rieše 
niam na základe využívania zvládnutých poznat
kov Student bude musieť zvládnut základné 
poznatky tak. aby sa ich mohol naučí využívať 
v rozhodovacom procese, čo |e vlastne diagnos 
tika a liečba 

Pre komplexnosť informácie o EuroTransMe-
de sme požiadali Ing. P. Hubku, aby špecifiko

val potrebné technické parametre zariadenia: 
Vysielanie je cez satelit, to znamená, že |e po 

trebné mat zariadenie pre príjem signálu Signal 
je však kódovaný, a preto |e potrebný navyše 
dekodér V zostave |e dobré mať a| videoiekor 
dér, aby bolo možné vybrané programy trvale 
zaznamenať (napr pre potreby výučby) Prog
ram prednášok - spravidla na mesiac dopredu, 
môžeme záujemcom zaslať (tel.: 364436 
fax: 365400) Všetky ďalšie potrebná Informá
cie, prípadne informácie o pripravovanom 
programe možno nájsť na World Wide Web 
s adresou URL: http://www eurotransmed.nl 
Adresa EuroTransMed je University Hospital 
Rijnsburgerweg 10, 2333 AA Leiden, The 
Netherlands (tel. č.: + 31.715226420, fax 
-f 31.71.5219779, kontakt do štúdia počas 
vysielania: tel. č.: + 44 181 2884500, fax 
+ 44.171.2613805) 

Doc. MUDr. M Bernadlč, CSc , 
Lekárska ťakulta UK v Bratislave 
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ШШИИМШ? 

PRÁZDNINY V JAKUTSKU 
Kecf sa dnes spomenie slovo Jakutsko, väčšina z nás si predstaví dalekú 

východnú krajinu niekde na Sibiři. Ani v mojom prípade to nebolo inak. 
Vedela som, že sa nachádza v Ázii, ale ani vo sne by mi nenapadlo, že aj 
ja tam raz zavítam 

Ako sa to všetko začalo? 
Pred štyrmi rokmi odcestovali zo Slovenska tra|a kňazi-saleziáni do mes

ta Aldan, aby sa zaoberali výchovou detí a mládeže. Mesto, vystavané 
pred 70-timi rokmi, okres rozlohou velký ako tri Slovenská so 60 000 oby
vateľmi, doznievajúci socialistický režim, ruskí obyvatelia, ale aj domorodé 
jakutské a evenkské kmene..., - to všetko boli prvé informácie o meste, 
v ktorom sa podarilo našim kňazom zriadiť Saleziánsky dom, ako miesto 
nielen jediných katolíckych bohoslužieb v meste, ale predovšetkým cen
trum detí a mládeže. Kedže práce bolo viac ako pre troch, snažili sa hľadať 
nové posily zo Slovenska. Ich list s prosbou o pomoc, uverejnený v Kato
líckych novinách, na nás zapôsobil, rozhodli sme sa zaujímat o túto misiu 
a odísť cez prázdniny do Aldanu pomôcť. S chuťou sme sa pustili do príp
rav a po šťastnom zaobstaraní finančných prostriedkov odletela v lete 
1994 skupina deviatich ľudí na krásne a zmysluplné prázdniny do mesta 
Aldan 

Mestečko Aldan v juhovýchodnej Sibíri nás privítalo velkolepo. Na leti
sku nás čakala aldanská mládež s gitarami a slovenskou piesňou, ktorú 
ich naučili saleziáni. Prvé dni nášho pobytu boli poznačené aklimatizá
ciou, museli sme si zvyknúť na osem hodinový posun a navyše práve 
v tom období bolo leto a teda polárny deň, ktorý nás naučil spávať za 
svetla. Pustili sme sa do práce, zorganizovali letný tábor s názvom 'Tábor 
milosrdenstva' pre deti od 8 do 15 rokov. Bola to vlastne letná škola. Deti 
prichádzali ráno a večer odchádzali domov. Program bol bohatý, no naj
dôležitejšie bolo, že sme sa navzájom spoznávali a mohli sme svoj volný 

Záujem o študentské pôžičky nižší, 
ako boli možnosti 

17. novembra 1995 nadobudol účinnosť Výnos Ministerstva školstva SR 
o hmotnom zabezpečení študentov vysokých škôl formou pôžičiek. Kaž
dej vysokej škole a jej fakultám určilo ministerstvo školstva kvótu možné
ho počtu žiadateľov o pôžičky a tomu zodpoveda|úcu výšku finančných 
prostriedkov. Počet ponúknutých pôžičiek závisel od počtu študentov na 
fakulte, predstavoval približne 7 % z počtu študentov SR v riadnom den
nom štúdiu. Šancu dostať vysokoškolskú pôžičku malo na Univerzite 
Komenského celkovo 1131 študentov, pre ktorých bolo vyčlenených 
22,620 000 Sk. Príležitosť využilo 1096 študentov, čo je približne 97 %. 

Nižší záujem o pôžičky, ako umožňovala ministerská kvóta, zazname
nali na právnickej, filozofickej, pedagogickej, evanjeličke] a rímskokatolíc
kej cyrilometodskej fakulte Dopyt prevyšoval ponuku na lekárske] fakul
te v Martine, na prírodovedeckej, matematicko-fyzikálnej fakulte a fakulte 
managementu. Práve tieto fakulty, aby uspokojili záujem, pridelili pri za 
chovaní predpísaných finančných limitov pôžičky vyššiemu počtu uchá
dzačov, než určovali kvóty MŠ SR Ale tento postup, podľa informácií mi
nisterstva školstva a Slovenskej sporiteľne, nie je zatiaľ akceptovateľný 

(mh, jh) 

čas venovať deťom, ktoré sa väčšinou nudili alebo túlali po uliciach. Bližšie 
sme sa oboznámili aj so životným štýlom aldanských rodín, s problémom 
alkoholizmu a jeho dopadom na rozvrat rodín Mala som pocit, že rodiny 
bez otca, alebo rodiny s druhou mamou, či tretím otcom sú pre domácich 
obyvateľov prirodzené Bývanie bolo tiež často na nízkej úrovni, podnebie 
kládlo na domácich veľké nároky, problémy so zamestnanosťou stúpali, 
čo všetko ovplyvňovalo životy ľudí. Saleziáni sa tu teda snažili a| o akýsi 
duchovný vzostup, my sme sa mládeži venovali s túžbou pomôcť alebo 
ukázať im iný spôsob života. Viackrát sme mali možnosť navštíviť aj domá 
cu nemocnicu, narkologické oddelenie mládeže, sirotinec, čo v nás zane
chalo hlboké stopy. Súčasťou nášho prázdninového pobytu boli a| evan 
jelizačné návštevy domorodých dedín, pri ktorých sme sa bližšie zoznámili 
so spôsobom života domorodých Jakutov a Evenkov. Naozaj obdivuhod
ne pôsobil kľud drevenej dedinky uprostred tajgy s približne 900 obyvateľ
mi. Domáci sa tu živia predovšetkým lovom rýb, chovom sobov a dobytka, 
príp. si základné plodiny (zemiaky, kapusta, koreňová zelenina) dopestu
jú Klíma je neúprosná. Leto trvá niečo cez dva mesiace a za ten čas je 
potrebné urobiť zásoby lesných plodov (ríbezle, čučoriedky, šípky, brusni
ce), ktoré sú jediným zdrojom vitamínov cez zimu. 

Na leto 1994 v Aldane sa nedalo jednoducho zabudnúť, a preto sme 
sa rozhodli vrátiť a stráviť tam prázdniny i v lete 1995 Pre mňa to bola ob
rovská skúsenosť druhýkrát vrátiť sa na to isté miesto a stretnúť už známe 
tváre. 

Čo sa za ten rok v Jakutsku zmenilo ? 
Zmenila sa o niečo životná úroveň, vzrástol vplyv západnej kultúry, mó

dy, videofilmov, výber dovážaných potravín ma takmer uistil, že človek 
tam kúpi naozaj všetko, i keď za vysokú cenu. Niektorí ľudia si môžu dovo
liť len základné potraviny, mnoho ľudí však žije na vysokej úrovni. Faktom 
je. že peniaze na alkohol nechýbali nikdy. Problém číslo 1 - alkoholizmus 
ostal a najviac šokujúce boli pre mňa prípady 12-ročných detí 

Naša práca počas prázdnin bola rovnaká ako minule. Kedže salezián
ska misia sa rozšírila aj do mesta Jakutsk, piati z nás ostali v tomto meste 
a piati odišli do Aldanu Bola som rada, že som zostala v Jakutsku a moh
la tak spoznať život veľkomesta. Cez tábor, ktorý sme zorganizovali pre 
deti z mnohodetných rodín, stretávky v našom byte, spoločné výlety a ve
černé hry na uliciach, sme sa opát dostali bližšie k jakutsk ej mládeži 
Rýchlo sme sa s nimi zoznámili a získali ich priazeň a dôveru Mnohí 
z nich sa ma pýtali na rozdiel medzi našou a jakutskou mládežou Myslím 
si, že až na niekoľko detailov je takmer rovnaká Vecf s podobnými prob
lémami, ako sú prázdninová nuda, čas strávený pred panelákom alebo te
levízorom, fajčenie, či tetovanie sa stretávame aj u nás. Alebo radosť 
z pekného výletu, či vydareného večerného posedenia s gitarou je priro
dzená nielen u nás, ale aj u Rusov a Jakutov. 

A čo ťažkosti s ktorými sme sa stretli ? 
Vlastne ani žiadne veľké neboli. Azda pitná voda a komáre - ale rýchlo 

sme si zvykti aj na toto. 
Som presvedčená, že naša prázdninová práca aj všetka činnosť saleziá-

nov mala aj má zmysel, že nie je zbytočná. A táto skúsenosť voluntariátu -
misijného dobrovoľníctva laikov, mi v živote dala veľa. 

Eva Senková, študentka PDFUK 

PUBLIKÁCIE 
VYDANÉ VYDAVATEĽSTVOM U K  

v decembri 1995 

Bartaltová, M.: Ovod do štúdia hudobnej výchovy Sk 5Ü-
Baétťn, Š.: Stručné dejiny americkej literatúry Sk 65,-
Bezáková, Ž.: Analýza chemických liečiv. Skúšky čistoty liečiv I Sk 77.-
Bôhmová, В.: Molekulárne genetika Sk 81,-
E!eiko a kol.: Laboratorně cvičenie г organickej chémie Sk 1 >0,-
4 aft man, KovaL: Otofhinolaryngotogy Sk 83,-
Judák, V,: Učebné texty z cirkevných dejtn pre Študentov 

diaľkového štúdia Sk 116,-
Kalrifták s kol.: Aleebra a teoretická aritmetika 1 Sk 178,-
Koiudíová,  M.: Rozvoj tectwetej tvorivosti Sk 47,-
Ondrejovič. R.: Oetiny náboženstiev Sk *6,-
PaMlov, š.: Fyziotógie živočíchov a öoveka Ш Sk 130.-
äatát-Smital: Teória množm Sk И 2  -
étraus: Strofa a metrum v poézii P. O. Hviezdoslava Sk 38.-

Philotoefca XUV, Roe»ica Stovaca III 
Phlloíogteo XUt 
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Rozlúčili sme sa s nudným a dlhotr
vajúcim rokom 1995. Posledná, naj-
bláznivejšia noc nám ešte dlhší čas 
ostane peknou spomienkou, na ktorú 
tak rýchlo nezabudneme a o ktorej bu
deme ešte dlho rozprávať. Zaželali 
sme si všetko najlepšie v novom roku 
a mysleli sme to úprimne, z celého 
srdca. Lenže, koľko z tých želaní a taj
ných snov sa splní - to je ešte vo 
hviezdach. A predsa, je to aj v našich 
silách, aj v našom odhodlaní príjemne, 
pestro i užitočne prežif 365 dní Roku 
Pána 1996. 

Na základe predpokladov vyššie i 
najvyššie postavených občanov našej 

Stretnutie 
rokov 

republiky, mall by sme žiť rok veľ
kého hospodárskeho pokroku na ce
lom svete. Slovensko sa tiež pobralo 
správnym smerom a má šancu pripojiť 
sa k veľkým svetovým a európskym 
zoskupeniam a súčasne preukázať 
svoju štátnu zvrchovanosť a života
schopnosť. 

A čo, my, študenti? Aký krok urobí
me na ceste k dávno vytýčenému cie
ľu? Možností a j  ciest je veľa. Pravda, 
nevedú všetky do Ríma. Zrejme sme 
sl všetci predsavzali vykročiť tou naj
správnejšou i najspravodlivejšou ces
tou. Ak z nej človek vedomky-ne-
vedomky odbočí na scestle, stále je tu 
ešte možnosť vzchopiť sa, nezúťať a i 
v situácii, keď sa nám všetko zdá byť 
čierne, hľadať a nachádzať správne 
riešenia. 

Vstúpme do nového roku s úsme
vom na tvári a obdarujme okolie do
brou náladou. Veď aj stará ľudová 
múdrosť hovorí: "Smiech je najlepším 
liekom na všetky bolesti". A vstúpme 
aj do seba! 

PHLERE B. N., FÁB 

Keď núkajú, 
tak ber! 

Kecf som ho zbadal, ako nastupuje do 
vlaku, snažil som sa vzdialiť. Nepodarilo 
sa... "Héj, čau, obsadím ti!" Čakala ma 
skoro hodina cesty v jeho spoločnosti. 
Len čo sa vlak pohol, kamarát si vy-
zliekol svoju drahú páperovú vetrovku a 
spustil. "Och, ách, taký som zničený. 
Kto to kedy videl, o pol siedmej vstávat 
a v tej zime sa trepat na vlak. Vieš 
kedy som išiel včera spat? Bolo to 
vlastne už dnes ráno. Musel som si 
písal seminárku. Síce som o tom vedel 
už vyše mesiaca, ale ved vieš, kto by 
sa s tým trápil tak skoro. A to som ju už 
mal odovzdat minulý týždeň. Ha, urobil 
som sa chorý. Dúfam, že ten docent 
nezbadá, že som to odpísal z jeho 

knihy. Ved to určite ani nebude čítal. 
Zbláznil by sa, keby mal prečítal stovku 
semináriek..." A takto to išlo celou ces
tou. Dozvedel som sa, ako správny štu
dent študuje, ako správne  "vypiecť' 
s prednášajúcimi, kde sa dajú zarobiť 
dobré prachy. Vecf študent si musí 
privyrobit... Okrem toho už viem, ako sa 
zle vodí dnešným študentom, koľko sa 
od nich vyžaduje, akl sú vlastne chudá
ci, lebo musia míňať veľa peňazí na 
"študentský život'. Nakoniec som to 
prežil. Ked sme vystupovali z vlaku, 
ešte sa ma spýtal: "Ozaj, čo hovoríš na 
tie pôžičky. Ja si to chcem vybavit. Ked 
ju dostanem, budem si to odkladal, 
dám to do banky s čo najváčším 
úrokom. Alebo to využijem nejako ináč.' 
Nezdržal som sa: "Potrebuješ to vôbec? 
Nemyslíš, že iní to potrebujú viac?' 
Odpoveď sa dala čakal "Čo si blázon? 
Kde žiješ? Ked núkajú tak ber!' 

-a/-

Študentské pôžičky 
Ešte minulý rok v novembri sme sa 

dozvedeli, že máme možnost vybaviť 
si študentskú pôžičku. Mesačne 
2 0 0 0  Sk. Mnohí sme hneď zahorúca 
napísali žiadosť a niektorým sa túto 
pôžičku podarilo aj dostať. Boli sme 
zvedaví, ako chcú požičané peniaze 
využit. 

K. L., FiF UK, 3. ročník: 
Tento rok som nedostala internát, tak

že peniaze mi prišli vhod. Podnájom, 
kde bývam, je drahý a doteraz som si 
naň zarábala brigádami. To však zna
menalo, že som mala menej času na 
štúdium. Okrem toho si chcem kúpiť 
veľa kníh . 

В. Т., FTVŠ UK, 2. ročník: 
Na oblečenie. Vecf je to hrozné. Ak sa 

chce človek normálne obliecť, potrebuje 
na to viacej ako má... Chcem si ešte 
vytvoriť aj vhodné prostredie okolo seba. 

• • •  
V. A., EF UK, 4. ročník: 
Mojím dávnym snom je tmavomodrá 

bielizeň od Palmersa a dlhá ryšavá 

parochňa. Tieto dve veci by som chcela 
kúpiť z pôžičky a ešte. pravdaže, aj lite
ratúru ku štúdiu. 

*3* *•* *•* 
J. S., FIF UK. 1. ročník: 
Použijem ich na živobytie, ktoré je tu 

v Bratislave dosť drahé a nejakú časť 
z pôžičky budem dávať rodičom. Za to. 
že ma vychovali." 

A. C., MF UK, 3. ročník: 
Chystám sa kúpiť si psa, aljašského 

malamuta. Ďalšie peniaze využijem na 
jeho stravu. 

P. K., PeF UK, 4. ročník: 
Každý mesiac si kúpim jednu akciu 

Šarišského pivovaru. Dúťam, že do kon
ca môjho štúdia sa stanem majiteľom 
tohto pivovaru. 

Ako vidíte, úmysly s pôžičkou mali 
účastníci ankety rozličné, ale všetci 
sa zhodli v tom, že okrem "nakúpenia 
snov" potrebujú peniaze I na študijnú 
literatúru, zaplatenie internátu a iné 
podobné veci. ( d o b  f á b )  

I/VFO&IOC 

• Na štúdium britského parla
mentu sa môžu tešiť desiati 
najlepší študenti politologie FiF 
UK, ktorf pocestujú do Londýna 
o necelý rok. 

• Azda chrípková epidémia 
zavinila, že decembrovej akcie 
Darujte nádej, darujte krv! sa 
na F iF  UK zúčastni lo len 
dvanásť dobrovoľných darcov. 

Odber krvi  sa zopakuje vo 
ťebruári. 

• Po úspešnej  besede 
Emócie, čo s nimi? bude na 
farmácii aj vo februári pokračo
vať cyklus prednášok o etike, 
morálke a psychológii. K prob
lému lekárskej etiky sa vyjadri 
MUDr. Stanislav Rakús. 

• Divadelná skupina MIMO 
pripravila počas adventných 
večerov niekoľko stretnutí 

s mladými. Ich spoločnou 
témou bola cesta od sebakla
mu k sebapoznaniu. 

• Pár Andrea Bednářová -
Dominik Solár si vytancoval 
putovný Pohár dekana MFF na 
novembrovej beánii v PKO. 
Súťažilo sa vo valčíku, polke, 
čača a jive. 

• Počas študentských Vianoc 
sa v klube E L A M  konala 
diskotéka, ktorej zlatým klincom 

bolo, okrem rozdávania dar
čekov a dobrej zábavy až do 
rána, tanečné vystúpenie strip
térky. 

• Bil iard si môžete prísť 
zahrať vždy v stredu a piatok 
večer do (dubu Unie v Mlynskej 
doline. 

• Na priaznivcov nezávislej 
hudby aj počas skúškového 
obdobia - každý štvrtok - čaká 
klub Zelený jašter. 

Túto stranu pripravili študenti katedry žurnalistiky FiF UK pod vedením Ivana Aľakiu 


