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VALNÉ ZHROMAŽDENIE UNICA
Univerzita Komenského privítala v dňoch
21. - 23. marca 1986 zvlášť významných hostí •
rektorov a prorektorov univerzít európskych
štátov, členov združenia UNICA, ktorého cie
ľom je vzájomná spolupráca a koordinácia
vedeckovýskumnej a pedagogickej činnosti.
Do zoznamu 24 členských prestížnych európ
skych univerzít pribudla pred dvomi rokmi aj Uni
verzita Komenského a prvý raz mala tú česť prip
raviť Valné zhromaždenie združenia. Do Bratisla
vy pricestovali najvyšší predstavitelia: University
ot Amsterdam, Freie Universität Berlin, Free Uni
versity ot Brussels, Eötvös Lorand University
ot Budapest, University College of Dublin, Uni
versity of Lausane, University of Lisbon, Autono
ma University of Madrid, Complutense University
of Madrid, University of Oslo. University Paris VI,
La Sapienza University Roma, Terza University
of Roma, University of Stockholm, University
of Vienna, University of Warsaw, University of Co
penhagen. Program rokovania bol, okrem analý
zy vedeckovýskumných programov UNICA a administratívno-organizačných
otázok
činnosti
združenia, zameraný aj na viaceré problémy tý
kajúce sa postavenia univerzit v európskom
transformačnom procese a na bližšie oboznáme
Z pohtadu
našej univerzity
k najdôležitejším bo
nie
sa s Univerzitou
Komenského.
dom rokovania patrili vedeckovýskumné projek
ty, gestorované a financované UNICA, oficiálne
riešené niektorou z členských univerzít a prístup
né aj pre Univerzitu Komenského. Nemenej
významné boli rozhovory týkajúce sa projektov
financovaných Európskou úniou, do ktorých sme
doteraz nemali prístup. Vďaka nášmu členstvu
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v UNICA budú mať naši pracovníci možnosť za
členiť sa do takých projektov EÚ ako sú napr
Erasmus, Socrates a Lingua.
Záverečný program valného zhromaždenia
patril stretnutiu s predstaviteľmi fakúlt a akade
mickej obce UK. Program bol orientovaný na
informácie o Univerzite Komenského a na spo
ločné problémy európskych univerzit Z diskusie,
do ktorej sa aktívne zapojili aj predstavitelia fa
kúlt, vyplynula potreba riešiť na európskej úrovni
otázku kreditového systému, ktorá, ako sa uká
zalo, predstavuje problém nielen na Univerzite
Komenského a slovenských vysokých školách,
ale aj na iných európskych univerzitách. Preto
UNICA sa rozhodla zaradiť tento problém na
svoje naibližšie zasadnutie a navrhnúť vypraco
vanie projektu, ktorý by zjednotil plány výučby
v jednotlivých študijných odboroch, aby boli
medzi európskymi univerzitami navzá|om kompa
tibilné.
Valná zhromaždenie UNICA usporiadaná
Univerzitou Komenského bolo mimoriadne
prestížnym medzinárodným podujatím. Histó
ria našej univerzity nepamätá, že by sa počas
jedného podujatia zišlo sa na Jej pôde tolko
oficiálnych predstaviteľov európskych vyso
kých škôl, tolko rektorov a prorektorov univer
zít. Bola to nesmierne vzácna príležitosť k nad
viazaniu nových priamych kontaktov, k množ
stvu stretnutí a rozhovorov na akademické té
my. O tfalší krok sme sa priblížili k projektom
Európskej únie, začlenili do projektov UNICA,
pomohli Iniciovať riešenie spoločných problé Prezident UNICA prof. Georges
rektor bruselskej univerzity pn
mov európskeho vysokého školstva.
(Jh) Pamätnej knihy UK

Novovymenovaní profesori
Prezident SR Michal Kováč odovzdal dňa 28. marca 1996 na Bratislavskom hrade
vymenovacie dekréty 27 novým vysokoškolským profesorom Na slávnostnom akte sa
zúčastnila ministerka školstva SR Eva Slavkovská, predseda Akreditačnej komisie poradného orgánu vlády SR Ján Kačala a cfalší hostia
Novými profesormi Univerzity Komenského sa stali:
Doc. PhDr. Jozef Pšenák, CSc., FIF
Doc. PhDr. Eva Tandlichová, CSc., FIF
Doc. PhDr. Jaroslav Martinka, CSc., FIF
Doc. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc., JLF
Doc. Ing. Th Dr. Jozef Kutarňa, RKCMBF
Novým profesorom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v dálšej vedeckej
a pedagogickej práci.

VERHAEGEN,
podpise do
foto SÁM E LA
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Všetky veci majú svoje hlboké tajomstvá a je na člo\xku, aby ich
preskúmal.
G. Plfnius Secundus

•Spomienka na prvého dekana
LF UK
•Hlási sa katedra žurnalistiky

UNIVERZITA KOMENSKÉHO
Je najúspešnejšou slovenskou vysokou školou v programe TEMPUS
Program TEMPUS vznikol v máji 1990 z iniciativy Rady ministrov Európskeho spoločenstva na podporu rozvoja vysokých škôl v štátoch
strednej a východnej Európy Ihneď po vyhlásení programu sa do neho zapojila aj Univerzita Komenského Na úspešnosť našich
projektov v programe TEMPUS sme sa opýtali riadltelky národnej agentúry programu TEMPUS PhDr. Viery Farkašovej, CSc.
- Univerzita Komenského je najúspešnejšia spomedzi slovenských
vysokých škôl zapojených do programu TEMPUS. Má najvyššie percento
úspešnosti v pomere podaných a prijatých projektov. Zapojila sa do
programu v rôznych odboroch • výučbou jazykov počnúc až po prírodné
vedy. V rámci programu TEMPUS absolvovalo od roku 1990 vyše 400
študentov U K 3 - 10 mesačné študijné pobyty v krajinách Európskej únie.
Niektoré fakulty UK získali aj mimoriadne prístrojové vybavenie, napríklad
matematicko-fyzikálna, prírodovedecká a filozofická fakulta. V súčasnosti
spracovávame podrobnejší prehľad o participácii a úspešnosti jednotli
vých vysokých škôl a fakúlt v programe TEMPUS.
• Projekty, prihlasovaná do programu TEMPUS, by sa mail vlazaf
k tzv. prioritným oblastiam. V kuloároch sa hovorí, že určeni priority
často nezohľadňujú špecifiká a aktuálne potreby Slovenska, a že pri
hodnotení projektov prevládajú názory zahraničných expertov, nepoznajúclch naše potreby. Ako sa teda stanovujú priority programu
TEMPUS a ako prebieha hodnotenie projektov ?
• Prioritné oblasti, v ktorých sa majú realizovať projekty programu
TEMPUS, vypisuje pre každý akademický rok Ministerstvo školstva SR
v nadväznosti na stratégiu programu PHARE. Teda tieto priority sú pripra
vované na Slovensku a každoročne okolo ich výberu prebieha bohatá
medzirezortná diskusia. Chápem, že sa ohradzuiú vždy tí, ktorých priorita
nie je zaradená - napr. vaši prírodovedci. Program Tempus je však vytvo
rený na skvalitnenie vysokoškolského štúdia a jednou zo zásad ie, že ne
budeme skvalitňovať to, čo je výborné. A vaši prírodovedci a informatici -

to je špička. Terajšie priority sú stanovené tak. aby sa, okrem iného,
posilnili humanitné projekty. Napríklad jedna z priori sa týka sociálnei
práce - neprišiel však žiaden projekt, ani z Univerzity Komenského. Že by
ste mali tak slabých sociálnych vedcov ?
• A ako je to s hodnotením projektov ?
- Na hodnotení jednotlivých projektov sa podieta|ú približne z polovice
tak zahraniční, ako aj naši odborníci. Na hodnotenie vysoké školy nomi
nujú svojich expertov a prísne sa samozrejme sleduie. aby expert nehod
notil projekt vlastnej školy.
• Už sú pripravené nové programy - SOCRATES a LEONARD. Bu
deme sa môcf do nich zapojit ?
- Ide o nové programy Európskej únie, ktoré vychádzajú z doterajších
programov ERASMUS a COMET a sú určené len pre krajiny Eurôpskei
únie, kedíe sú platené z ich spoločného rozpočtu Bolo už odsúhlasené,
že do nich môžu vstúpiť a| asociované krajmy EÚ, teda aj Slovensko Ale
akou formou a za akých podmienok ešte nie je celkom jasné V dohlad
nej dobe by mala naša vláda rozhodnúť, akým finančným podielom sa
SR na programe zúčastní Je tu však ešte ieden problém, a to systém vý
učby. Oba programy sú zamerané na študentskú mobilitu a predpokla
dom našej participácie je kompatibilita štúdia, teda realaácia k rednového
systému výučby Zatial nie všetky naše vysoké školy sú v tomto smere
kompatibilné so zahraničnými, čo bude mať vplyv na c h šance zapojí sa
do týchto nových programov.
(jh)

Po návrate z viedenskej výstavy
V zahraničí sa každý rok koná nespočetné množstvo výstav, trhov, veltrhov poskytujú
cich informácie o možnostiach vyššieho štúdia na rôznych typoch škôl, o výchovnovzdelávacích aktivitách i neškolských inštitúcií a organizácii, o službách medzinárod
ných agentúr, ponúkajúcich špecifické študijné programy, vrátane jazykových a pod
Hlavným motívom týchto podujatí je pomôcť najmä maturujúcej mládeži a jej rodičom
a pedagógom orientovať sa v rôznych študijných smeroch, vzdelávacích ponukách
a uľahčiť im tak proces rozhodovania o vofbe budúceho povolania, prípadne prispieť
k uspokojeniu individuálnych študijných a vzdelávacích záujmov. Isteže, nezanedbateľný
pre zúčastnené subjekty je aj komerčný efekt - získať pre seba čo najviac študentov.
Na Slovensku sa zatiaľ podobné podujatie neorganizuje. Merané kilometrami, najbližší
veltrh študijných a pracovných informácií sa pravidelne koná vo Viedni. Aj v marci tohto
roku hostila viedenská Stadt halle na 11. ročníku Informačných trhov o vysokých školách
približne 164 vystavovateľov, z toho 33 mimorakúskych, medzi nimi aj dvoch reprezen
tantov Slovenska - Univerzitu Komenského a Ekonomickú univerzitu. Počas štyroch dní
bola výstava otvorená denne od 9,00 do 18,00 hod a jej bránami nepretržite prúdili zá
stupy mladých ľudí. Ich záujem sa, pochopiteľne, sústreďoval predovšetkým na rakúske
vzdelávacie inštitúcie. Medzi návštevníkmi nášho stánku prevažovali študenti, ktorí boli
nejakým spôsobom spätí so Sloven
skom, napríklad rodinným pôvodom,
alebo mladí ľudia, majúci záujem študo
vať slovenčinu. Všetkým sme ponúkli
aktuálne informácie v nemčine i anglič
tine o fakultách, študijných odboroch,
0 možnostiach a konkrétnych podmien
kach štúdia na našej univerzite Expozí
ciu Univerzity Komenského navštívili
1 vzácni hostia - prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc., veľvyslanec SR v Rakúsku a
doc. RNDr. Florián Žigrai, CSc., riaditeľ
pobočky Rakúskeho ústavu pre východ
nú a juhovýchodnú Európu v Bratislave.
I keď náš stánok nebol permanentne
obliehaný dôležité je, že spolu s reno
movanými európskymi univerzitami sa
na veľtrhu dôstojne prezentovala aj Uni
verzita Komenského, čo určite prispelo
k upevneniu našej pozície v povedomí
nielen rakúskej, ale i medzinárodnej ve
rejnosti
Mgr.J. Hlnnerovi
Oddelenie vzťahov a verejnotíou RUK
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Rektor UK prot. Švec sa stretol
s prezidefltBBi Raiotskel republiky
ir. Klestilo*!
Pn príležitosti slávnostne) promócie
najúspešnejších študentov Univerzity vo
Viedni, ktorá sa uskutočnila dňa
12.3 1996 pod záštitou spolkového pre
zidenta Rakúskej
repubfiky
pána
dr. Thomasa Klestila, sa p. spolkový
prezident Klestil stretol v osobitnom
rozhovore s rektorom Univerzity
Komenského v Bratislave pánom
prof. Jurajom Švecom.
V

rozhovore

rektor

Švec

vyjadri)

poďakovanie prezidentovi Rakúskej republfcy za podporu, ktorú táto krajina
poskytuje akademickým mobilitám ufiitelbv a Študentov slovenských a rakús
kych vysokých škót v rámci projektu
Rakúsko-Stovansko programu CEEPUS
a formou osobitných rakúskych štipen
dií slovenským študentom V odpovedí
pán prezident Klestil pána rektora Ôveca uistil. Že napriek úsporným opatre
niam vlády Rakúskej republiky, ktoré sa
nevyhnú

ani financovaniu vysokých

šk6l, budú projekty medzinárodnej spo
lupráce vysokých Škôl naďalej prioritami
rakúskej vtády Prezident Klestil zdôraz
nil, že Rakúsko bude i naďalej podporo
vať cestu Slovenskej republiky k demo
kracii a k Európskej únii.

KLASIFIKÁCIA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV
A ŠPECIALIZÁCIÍ UKONČENÁ
V priebehu posledných piatich rokov
došlo ne fakultách k podstatným zmenám
v repertoári študijných odborov, k vzniku
nových, žiadaných na trhu práce a k útl
mu niektorých menej atraktívnych. Novovzniknuté študijné odbory si vyžadovali aj
zmeny Štatútu UK a to už bol zloiiteßi
problém. Preto vedenie UK v druhom
funkčnom období rektora šveca už začiat
kom roku 1994 stanovilo za jednu z rozvo
jových priorít svojej práce vypracovanie
nového zoznamu študijných odborov UK
Tepy mimoriadne náročnej úlohy sa ujal
prorektor pre rozvoj UK prof. Ing. F. Devín
sky, DrSc. Vo februári 1996 $a poslednýkrát zišla odborná komisia Vedeckej rady
UK, v ktorej boli zastúpení prorektori UK pre pedagogiku, pre vedu a pre roz
voj s dekanmi príslušných fakúlt a prizvanými odborníkmi, aby s konečnou
platnosťou dohodli formuláciu študijných odborov a špecializácií tak, ako
ich rektor UK predloží akademickému senátu univerzity. Dňa 20. marca 1996
Akademický senát UK schválil návrh študijných odborov ako zmenu štatútu
UK. O priebehu prác na projekte, o výsledkoch a nových poznatkoch
sme hovorili s prorektorom pre rozvoj UK prof. Devínskym.

- Najskôr bolo potrebné zmapovat jestvu
júce Studijné odbory, ich prípadnú duplici
tu a uskutočnrt analýzy matriky diplomov.
Pomerne dlho trvalo, kým sme sa s fakulta
mi dohodli na definícii študijného odboru
ako organizačnej tormy štúdia, ktoré je
postavené aspoň na jednom vednom resp.
umeleckom odbore, alebo integruje v sebe
viac vedných, umeleckých odborov. Po vy
jasnení si definície a na základe analýzy fa
kulty upresnili študijné odbory, niektoré
z nich preklasifikovali na špecializácie, čo,
nazdávam sa, veci iba prospelo.
•KoIVo teda má dnes univerzita študij
ných odborov ?
- Na rozdiel od roku 1991, kedy sme
registrovali 55 študijných odborov, máme
ich v súčasnosti 76, z toho 58 magister
ských a 18 bakalárskych. Súčasne fakulty
vykazujú 140 špecializácií. To znamená, že
pribudlo 21 študijných odborov a len 3 za
nikli. Pri kreovaní nových študijných odbo
rov sa fakulty nevyhli duplicite - máme
dnes 8 študijných odborov duplicitných, čo
síce nie je veľa, ale je potrebné sa tým
zaoberať. Ide o prekrývanie sa študijných
odborov medzi filozofickou a pedagogic
kou fakultou a v jednom prípade medzi
fakultou telesnej výchovy a športu a peda
gogickou fakultou.
•Každý študijný odbor musí byť garan
tovaný profesorom, každá špecializácia
profesorom alebo docentom. Je toto kri
térium splnené ?
- S prekvapením sme zistili, že obavy
z nedostatku garantov študijných odborov,
zapríčinené permanentným únikom odbor-

niVov, neboli opodstatnené a že všetky
fakulty si tento problém vyriešili. Zo 142
profesorov UK je garantmi len necelá polo
vica, presne 64. Takže by sa mohlo zdať,
že máme rezervy. Skutočnosť je však iná.
Rezervy sú väčšinou na fakultách s príro
dovedným zameraním. 2iadne rezervy nie
sú na humanitných fakultách a sú odbory,
ktoré sú garantované profesormi staršími
ako 63, 65, ba i 77 rokov. Garantov nad
63 rokov máme 13, čo je takmer 20 % cel
kového stavu. Najhoršia je situácia na
FTVŠ, kde obaja garanti majú 64, resp.
65 rokov, na evanjelickej fakulte s tromi 65,
69 a 77-ročnými garantmi a na filozofickej
fakulte, kde z 20 garantov má 6 viac ako
63 rokov. Viac ako vek týchto profesorov je
však alarmujúca skutočnosť, že prakticky
niet za nich náhrady a vo väčšine prípadov
sa ani v blízkej budúcnosti inaugurácie
neočakávajú.
•S definovaním študijných odborov
a najmä v súvislosti s krlteriálnym dele
ním rozpočtu je dôležitá otázka aj ich nákladovosti. Pokúsili ste sa zlsttť, aké sú
v rámci jednotlivých študijných odborov
reálne finančné náklady na jedného
študenta ?
- Pôvodne aj tento problém bol súčasťou
nášho projektu. Ukázalo sa však, že v tejto
fáze je stanovenie nákladovosti štúdia veľ
mi komplikované a že bude potrebné prijať
spoločnú metodiku výpočtu. Preto gre
miálna porada rektora odporučila, aby sa
táto problematika oddelila od komplexného
posudzovania projektu a spracovala sa
v dalšej etape.
(Jh)

Jedna otázka pre dekana FM UK
doc. Ing. Jána Rudyho, CSc.

Zahraničie si žiada
študijné programy
fakulty managementu
Pred krátkym časom dostala Fakul
ta managementu UK dve zaujímavé
ponuky od zahraničných univerzít,
aby pre nich pripravila študijné prog
ramy. Môžete nám poskytnúť bližšie
informácie ?
- Fakulta managementu UK dosiahla
za päť rokov svojej existencie stupeň
rozvoja, že na rozdiel od minulosti,
kedy chodili na študijné pobyty do
zahraničia naši učitelia, aby získali poz
natky o činnosti vysokých škôl vo
vyspelých krajinách, dnes oslovujú
zahraničné univerzity nás, aby sme
pre nich pripravili učebné programy.
V súčasnej dobe máme dve konkrétne
požiadavky na zabezpečenie študij
ných programov - od Fakulty manage
mentu pittsburgskej univerzity a od
Fakulty managementu dánskej univer
zity v Esbjergu. Požiadavka zo Spoje
ných štátov sa týka obsahového zabez
pečenia kurzu Organizational Behavior,
ktorý je určený pre vrcholových ma
nažérov slovenských podnikov. Ges
torom celého programu je University
of Pittsburgh a Ekonomická univerzita
v Bratislave. Naša fakulta zabezpečuje
tento kurz v rámci spoločného pro
gramu.
V druhom prípade ide o dánsku
univerzitu v Esbjergu, ktorá sa na nás
obrátila s požiadavkou, aby sme umož
nili ich študentom absolvovať časf
štúdia na našej fakulte. Pripravili
sme učebný program a v súčasnosť
máme na fakulte v bakalárskom štúdiu
na dobu jedného semestra 20 dán
skych študentov. Výučbu v anglickom
jazyku zabezpečujú predovšetkým naši
slovenskí pedagógovia, iba malá
časť programu je pokrytá zahraničnými
učitefmi fakulty Pre budúcnosť uvažu
jeme s rozšírením štúdia na dlhšie
časové obdobie a pre väčšiu skupinu
študentov, kecľže predbežný záujem
registrujeme aj od niektorých dalších
dánskych vysokých škôl, ako aj zo
Švédska.
Ďalej bola naša fakulta požiadaná
zo strany programu PHARE, aby
sme pripravili vzdelávacie kurzy pre
vrcholových manažérov slovenských
podnikov podlá jednotlivých lokalít Slo
venska Prvé dva kurzy sa uskutočnia
v priebehu mája Vzhladom na to. že
chceme výjsť v ústrety záujemcom
z celého Slovenska, prvý kurz sa
uskutoční v Komárne, druhý v Stare)
Turej. V budúcnosti uvažujeme roz
šíriť ponuku aj pre dalšie kvality Slo
venska
(ih>
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Pod názvom "Vedy o športe" sa dňa 27.2.1996 uskutočnil v aule FTVŠ vedecký seminár, na ktorom sa stretli vedecko-pedagogickí pracovníci z viacerých telovýchovných katedier vysokých škôl a pedagogických fakúlt spolu s odborníkmi FTVŠ UK.
Cieľom seminára bolo podčiarknuť skutočnosť, že sa začína epocha novokreujúcej sa skupiny vedných odborov "vedy o Sporte od
ktorých sa bude odvíjať cíalšie formovanie aj základného pedagogického vzdelávania, postgraduálnej prípravy, kvalifikačný rast vráta
ne habilitačných a inauguračných konaní.
Spoločenská revolúcia primäla aj nás
zamyslieť sa nad obsahom a zmyslom
vedy, našich bádateľských trendov,
nad našim postavením v o vedeckej
*
komunite, nad potrebou presadiť sa ||||
a získať šancu na svojbytné uplat
nenie.
Po viacerých rokoch hľadania svojej
"parkety* v systéme vied, začali sme
konštituovať samostatnú skupinu vedných
odborov. Nahradili sme pojem telesná kul
túra pojmom šport, resp. vedy o športe.
Definovaním obsahu tohto pojmu sa nám
vytvoril priestor na stanovenie predmetu
vedy a ujednotenie chápania celého systé
mu vedy v športe. Ako základ sme použili
definíciu športu v Európskej charte o špor
te z r. 1922: "Šport zahrňuje všetky formy
pohybovej aktivity, ktorých cieľom je pros
tredníctvom príležitostnej alebo organizo
vanej činnosti preukázať alebo zvýšiť
telesnú zdatnosť a duševnú pohodu (Udí,
formovať sociálne väzby alebo dosiahnuť
výsledky v súťažiach na všetkých stup
ňoch".
Východiská pri konštituovaní systému
"vied o športe" môžeme zhrnúť do týchto
poznatkov:
1. existencia pojmu šport a presadzova
nie tohto pojmu vo svetovom športovom
hnutí (tendencie zjednocovania sa v Euró
pe),
2. súčasný rozvoj teórie a praxe športu
(množstvo jestvujúcich vedeckých štúdií,
výskumných úloh, uplatňovaných poznat
kov v telovýchovnej a tréningovej praxi do
ma i v zahraničí,
3. realizácia rôznych vedeckých seminá
rov, publikovanie názorov vo vedeckých
časopisoch,
4. vedecké konzultácie na SAV a pred
SKVH k súčasným tendenciám koncipova
nia vedných odborov, ich zaradeniu a čí
selnému vyjadreniu,
5. konštatovanie, že spoločenský jav
"šport" nemá vlastný, samostatne kodifiko
vaný vedný odbor a je potrebné hľadať je
ho zaradenie v číselníku DERPI,
6. fenomén šport je natoľko silný, dosta
točne argumentačný a špecifický, že vyža

- prispôsobiť študijné odbory a profiláciu našich absolventov rozvoju ved
ných odborov.
Výsledkom práce je vytvorenie sys
tému "vedy o športe", konštltuovanéI I ho v podobe: športová klnantropotógia, športová edukológla a športová
humanistika.
Športová kinantropológla je veda
o vnútorných predpokladoch a vonkajších
formách prejavu motoriky človeka, ich
štruktúre a vývoji. Skúma vnútornú podmienenosť a prejavy motoriky človeka, jej
genetickú determináciu, štrukturálnu faktorovú výstavbu motoriky, biomechaniku po
hybovej činnosti, predikáciu a prognózu
motorickej výkonnosti
Športová edukológla je veda o výchove
a vzdelávaní, o ich pôsobení na telesný,
funkčný, motorický, psychický a sociálny
rozvoj človeka v športe a prostredníctvom
športu. Predmetom skúmania je tvorba,
realizácia a vyhodnocovanie učebných
a tréningových plánov, programov pohy
bového režimu, výchovno-vzdelávacích
proces, proces telesného a pohybového
zdokonaľovania v systéme celoživotného
duje vlastný vedný systém a vedné
vzdelávania kvalifikovaných odborníkov
odbory,
pre šport na rôznych úrovniach
7. rozvoj vedného odboru zvyšuje úroveň
športová humanistika ie veda o indivi
poznávania.
duálnych a spoločenských javoch v športe
Na základe týchto poznatkov pracovná
v ich historickej, genetickej reálne) a prog
skupina v zložení prof. Sýkora, prof. Ma
nostickej dimenzii. Predmetom skúmania je
cák, prof. Havlíček, prof. Hrčka, prof. výskum športovej inteligencie, sociálneho
Štulrafter, doc. Kasa, doc. Korček, doc. správania sa človeka v psychologicky a so
Zrubák, doc. Labudová, doc. Junger ciálne náročných záťažových situáciách
a prof. Sabol vytvorila základy pre defi Sebarealizácia Itidského ega v mnohotvár
novanie samostatného vedného systé nom prostredí športu, v sociálnom vývoji,
mu a jeho vedných odborov. Medzi hlav životnom štýle, ekosystéme, v aktuálnej
né úlohy a etapy práce patrilo:
prognostike, atd.
Vývoj sa vo vede nedá zastaviť a preto aj
- definovanie globálneho pojmu pre vedné
tento proces nemôžeme považovať za
odbory o športe,
- zaradenie skupiny vedy o športe do sús ukončený. Pred nami stoja úlohy ďalšieho
skvalitňovania nášho vedného systému,
tavy vied,
- definovanie vedných odborov v skupine čo je nevyčerpateľná príležitosť pre nás
všetkých
vedy o športe,
- pripraviť zmeny študijných odborov PGŠ,
Doc RNDr. A. Zrubák, CSc.,
- prispôsobiť kodifikáciu odborov pre me
dekan FTVŠ UK
Doc. PhDr. J. Labudová, CSc.,
novanie docentov, inauguráciu profeso
prodekanka pre vedu
rov a vedeckú hodnosť DrSc.,

Konferencia univerzít tretieho veku
Rok 1996, ktorý j e vyhlásený za Rok celoživotného vzdeláva
nia, j e vefmi podnetný aj pre univerzity tretieho veku Pri tejto
priežtostí, aie aj vzhľadom na skutočnosť, že si slovenské
univerzity tretieho veku pripomínajú 5. výročie svojho vzniku,
uskutočnila sa dňa 2 0 marca na pôde Vysokej školy poľnohos
podárskej v Nitre t konferencia univerzít tretí вПо veku na Slo
vensku pod názvom "Medzigeneračné problémy vzdelávania".
Hlavné referáty, ktoré predniesli naši a zahraniční odborníci, sa
zaoberali systémom a formami celoživotného vzdelávania v rám
ci univerzít tretieho veku na Slovensku, ako i európskymi skúse
nosťami pri organizovaní celoživotného vzdelávania. Zvláštna
téma bola venovaná štúdiu seniorov v Rakúsku, osobitne v pod
mienkach Viedne, ktorú predniesol Dkfm. Horst Leonhard.
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Konferencia poukázala na ďalšie možnosti rozširovania foriem
a metód práce so star&'mí študentmi, ktoré sú vfiak v podmien
kach jednotlivých UTV na Slovensku závislé na priestorových,
personálnych a hlavne finančných podmienkach.
Za Univerzitu tretieho veku pri UK sa na konferencii zúčastni
Mgr Hrapková, doc- MUDr, Motejová, CSc., a 25 poslucháčov
UTV, ktorí sa tiež aktívne zapojili d o diskusie. Konferencia mala
velký význam pre rozširovanie vzájomných kontaktov, prehĺbe
nie informovanosti medzi univerzitami a hlavne iniciovala ďalšie
možností celoživotného vzdelávania našich občanov vyôäieho
VÔKU

Mgr. Nadeida Hrapková
tajomníčka UTV pri UK

"Diskut ujeme...
MFF UK a otázka zavedenia kreditového systému
z hľadiska sledovanej témy za najpodstat
Nasledujúce riadky sú krátkym príspevkom
Niekolko poznámok k diskusii
nejšie Otázka znie, čo sa dá urobiť, aby
do prebiehajúcej diskusie o tom, či zaviesť
o kreditovom systéme
sa tieto problémy ak nie odstránili, tak
alebo nezaviesť na našej univerzite kreditový
aspoň zmenšili. Odpoveď by sme ilustro
systém. Uvedomujeme si, že naše videnie
jednotlivých detailov tohoto problému vychádza zo situácie a skú
vali na systéme blokového štúdia v odbore matematika, ktoré na
senosti' na MFF UK a teda nemusí celkom zodpovedať situácii a
MFF UK beží už 5 rokov, a ktoré čiastočne rieši niektoré z uvede
skúsenostiam iných fakúlt. Napriek tomu sa však domnievame, že
ných problémov.
základná myšlienka príspevku by mohla byť akceptovateľná širšie.
Odstránenie prvého problému, teda úzke] špeclaltzovanosti,
V ďalšom pod "doterajším systémom štúdia" budeme rozumieť
sa dá dosiahnuť len zmenšením povinne) časti výučby v danej
systém založený na zásadách všeobecne používaných pred
špecializácii. Študijný program by však mal zabezpečiť, že štu
schválením nového vysokoškolského zákona v roku 1990. Po tak
dent po jeho absolvovaní nebude mať len základné vedomosti
mer šiestich rokoch platnosti tohoto zákona sa síce systém štúdia
z viacerých oblastí daného odboru, prípadne ďalšieho odboru,
na jednotlivých vysokých školách a fakultách zmenil (niekde viac,
ale že niektoré oblasti naštuduje aj hlbšie. Študent by však roz
inde menej), ale s výnimkou niekolkých prípadov nové študijné
hodne mal mat možnosť v rámci základného rozsahu výučby, kto
systémy prebrali základné znaky predchádzajúceho. Navyše
rý musí absolvovať, profilovať svoj študijný program po obsahovej
tieto aktivity neboli koordinované a v súčasnosti platí, že čo
stránke viac, ako je tomu doteraz. Na odbore matematika sme
fakulta, to iný systém štúdia.
tento problém riešili zavedením veľkých a malých blokov Veľký
Jednou zo základných charakteristík doterajšieho systému štú
blok predstavuje profiláciu študenta v jeho hlavnej špecializácii
dia je pevný študijný plán rozdelený obvykle do 5 ročníkov.
a malý blok umožňuje získať hlbšie vedomosti v ďalšej špecializá
V rámci tohoto študijného plánu si študent môže vybrať niektoré
cii, napríklad z oblasti informatiky alebo aplikácie matematiky
zameranie či špecializáciu, v ktorej získa pomerne hlboké vedo
v poisťovníctve. Okrem toho, pokiaľ študent splní len minimálne
mosti z úzkej oblasti daného odboru. Existujú síce výberové pred
požiadavky zvoleného velkého a malého bloku, ostáva mu v rám
nášky, ale v pomere k povinnej časti predstavujú len malý zlomok
ci rozsahu výučby, ktorý musí absolvovať, ešte priestor na výber
a často môžu byť volené len zo študovaného odboru, niekedy aj
predmetov z iných odborov na našej alebo na iných fakultách
priamo zo študovanej špecializácie. Tento systém na jednej stra
Ak chceme riešiť druhý problém, tj. umožniť študentovi re
ne umožňuje vychovať vysoko kvalifikovaných odborníkov, ktorí
gulovať si tempo svojho štúdia, musíme odpovedať na otázku,
sú však úzko zameraní, čo sťažuje ich uplatnenie v meniacich sa
koľko rokov môže študovat T áto otázka má viacero pod otázok
hospodárskych a spoločenských podmienkach. Inak povedané,
Jednou z nich určite je, koľko rokov je štát ochotný platiť štúdium
tento systém poskytuje len minimálnu možnosť individuálnej profikonkrétneho jednotlivca Ďalším problémom je, ako zabrániť vzni
lácie študenta.
ku "večných" študentov, inak povedané, ako kontrolovať postup
Ďalšou vlastnosťou doterajšieho systému štúdia je, že pevné
študenta v rámci daného študijného programu (stanovanie inter
rozdelenie predmetov študijného programu do jednotlivých roční
valov kontroly štúdia a minimálnych rozsahov povinnosti, ktoré
kov prakticky predpokladá rovnaké tempo štúdia u všetkých štu
musí v nich splniť). V tomto smere sme urobili isté minimálne
dentov, bez ohľadu na ich schopnosti a danosti. Pritom študenta,
úpravy pre všetky odbory na MFF UK, a to umožnením presunu
ktorému vyhovuje pomalšie tempo, nemožno len kvôli tomuto
2 povinností do dalšieho ročníka. Ďalej sme išli v odbore matema
považovať za horšieho, lebo často jeho poznatky sú trvácnejšie
tika, kde sú stanovené minimálne počty hodín vybraných blokov,
a kvalitnejšie.
ktoré si študent musí v jednotlivých ročníkoch zapísať. Je nám
Tretím hlavným problémom je obmedzená možnosť pružne
však zrejmé, že to nie je postačujúce riešenie.
prispôsobovať študijné programy meniacim sa potrebám trhu prá
Konečne tretí problém, možnosť pružnej reakcie na potreby
ce. Prakticky jedinou pružne realizovateľnou možnosťou v rámci
meniaceho sa okolia, má niektoré spoločné črty s prvým
tohoto systému je zaradenie nových predmetov formou jednotli
problémom. Ide totiž o to, aby systém štúdia umožňoval bez
vých výberových prednášok, čo však mnohokrát nestačí, lebo no
komplikácií a čo najrýchlejšie zaradiť do študijného programu
vá oblasť by si vyžadovala zaradenie bloku vzájomne prepoje
nové predmety, resp. skupiny predmetov, v ktorých sa javí po
ných foriem výučby.
treba výchovy odborníkov. Ako príklad, ktorý je však opäť len
Mohli by sme vymenovať aj cfalšie problémy, napr. otázku mobi
čiastočným riešením, môžeme uviesť už spomenutý malý blok po
lity študentov, ktoré so sebou doterajší systém štúdia nesie. Sús
istnej matematiky, ktorý v rámci existujúceho blokového systému
tredíme sa však len na tri doteraz uvedené, lebo tie pokladáme
bolo možné bez akýchkoľvek komplikácií zaradiť do systému štú
dia odboru matematika.
Po prečítaní horeuvedených riadkov vznikla otázka, kde ostal
kreditový systém, spomenutý v nadpise tohoto príspevku Odpo
veď spočíva v tom, že podía nášho názoru kreditový systém nie
je cieľ, ale len prostriedok, resp. nástroj. Nástroj na dosiahnu
tie cieľov, z ktorých niektoré sme sa snažili v tomto príspevku
uviesť. Predtým, ako začneme zavádzať a používať nejaký
nástroj, mali by sme mať jasné, čo chceme pomocou neho vy
rob«. Myslíme si, že to platí aj pre kreditový systém. Napriek
tomu, alebo práve preto, že kreditový systém sa vo svete
ukázal zatiaľ ako najvhodnejší prostriedok pre riešenie prob
lémov organizácie univerzitného štúdia, by sme pred jeho za
vedením na našej univerzite mali najskôr jasne a podrobne
definovať ciele, ktoré chceme pomocou neho dosiahnuť Táto
definícia cieľov, pokiaľ ju budeme schopní urobiť, nám totiž
podstatne pomôže pri riešení jednotlivých technických otázok
konkrétnej Implementácie kreditového systému na UK, o kto
rých by sme Inak možno dlho a bezúspešne diskutovali.
Doc. RNDr. Peter Mederty. C S c .
dekan MFF UK
Doc. RNDr. Pavel Súra, CSc.,
itudljný prodekan MFF UK
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Prof. DANIEL CARLETON GAJDUSEK
sa narodil 9.9.1923 v meste Yonkers, štát
New York. Jeho otec Karol Gajdusek po
chádza z kúpeľov Smrdáky v Senickom
okrese, odkiaľ ako mladistvý emigroval
pred I. sv. vojnou do USA. V 30-tych ro
koch Gajduskova rodina navštívila Sloven
sko, kde Carleton spolu s bratom ostali
niekolko mesiacov.
Štúdium medicíny ukončil prof. Gajdusek
na University of Rochester. Súbežne s lás
kou k vede sa venoval aj športu - horolezectvu a kanoistike.
V rokoch 1948-49 ako 25-ročný pracoval
na California Institute of Technology v ob
lasti medicíny a fyziky, kde pokračovala
jeho kariéra v oblasti medicínskeho výsku
mu. V postgraduálnom štúdiu v Kalifornii
a na Harvard University sa zameral na kli
nickú pediatriu a neurológiu.
V rokoch 1952-53 vstúpil do lekárskych
armádnych služieb s pracovným úväzkom
aj na Walter Reed Medical Service Gradua
te School ako výskumný virolog a získal
hodnosť kapitána. Jeho pracovné povin
nosti mu umožnili štúdium náhlych epi
demiologických problémov v exotických
a izolovaných populáciách v krajinách
Malajzie, Austrálie, Papua, Novej Guiney
a v bývalom ZSSR.
Už ako pracovník National Institutes of
Health pôsobil v rokoch 1955-57 v Austrálii,
kde počas 5-ročnej výskumnej práce iden
tifikoval chorobu "kuru", ktorá bola príčinou
vysokej úmrtnosti medzi kmeňmi na Papua
a na Novej Guiney.

Bádaním a výskumom prof. Gajdusek
dospel k záveru, že "kuru" ochorenie je in
fekciou pomalého vírusu, ktorý napáda
mozog a nervové centrá. Vznikol priestor
pre lekársky výskum oficiálne popísaný
v medicínskych žurnáloch ako "nekon
venčný vírus". Neskoršie sa toto ochorenie
podarilo dostať pod kontrolu, keď na odpo
rúčanie prof. Gajduseka boli eliminované
určité kanibalské rituály.
Za medicínsky výskum v oblasti nekon
venčných vírusov bola dňa 11.12.1967 Dr.
C. Gajdusekovi udelená Nobelová cena.
V dalších rokoch štúdia "nekonvenčných
vírusov" venoval sa prof. Gajdusek tiež
ochoreniu známemu ako Creutzfeld Jakob
ochorenie (CJD), ktoré má podobné cha
rakteristiky ako kuru. CJD sa objavuje vo
väčšine krajín sveta, avšak na Slovensku,
v Chile a medzi Líbyjskou židovskou popu
láciou v Izraeli je značne vyšší percentuál
ny výskyt úmrtia. Na Slovensku je to
predovšetkým v oblasti Oravy.
V súčasnosti prof. Gajdusek vedie labora
tórium pre pomalé a latentné infekcie
National Institute of Health v Bethesde
a naďalej je vysoký výskyt CJD na Sloven
sku stredobodom jeho záujmu. Dokumen
tujú to spoločné výskumné projekty a úzka
spolupráca so slovenskými vedeckými pra
coviskami.
Prof. Gajdusek získal mnohé ocenenia
a medaile Má niekolko čestných doktorá
tov a je čestným profesorom na viacerých
univerzitách a členom mnohých prestižných vedeckých inštitúcií.
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Prof Daniei Carleton Gajdusek v rozhovore s prezidentom SR M Kováčom
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35 ľúdských gliómových bunkových línií, čo
je vo svete najväčšia známa zbierka tohoto
typu nádorov a z Uppsaly sa dostali viace
ré z týchto línií do mnohých špičkových
svetových laboratórií.
V poslednej dobe vyvolalo velký ohlas je
ho zistenie UV-špecifických mutácií v p53
géne, čo bolo prvé poznanie spojitosti me
dzi ľudským karcinogénom a patognomickým poškodením DNA. Tento výskum
profesora Ponténa viedol k objavu poško
dených buniek v koži ako "submorfologických" prekurzorových buniek nádorov
Na začiatku svojej vedeckej kariéry sa kože.
Výsledky výskumov prof. Ponténa tvoria
venoval poznávaniu objektu svojich báda
obsah asi 250 pôvodných a frekventovane
teľských zámerov a v tejto etape popísal
citovaných prác vo vedeckých časopisoch,
vlastnosti chovania sa normálnych a nádo
rových buniek v in vitro podmienkach. Sú jednej monografie, učebnice nádorovej pa
tológie a mnohých prehľadných článkov
bežne so svetovými trendami sa dostal
V rámci svojej pedagogickej i vedecke]
z bunkovej úrovne výskumu na moleku
činnosti vychoval profesor Pontén velký
lárnu a v neskoršom období sa venoval
počet patológov a onkológov. Jeho labora
skúmaniu významu zmien vybraných onkotória boli vždy otvorené aj pre vedeckých
génov na premenu normálnej bunky na ná
pracovníkov zo Slovenska a vystriedali sa
dorovú. Tento logický sled bádateľských
v nich viacerí pracovníci bývalej Katedry
projektov vyústil v spolupráci s epidemiolo
onkológie a rádiológie Lekárskej fakulty
gickým výskumom do transferu niektorých
Univerzity Komenského a Ústavu experi
výsledkov z jeho základného výskumu do
mentálnej onkológie Slovenskej akadémie
prípravy preventívnych onkologických pro
vied. Sám profesor Pontén sa opakovane
jektov, ktoré boli nedávno prijaté Medziná
aktívne zúčastnil na viacerých medzinárod
rodnou úniou proti rakovine a majú sa
ných podujatiach na Slovensku. 0 jeho
začať realizovať v teréne
Velkú časť svojich výskumov realizoval na stálom vedeckom kontakte so Slovenskom
modeloch ľudských gliových buniek rastú svedčí aj 10 spoločných publikácií s vedec
cich v kultúrach. Založil a uchováva vyše kými pracovníkmi u nás.

Profesor JAN PONTÉN, M.D. sa narodil
11.5.1926. Titul doktora medicíny získal
v roku 1956 na Karolínska Institutet v Štok
holme vo Švédsku. Svoju pedagogickú
a vedeckú činnosť začal na Univerzite v Up
psale, kde sa stal v roku 1960 docentom
a v roku 1966 profesorom v odbore patoló
gie. V rokoch 1970-1972 bol riadnym profe
sorom v odbore nádorovej patológie na
Karolínska Institutet v Štokholme. Od roku
1972 až do roku 1992 bol profesorom
a vedúcim fakulty patológie na Univerzite
v Uppsale.

H O L D V E D E A GENIALITE
2 » prítomnosti prezidenta SR M. Kováča • manželkou, zástupcov štátne} »právy a zastupiteľského
zboru »a dňa 26. marca 1 » 6 uskutočnilo v Áut» Univerzity Komenského slávnostné zasadnutie
Vedeckej rady UK rozšírené o vedecké rady fakúlt UK, na ktorom bol# udelená čestné vedecká
hodnosť doktora medicíny dvom svetovým prominentom lekárskej vedy - nosftefovl Nobelove! ceny
za medicínu prof. Danielovi СагМспоИ Gsjdusskovi, M.D. z USA a prof. Janovi Pontónoví, M.D.,
zo Švédska.
Po slávnostnom akte so vzácni hostia podpísali v Rektorskej sieni do Pamätnej knihy UK
a v popoludňajších hodinách na póde Lekárskej fakulty UK, za velkého záujmu poslucháčov, predniesli
odborné prednášky.

S obdivom a úctou vzdávame hold vede p» .on q g u p e j v osobách našich dnešných laureátov a v duchu si
kladieme otázky o hranici Hidského poznávania У& v, súvisiace s významom vedy a vedeckého bádania pre
spoločensky pokrok. Veda nemóie byt úspešná bez úspešných vedcov, avšak nie každý vedec sa dopracuje
k objavu svetového významu Tí, ktorí vedeckému bádaniu zasvätili celý svoj život, sa často zamýšľajú nad tým,
v čom spočíva genialita najúspešnejších vedcov? Je vedecký objav dôsledkom šťastnej, náhodnej zhody okol
ností, alebo logickým vyústením vopred presne definovaného postupu? Kde sú garancie, že takto zvolený
postup privedie vedca k objavu ? Poznáme podmienky vedeckej práce, ktoré zaručujú úspech nášho bádania?
Vedecká práca nepozná hranice, je tým najslobodnejším, ale i najzodpovednejším povolaním^ Vedecký
problém sa nedá nadiktovat Matka príroda odpovie iba na správne položenú otázku. A túto otázku može položit
a hľadať na ňu odpoveď len intelektuálne a odborne pripravený vedec, ktorý je schopný percipovat a analyzovat
obrovské množstvo pertinentných informácii, hľadat logické súvislosti a na základe týchto analýz a syntéz
postavit vedecký problém
Prof. MUDr. Jural Švec, DrSc.,
rektor Univerzity Komenského

Prof Jan Pontén pri podpise do Pam at ne/ knihy UK

Nález meteoritu Rumanová
História nálezov a pádov meteoritov na
Slovensku zaznamenala do roku 1994 Štyri
meteority v nasledujúcich lokalitách:
Lenartov, západne od Bardejova. Ide o ná
lez v roku 1814. Jeden kus meteorického že
leza typu stredného oktaedritu mal hmot
nost 108,6 kg. Patril k prvým meteoritom, na
ktorých Wldmanstátten Študoval pomocou
leptania vyleštených plôch Ich Štruktúru.
NaJväčSÍ kus o hmotnosti 73,6 kg Je uložený
v zbierkach Národného múzea v Budapešti
Dtvtna, severozápadne od Žiliny. Kamenný
meteorit o hmotnosti 10,8 kg padol 24. júla
1837 o 11,30hod. Kus o hmotnosti 9,9 kg Je
uložený v zbierkach Národného múzea v Bu
dapeStl.
Oravská Magura, Južne od Námestova pri
obci Slanica. V rokoch 1830-1840 sa v tejto
oblasti naSlo mnoho kusov meteorického že
leza typu hrubého oktaedritu. Nezistili sa
však žiadne stopy kráteru, ktoré by nasved
čovali o dopade velkého celotvaru fažkého
meteoritu, lilo teda o dážď železných meteo
ritov. Zachovalo sa 150-300 kg a predpokladá
sa, že najmenej 1600 kg roztavili z nevedo
mosti miestni obyvatelia. Fakt, že Je to me
teorit, zistil Haldinger z viedenského múzea
v roku 1834. Najväčší kus o hmotnosti
45,5 kg Je uložený v zbierkach univerzity
v Túbingene.
Velké Borové, severozápadne od Liptov
ského Mikuláša, kde padol 9.5.1895 Jeden kus
kamenného meteoritu o hmotnosti 5,9 kg.
Uložený Je
v zbierkach Národného múzea
v Budapešti.
Prvý meteorit v tomto storočí na Sloven
sku sa našiel pri obci Rumanová. Počas ža
tevných prác v auguste 1994 sa zasekol do
nožov kombajnu, nie je však vylúčené, že
sem bol prenesený počas výkopu blízkeho
plynovodu. Tento mimoriadne ťažký kameň
hrdzavej farby, neobvyklý v chotári, kde sa
vyskytujú väčšinou biele křemene a sivé vá
pence, upútal Ing. Jozefa Tehlára, agronóma
miestneho družstva, ktorý ho odovzdal na
výskum.
Mineralogická a petrograflcká charakte
ristika nálezu z Rumanovej potvrdila, že
kle o meteorit Celková hmotnost meteo
ritu Je 4,3 kg pri rozmeroch 185 x 140 x
125 mm a hustote 3,53 g/cm 1 Meteorit Ru
manová Je silne zvetraný kameň s hojnými
povlakmi hydroxldov železa. Jeho povrch je

relatívne hladký. Na čerstvom lome a nareza
nej ploche, najmä v strednej časti, sú rozptý
lené rudné minerály kovového lesku slvobielej a bronzovej farby. Pri mikroskopickom
pozorovaní v prechádzajúcom svetle polari
začného mikroskopu sme našil guľaté, okolo
1 mm velké útvary nazývané chondruly. Výs
kyt chondrúl Je dôležitým poznávacím rysom,
lebo tieto sa v terestrických horninách ne
vyskytujú. Kamenné meteority, ktoré obsa
hujú chondruly, sa nazývajú chondrity a pat
ria k najrozšírenejším meteoritom. Naviac
v odrazenom svetle mikroskopu sme pozoro
vali hojné meteorické železo, s charakteristic
kými štruktúrami po leptaní zriedenou kyseli
nou dusičnou. Tieto dva údaje postačo
vali na potvrdenie skutočnosti, že ide
o kamenný meteorit-chondrit s vysokým
obsahom meteorického železa. Nasledova
li náročnejšie analýzy chemického zloženia
meteoritu a jeho fyzikálnych vlastnost/
v Geologických ústavoch SAV. Dionýza Štú
ra a Prírodovedeckej fakulty Univerzity
Komenského. Po potvrdení mimozemské
ho pôvodu kameňa z Rumanovej venoval
Ing. Tehlár meteorit Slovenskému národ
nému múzeu v Bratislave. Je prvým me
teoritom, ktorý sa našiel na našom území
a zostáva na Slovensku.
Minerály v meteorite Rumanová sme štu
dovali v prechádzajúcom a odrazenom svetle
polarizačného mikroskopu, v rladkovacom
elektrónovom mikroskope a ich chemické
zloženia poskytla bodová rôntgenová mlkroanalýza.
Zistili sme, že hlavnými minerálmi meteori
tu sú silikáty olivín a enstatlt (rombický pyroxén), ktoré sprevádza meteorické železo
a sulfid troilit Hydroxidy železa (geothit a IImonlt) sú produktami pozemskej premeny
meteorického železa, najmä kamacltu. V meteorickom železe sa leptaním preukázali
rôzne orientované Neumannove obrazce,
ktoré nasvedčujú deformácii v plastickom
stave. Ich vznik sa predpokladá v dôsledku
zrážky v medziplanetárnom priestore Ostat
né minerály sú zriedkavé.
Podb chemického a minerálneho zlože
nia patrí meteorit Rumanová k triede ollvínovo-enstatitových choodritov s vyšším
obsahom železa.
Petrologlcké štúdium, ktoré sa zaoberá
štruktúrou meteoritov ukázalo, že časť Štruk

Miesto nálezu meteoritu Na horizonte obec Sasinkovo, severne od Rumanovej
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túr Je pôvodná a časť z nich vznikla neskoršie
počas histórie meteoritu. Charakteristické sú
chondruly so zložitou vnútornou štruktúrou
nasvedčujúcou tomu, že boli taveninou, kto
rá bola náhie ochladená.
V meteorite Rumanová v prechádzajúcom
1 odrazenom svetle polarizačného mikrosko
pu vidieť početné chondruly o rozmeroch
0,1 až 2,5 mm. najčastejšie 0,5 - 1 mm velké
Prítomné sú všetky základné typy štruktúr
chondrúl: mlkrokryštallcká, radiálna, pruho
vaná, porfyrická a zrnitá. Väčšinou chondruly
pozostávajú z viacerých fáz Tvoria Ich agre
gáty enstatltu, olivínu a prípadne aj drobné
rozptýleného niklového železa a troilltu
Najväčšie chondruly tvoria mlkrokryštallcké
agregáty Jemnozrnného enstatltu. olivínu
a oiigoklasu. V niektorých choncirulách Je
možné pri použití väčšieho zväčšenia v rlad
kovacom elektrónovom mikroskope pozoro
vať postupnosť kryštalizácie
Základná hmota meteoritu obsahuje zrná
od 0,01 do 0,5 mm velké Nachádzajú sa
v nej predovšetkým z má olivínu a enstatltu
Rudné minerály vypĺňajú medzlzrnové pries
tory silikátových minerálov
Pôvodná štruktúra meteoritu je zmenená
a ovplyvnená dvomi druhmi premien, obvyk
le pripisovaným metamorfóze a nárazu Me
tamorfóza spôsobuje pomalú kryštalizáciu pri
zvýšených teplotách a jej príznaky sa preja
vujú hrubšou zrnitosťou základnej hmoty
v dôsledku rastu kryštálov a zotieraním
hraníc medzi cnood rulami a základnou hmo
tou. Väčšina meteoritov vykazuje jednotnosť
zloženia minerálov, široká variabilita zloženia
Je zriedkavá a vyskytuje sa v meteoritoch,
ktoré boli postihnuté slabou metamorfózou
Účinok metamorfózy sa prejavuje v zjedno
dušení systému a jeho priblíženiu k rovno
váhe.
Pri zrážkach v medziplanetárnom priestore
dochádza k mechanickým zmenám Spojené
chondruly ako aj štruktúry kamacltu v me
teorite nasvedčujú kolízii ešte v plastickom
stave Nachádzajú sa tu však aj fragmenty
chondrúl, a v nich kráterové štruktúry, ktoré
naznačujú aj neskoršiu deformáciu už pev
ných chondrúl.
Doc. RNDr Igor Rojkovtč, DrSc,
Katedra ložiskovej geológie
Prírodovedecká fakulta UK

Z R O K O V A N I A A K A D E M I C K É H O S E N Á T UU K
Akademický senát UK, ktorý sa zišiel dňa 20.
1996, prerokoval pod vedením predsedu senátu
Ivana Ostrovského, CSc., a za účasti prorektora pre
UK prot. Ing. F. Devínskeho, DrSc., niekolko
dôležitých materiálov.

marca
RNDr.
rozvoj
zvlášť

Schválil Pravidlá pre rozdelenie ubytovacej kapacity medzi
jednotlivé fakulty UK a Kritériá pre pridelenie manželského
typu ubytovania v študentských domovoch študentom UK
a s tým súvisiace organizačné náležitosti. Stotožnil sa
s výzvou, ktorú iniciovali členovia Akademickej obce
Prírodovedeckej fakulty UK a požiadal svojich členov,
zástupcov fakúlt v AS UK, aby text výzvy predniesli v aka
demických senátoch svojich fakúlt a zaujali k nej stanovisko.

Akademický senát v zmysle príslušných právnych noriem
schválil zmenu Štatútu UK - Prílohy č. 2 Štatútu UK a "Zoznam
študijných odborov a dĺžka vysokoškolského štúdia na UK"
v znení predloženom rektorom UK.
Ďalej prerokoval a schválil niektoré zmeny Rokovacieho po
riadku AS UK.
AS UK sa obrátil na rektora UK, aby poveril Hlavného kontrolóra
UK vykonať v apríli 1996 na fakultách a účelových zariadeniach
UK, ktoré sú právnickými osobami, kontrolu archivácie ich štatú
tov a podal AS UK správu o kontrole Poveril predsedu Mzdovej
komisie AS UK, aby vyžiadal od dekanov fakúlt a vedúcich jed
notlivých súčastí UK Kritériá a smernice o zaradovaní ich pracov
níkov do platových tried podľa vyhlášky 249/92 Zb. a následných
predpisov.
(«1. |h)

PRAVIDLÁ

V ý z v a Akademickej obce

pre rozdelenie ubytovacej kapacity
medzi Jednotlivé fakulty UK

Prírodovedeckej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave

Schválené Akademickým senátom UK
dňa 20.3.1996
ČI. 1
Z celkového počtu ubytovacích miest v ŠD UK sa vyčlenia miesta na
sledovne:
a) miesta pre ubytovanie študentov-manželov v zmysle Kritérií pre
pridelenie manželského typu ubytovania Študentom UK.
b) miesta pre zamestnancov UK s rodinami,

Akademický senát UK sa stotožňuj* s výzvou, ktorú
lnici ova It členovia Akademickej obce Prírodovedeckej
fakulty UK a obracia sa na akademicke obce všetkých
fakúlt vysokých škôl Slovenskej republiky, ate aj na
širokú verejnosť, ktorej záleží na budúcnosti tejto
republiky, slovenského národa a národností v nej žijú

c) miesta pre zamestnancov UK a osoby vykonáva|úce civilnú vojen
skú službu na UK v zmysle platných predpisov/1- sólo,

cich s nasledujúcou výzvou;

d) miesta pre potreby Oddelenia medzinárodných vzťahov RUK a fa
kúlt UK - ubytovanie zahraničných lektorov a stážistov.
e) miesta pre študentov realizujúcich prospešnú mimoškolskú čin
nosť - kluby, internátne rozhlasové štúdiá, telovýchovné jednoty, vo
výške maximálne 1 % ubytovacej kapacity UK,
t) miesta pre vytvorenie rezervy vo výške maximálne 2% ubytovacej
kapacity UK, o využití ktorej rozhoduje Komisia pre ŠD a ubytovanie
AS UK.

najvyšších výkonných orgánov, ako aj Národnej rady

ČI. 2
1. Po vyčlenení ubytovacích miest podľa čl. 1 a odrátaní miest v loka
litách neschopných prevádzky (generálne opravy, vyradenie z hygie
nických dôvodov) sa zostávajúca ubytovacia kapacita prerozdelí me
dzi fakulty UK na základe ich požiadaviek.
2. Požiadavky fakúlt na ubytovanie zahraničných študentov budú
uspokojené v plnej miere, s výnimkou študentov-samoplátcov Zahra
ničným študentom UK - samoplátcom, ktorým nárok na ubytovanie
v ŠD vyplýva z o zmluvy uzavretej s fakultou do 30.10.1994, môže fa
kulta so súhlasom KŠDaU AS UK prideliť ubytovanie v ŠD v rámci uby
tovacej kapacity vyčlenenej príslušnej fakulte.
3. Požiadavky fakúlt na ubytovanie ašpirantov a študentov PGŠ budú
uspokojené v plnej miere.
4. Požiadavky fakúlt na ubytovanie študentov 1. ročníka sa definujú
ako percento z plánovaného počtu prijatých študentov. Toto percento
sa vypočíta z pomeru počtu študentov fakulty, ktorí si podali žiadosť
o ubytovanie v ŠD UK, k celkovému počtu študentov ťakulty - ide
o pomer pre každú fakultu typický.
5. Po odrátaní ubytovacích miest podlá ods. 2 a 3 sa zostávajúca
ubytovacia kapacita rozdelí tak, aby boli požiadavky jednotlivých fakúlt
rovnako percentuálne uspokojené.
Čl. 3
Po rozdelení ubytovacei kapacity UK rozhoduje o pridelení ubytova
nia konkrétnym študentom na konkrétne ubytovacie miesto podlá
vlastných kritérií príslušná fakulta. Ubytovanie
v ŠD nemožno prideliť
študentovi s trvalým pobytom v Bratislave.
čl. 4
Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia Akademie
kým senátom Univerzity Komenského

/' Zákon č. 207/1995 Z.z. o civilnej službe

Urobme všetky kroky pre zmenu pollBky našich
Slovenskej republiky, smerujúce k prechodu o d útlmu
k podpore vedeckej a kvalitnej podagogicko-výchovnej
práce vysokých š k ô l
Jeto potrebné z nasledujúcich dôvodov;
Budúcnosť tohto národa je vážne ohrozená, pretože je
ohrozená v ý c h o v a kvalitných absolventov vysokých
škôl, vrátanB doktorandov, znižovaním financovania
vysokých škôl, najmi Ich experimentálnych fakúlt
Budúcnosť tohto národa j e vážne ohrozená, pretože
sa v roku výraznej podpory vedy a techniky na Sloven
sku realizuje mylná predstava, že vedecká práca sa robí
len na ústavoch SAV a v rezortných výskumných
ústavoch, pri súčasnej redukcii výdavkov na vedecký
výskum výlučne na vysokých školách.
Budúcnosť tohto národa Je vážne ohrozené aj tým, ž e
výchova kvalitných absolventov vysokých škôl, vrátane
doktorandov, je ohrozená neprimeraným obmedzením
samosprávneho systému vysokých škôl ako je to navr
hované v pripravovanej novele Zákona č. 172/90 2b.
o vysokých školách.
Fakty poukazuju na vážnosť situácie a opodstatnenosť
tejto výzvy. V prípade, že dôjde k narušeniu autonómie
samosprávneho systému vysokých škôl, rovnako ako
v prípade, že sa nezmenia priority financovania vedec
kovýskumných aktivít a vysokoškolského vzdelávania,
hrozí rýchla degradácia vzdelanostnej úrovne obyvatel
stva s priamym dopadom na ekonomiku mladej Sloven
skej republiky.
V Bratislave, dňa 1. februára 1996
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К120. výročiu narodenia prof. MUDr. Gustáva MQIIera
prvého dekana lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Gustáv Müller sa na
rodil 18.3.1875 v Pra
he. Do Bratislavy pri
šiel po skončenf štúdia
medicíny na Karlovej
univerzite v Prahe, kde
pôsobil dlhé roky ako
gynekológ. Na pôrod
níckej klinike
prof.
PavliVa získal klinické
skúsenosti
a
roku
1912 habilitoval na do
centa. Roku 1919 ho
profesor Hynek získal
pre novú bratislavskú
univerzitu a z tohto
dôvodu bol v júli 1919
menovaný za profeso
ra gynekológie a pô
rodníctva v Bratislave. Profesor Müller patril k spoluautorom
Memoranda o bratislavskej fakulte lekárskej, ktoré významne
prispelo k jej vzniku už roku 1919.
Prví akademickí funkcionári fakulty i celej univerzity v Bratislave
boli zvolení na prvej schôdzi profesorského zboru ešte v Prahe
u prof. Hynka. Za prvého dekana bratislavskej lekárskej fakulty
bol zvolený prof. MUDr. Gustáv Müller, prodekanom sa stal prof.
MUDr. A. Spilka.
Už krátko po príchode do Bratislavy v septembri 1919 začal
prof. Müller úradovaf ako dekan lekárskej fakulty ôs. štátnej
univerzity. Až v novembri 1919 bola univerzita premenovaná na
Univerzitu Komenského.
Nový dekan LF UK stál už v prvých dňoch pred mnohými zloži
tými úlohami. Dedičstvo po Alžbeťnskej univerzite boto veľmi
skromné, pozostávalo len z níekolkých poloprázdnych miestnosť
s niekolkými knihami a nariadeniami písanými po madarsky. Pre
tože Lekárska fakulta UK vznikla ako nová škola, nenadväzujúca
na tradície maďarskej Alžbetínskej univerzity, nemohla použif ani
jej insígnie. Úradným jazykom novej fakulty sa stal slovenský
a český jazyk, a preto bolo potrebné všetky tlačivá a ostatné ná
ležitosti pripraviť v slovenčine.
Zriaďovanie nového dekanstva, ale aj kliník a ústavov, išlo vefmi
pomaly a narážalo na mnohé prekážky. Takmer každý týždeň
cestoval dekan, prodekan alebo niekto z členov profesorského
zboru do Prahy, aby na ústredných úradoch, či na Lekárskej fa
kulte Univerzity Karlovej vybavovali potrebné veci.
Koncom októbra 1919 vyvrcholili prípravy na otvorenie prvého
školského roku. Lekárska fakulta UK začínala ako škola neúplná zatiaľ len s vyššími klinickými ročmVmi. Vďaka tomu však mohli
už v ďalšom školskom roku ukončiť školu jej prví absolventi - le
kári.
Pri tejto slávnostnej príležitosti predniesol dekan fakulty
prof. Müller závažný prejav. Oslovil prvého absolventa a jeho
prostredníctvom všetkých ďalších a budúcich lekárov, absol
ventov lekárskej fakulty. Jeho slová sú odkazom aj pre nás.
Keď charakterizoval náročné úlohy, ktoré očakávajú mladých leká
rov zdôraznil, že absolventi fakulty ich budú plnU v nových, slo
bodných pomeroch. Práve na úseku sociálno-zdravotníckom sa
bude vo velkej miere rozhodovať o šťastí a spokojnosti budúcich
generácií. Ďalej prof. Múller hovoril o sociálnych chorobách, ako
je tbc. pohlavné ochorenia, zmienil sa aj o onkologických ochore
niach a o potrebe znížiť vysoký počet infekčných chorôb Radil
mladým lekárom, aby sa nikdy neuspokojili len s diagnostikou
choroby a jej následným liečením. Ich povinnosťou je využiť všetky
dostupné spôsoby na osvetové pôsobenie, ako chorobám pred
chádzať Kategorickým príkazom pre budúcich lekárov by mala byt
precíznosť, poctivosť a dôslednosť v práci Nesmú nikdy zabudnúť,
že v ich rukách je ochrana ľudského zdravia, ich povinnosťou je
zmiernenie bolesti a utrpenia a snaha o prinavrátenie úplného
zdravia a pôvodnej životaschopnosti Lekár je často poslednou
pacientovou nádejou a za žiadnych okolností nesmie sklamať Dl
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hé a náročné štúdium je nevyhnutné. Lekár musí byt náležíte prip
ravený. aby mohol splnit vysoké požiadavky dennej klinickej praxe.
V závere vystúpenia prof. Múller pripomenul aj lekársku etiku.
Trvalou vlastnosťou a charakteristickou črtou lekára novej demo
kratickej spoločnosti by mali byt schopnost sebaobetovania
a princíp nezištnosti Motívom vykonávania lekárskeho povolania
nesmie byt v žiadnom prípade pohnútka hmotného, či osobného
zisku. V žiadnom prípade nie je prípustné, aby lekár využil mimo
riadny stav pacienta spôsobený chorobou, alebo starosti jeho ro
diny na získanie finančných prostriedkov alebo výhod pre svoju
osobu. 'Tieň zisku a zlatého mamonu sa nesmie vznáiat nad
mnou budovaným telesným zdarom pacientovým'.
Tieto slová prof. Gustáva Múllera, prvého dekana lekárskej
fakulty, ktorý zomrel 17. júna 1940, sú platné dodnes.
Z literatúry spracoval doc. MUDr. M. Bernadlč, CSc.

K 70. narodeninám
prof. MUDr. Juraja Korpáša, DrSc.
Významný vysokoškolský učiteľ a vedec, spoluzakladateľ
Spoločnosti fyziológie a patológie dýchania a Spoločnosti
patologickej a klinickej fyziológie SLS, člen Organizačného
výboru medzinárodne) spoločnosti patcrtyziotógov. prof
MUDr. Juraj Korpáš, DrSc., sa v týchto dňoch v plne) pracov
nej aktivite dožil 70. rokov. Významnou rmefou sa zaslúžil
o vybudovanie moderného vzdelávacieho a vedeckovýskum
ného pracoviska Ústavu patologickej fyziológie JLF UK v Mar
tine s orientáciou na respirológiu Za svo)u pedagogickú,
vedeckú i organizátorskú prácu dostal mnohé vyznamenania
a ocenenia doma i v zahraničí.
(mb)

K významnému životnému výročiu
18. apríla 1996 sa dožil vzácneho životného jubilea - 70 ro
kov popredný slovenský onkológ, člen korešpondent ČSAV
a SAV MUDr. Viliam Ujházy, DrSc., dlhoročný riaditeľ Ústavu
experimentálnej onkológie SAV v Bratislave. Vo svojej vedec
kej činnosti sa venuje predovšetkým problematike výskumu
látok s protinádorovým účinkom a problematike vývoja rezis
tencie nádorov proti cytostatikám. Má velkú zásluhu na uplat
ňovaní výsledkov onkologického výskumu v klinickej praxi, na
rozvoji základného, aplikovaného a klinického výskumu
u nás.
Je hlavným redaktorom medzinárodného časopisu Neo
plasma, expertom WHO, členom výkonného výboru Európ
skej asociácie pre výskum rakoviny a mnohých ďalších
odborných domácich a medzinárodných spoločnosť.
(mb)

PUBLIKÁCIE
VYDANÉ VYDAVATEĽSTVOM U K
v m a r c iI M S
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U č e b n é texty z cirkevných dejín
pre študentov dialkového štúdia
Vydavateľ: Univerzita Komenského 1995
Pred koncom roka 1995 som dostal učebný text, ktorého autor doc.
ThDr. Viliam Judák mal neľahkú úlohu - napísať krátke, obsahovo
bohaté a pritom výstižné skriptum pre študentov dialkového štúdia.
Kedíe prakticky o d čias vydania komplexnejších Cirkevných dejín od
Dr. Špirku nevyšli u nás učebné texty, je treba dielo dr. Viliama Judáka přivítat ako prvú oficiálnu lastovičku ucelených cirkevných dejín
univerzálnej Cirkvi s prihliadnutím na situáciu Cirkvi na Slovensku.
Autor celé obdobie cirkevných dejín rozčlenil do deviatich kapitol.
V prvej kapitole pod názvom - CIRKEV - JEŽIŠOVO DIELO - sa zaobe
rá vznikom Cirkvi, podmienkami na jej šírenie, jej problémami, vzni
kom bludov, ako aj priebehom prvých koncilov. Venuje sa aj vzniku
a rozvoju mníšskeho života. Pozitívom tejto kapitoly, ako aj celého
učebného textu, je bohatá citácia dobových prameňov, čo dokumen
tuje nielen vysoký punc erudovanosti autora, ale aj hodnovernosť
celého diela.
Druhá kapitola - EURÓPA SA STÁVA KRESŤANSKOU - je venovaná
kristianizácii Európy. Autor si všíma stav Germánov, (rov a národov
Anglicka a ich ochotu prijať kresťanstvo.
Nazdávam sa však, ž e bolo potrebné venovať väčšiu pozornosť kris
tianizácii Slovanov, ako aj následnému prepojeniu pokresťančovania
Maďarov, kedže sa tieto udalosti bezprostredne dotýkajú celej našej
histórie i súčasnosti.
V tretej kapitole - PÁPEŽ A CISÁR - sa autor venuje zvláštnemu
vzťahu medzi pápežskou a cisárskou mocou. Je to obdobie boja o in
vestitúru a jedno z veľmi ťažkých období pre Cirkev. Vefmi jasne
prezentuje príčiny a následky velkého rozdelenia Cirkvi na východnú
a západnú. Oprávnene venuje pozornosť križiackym výpravám a po
vysvetlení bludov otvára kapitolu o inkvizícii. Som presvedčený, že
práve tento pohľad by mohol aspoň čiastočne uzatvoriť traumu, ktorú
toto obdobie vyvoláva u historikov. Ďalšou kladnou črtou tejto kapito
ly je časť Kresťania a Židia. Túto neľahkú problematiku autor profesio
nálne zvládol, naozaj nemožno k nej vzniesť výhrady, aj keď treba
priznať, ž e bude potrebné sa týmto citlivým problémom ešte veľmi
podrobne zaoberať a zvlášť uzavrieť otázku Židov v etape dejín za
Slovenského štátu.
Ďalšie kapitoly opisuiú dejiny od stredoveku. Obsah kapitoly KATOLÍCKA CIRKEV NA SLOVENSKU V DVADSIATOM STOROČÍ - by
vzhľadom na závažnosť témy vyžadoval viacej priestoru.
Celkom možno učebnicu prijať pozitívne a odporučiť spomínané
dielo aj širšej verejnosti, ktorá má záujem spoznať cirkevné dejiny.
Th.PhMgr. Daniel Dian

Jubilantovi
Prof. František Vnuk (1926) - historik, publicista, pedagóg,
organizátor krajanského života v Austrálii, od r. 1993 pedagóg na
Katedre cirkevných dejín a kanonického práva na CMBF UK
v Bratislave, je známy početnými historickými dielami a prednáš
kami pre veřejnost, najmä z najnovších dejín, predovšetkým
z obdobia slovenského štátu.
František Vnuk sa narodil 8. apríla 1926 vo Verešvári (dnes Čer
vený Hrádok) pri Zlatých Moravciach. Po maturite r. 1946 začal
študovať hutnícke inžinierstvo na Vysokej škole baníckej v Ostra
ve. Začiatkom roka 1949 odišiel do exilu. Načas sa zdržiaval
v Rakúsku a Nemecku a odtiaľ emigroval do Austrálie, kde sa
r. 1956 oženil s Austrálčankou írskeho pôvodu Anne Theresa Fla
herty. Majú osem detí.
Po dvoch rokoch práce v zlievarni pokračoval v štúdiu metalur
gie. Súčasne študoval matematiku a fyziku, v roku 1955 sa stal
docentom a neskôr profesorom na S.A. Institute of Technology
V rokoch 1955-1960 študoval históriu a politické vedy na Univer
sity of Adelaide.
Jeho bohatá zahraničná činnosť bota v prevažnej miere zame
raná na historické a súčasné aspekty slovenskej otázky
Ako prvý zväzok Knižnice Ústavu dejín kresťanstva na Sloven
sku vyšla na jar 1995 F. Vnukovi zaujímavá publikácia Akcie
K a R o krutých zásahoch komunistického režimu proti mužským
a ženským reholiam v roku 1950, ktorá bola výsledkom jeho ne
únavného bádania v archívoch. Akoby voľným pokračovaním je
najnovšia publikácia Pokus o schizmu, ktorá je zostavená takmer
len z archívnych materiálov. Dokumenty, ktoré preštudoval, pri
nášajú nové svetlo do protiprávneho zásahu do života Cirkvi na
Slovensku, ako aj na jeho následky.
Historické práce prof Františka Vnuka zapĺňajú vo velkej miere
dlhoročnú medzeru v slovenskej historiografii, ktorá bola zamlčo
vaná, deformovaná a často podávaná v duchu ideológie vládnu
cej triedy.
Z příležitost vzácneho životného jubilea mu želáme hojnosť Bo
žej pomoci a privolávame: ad multos annos!
Doc. ThDr. Viliam Judák
RCMBFUK

Nadácia Študentská banka
Univerzity Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. e, 818 06 Bratislava
Chcete « i dobre zatancovat • eate et popri tom aj
zasúťažiť? Je to Jednoduché. Statí M do stanoveného
termínu přihlásit a splniť základné podmienky účasti.

TAME ČSA SÚfAŽ
0 POHÁR REKTORA ÜWVEflZITY K0MEKSXÉH0
sa uskutoční dňa 30. apríla 1985 o 18,00 hod. v U NIC
klube v Mlynskej doline. Súťažnými tancami s ú valčík,
potka,cha-cha ajive.
Podmienkou účasti Je. aby aspoň {eden г tanečného
páru bo! študentom alebo zamestnancom UK. P r W á i ky je potrebné doručit niektorým z nasledujúcich
spôsobov do 26. apríla 1006 a to:
- písomne na adresu: Nadácia Študentská banka UK
Šafárikovo nám. 6
818 06 Bratislave
• E-maй о т na adresu: NSB@RUK
- telefonicky : 724 021 kt 785 (v čase po-pi 9,00-15,00}
Mgr. Roman Béro
Výkonný predseda SR nadácie

NAÔA UNIVERZITA spravodaj Univerzity Komenského v Bratislave • Vydáva Univerzita Komenského • Adresa šafánkovo ném & 6, 818 06 Bratiaiava • Tel 304 111 •
Predseda redakčnej rady: prof RNDr Pavol Hrnäar, DrSc, prorektor UK. členovia doc MUDr Manán Bernadič. C S c . LF UK Bratislava, d o c RNDr Aladár Valem, C S c . р а £
UK, doc PhDr Duéan Stanek. CSc., Práv F UK, doc PhDr Ladislav Kiczko, C S c , FiF UK, doc P h O Daniel škoviera, R F UK, doc RNDr Wacfcmír Fajne* C S c , Phr F UK.
RNDr Martin Belluô. MFF UK. doc PhDr František Korček, CSc . FTVŠ UK, PhDr l u a a Koubková. C S c . Ped F UK. doc PhDr Mi ron Zelina. DrSc, Ped F UK. prof R N O Jozef
Komorník. DrSc., FM UK. prot ThDr Karol Gábriě, EBF UK, doc. ThDr W i a m Judák, RKCMBF UK • Zodp r Mgr Jiftna Hinnerová • Grafická úprava Denná Foldeéová • Tleč
Polygrafické stredisko UK • Uzávierka 1. každého mesiaca
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Tajomstvo Modrej knihy
Keď Boh chcel spravil na svete poriadok, dal ľuďom zá
kon. Keď bohovia Filozofickej fakulty chceli spraviť poria
dok na svojej škole, dali ľuďom MODRÚ KNIHU (Študijný
program FF UK). Tak do stavu chaosu konečne zaviedli
usporiadanosť a jasnosf.
Modrá kniha sa stala naším svätým písmom. Opatrne ju
zdvíhame, aby sme v nej mohli ešte opatrnejšie zalistovať.
Máme v nej svoje obľúbené pasáže a tie vždy s úctou citu
jeme pred ostatnými. Vznikajú rôzne názorové smery, jedni
si Modrú knihu vykladajú tak, iní tvrdia, že tá-ktorá pasáž
bola myslená onak. Stretávame sa aj s osvietenými vykla
dačmi Modrej knihy, ktorí o sebe vyhlasujú, že len oni ju
pochopili správne. Skrátka, Modrá kniha určuje náš život
Niečo nevieš? Niečomu nerozumieš? Pozri sa do Modrej
knihy!
Ako to však býva, objavili sa aj neveriaci, pochybovači.
Vraj Modrá kniha je spísaná normálnymi ľuďmi. Týmto
kacírom musíme ukázaf základný dôkaz, že Modrá kniha je
produktom vyšších síl. Ten dôkaz je nasledovný: Niektorí
učitelia tvrdia, že ich predmet nemá celkom vhodný názov,
ale je to tak napísané v Modrej knihe. Na študijnom odde
lení zasa tvrdia, že názvy predmetov im posielajú katedry,
teda samotní učitelia. Kto názvy predmetov teda vlastne
tvorí? Každému uvažujúcemu človeku je jasné, že pôvod je
transcendentálny.
A j keď možno nevyhovujú niektoré veci nikomu, je to tak
v Modrej knihe a bašta. Obyčajní smrteľníci (aj keby to boli
ktovieakí filozofi) predsa nemôžu pochopit vyššie zámery.
Skúste naliaf oceán do piesočnej jamky, no nie?
PAVEL HRICA

Studentské paralely
Vcľaka finančnej podpore Nadácie pre pomoc krajanom pri Mi
nisterstve zahraničných vecí Slovenskej republiky koncom minulé
ho roka začal na Slovensku vychádzať dvojmesačník Študentské
paralely, časopis juhoslovanských Slovákov študujúcich v SR.
Už pred troma rokmi sa pokúsili
juhoslovanskí študenti vydávať
Bulletin juhoslovanských Slo
vákov študujúcich na Slovensku Banát-Sriem-Báčka. Práce však
bolo dosť a spolupracovníkov
ich v S R
Časopis juhoslovanských Slovákov studu
málo. A tak po prvom čísle bul
letin zanikol.
*
i
"Študentské paralely nepokra
čujú tam, kde prestal bulletin
IONKPH
BSB. Určité spoločné črty s pred
chádzajúcim bulletinom však
majú. Je to v prvom rade orientá
cia na študentskú problematiku.
Po vydaní druhého čísla Štu
dentských paralel sa dňa 15.
marca t. r. konala promócia tohto
periodika v priestoroch Krajan
ského múzea (Dom zahraničných Slovákov). Okrem predstavenia
časopisu šéfredaktorom Jaroslavom Kolárom, pri tejto príležitosti
prehovoril Dr. Ján Sirácky, ktorý sa stal aj krstným otcom Paralel.
Svoj pozitívny postoj k tomuto mladému časopisu vyjadril Ing.
Repka, M. Demak a další. Prisľúbili, že aj nadalej budú pomáhať
študentom pri ich aktivitách. My, vysokoškoláci, takisto dúfame, že
Študentské paralely budú vychádzať aj nadalej v takej pestrej a
zaujímavej forme.
BRATISLAVA NOSAL

m

Sisfi'iH!!?
Na každom intráku sa pácha
jú väčšie alebo menšie oblud
nosti.
Napríklad: Priemerne slušný
študent sa dostane na izbu
k menej slušnému spolubývajúcemu. Menej slušný si začne
vodiť na izbu kamarátov, lásky
alebo tam namiesto seba uby
tuje niekoho iného... Slušný
tieto výstrelky znáša, mysli si,
že všetko sa dá vyriešiť dob
rým slovom. Ale príde na to, že
opak je pravdou. A tak zne

chutený, rozčarovaný a rezig
novaný sa vrhá k inštanciám,
ktoré majú na starosti poriadok
v študentských ubytovniach
Tie sice s neslušne sa správa
júcim indivlduom "zatočia" a
slušný už jeho menom nevy
plní v žiadosti o ubytovanie
kolonku "S kým by ste chceli
bývať", ale ako sa hovorí, nik
dy nie je tak zle, aby nemohlo
byť ešte horšie Alebo nikdy
nie je tak dobre, aby nemohlo
byť ešte lepšie?!
(art)

Páchatelia neznámi
Bezpečnosť v študentských domovoch prakticky neexistuje.
Potvrdzujú to aj časté krádeže. Mizne takmer všetko, počnúc pe
niazmi, dokladmi a elektronikou až po odevy, posteľnú bielizeň,
uteráky... Ba dokonca si niekto "požičal" už aj posteľ! Študentovi
M. H. na Átriových domkoch akési "dobré duše" odcudzili dvebslcpäťsto korún, občiansky preukaz a električenku. Slečnu K. Z.
ochudobnili o tisíc korún a doklady, ked s! nezamkla izbu a odsko
čila si na miesto, kam aj kráľ chodieva bez spnevodu. A. P. zo ŠD
Mladosť sa páchatelia vlámali do izby a ukradli mu tntisíc korun.
V hanbe však neostáva ani ŠD L. Štúra. Bankovky a ďalšie, už
spomínané predmety, sa už aj tam prepadli pod zem. A aby sa
čosi vzrušujúceho odohralo aj pred budovami internátov, skupinka
"dobroprajníkov" sa v nočných hodinách vyžívala na zaparko
vanom aute patnacom M. S. a spôsobila mu tak škodu vo výške
dvetisíc korún.
A čo na to polícia? V záujme pomoci poškodeným v spomína
ných prfpadoch veľa vody nenamútila. Páchatelia sú teda nezná
mi.
(spk)

INFOBLOK
• So zaujímavou ponukou pre
študentov Právnickej fakulty
UK prichádza Faculty of Law,
University of Groningen, ktorá
umožňuje štúdium rozličných
odborov vo forme postgraduál
neho štúdia. Informácie možno
získať na adrese Georg J.C.M.
Snellebrand, P.O. BOX 716,
9700 A S Groningen, Holand
sko.
(kp)
• Medzinárodné obchodné
právo je témou dvoch podujatí
v novej budove UK na Šafá
rikovom námestí. Dňa 19. mar
ca sa začali (každý utorok)
prednášky
pod
názvom
International Business Law.
Vedie ich profesor Tom Kluck
od 17.30 do 19.00 h, v miest
nosti č. 604. 27. marca sa
začala séria prednášok s náz
vom American Contract Law,
ktorú každú stredu od 18.15 h
v miestnosti č. 601 vedie
Gregory Fabian z USA.

•Problematikou utečencov sa
začína séna prednášok o ľud
ských právach, ktorú organizu
jú Medzinárodná helsinská fe
derácia pre ľudské práva (IHF)
a Úrad vysokého komisára
OSN pre utečencov (UNHCR),
Rada Európy, Charta 77 a Slo
venský helsinský výbor od feb
ruára do júna t. r. v pnestoroch
Dokumentačného strediska
Rady Európy na Klariskej 5
(budova Pedagogickej kniž
nice).

Metamorfóza
V okolí internátov v Mlyn
skej doline napriek tunaj
šiemu kontinentálnemu pod
nebiu opát vdaka jari a čis
totným študentom vyrástli
banánovníky a citrónovníky,
ale aj tzv. "igelitové strom
čeky". Mlynská dolina je
strediskom mladej inteligen
cie...
/dob/

Túto stranu pripravili študenti katedry žurnalistiky FiF UK pod vedením R. Sterna

