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NAŠA UNIVERZITA
VIAC AKO PARTNERSTVO
V slávnostnej atmosfére Rektorskej
siene UK podpísali dňa 22. mája 1996
rektor Univerzity Karlovej v Prahe prof.
JUDr. Karel Malý, DrSc., a rektor Univer
zity Ko m e n s k é ho v Bratislave prof.
MUDr. Juraj Švec, DrSc., Do h o du o ve
deckej, pedagogickej a kultúrnej spolu
práci medzi oboma inštitúciami. Podpísa
n ý d o k u m e n t predpokladá organizovanie
spoločných v e d e c k ý c h stretnutí, realizáciu
spoločných v ý s k u m n ý c h projektov, výme
n u univerzitných profesorov, vedeckých
pracovníkov a študentov, a k o a j odbornej
literatúry, učebníc a iných publikácií. Oso
bitný t í m zložený z predstaviteľov o bo ch
univerzít rozpracuje o b s a h rámcovej doho
d y d o konkrétnych ročných programov
spolupráce Pred s l á v n o s t n ý m a k t o m pod
pisu z m l u v y s a delegácia hostí, v ktorej boli
dalej zastúpení prorektori Univerzity Karlo
vej prof. PhDr. Petr Blahuš, DrSc., a prof.
RNDr. Z d e n ě k Pertold, CSc., kvestor Ing.
Jozef Kubíček a kancelár J U D r . J a n Kuklík,
stretla n a krátkej b e s e d e s predstaviteľ
mi a zástupcami fakúlt Univerzity Komen
ského.
V rozhovore s novinármi rektor Univerzity
Karlovej prof. Malý zdôraznil, ž e p o d p i s do
h o d y o spolupráci n e z n a m e ná , ž e bola p o
rozdelení Č S F R c e l k o m prerušená spolu
práca m e d z i o b o m a univerzitami Pokračo
vala, a vša k viacmenej n a b á z e osobných,
individuálnych kontaktov, ktorým bolo po
trebné d a f formálny rámec Vyslovil pres
vedčenie, ž e nielen n a p ô d e o b o c h univer
zít, ale v celej akademickej obci o b o c h
národov j e dostatok dobrej vôle k spolu

Pred dovolenkami
Dovolenky klopú na dvere a preto
slnko, vodu, svieži vzduch a sladké
ničnerobenie v dňoch, ktoré patria iba
Vám, zo srdca ietá našim čitatelem
redakcia NAŠA UNIVERZITA
Keďže sa na stránkach nášho spravo
daja stretneme až v septembri privítame,
ak nám počas prázdnin pošlete návrhy
na zaujímavé
rubriky, témy, ktoré by
v budúcom akademickom
roku nemali
v našich novinách chýbal'

práci, ktorá b y s a nemala nechaf zastra
šiť administratívnymi prekážkami "Úroveň
bratislavskej univerzity je vynikajúca
a v mnohých odboroch j e spolupráca
nevyhnutná, napr. v oblasti farmácie, fi
lozofie, histórie, ale aj medzi lekárskymi
a právnickými fakultami. Univerzita Ko
menského patrí k popredným a prestíž
n y m univerzitám v o svete a je pre nás
cťou, potešením ale aj nezbytnosťou
s ňou spolupracovať. Rektor Univerzity
Komenského prof. Švec pripomenul, ž e
Univerzita Karlova bola partnerskou univer
zitou U K p o m n o h é desiatky rokov Preto,
podpísaniu tejto dohody, ktorá zintenzívni
vzá j o m né kontakty, prikladá Univerzita Ko
menského velkú vážnost. "Osobne by s o m
bol velVni rád, keby sa dôraz kládol naj
mä na vedeckú spoluprácu, ktorá bola
prerušená skôr z administratívnych ako
objektívnych dôvodov. Táto zmluva by
mala byt prvým krokom k tomu, aby sa

'Naša delegácia má pocit, že nepricestovala
naše univerzity - Univerzita Komenského
národov, slovenského

h
našli možnosti, ako financovať spoločné
projekty, ktoré v minulosti úspešne rieši
li obe pracoviská".
(jh)

do cudziny, ale k svojim priateľom. Obe

i Univerzita

Karlova zohrávajú

rodnú vedu, vzdelanosť a kultům
niečo oveľa významnejšieho,

Ak sa teda stretávajú pri tejto príležitosti

než akékoľvek iné medziuniverzitné

stretnutie

že dnešné rokovanie, podpis dohody, táto úprimná vôľa k spolupráci
signálom,

v živote oboch

i českého, zvláštnu úlohu. Sú to univerzity, ktoré symbolizujú

že vedecká komunita,

inteligencia

a elita oboch

zväzky nezabudla a že je pripravená ich aj v budúcnosti
Zo slávnostného

Myslím si.

a k jej naplneniu /e

krajín nikdy na vzájomné

rozvíjaŕ

príhovoru rektora Univerzity Karlovej prof. Malého
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Na aktuálnu tému
Kecf sa zamyslíme nad súčasnou situáciou
a perspektívami našich pracovníkov vidíme, že
do popredia naliehavo vystupujú dve skupiny
problémov - peniaze a legislatíva.
Problém "peňazí" musíme však rozdeliť na
niekolko častí. A k o odborár sa budem najskôr
venovať m z d á m pracovníkov UK. Našu mzdu
môžeme ľahko porovnať
so zahraničím. Nemecký
robotník zarobí priemerne
za hodinu 45,52 DEM, slo
venský robotník prepočíta
ne 1,84 D E M . Priemerná
hodinová mzda pracovníka
U K (bez teologických fa
kúlt) je 2,24 DEM. Nechá
pem, ako môže niekto za
týchto okolností pochybo
vať o neprimeranosti na
šich miezd. Pravda, uvede
ný nepomer je do istej
mie ry podmienený stavom
našej ekonomiky. Prečo
však postihuje predovšetkým pracovníkov
školstva a zdravotníctva na rozdiel od iných
rezortov ?
Porovnanie priemerných miezd v rôz
nych odvetviach nášho hospodárstva doka
zuje, že školstvo s najvyšším podielom
vysokoškolsky
vzdelaných
pracovníkov
(40,48 % ) je v poradí až na siedmom mies
te (nižšie priemerné mzdy v roku 1995 zazna
menalo len poľnohospodárstvo, rezort služieb,
hotely a reštaurácie). Zvyšovanie platov (mzdo
vého fondu) nepokrýva ani infláciu. V roku 1995
spotrebiteľské ceny vzrástli oproti predchádza
júcemu roku v priemere o 9,9 % . Reálna hod
nota mesačného príjmu bola 65,8 % hodnoty
roku 1989. Všetky doterajšie vlády deklarovali
vý- znamné postavenie a úlohy školstva - mzdy
školských pracovníkov však primerane neriešili.
Napokon pozrime si ešte platy v rámci našej
univerzity. Pre školstvo platí, ž e základná mzda
je podľa zákona č. 143/1992 Zb. a Nariadenia
vlády SR č. 249/1992 Zb. daná tabulkou tarif
ných platov, d o ktorej je pracovník zaraďovaný
podľa vykonávanej práce, a kvalifikačných pred
pokladov. V uvedených mzdových normách
sa ďalej uvádza, že plat patrí pracovníkovi za
prácu.
Aplikáciu mzdových predpisov, t.j. zaraďova
nie pracovníkov d o platovej triedy a stanovenie
výšky osobných príplatkov, charakterizujú dva
extrémne postoje:

má na fakulte profesora. A k ho nemá, nemôže
odbor existovať. Z toho vyplýva, že osobné
príplatky sa rozdeľujú diferencovane - najviac
profesorom, menej docentom, at ď.
Odboroví funkcionári však pristupujú k zvýše
niu platov aj ako k sociálnemu problému. Medzi
pracovníkmi školstva sú skupiny, ktoré eviden-

hovorí dnes

Peniaze však majú aj inú podobu. V rozpočte
U K na tento rok sa mzdové prostriedky síce
mierne zvýšili, prudko však opäť poklesli pro
striedky na prevádzku a vedu. A k o je možné za
bezpečiť požadovanú úroveň pedagogického
procesu, keď na jedného študenta dostala U K
asi o polovicu menej finančných prostriedkov,
než ostatné vysoké školy
v SR? A k o si majú učitelia
zvyšovať kvalifikačnú úro
veň, k e d nemajú peniaze
na vedeckú prácu? A t u sa
dostávame d o začarova
ného kruhu: podkladom
pre akreditáciu je kvalifi
kovanosť učitefov a publi
kačná produktivita. Ked
bude nízka, nižšia bude aj
úroveň akreditácie, učite
lia sa budú ťažšie habilito
vať a inaugurovať Spolie
hať sa na systém grant ov,
ktorý by mal finančne po
kryt väčšinu vedeckovýskumných projektov, nie
je zatiaf reálne, pretože je okolo nich ešte veľa
problémov. D r u h ý m velkým okruhom prob
lémov (e legislatíva. Bolo by možné analyzo
vať, či hospodárske a finančné predpisy sú opti
málne. či v nich ešte stále neprevláda byrokra
cia, či by ich nebolo možné z|ednodušit Nazdá
vam sa. že by t o bolo vhodné aj potrebné
Perspektívy pracovníkov naše) univerzity
značne ovplyvní pripravovane novela zákona
o vysokých školách Spomeniem iba dva as
pekty tejto novely

predseda Rady predsedov
Odborového zväzu pracovníkov Školstva a vedy
na Univerzite Komenského

- Každý učiteľ má byt zaradený d o platovej trie
dy podľa vykonávanej práce. Teda, ak učiteľ
prednáša a vedie doktorandov, má byť v I 2.
triede, ak prednáša, vedie a oponuje diplomo
vé práce, má byťv i l triede (samozrejme
musí vykonávať aj vedeckovýskumnú prácu).
Mnohí odborní asistenti, ktorí prednášajú
a vedú diplomové práce, sú však zaraďovaní
do 9. a 10. platovej triedy, teda nie podľa vy
konávanej práce.
- D o platových tried sa zaraďujú učitelia podľa
vedeckých hodností a vedecko-pedagogických titulov. Teda d o I 2 platovej triedy pat
ria profesori a DrSc , do I I . triedy patria do
centi, odborní asistenti ostávajú v 9 a 10. pla
tovej triede
Ďalším problémom |e rozdeľovanie osob
ných príplatkov. Nevyhnutnou podmienkou
akreditácie Študijného odboru je, že daný odbor
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prof. RNDr. I. Drobný, OrSc.
tne nemôžu z platu vyžiť. Spomeniem napr
mladých učiteľov a vedeckých pracovníkov s ro
dinami. A k nebudeme mať mladých pedagógov
a vedcov, ktori budú chcieť a vedieť nás nahra
diť, bude naša univerzita upadat A t o určite
nechceme A k o dôkaz potreby mladých pra
covníkov stačí vari připomenut, že 78 % našich
profesorov má viac ako 60 rokov
Azda by boto správne, keby sa finančné
prostriedky určené na pohyblvé zložky
mzdy r o z d e l í na dve časti: s prvou by sa
o istú sumu (vyjadrenú v percentách platu)
zvýšila mzda všetkým pracovníkom, druhá
časť by sa využila na diferencované príplat
ky podlá kvalfikovanosti pracovníkov.
Pozrime sa teraz na rozdiely medzi priemer
nými hodnotami miezd v roku 1996 podľa sku
pín pracovníkov na UK:
skupina pracovníkov
robotnici 4 795,-Sk
neučitelta
THP
veda
odborní asistenti
docenti
profesori

%

násobok

100,0
130,1
137,6
175,7
201,5
274,5
318,9

1,3
1,4
t,8
2,2
2,7
3,2

A j tento pomer platov by bolo žiadúce zlep
šiť. Vážnejšia je však otázka, či robotník pracujú
ci na U K za tento plat, môže z neho uživiť
rodinu. Obávam sa, že nie.
Považujem za potrebné a správne hovoriť
0 všetkých pracovníkoch, nielen o učiteľoch,
pretože úroveň pedagogického procesu, vedec
kovýskumnej (umeleckej) a publikačnej práce,
ako aj celého chodu našej univerzity ovplyvňujú
svojou činnosťou všetci jej pracovníci
Odborový zváz pracovníkov školstva a vedy
SR, aj Združenie vysokých škôl sústavne pred
kladajú návrhy na riešenie mzdových otázok
v školstve O d I. 7. 1996 by sa malo uskutočniť
zvýšenie tarifných platov o 7 % Návrh na
1 3 plat nebol zatiaf celkom zamietnutý Je t o
však málo Bude potrebné vynaložiť ešte veľa
úsilia, aby sme presvedčili kompetentné orgány,
že zvyšovanie úrovne výchovno-vzdelávacieho
procesu |e nevyhnutne podmienené zvýšením
miezd.

- Napriek tomu, že som presvedčený že ten,
kto poskytu|e (rozdefu|e) peniaze, má právo
kontroly, nazdávam sa, ž e novela priveľmi
centralizuje rozhodovanie a kontrolu V o via
cerých prípadoch je znenie novely vecne po
mýlené: neviem si predstaviť, aby funkcionár
alebo referent ministerstva školstva kontrolo
val rozhodnutia vedeckej rady alebo akade
mického senátu. V oboch týchto akademic
kých orgánoch je obrovský intelektuálny, ve
decký a tvorivý potenciál, korý by malo Mi
nisterstvo školstva rešpektovať a využívať na
pomoc pre svoje rozhodnutia a nie podriaďo
vať ho úradníckej kontrole.
- A j v najnovšej verzii novely vysokoškolského
zákona zostáva paragraf 43/b, v ktorom sa
hovorí, ž e odborným asistentom sa pracovná
zmluva z doby neurčitej mení na dobu určitú
Tento problém však rieši Zákonník práce
v par. 36, citujem: "Dojednaný obsah pracov
nej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa or
ganizácia a pracovník dohodnú o jeho
zmene." T o znamená, že tento paragraf nove
ly protirečí platnej právnej norme
Hovoriac o problémoch pracovníkov Univer
zity Komenského, spomenul som vlastne prob
lémy pracovníkov všetkých vysokých škôl, aj
ostatných pracovníkov rezortu Je skutočne ne
vyhnutné. aby si kompetentné orgány uvedomi
li, že potrebujeme zvyšovať vzdelanostnú úro
veň našej mládeže a že nemôžeme ostať v reál
nych mzdách na úrovni rozvojových kra)ín Bolo
by škoda z nášho Slovenska urobiť banánovú re
publiku s nesmierne lacnou pracovnou silou pre
našich bohatších susedov T o m u by sme mali
predísť okamžitým a sústavným zvýšovanim fi
nancií d o školstva
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Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
USA v Slovenskej republike J. E. Ralph
Johnson vykonal dňa 29. mája vstupnú náv
števu na Univerzite Komenského. V rozhovore
s rektorom UK prof. Švecom a vedením univerzi
ty sa oboznámil s históriou našej alma mater ako
aj s jej súčasnou štruktúrou a Studeným zamera
nfm. Rektor UK prof. Švec vyzdvihol spoluprácu
a intenzívne kontakty UK s americkými univerzi
tami pri rozvoji pedagogických a študentských
mobilit, najmä ich významnú pomoc pri budova
ní Fakulty managementu UK. Predmetom rozho
voru bol aj súčasný systém štúdia na UK, postup
zavádzania kreditného systému Zvlášť sa pán
vervyslanec zaujímal o prípravu novely vysoko
školského zákona, o podmienky vedeckovýs
kumnej práce na vysokých školách a jej finanč
ného zabezpečenia Vyslovil presvedčenie, že
kontakty amerického veľvyslanectva v SR s Uni
verzitou Komenského sa budú i naďalej úspešne
rozvíjať.
(jh)

Velká zlatá medaila UK pre vyslanca humanity
prezidenta Medzinárodného výboru Červeného kríža
dr. Cornelia Sommaruga
Na úvod trojdňového pobytu v SR navštívil
dňa 20. mája 1006 prezident Medzinárodného
výboru Červeného kríža dr. Cornelio Somma
ruga Univerzitu Komenského. Spolu s tajomní
kom MV ČK Michaellom Veuttym, prezidentom
Slovenského červeného kríža MUDr. M. Cho
vancom, generálnym sekretárom SČK MUDr.
V. Dobiášom a p. M. Krásnohorskou, veľVyslankyňou SR v Ženeve, stretol sa s vedením
UK a zapísal sa do Pamätnej knihy UK.
Rektor UK proť. Švec oboznámil hostí s histó
riou i súčasnosťou univerzity, pričom osobitne
priblížil výučbu na Právnickej fakulte UK. V amfi

Z rokovania Kolégia rektora UK
Pod vedením rektora UK prof. Šveca zasadalo dňa 13. mája Ko
légium rektora UK. V jeho úvode oboznámil rektor UK prof. Švec čle
nov kolégia s postupom Slovenskej rektorskej konferencie ako aj ve
denia UK vo veci návrhov profesúr, schválených vedeckými ladami
príslušných vysokých škôl a piedložených Ministerstvu školstva SR.
Kolégium UK odporučilo preveriť úplnosť zoznamov návrhov predlo
žených ministerstvom školstva Kancelárii prezidenta SR. Ďalej rektor
UK prof. Švec informoval o stretnutí Slovenskej rektorskej konferencie
s ministerkou školstva SR E. Slavkovskou, na ktorom prerokovali no
velu vysokoškolského zákona. Zdôraznil, ž e rektori súhlasili s novou
verziou novely len za predpokladu, že budú akceptované ich písomné
prijximienky.
O príprave prijímacích pokračovaní na UK pre školský rok 1996/97
referovali dekani a zástupcovia fakúlt. Podľa predbežných úvah bude
počet študentov prijímaných do 1 ločníka na úrovni minulého roka
Predmetom rokovania Kolégia rektora UK bola aj Vyhláška č 41/1996
MŠ SR o odbornej a pedagogickej spôsobilosti učiteľov Kolégium od
poručilo pripraviť v spolupráci s AS UK k vyhláške oficiálne stanovis
ko UK v zmysle ochrany absolventov odborného pedagogického štú
dia. Ďalej kolégium vzalo na vedomie výsledky hospodárenia UK za
1 štvrťrok 1996, osobitne finančnú situáciu študentských domovov
UK. Súhlasilo s návrhom, že v súvislosti s očakávanou novou plato
vou systemizáciou v školstve je potrebné prehodnotiť interné predpisy
jednotlivých súčastí UK o odmeňovaní.
(jh)

Záujem o štúdium na UK
Pre Školský rok 1996/97 zaevidovali fakulty 25 547 prihlášok na štú
dium na UK. Predpokladá sa, ž e d o 1. ročn&ov bude pujatých piiblt?
ne 4000 študentov.

teátri Právnickej fakulty UK potom odovzdal
rektor UK proť. Švec tomuto významnému
predstaviteľovi medzinárodnej humanity Veľkú
zlatú medailu UK.
V prednáške švajčiarsky hosť pripomenul vý
znamné medzníky v histórii Medzinárodného vý
boru červeného kríža a osobitne vyzdvihol po
trebu širokého uznania humanitného prava
•Humanitné právo j e zakorenené v histórii
všetkých tradícií lUdstva v o všetkých kútoch
sveta a zároveň je nesmierne dôležitou súčas
ťou našej budúcnosti ako jedna z o základných
záruk nášho prežitia".
(jh)

Naši pracovníci
členmi Medzinárodnej akadémie...
V máji tohoto roku zasadalo Prezídium Medzinárodnej akadémie peda
gogických a sociálnych vied so sídlom v Moskve a zvolilo za členov teito
akadémie prof. dr. L. Požára, CSc., a doc. dr. M. T. Bažányho, CSc.,
z Pedagogickej fakulty UK, prof. dr. T Kollárika, DrSc, z Filozofickej fa
kulty UK, člena korešpondenta D. Kováča z o SAV a doc. dr V BajziVa
CSc., z STU v Bratislave Táto medzinárodná prestížna organizacia má
svoje sekcie v mnohých krajinách, napr aj v Holandsku a Fínsku Zvole
ním slovenských vedcov sa takto pri akadémii vytvorila aj slovenská
sekcia.
-mz-

PUBUKÁCIE
VYDANÉ VYDAVATEĽSTVOM UK
v máji 1996
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s autonómiou a akademickými slobodami na vysokých školách SR
Dňa 6. 5. 1996 poslal riaditeľ sekcie
vysokých škôl MŠ SR prezidentovi
Slovenskej rektorskej konferencie na
posúdenie aktualizované paragrafy
novely zákona č. 172/1990 Zb. o vyso
kých školách, ktoré boli vypracované
v priebehu jedného roka (!). Takmer
rok uplynul odo dňa 31. 7. 1995, kedy
MŠ SR predložilo akademickej obci na
prerokovanie verziu novely zákona
o V š , proti ktorej sa zdvihla taká
obrovská vlna odporu vnútri akade
mickej obce i mimo nej, že musela
byt stiahnutá z rokovaní a ponechaná
kvaseniu. Výsledkom tohoto kvasu je
materiál z 6. 5. 1996, ktorý vo svojom
§ 15 (§ 15 sa dotýka kompetencií mi
nisterstva a ministra voči vysokým
školám) pripravuje pôdu pre dobre známu atmosféru z rokov pred 1989.
Ak si niekto dá tú námahu a porovná znenie § 15 predkladanej novely
s tzv. normalizačným zákonom č. 39/1980 Zb. o vysokých školách podpí
sanom súdruhmi Husákom, Indrom a Štrougalom zistí, že oba texty majú
rovnakého ducha vyznačujúceho sa hlbokým presvedčením o neobme
dzenej múdrosti centrály a chorobnom nutkaní kumulovat výkonnú, ria
diacu a kontrolnú moc na ministerstve v rukách úradníkov alebo ministra.
(Mimochodom slovo minister znamená služobník, ako to už odznelo viac
krát). Predložený § 15 je materiál plne zodpovedajúci a prisluhujúci súčas
nému trendu likvidácie demokracie na všetkých úrovniach. Na vysoké
školy sa dostal rad teraz, pretože každý vie, že likvidácia autonómie a aka
demických slobôd je jeden z posledných signálov, ktorý oznamuje každé
mu, že pomery sa zmenili. A k o akademický funkcionár cítím povinnost
zaujat k tomuto ministerskému S 15 stanovisko aj preto, ž e v koneč
nom dôsledku nepostihne negatívne len vysoké školy ako inštitúcie,
ale predovšetkým naše deti, ktoré na vysokých školách Slovenska
študujú a budú študovat.
Predtým však by som sa dotkol problému, ktorý bol umelo navodený,
aby odlákal pozornosť od podstatne horších veci, ktoré vysoké školy
čakajú. Je to nárokovanie si nevysokoškolskej organizácie SAV na ude
ľovanie vysokoškolského titulu Dr. alebo PhD. To, že sa SAV touto
požiadavkou snaží potvrdiť svoje právo na existenciu, je pochopiteľné. Je
to čin vyplývajúci z pudu sebazáchovy. Ale že značná časť akademickej
obce prijala ako veľké víťazstvo text novely v tom, že vysoké školy majú
výhradné právo udeľovať absolventom vedecké hodnosti, je prekvapujú
ce. Toto právo totiž v y s o k ý m školám nikdy odňaté nebolo a preto im
nikto nemá č o vracať A aj preto vyjadrenia ministerských úradníkov typu:
"je to obchod, my vám dáme doktoráty a vy budte zato ústretoví pri § 15"
sú dokumentáciou nielen spôsobu myslenia týchto ľudí ale aj toho, aká
hra sa tu hrá.
Navrhovaný 5 15 obsahuje niekoľko ustanovení, o ktorých obsahu nie
je nikto informovaný. Nevie sa, čo sledujú, a kedže vykladačom zákona je
zákonodarca, bude v tomto prípade okrem NR SR vykladať znenie jednot
livých paragrafov ministerstvo školstva. Preto j e kľúčové, aby akademic
ká obec vedela záväzné stanovisko k jednotlivým ustanoveniam nove
ly. Bod 1., písmeno a) navrhovaného 5 15 hovorí, že M š SR 'utvára pod
mienky na юр/oj VŠ a vysokoškolského vzdelávania'. Samozrejme sa ne
vie, či pre všetky vysoké školy rovnako alebo len vybrané (ako to už dnes
máme možnost vidieť), čo sa pod pojmom rozvoj v týchto súvislostiach ro
zumie a aké podmienky sa budú utvárať. Toto síce istým spôsobom
upresňuje písmeno c) tohoto istého bodu, ktoré hovorí, že Mš SR
'rozdeľuje jemu pridelené finančné prostriedky jednotlivým vysokým školám
v súlade so štátnou politikou zamestnanosti, štátnou koncepciou rozvoja
VŠDnes
však nik nevie, aká je štátna politika zamestnanosti, ani aká je
štátna koncepcia rozvoia VŠ, ktorá sa ešte len na MŠ SR pripravuje a prí
slušný dokument nebol ešte predložený ani do legislatívnej rady vlády.
Takže sa prijme nejaké pravidlo (ak sa prijme § 15 v súčasnom znení), ale
obsah týchto pravidiel sa povie až keď pravidlo bude platiť. To ie to isté,
ako by sa prijalo ustanovenie, že futbal je hra a budeme ho hrať. Ale ako
sa budú počítať body a góly, a čo je vlastne gól, si povieme až počas hry.
Ďalším nejednoznačným ustanovením je písmeno b), kde MŠ SR
'koordinuje činnost vysokých škôľ Nikto nevie v čom, ako, akými nástroj
mi Akademická obec samozrejme presne vie, ž e koordinácia v tejto súvis
losti je len iný výraz pre totalitné riadenie. Znamená koordinácia napr. aj
určovanie počtu prijímaných študentov na jednotlivé VŠ (v zmysle rozvoja
VŠ a vysokoškolského vzdelávania, prípadne štátnej politiky zamestna
nosti)? Alebo určovanie štruktúry a obsahu študijných odborov? Alebo aj
dalších vecí patriacich imanentne do sféry autonómie VŠ ako je napr. per
sonálne obsadenie V Š 7 Toto ustanovenie spolu s písmenom c) dáva
ministerstvu netušené možnosti likvidácie samostatnosti a akademic
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kých slobôd na vysokých školách. Je nepochybné, že tak ako doteraz
vždy sa nájde dosť ochotných, ktorí za 30 strieborných budú vykonávať
nadprácu.
Kým doteraz akademický senát zriaďoval, zlučoval, rozdeľoval a zrušo
val fakulty vysokých škôl, podľa písmena e) bodu 1. S 15 návrhu to môže
vykonať iba so súhlasom ministerstva. Tým sa likvidujú jedny z najdôležh
tejších práv najvyššieho samosprávneho orgánu vysokei školy, ktorý spo
lu s vedením školy jediný vie, aké sú akútne potreby školy napr. pri kreo
vaní nových inštitúcií ako reakcie na požiadavky občanov - daňových plat
cov na vzdelanie. Dovolím si tvrdiť, že keby existovalo toto ustanovenie za
týchto podmienok aj v r. 1991, Fakulta managementu UK by nikdy nebola
vznikla. Pritom dnes sa na štúdium na tejto fakulte hlási viac ako 1300 zá
ujemcov, z ktorých môže byť prijatý len každý ôsmy (pre nedostatok pries
torov a financiO, a ktorej každý jeden absolvent a študent v ročníku treťom
a vyššom už má vo výhľade vynikajúce zamestnanie
Posledné tri ustanovenia tohoto bodu 1. sú priamym porušením au
tonómie vysokých škôl a akademických slobôd. Písmeno h) hovorí, že
MŠ SR 'kontroluje dodržiavanie zákonov a ostatných všeobecne závazných
právnych predpisov v prijímacom konaní na vysokoškolské štúdium' V tom
to ustanovení zákonodarca predpokladá, že vysoké školy sú nedôvery
hodné inštitúcie porušujúce zákony. Podľa platných právnych predpisov
však Mš SR ani žiaden iný orgán s výnimkou súdov nie |e oprávnený kon
štatovaf porušenie zákona, môže len vysloviť podozrenie z porušenia zá
kona a v takom prípade sa obrátiť na nezávislý súd V priebehu 6-tich ro
kov platnosti zákona č. 172/1990 Zb nie |e známy prípad ani na |ednei
z vysokých škôl SR. Že by bol pri pri)imacom konaní zákon porušeny Vy
soké školy a c h senáty ako a| senáty fakúlt boli a sú dostatočnou zárukou
toho. aby sa zákony neporušovali Nevidím dôvod, prečo by M š SR malo
a priori označiť v zákone vysoké Skoty za mšMúcie potenciálne porušuiuce
zákony
Podobný charakter má aj písmeno i) bodu 1 navrhovaného } 15. kde
MŠ SR 'preskúma/á rozhodnutia akademických funkcionárov a akademie
kých orgánov vo veciach podlá tohoto zákona, na ktoré и vztahuj via
obecné predpisy o správnom konaní Toto ustanovenie spotu t novonavi
hovaným I 34 ie legislatívnym 'skvostom*, ktorý dokonáte zoameéôuie
a diskvalifikuje tvorcu tejto normy Správne konanie, podlá zákona
č. 38/1995 Z. z., í 244, bod 1 a 2 sa vzťahuje len na 'rozhodnutia organov
verejnej správy, orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy, ale
bo orgánov záujmovej samosprávy a dalších právnických osôb ale len vte
dy, ak im zákon zveruje rozhodovanie o právach a povinnostiach fyzických
osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy". Je zrejmé, ž e prijímacie
konanie ani žiadne iné konanie dotýkajúce sa fyzických osôb v rámci
rozhodnutí akademických orgánov a akademických funkcionárov nie je
rozhodovanie v oblasti verejnej správy. Preto sa v tejto oblasti nemôže ap
likovať správne konanie. Na druhej strane nie je ťažké uhádnuť, aký motív
sleduje toto ustanovenie. Navrátiť na vysoké školy protekčné prijímanie na
štúdium, protekčné udeľovanie vedeckých hodností a titulov. Je načase,
aby sa veci pomenovali správnym menom.
Písmeno ch), kde MŠ SR 'koordinuje činnost orgánov vysoké/ školy
(takuŘy) oprávnených rozhodovat o udelení vedeckých a umeleckých hod
nostía zabezpečuje (MŠ SR) jednotné posudzovanie vedeckej alebo ume
leckej úrovne uchádzačov o vedecké a umelecké hodností', je typickým
socialistickým rovnostárskym výdobytkom a súčasne nivelizáciou všet
kých vysokých škôl na jednotnú úroveň. Už dnes sa ozývajú hlasy, že na
niektorých VŠ, napr. aj na UK, sú kritériá na získanie vedeckých hodností
a vedecko-pedagogických titulov v porovnaní s inými vysokými školami
príliš prísne a naozaj treba preukázať kvalitu, aby sa človek mohol ucha
dzať o získanie týchto hodností a titulov Som presvedčený, že len tvrdé
a náročné kritériá môžu pomôcť udržať kvalitu učiteľov a tým a| kvalitu ve
dy a výučby na školách. Jednotné zníženie (lebo pochybujem, že by pri
•zjednocovaní- išlo o zvyšovanie) požiadaviek na udeľovanie vedeckých
a pedagogických hodností) bude znamenať zníženie kvality učiteľského
zboru a zníženie kvality výučby na VŠ. Aby som sa nedotkol žiadnei slo
venskej vysokei školy, použijem príklad z V Británie Každému, kto sa po
hybuje v akademických kruhoch, ale i mimo nich |e známe, že napr váha
profesúry z univerzity v Cambridge (v poradí 1 univerzita vo V Britanii) je
iná ako napi z univerzity Derby (v poradí posledná univerzita z 96) Je to
spôsobené aj tým, že kritériá na udelenie profesúry v Cambridge su nepo
rovnateľne prísnejšie ako v Derby A to isté by malo platiť a z velkei časti
ešte platí aj u nás.
V súvislosti k právam MŠ SR by som rád uviedol ešte |eden postieh
Veľmi zriedka sa zamýšľame nad tým. čo znamená po|em 'práva minister
stva' a ako sa uplatňujú. MŠ SR ako inštitúcia svoje práva lealizuje pios
tredníctvom svojich výnosov, ktoré pripravujú ministerskí úradníci a prí
padne ich poradcovia Nikde nie je určené ani jx>vedané. ktorý z ministei
ských úradníkov, prípadne ktoré oddelenie, sekcia, odboi. atcí bude
rozhodovať o veciach, ktoré ministerstvu prináležia Jedno |e však iste
Pokračovanie na str в

Čestné doktoráty excelentným vedeckým osobnostiam

Objavili cestu k najhlbším tajomstvám prírody
Na zasadnutí Vedeckej rady Univerzity Komenského rozšírenej o vedecké rady fakúlt UK bola dňa 23. mája 1996 v A u l e UK
udelená čestná vedecká hodnosť doktora prírodných vied prof. Gottfriedovi Schatzovi z Biocentra univerzity v Bazileji a čestná
vedecká hodnosť doktora fyzikálno-matematických vied dr. Sigurdovi Hofmannovi, vedúcemu vedeckému pracovníkovi Ústavu
pre v ý s k u m ťažkých iónov v Darmstadte.
P o slávnostnom akte s a vzácni hostia podpísali v Rektorskej sie
ni d o Pamätnej k n ihy U K a v popoludňajších hodinách predniesli
od b o rn é prednášky.
'Je pre mňa skutočne vzácnym okamihom, že môžem dnes vzdať
hold a uklonit' sa ľudskej múdrosti. Múdrosti, rozumu, vedeckej
erudícii a talentu, ktorými vynikajú dnešní naši prominenti hostia
V ich osobnom živote a vedeckom diele je zosobnená odveká ľud
ská túžba neustále prekračovať Rubikon neznámeho а nepoznané
ho, hľadať a objavovať pravdu skrytú v prírodných zákonoch
S trpezlivosťou а odvahou každý vo svojom odbore prenikli do
najhlbších tajomstiev prírody a výrazne posunuli hranice ľudského
poznania Originalita a svetové parametre výsledkov vedeckej prá
ce radia prof Schatza a dr. Hofmanna k špičkovým svetovým ved
com, а preto je poctou pre našu univerzitu, že prijali kandidatúru
na čestný titul doctor honoris causa'
Zo slávnostného príhovoru
1. prorektora UK prof. RNDr. P. Hrnčiara, DrSc.

Prof. Dr. GOTTFRIED SCHATZ (1836) j e ledným z nejvýznamněji
Sich svetových biochemikov Je objavitetom genetickej autonómnosti
mitochondrií a hlavným predslaviteťom svetového výskumu biogenézy
mítochondrií.
Sám alebo so spolupracovníkmi publikoval 174 vedeckých prác. Už
jeho prvá vedecká publikácia bola dôležitým objavom: v r 1064 obja
vil, že mitocbondríe obsahujú ONA. V dalšfch publikáciách ukázal, že
DNA mítochondrií kvasiniek obsahuje niektoré gény ktoré určujú
štruktúru viacerých rmtochondriálnych protebov. Zistí, ž e tieto proteí
ny sú syntetižované priamo v mitochondriách. Podstatná časť mitocbotKJnálnycb proteinov ie však kódovana génmi bunkového jadra
a syntetizovaná mimo mítochondrií. Do mítochondrií; musí byť importovaná komplikovaným mechanizmom, ktorý bol vyjasnený najmä zá
sluhou prof. Schatza a jeho spolupracovníkov a ktorý j e nadálej skúmanv na bazilejskej un-verzite pod jeho vedet'im.
Vedecké úsj»chy G. Schatza boli veíakrát ocenené medzinárodný
mi cenami, ako i členstvom v prestížnych medzinárodných vedeckých
spoločnostiach. Predniesol rad čestných prednášok na rôznych sveto
vých univerzitách a medzinárodných kongresoch.
Zvlášť treba vSak zdôrazniť úzke dlhoročné kontakty, spoluprácu
á podporu prof. Schatza vedeckým kolektívom v Slovenskej republä<e.
S katedrou biochémie PRIF UK bola už v rokoch 1957-1970 nadviaza
ná úzka spolupráca, ktorej výsledkom boH aj tri spoločné publkácíe.
Vedecké kontakty sa obnoväi po roku 1989, k e d prot. Schatz absolvo
vat níekofkodňový prednáškový pobyt na Prírodovedeckej fakulte UK,
pri ktorom sa dohodli spoločné výskumné projekty. V rámci tejto spo
lupráce pracovali na bazilejskom ústave už viacerí pracovnici z katedry
biochémie i z pracovísk SAV.

Dr. SIGURD HOFMANN <1944) j e známou a medzinárodne uznáva
nou kapacitou v oblasti výskumu najťažších atómových jadier. V ro
koch 1981-84 významnou mierou prispel k objaveniu troch nových
chemických prvkov s atómovými ästarm 107,108,109.
V rokoch 1988-1994 vládol teoretický a najmé vefrrn náročný a roz
siahly experimentálny výskum, zametený na overenie možnosti exis
tencie tzv supertažkých atómových jadier Úspešným vyneSertm niek
torých fyzikálnych problémov a novým koncipovaním rozhodujúcich
časti experimentálneho zariadenia sa dr. S. Hofmannovi podarilo do
siahnuť novú kvalitu, bez ktorej by cfetší pokrok pri syntéze nových
chemických prvkov a o v e r o v a l hypotézy existencie supertažkých ja
dier s výtazne zvýšenou stabilitou nebol možný. Pod jeho vedením sa
podarilo v rokoch 1904-1996 medzinárodnému tímu jadrových fyzikov
z Nemecka, Ruska, finska в Slovenska objavil v GSI Darmstadt tri no
vé chemické prvky s atomovým číslom ! 10, 111, a 112. O obtiažnosti
cesty k úspechu svedčí aj to, ž e o vytvorenie 110-ho chemického
prvku sa 10 rokov opakovane pokúšalo niekofko svetových centier
jadrového výskumu. Pte slovenskú vedu je objav troch nových che
mických prvkov významný aj tým, že na mnohoročnej príprave a reali
zácii úspešného pokusu sa zúčastnili aj jadroví fyzici z MFF UK.
Dr. Hofmann má osobnú zásluhu na úspešnej spolupráci MFF UK
a GSI Darmstadt ktorá pretrváva od roku 1989
V súčasnosti Or. Sigurd Hofmann pupravuje novú sériu experimen
tov, pomocou ktorých plánuje v najbližších tokoch overí existenciu hy
potetických. vysoko stabilných, supertažkých jadier okolo atómového
čísla 114 a tak posunut detej hranice poznania v tejto oblasti vedy
Existencia supertažkých jadier je najvýznamnejším nerozriešeným
problémom jadrovej fyziky z a posledných dvadsať rokov.
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Pocta zahraničným vedcom
Rektor Univerzity Komenského prof. Švec odovzdal dňa 29. mája 1096 na pôde
našej alma mater Velkú zlatú medailu UK prof. G y ö r g y Marxovi, profesorovi Inštitútu
atómovej fyziky Univerzity L. Eötvösa v Budapešti a prof. Jan v a n Leeuwenov^, deka
novi Fakulty matematiky a informatiky na Utrechtskej univerzite v Holandsku za ich
prínos pre rozvoj vedy na UK
Prof. G. Marx je významným svetovým odbor
níkom v oblasti fyziky elementárnych častíc a as
trofyziky a zároveň iniciátorom nových prístupov
k vyučovaniu fyziky a prírodných vied na gymná
ziách. Jeho články, učebnice i návrhy nových
prístupov vyučovania fyziky ovlyvnili celú jednu
generáciu našich teoretických fyzikov i didakti
kov fyziky. Bol spoluorganizátorom Trianglovej
spolupráce, ktorá od konca šesťdesiatych rokov
umožnila pravidelné stretnutia teoretických fyzi
kov z Rakúska. Maďarska a Slovenska a neskôr
bola rozšírená na celý stredoeurópsky región.
Spočiatku sa prof. Marx venoval klasickej teórii
polí, jadrovej fyzike, teórii relativity, neskôr sa za
oberal kvantovou teóriou poía, slabými interak
ciami elementárnych častíc a napokon astrofyzike, kde dosiahol mimoriadne zaujímavé výsled
ky výskumu.
Vedecká práca prof. J. van Leeuwena je
orientovaná na základné štúdium rôznych oblas

tí informatiky, prioritne na návrh a analýzu
efektívnosti algoritmov z teoretického aj aplikač
ného hradiska. Je integrujúcou európskou
vedeckou osobnosťou - vedúcim a koordináto
rom viacerých výskumných programov Eu
rópskej únie, iniciátorom a organizátorom európ
skych sympózií a špecializovaných konferencií.
Rozsiahla vedeckovýskumná a vedecko-organizátorská činnosť prof. Leewena sa premietla
aj do spolupráce s Matematicko-fyzikálnou
fakultou UK. Patril k jej prvým zahraničným prednášateíom a sprostredkoval prednášky ďalších
zahraničných odborníkov. V roku 1992 bol prof.
Leeuwen poverený v rámci Európy koordinova
ním pilotného výskumného projektu 1
1000
ALTEC zameraného na diskrétne algoritmy pre
moderné technológie, v ktorom si za jedného
z najbližších spolupracujúcich partnerov zvolil
Bratislavu.

(jh)

JAZYKOVÉ CENTRUM
Univerzity Komenského
ponúka
Letné intenzívne kurzy
1. taliančina pre začiatoční
kov/mierne pokročilých

(závisí od počtu prihlásených)
1.7.-12.7 1996 8,00-10,20
Cena: 900,- Sk
Pre pracovníkov UK a študen
tov: 700,- Sk
2. angličtina pre stredne po
kročilých "Brush up your En
glish"
8.7.-19.7.1996 9,00-11,20
Čeria: 1 000,- Sk
Pre pracovniVov UK a Študen
tov: 800,- Sk
3. nemčina pre mierne pokro
čilých
1.7.-12.7. 1996 8,00-10,20
Cena 900,- Sk
Pre pracovníkov UK a Študen
tov: 700,-Sk
V certe kurzového poplatku je
zahrnutý a] Studijný matefíál.
Pripravujeme aj dälšíe kurzy
s predpokladaným termínom
vstupných testov v septembri
a so začiatkom výučby v októbri
1996, na ktoré sa už teraz môže
te prihlásiť.

Prof. Gyórgy Marx a prof. Jan van Leeuwen

Ďalšia perla na šnúre profesorských prednášok
Hodiny pri starom moste ukazovali takmer deväť hodín, keď sa rozchádzali účastníci v poradí
tretej profesorskej prednášky, ktorú na tému Nové objavy v |adrove| fyzike a ich význam pre spo
ločnosť predniesol dňa 8. mája v Aule UK prof. RNDr. Stefan Sáro, DrSc., z Matematicko-fyzikálnej
fakulty UK. S menom prof. Sára sú spojené objavy 110. a 111. chemického prvku v roku 1994 a na
pokon aj 112. chemického prvku vo februári tohto roku, ktoré dosiahol ako člen tímu nemeckého
vedca S. Hofmanna v darmstadtskom Ústave pre výskum ťažkých iónov.
Prednáška, rozdelená na tri časti a bohato ilustrovaná diapozitívmi, zrozumiteľne uviedla poslu
cháčov do mikrosveta atómových jadier, jadrového výskumu a jeho spoločenských súvislostí V pr
vej časti prednášky prof Sáro priblížil súčasný stav a vývojové trendy jadrového výskumu vo svete,
v druhej časti sa zameral na humánne dimenzie jadrovej fyziky - využitie jej výskumných výsledkov
najmä v onkológii a napokon poslednú časť venoval novým koncepciám výroby jadrovej energie
adekvátnych budúcemu tisícročiu.
V závere vystúpenia prof Šáro vyjadril vážne obavy o ďalší osud jadrového výskumu na Sloven
sku, o stratu medzinárodnej prestíže slovenských jadrových fyzikov, ked?e k napredovaniu nestačia
iba teoretické poznatky, ale aj ich experimentálne overenie v laboratóriách s modernou technikou
a technológiou, ktorá však v súčasnosti evidentne chýba Značný počet účastníkov profesorskej
prednášky potvrdil, že táto tradícia začína v akademickej obci rezonovať a navyše - mladé tváre me
dzi poslucháčmi v aule prezradili, že o tieto podujatia začínajú mat záujem i študenti A že im nesta
čí iba pasívne načúvať - dokázali svojimi otázkami v diskusii
"Ďakujeme, pán profesor, Vaša prednáška bola perlou obohacujúcou naše profesorské večery*
uzavrel stretnutie rektor UK prof J. Svec

(jh)

Aktuálny kurz s možnos
ťou podania prihlášky do
31.7.1996
1-ročný denný štátnlcový kurz
anglického a nemeckého jazy
ka pre maturantov
450 vyučovacích hodín
9000-Sk
Prijímacie skúšky:
11.-12 9. 1996
Pracovisko je vybavené mo
dernou didaktickou technikou.
Informácie:
Jazyková centrum UK
Laurinská 14, S. poschodie
811 01 Bratislava
Tel./Fax: 5333-057

VÝROČIE
RÍMSKOKATOLÍCKEJ CYRILOMETODSKEJ
BOHOSLOVECKEJ F A K U L T Y U K
Na Kapitulskej ulici v Bratislave, tak dobre známej obyvatelbm Bratislavy, s id ft
R K C M B F UK, ktorej šesťdesiate výročie vzniku s i tohto roku pripomíname.
Ide o udalosť mimoriadneho v ý z n a m u nietBn v živote univerzity, Bratislavy, ale a j
Slovenska.
Po prvej svetovej vojne, vzniku Československej republiky, mali Česi svoju teologickú fakultu pri
slávnej Karlovej univerzite, Moravania bohosloveckú fakultu s bohatou tradíciou cyrilometodskou
v Olomouci a Slováci len diecézne učilištia T u sa ukázala potreba zriadiť aj na území Slovenska teolo
gickú fakultu.
U ž v roku 1919 bola založená v Bratislave univerzita, ale bez teologickej fakulty. Preto sa zišli ordinári slovenských diecéz v Trnave na porade, ktorej predsedal košický biskup dr Augustín Fischer-Colbrie a dohodli sa zriadiť v Bratislave centrálny seminár a bohosloveckú fakultu. Jej ustanovenie
v Bratislave potvrdilo zákonom č. 441 Národné zhromaždenie ČSR. Československá vláda v pred
poklade, že sa veci v Ríme čoskoro vyriešia, menovala profesorský zbor. Erigovanie teologickej fakul
ty v Bratislave sa ale oddiaľovalo V roku 1935 bol konsekrovaný za biskupa trnavský apoštolský
administrátor T h D r . Pavol Jantausch, ktorý vynaložil velké úsilie, aby bola teologická fakulta v Brati
slave konečne ot v o ř e n i Koncom roku 1934 poslal Posvätnej kongregácii pre semináre a univerzity
žiadosť, že podlá uznesenia ministerskej rady je vláda ochotná aktivizovať fakultu podfa zákona v rám
ci Univerzity Komenského v Bratislave.
Keď Posvätná kongregácia poslala dekrét o kanonickom erigovaní fakulty v Bratislave, vydalo Minis
terstvo školstva v Prahe v apríli 1936 nariadenie, ktorým bohosloveckej fakulte pridelilo budovu bý
valej právnickej fakulty na Kapitulskej ulici.
Prezident republiky systemizoval na novozriadenej bohosloveckej fakulte 6 miest pre riadnych
profesorov, 6 miest pre mimoriadnych profesorov a 2 asistentské miesta Vymenovaní profe
sori v septembri 1936 zložili sľub do rúk biskupa T h D r P. Jantauscha ako aj do rúk prezidenta
krajiny Jozefa Országha Dňa I 7 septembra 1936 bol zvolený za prvého dekana fakulty ThDr. Emil
Funczik.
Prvý študijný rok sa otvoril dňa 4 novembra 1936. N a slávnostnom otvorení fakulty bol prítomný
aj vtedajší minister školstva V starobylom Dóme sv. Martina v Bratislave bolo slávnostné Veni Sancte
a Svätú omšu celebroval biskup ThDr. Pavol Jantausch, prvý velký kancelái fakulty.
D o prvého semestra sa zapísalo 217 poslucháčov. Spočiatku sa novozaložená bohoslovecká fakulta
v Bratislave riadila Štatútom Cyrilometodskej bohoslovecke| fakulty v Olomouci.
V študijnom roku 1937/38 Ministerstvo školstva a národnej osvety v Prahe udelilo bratislavskej bo
hosloveckej fakulte insígnie - žezlo a emblémy na ozdobných reťaziach dekana i prodekana Reťaze
sa skladali z kruhových a prelamovaných ohniviek a kruhov , medailónu s reliéfom Krista Učiteľa N a
žezle fakulty sa snúbi symbolika cirkevného učenia s národnou tradíciou - dvojkríž vyrastá z guľovité
ho útvaru zdobeného symbolmi evanjelistov.
Jubilujúca fakulta za uplynulé roky plnila nielen náročné úlohy pri príprave kňazov, ale rozvíjala aj
bohatú publikačnú a vedeckú činnosť. V súčasnosti na fakulte študuje 778 bohoslovcov a 1621 katechétov. Fakulta má pobočky v Nitre, Badíne, Spišskom Podhradí, Košiciach a v Žiline. Nadväzuje
kontakty s bohosloveckými fakultami v zahraničí a je strediskom bohatého kultúrneho života poslu
cháčov. Sídli v budove, ktorá už I SO rokov slúži vysokoškolským zariadeniam a zaslúžila by si označe
nie pamätnou tabuľou.
Doc. PhDr. Henrich Janus, CSc.

Cirkevné vyznamenanie
pre F. Vnuka
Apoštolský nuncius Luigi Dossena
o d o v z d a l d ň a I. m á j a 1996 v aule
R KC MBF U K jej docentovi Františko
vi Vn u k o v i Rytiersky rád Svätého Gre
gora druhej triedy, ktorý m u udelil
Svätý Otec J á n Pavol II. z a j e h o dote
rajšie zásluhy o katolícku cirkev. T o 
t o v y s o k é v y z n a m e n a n i e ustanovil
1. septembra 1831 p á p e ž Gregor X V I .
Doc. F. V n u k prednáša v súčasnosti
n a bohosloveckej fakulte v Bratislave
a Nitre cirkevné dejiny.

Dar firmy ORACLE Matematfcko-fyzikátnej fakulte UK
V súčasnej ekonomickej situácii vitajú vysoké
Školy a fakulty každú príležitosť, ktorá by Im
umožnila prežiť bez poklesu celkovej pedago
gickej a vedeckej úrovne
Matemattcko-fyzikálna fakulta UK trvalo preu
kazuje, že patrí k Špičkovým fakultám na Sto
vensku. To, že absolventi takulty nemajú v sú
časností problémy s uplatnením ie dané aj tým.
že počas Štúdia získavajú schopnost logického
mysleme, solídne vedomosti z oblastí počítačov
a základnú znalost anglického, pripadne ďalšie
ho jazyka, čo im umožňuje pružne sa adapto
vať v rôznych prostrediach Absolventov MFF
UK možno dnes nájsť v o finančných inštitú
ciách, poisťovniach ako ej na rftzných miestach
v podmkatetskei s lere
Študenti naSej takulty sa veľmi dobre uplat
ňujú at v medzinárodnej kotikureiiCH, Mimonad

ne úspechy zaznamenávajú ч každoročnej ce
losvetovej súťaži univerzitných družstiev v prog
ramovaní, ktorej finále sa vždy koná v USA
a kde s) v posledných troch rokoch udržiavajú
v konkurencii najlepších svetových univerzit
stabilne pozíciu okolo 10 miesta na svete (v os
tatnom ročnfcu súťažilo viac ako 1000 untverzÄ
ných družstiev)
MFF UK patii k naiviac výskumné orientova
ným fakultám na Slovensku Z jej takmer 500
zamestnancov je okolo 300 vysokoškolských
pedagogov a vedeckých pracovnfcov. V roku
19% sa na fakulte neSrlo 51 projektov podpo
rovaných Grantovou agenturou pre vedu, daišfch 5 projektov totmou účasti na programoch
Európskeho spoločenstva a 24 projektov bolo
inštitucionálnych.
Vzhľadom na uvedene skutočnosti neprekva
p u j , Je MFF UK je jednou z prvých fakutt na

Stoveneku, s ktorou americká firma ORACLE
(najváčšŕ svetový dodávateľ v oblasti relač
nej databázovej technológie a apSiačných
neter* a druhý svetový výrobca software
s ročným obratom viac a k o 3,0 mtd. USD)
uzavrela dohodu v rámci svo£x> programu
spolupráce s o ékolstvom. MFF U K získala
touto dohodou jednoročnú licenciu rvj soft
warová produkty po<Ha vlastného výberu
v hodnote cca 5 « mil. Sk. Slávnostné odov
zdaní« produktov firmy O R A C L E z a účasti
predstaviteľa firmy v SR I n g Farkaia. zástup
cu MŠ SR Ing. Plavčana, zástupcu firmy Digi
tal Ing. Šachu, vedenia MFF UK na čele s de
kanom doc. RNOr Mede rty m, CSc.. a novinérov sa uskutočnilo dňa 22 mája na pAde
fakulty
(-et-)

Akademická o b e c Slovenska s a d ň a 11. mája z tlače dozvedela, 2e rektori vysokých ékôl S R n a rokovaní s ministerkou Školstva
£ . Slavkovskou vyslovili súhlas s pripravovanou verziou novely vysokoškolského z ák o n a a ž e zároveň požiadali ministerku školstva,
a b y iniciovala predloženie tohto v ý z n a m n é h o dokumentu v č o najkratšom čaae n a rokovanie vlády SR. V o č i t o m u t o nie c e l k o m pres
n ó m u tvrdeniu s a ihneď ohradil prezident Slovenskej rektorskej konferencie a rektor U K prof. Š v e c Skutočnosť, Že s a objavila d a l šía verzia novely vysokoškolského zákona, k u ktorej nemala možnosť sa oficiálne vyjadriť Rada v y s o k ý c h škôl S R , bola p o d 
netom k zvolaniu mimoriadneho zasadania Akademického senátu U K dňa 22. mája 1996. Na tomto m i m o r i a d n o m rokovaní
senátu s a zúčastnili aj riaditeľ sekcie vysokých š k ô l MŠ S R M. Tolnay, dr. Zatkalík z Ú r a d u vlády S R , predseda R a d y v y s o 
k ý ch š k ô l S R O . R á e z a podpredsedníčka rady J. Galanová.

V AKADEMICKOM SENÁTE RUŠNO - novela vstúpila do finále
V úvode prezident Slovenskej rektorskej
konferencie a rektor Univerzity Komenského
prof. Švec predložil senátu písomnú Správu
o rokovaní Slovenskej rektorskej konferencie
k aktualizácii niektorých paragrafov novely
zákona 172/1900 Zb. o vysokých školách:
V dňoch 8- 9. 5. 1996 sa konalo zasadanie Slo
venskej rektorskej konferencie v Račkovej doline,
v zariadení Vysokej školy poľnohospodárskej
v Nitre. Sučastou rokovania bola aj informácia Mi
nisterstva školstva SR o aktualizácii niektorých
častí návrhu novely zákona o vysokých školách,
ktorú predkladal riaditeľ sekcie vysokých škôl
doc Ing. M. Tolnay, CSc., v prítomnosti minister
ky školstva SR E. Slavkovskej a členov Predsed
níctva Rady vysokých škôl SR - predsedu rady
doc. MUDr. O. Rácza, CSc., podpredsedníčky
rady doc. Ing. J. Galanovej, CSc., a predsedu Ko
misie pre vedu a techniku Rady vysokých škôl SR
prof. RNDr. I. Krausa, DrSc.
Pán riaditeľ Tolnay uviedol, ie vláda SR
v snahe urýchliť prípravu novelizácie predmetné
ho zákona a s prihliadnutím na jestvujúcu vysoko
školskú legislatívu v štátoch Európskej únie, priz
náva vysokým školám výlučné právo udeľovsí vedecko-akademicky titul PhD absolventom post
graduálneho doktorandského štúdia. Ako odvetný
krok ministerstvo požaduje od vysokých škôl
ústretovost v dvoch smeroch:
1. priznať ministerstvu školstva kompetencie
definované v paragrafoch 15, 34 a 43,
2. podporiť urýchlené prijatie novely Národnou
radou SR
Rektori vysokých škôl a členovia Rady vysokých
škôl SR vyjadrili svoje negatívne stanovisko k po
žiadavke ministerstva školstva 'obchodovať so
znením zákona. Žiadali, aby sa mohli vyjadriť k ce
lému zneniu novej verzie novely, kedie navrhova
né zmeny v uvedených paragrafoch musia nájsť
odraz i v dikcii nadväzných paragrafov Pán riadi
teľ Tolnay súhlasil, aby sa pripomienky týkali
predložených alternatív a nadväzujúcich paragra
fových znení.
Diskusia sa opierala o nové znenie par. 15.
Dôraz sa kládol najmä na otázku uplatnenia záko
na o správnom konaní pri realizácii kompetencii
ministerstva školstva. Rektori upozornili na sku
točnosť, že zákon o správnom konaní nie je mož
né aplikovaf na rozhodnutia kolektívnych orgánov.
Kedie vysoká škola ako autonómna a samospráv
na ustanovizeň prijíma rozhodnutia v kolektívnych
riadiacich a samosprávnych orgánoch, každé roz
hodnutie má takýto kolektívny charakter. Napriek
tomu ministerka školstva trvala na svo/om stano
visku, že ministerstvu školstva prináleží posudzo
vať správnosť rozhodnutí v druhostupňovom
konaní aj v prípade rozhodnutia kolektívnych
orgánov, ak protest sa bude opieraf o porušenie
zákona
Rektori vzniesli námietku i proti používaniu ne/asných a netransparentných kritérií pri rozdeľova
ní finančných prostriedkov štátneho rozpočtu na
jednotlivé vysoké školy Argumentovali na/má tým,
že tieto kritériá sú štandardizované v európskej le
gislatíve a maju vychádzať z kapacity vysokých
škôl, exprimentálne/ náročnosti štúdia, kvality
činnosti vysoké/ školy, apod Rektori požadovali
zabezpečiť v zákone transparentnost procesu relokácie rozpočtu na vysoké školy
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Rektori privŔali rozhodnutie štátnej správy zá
konne potvrdiť výlučné právo vysokých škôl ude
ľovať vedecko-akademic kú hodnosť PhD Upozor
nili však na potrebu rovnako v zákone riešiť i šta
tút študenta doktorandského štúdia a formy jeho
odmeňovania.
Rektori uviedli i ďalšie konkrétne pripomienky
k dikcii predložených paragrafov i niektorých ďal
ších znení novely, ktoré sformulovali do záverov
rokovania. Na záver rektori podpísali prehláse
nie, predložené p. riaditeľom Tolnayom, ie
podporia prijatie novely Národnou radou SR
za podmienky, ie budú akceptované pripo
mienky Slovenskej rektorskej konferencie
a pripomienky Rady vysokých škôl SR.
Mimoriadne zasadnutie Akademického senátu
UK vzalo na vedomie správu rektora UK prof
šveca o priebehu a výsledkoch porady Sloven
skej rektorskei konferencie s predstaviteľmi mi
nisterstva školstva. Zároveň prijalo Stanovisko
Predsedníctva AS UK. v ktorom žiada Radu vy
sokých škôl SR, aby v súvislosti s postupom
prijímania novely zákona o vysokých školách
ihnerf zasadalo Predsedníctvo Rady VŠ a ná
sledne Rada vysokých škôl SR a v zmysle
svojich práv, zakotvených zákone 172/90 Zb. o
vysokých školách, zaujali stanovisko k ostat
nej verzii novely.
Ďalej AS UK požiadal Radu vysokých škôl SR.
aby doručila všetkým poslaneckým klubom NR
SR, predsedovi NR SR a predsedovi vlády SR
návrh zmien a doplnkov zákona 172/90 Zb. o vy
sokých školách v jeho úplnom znení spolu s
dôvodovou správou, aby ho bolo možné predlo
žiť ako poslanecký návrh novely
V druhej časti rokovania sa členovia akade
mického senátu zaoberali aktuálnou situáciou

na UK a na vysokých školách vôbec. V tejto
súvislosti schválili Otvorený list vláde SR
a Ministerstvu školstva SR:
Akademický senát Univerzity Komenského
v Bratislave, ako najvyšší orgán akademicke/ sa
mosprávy UK vedomý si svo/e/ zodpovednosti vo
či študentom, zamestnancom
a ostatným čie
пот akademickej obce Univerzity Komenského i
voči občanom Slovenskej republiky, obracia sa
na vládu Slovenskej republiky a Ministerstvo škol
stva Slovenske/ republiky s nasledujúcim upozor
nením:
1. Finančné prostriedky pridelené Univerzte
Komenského v zmysle zák 304И995 o štátnom
rozpočte SR na hskálny rok 1996 na výchovno
-vzdelávací proces nepostačujú pre zachovanie
úrovne unrverzŔného vzdelávania na UnrverzŔe
Komenského Za zvlášť nedostatočné možno po
vaiovsí prostriedky na mzdy učiteľov univerzity,
ktorých celková výška nezodpovedá ich pracov
nemu výkonu, zodpovednosti za výchovu mlade/
generácie slovenskej inteligencie a spoločenské
mu významu ich práce. Za mimoriadne nedosta
točný možno ďalej považovat obfem prostriedkov
pridelených ako bežné výdavky na vyučovací pro
ces Výsledná priemerná suma I 283, - Sk na fed
ného študenta denného štúdia na celý rok (I) ne
umožňuje v žiadnom prípade udržaŕ primeranú
úroveň unrverzŔného vzdelávania Za neprimerane
tiež považu/eme obviňovanie UnrverzŔy Konten
ského a lej orgánov z toho, že nedostatočne
a nevhodne nakladali s finančnými prostriedkami
v r. 1995, ktoré odznelo i z úst p ministerky Slov
kovskei vo výbore NR SR pre vzdelanie, vedu, kul
túru a šport v rámci pripiavy rozpočtu na i 1096
Zásah MS do rozdelenia rozpočtu UK pre i (P06.
ktorým nás zaviazalo poskytnul študentským do

movom v správe UK prostriedky na rok 1996
s medziročným zvýšením o 24%, znamenal ďalší
tvrdý zásah do disponibilných prostriedkov UK na
pedagogický proces. Opakovane upozorňujeme,
že neprimerane nízka suma určená na bežné výdavky pedagogického procesu nedáva Univerzite
Komenského žiadnu možnost' uspokojit oprávne
né požiadavky pedagógov a študentov. Kritická
situácia v tomto smere sa vyvíja na experimentál
ne náročných fakultách, ktoré patria k najväčším
na UK. Bez pridelenia dodatočných finančných
prostriedkov v novom školskom roku hrozí, že ne
budú môcť plniť svoje hlavné úlohy.
2. Ani finančné prostriedky pridelené Univerzite
Komenského zo štátneho rozpočtu na vedecký
výskum neumožňujú udržaf na univerzite ani
doterajšiu úroveň vedy a výskumu. Univerzita
Komenského svojím personálnym obsadením,
komplexnosťou i uznávanou kvalitou vedeckovýs
kumných výstupov patrí k základným pilierom ve
deckovýskumnej základne SR Preto nemôžeme
pochopiť prístup vlády a MŠ SR k financovaniu
v tejto oblasti. Na rozdiel od ostatných súčastí ve
deckovýskumnej základne SR sú vedeckí pracov
níci UK, ale i ostatných VŠ mimoriadne nízko fi
nančne ohodnocovaní (par. 2001) Priemerná
mzda pracovníkov v tomto zaradení je dokonca
výrazne nižšia, a to až o cca 2 400, - Sk mesačne,
ako mzda porovnateľných kategórii vysokoškol
ských učiteľov, hoci ich mzda sa považuje tiež za
nízku. Aj porovnanie v rámci rovnakého zaradenia
u rôznych zamestnávateľov (napr. SAV) výrazne
vyznieva v neprospech vedeckých pracovníkov na
UK. Opakovane treba zdôrazniť, že nie je v mož
nostiach orgánov UK riešiť túto situáciu z pridele
ných prostriedkov. Za katastrofálne nízku treba,
podobne ako v prípade prostriedkov na vzdeláva
nie, považovat sumu bežných výdavkov na vedec
ký výskum, ktorá v priemere na UK predstavuje na
jedného vedeckého pracovníka sumu 1 122,Sklmesiac a pri započítaní vedeckej kapacity uči
teľov, ktorí sú tiež riadnou súčasfou vedeckého
potenciálu UK, klesne táto suma dokonca na
čiastku 732,- Sk, ktorá /e v rámci rozpočtu použi
teľná na prevádzku i údržbu, či dokonca na obno
vu vybavenia laboratórií Upozorňujeme, že ani po
uplynutí piatich mesiacov roka nemá UK k dispo
zícii grantové prostriedky, získané v rámci riadne
ho výberového pokračovania Upozornením chce
me predísť tomu, aby tieto prostriedky neboli

pridelené zase až v decembri a zabezpečilo sa
ich racionálne použitie.
Vysoké ikoly sú aj budú, to nezávisí od vlá
dy, čl ministerstva! Ale akó budú, je v súčas
ných podmienkach financovania len a výlučne
obrazom starostlivosti vlády SR a MŠ SR zvlášť
o túto oblast života spoločnosti.
Vzhľadom na uvedené sa Akademický senát
UK obracia na vládu SR a MŠ SR ao žiadosťou:
1. Hneď rieiit otázku dostatočného finanč
ného zabezpečenia pedagogického procesu
na UK i ostatných VŠ v SR, ako aí otázku mzdo
vého ohodnotenia práce vysokoškolských uči
teľov.
2. Okamžite riešiť otázku finančného zabez
pečenia vedy a výskumu na UK, vrátane po
skytnutia už pridelených grantových prostried
kov v primeranom časovom predstihu. Za rov
nako naliehavé považujeme rieiit otázku
ohodnotenia vedeckých pracovníkov UK a os
tatných VŠ aspoň na úroveň vysokoškolských
učiteľov.
RNDr. Ivan Ostrovský, CSc.,
predseda AS UK

AKO ĎALEJ
a autonómiou a akademickými slobodami na vysokých školách
Dokončenie zo str 4
Ani jeden, dvaja alebo hoc aj dvadsať minister
ských úradníkov nie sú a priori odborne zdat
nejší a kompetentnejší ako všetci tí, ktorí ich,
teda ministerských úradníkov, učili, skúšali
a napokon im vydali diplom. Som hlboko pres
vedčený, a v tomto presvedčení nie som sám,
že ani sebelepší úradník nie |e kompetentný
menif rozhodnutia vedeckých rád, kolegií rek
tora, dekana, profesorov a docentov ktorejkoľ
vek vysokej školy. V mnohých prípadoch títo
úradníci nielenže nevedia ale ani nemôžu ve
dieť a poznat podstatu problému toho-ktorého
konkrétneho prípadu
Bod 2. písmeno a) navrhovaného § 15 dá
va právomoci ministrovi na návrh vysokei ško
ly predkladať prezidentovi SR návrhy na vyme
novanie profesorov a rektorov, ako a| návrhy
na odvolanie rektorov Iba málo ľudí si všimlo,
že návrh na vymenovanie je podmienený ná
vrhom zo strany vysokej školy, ale návrh
na odvolanie, napr 'neposlušných' rektorov
(a ako |e všeobecne známe, máme a\ takých),
už vychádza z vlastnei iniciatívy ministra. K to
mu asi netreba ďalší komentár Utvrdzuje to aj
písmeno b) tohoto bodu, kedy minister
'poveru/e do vymenovania nového rektora výko
пот lunkcie rektora, napiac na tri mesiace,

osobu z akademických funkcionárov VŠ alebo
osobu z profesorov a docentov VŠ na návrh AS
VŠ" Teda nie zvoleného učiteľa ale menova
ného. čo môže urobiť parlament s týmto usta
novením, nie |e jasné. Domnievam sa však, že
obava, že ani vláda ani parlament neprijme
dikciu 'najviac na tri mesiace' a 'na návrh AS
VŠ" iste nie je neopodstatnená.
Ministerstvo (teda jeho úradníci) sa zvykne
brániť tým, že veď to tak nemysleli a že akade
mická obec prikladá dikcii jednotlivých ustano
vení nenáležitý význam. Naše skúsenosti však
neraz potvrdili, že v praktickom živote je ne
podstatné, ako to ktorý zamestnanec minister
stva myslí, ale ie rozhodujúce, čo hovorí zá
kon A nejednoznačná právna norma je vodou
na mlyn rôznym vykladačom práva (V prípade
novely bude vykladačom zakonodarca a z je
ho poverenia MS SR) Ustanovenia navrhova
ného § 15 sa dajú vykladal aj tak, ako som to
uviedol, ba dokonca voči vysokým školám
ešte tvrdšie. A j preto by bolo načase, aby sa
aj mlčiaca časf akademickej obce zobudila
a v rámci svojej vlastnej sebazáchovy prijala
príslušné opatrenia.
Prof. Ing. F. Devínsky, DrSc.,
prorektor pre rozvoj UK

Riadne zasadanie Akademického senátu
UK sa pod vedením predsedu doc. RNDr.
I. Ostrovského, CSc., konalo dňa 26. mája
1996. Senát prerokoval návrh rektora UK na
zriadenie Inštitútu judaistiky, ako účelového
zariadenia UK bez právnej subjektivity, a sú
hlasí so zriadením inštitútu za podmienky, že
jeho financovanie sa uskutoční bez dodatoč
ných nárokov na súčasný rozpočet UK
Ďalej AS UK nesúhlasil s preradením ŠDaJ
UK z rozpočtovej na príspevkovú formu hos
podárenia. Je toho názoru, že prechod na
príspevkovú formu hospodárenia by mal ne
gatívny dopad na sociálne postavenie štu
dentov UK.

Jedna otázka
pre RNDr. Milana Vachulu,
podpredsedu Ocfoorovébo zväzu pracovníkov
íkoletvB s vedy na Slovensku
«Vláda S R sľúbila pracovníkom školstva
xvýitf od 1. júla 1996 tarifné platy o 7 %,
čo pri súčasnej priemernej mzde v škol
stve 6 206 Sk predstavuje r v ý i e rae platu
približne o 420 Sk. Aké boli predstavy od
borov?
- Mzdové otázky pracovnkov v školstve su
permanentným obsahom rokovaní odborov
s ministerstvom školstva a vtadou SR.
V nadväznosti na uznesenie NR SR č. 262
a uznesenie vlády SR č. 100 z o 6. febtuara
tohoto roku vypracoval» zástupcovia odboro
vého zväzu spolu s precovnkmi ministerstva
školstva harmonogram postupného zvyšova
nia miezd. Pre rok 1996 sme žiadali 10 %-ne
zvýšenie tarifných platov в mzdové zvy hod
nenie pracovníkov školstva formou 13 pietu
Pre roky 1967 a 19ÖS ďalšie každoročne
10 %-né zvýšenie tarifných platov e mzdové
zvýhodnenie formou 13. a 14 platu Podotý
kam, že tento harmonogram považujeme
skôr za minsTtateovaný a jeho naplnením by
sa reatna mzda našich praoovrAov dostala
п н е т е nad úroveň roku 1989
Skutočrtosf je viak taká. že podlá citová
nych uznesení mata vtada predložený het
monogram prerokoval d o 31. 3 . 1996 Podlá
našich poznatkov sa nim však doteraz neza
oberala. Dostali sme pre tento rok piislub
na 7 * ne zvýšenie tarifných platov od 1 j ú
la. Navyše vo Výbore pie vzdelanie, kulturu
a špoit NR SR prítomní zástupcovia mmetet
stva školstva odmietli reahzdou nášho har
monogramu z dôvodu nedostatku bnačnych
piostuedkov
(jh)
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Odstartovala sezóna alergikov
V maratóne alergických ochorení upozorňuje na seba čoraz častejšie peľová alergia Podľa triezvych odhadov približne 30% súčas
ne/ populácie trpí v určitej etape svojho života prejavmi sezónnej alergie. U tretiny prípadov dochádza k progresii ochorenia na dolné
dýchacie cesty a k vzniku
Priebeh peľovej alergie,
berkulózy a respiračných
delenia • MUDr. Darine

bronchiálnej eist my.
príčiny a podmienky vzniku, ako aj nové poznatky v spôsobe liečby sleduje oddelenie alergológie Kliniky tu
chorôb FN v Bratislave. Keďže sa nachádzame uprostred alergickej sezóny, dávame slovo vedúcej od
Čomajovej, C S c .

Peľová alergia a deti
Pelová alergia postihuje predovšetkým deti
a mladistvých, pričom veková hranica prvých
prejavov ochorenia sa postupne posúva do ran
ného detstva. Pozitívna rodinná alergická anam
néza predstavuje pre dieťa vysoké riziko vzniku
alergického ochorenia. Štatistiky ukazujú, že
kým u rodičov nealergikov je 15% pravdepodob
nosť, že ich dieťa bude aleigické, stúpa táto
pravdepodobnosť na 30-40% v rodinách, kde je
den z rodičov je alergikom. V prípade manžel
stva dvoch alergikov sú šance pre vznik alergie
u dieťaťa 50% a vyššie. U potomka rodičov, ma
júcich rovnakú alergiu, je riziko alergického
ochorenia vyššie ako 80%.

Príčiny peľovej alergie
Pelová alergia je imunitné sprostredkovaná re
akcia organizmu na alergény obsiahnuté v peľových zrnách kvitnúcich krikov, stromov, tráv
a plevelovitých rastlín. Je daná genetickou predispozíciou organizmu, ktorý sa bráni nadmer
nou produkciou protilátky IgE. Táto imunitná
odpoveď je však pre organizmus škodlivá. U dis
ponovaných jedincov vedie peľový stimul
k spusteniu kaskády alergickej reakcie. Výsled
kom je špecifický alergický zápal a typické
symptómy v cieľovom orgáne - očnej spojivke,
sliznici nosa, prieduškách, koži.
Na zníženej kvalite života pacienta s pelovou
alergiou sa v kritickom období súčasne podpisu
je aj alergická konjuktivitída (asi u polovice po
stihnutých), progresia ochorenia na dolné cesty
dýchacie a vznik suchého dráždivého kašľa ale
bo astmatických záchvatov (u tretiny pacientov)
Všetky tieto príznaky výrazne ovplyvňujú kvalitu
spánku, schopnosť koncentrácie, obmedzujú vý
konnosť pacienta a jeho každodenné spoločen
ské aktivity.
Nástup pelovej alergie ovplyvňujú jednak kli
matické podmienky - počas teplého a suchého
počasia produkujú rastliny väčšie množstvo
pelových zŕn, ako aj rozšírenie určitej rastliny
s vysokou produkciou pelu v danej lokalite. Je
zaujímavé, že pefová alergia má svoje miestne
zvláštnosti. Kým u obyvatelov Škandinávie vyvo
lá alergiu pel brezy, vinníkom číslo jedna v se
vernej Amerike je ambrózie a v Japonsku japon
ský cedar. Rozsiahle pestovanie repky olejnej
v Škótsku alebo slnečnicové polia v Španielsku
priniesli zároveň narastajúce problémy s pelo
vou alergiou. Nepriaznivo pôsobí aj lokálna eko
logická situácia. Mestské ovzdušie s vysokým
obsahom oxidov dusíka, síry a splodín z automo
bilových motorov dokázatefne mení štruktúru pelov a zvyšuje ich agresívnosť
V Slovenskej republike a ostatných krajinách
stredne) Európy sú alergologicky významnými
producentmi pelov kriky a stromy, na ktoré ]e cit
livých asi 20% alergikov, u 50% pelových alergi
kov dominuje precitlivenosť na pel tráv, obilia
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a zvyšných 20% pripadá na pel plevelovitých
rastlín.
Sezóna alergika štartuje v našej lokalite už po
čas prvého topenia snehu, kedy kvitnú liesky
(február) a neraz sa toto ochorenie nesprávne
interpretuje ako vírusová afekcia dýchacích ciest
Z alergologického hladiska sa za lídra medzi
pefmi stromov nielen v oblasti Škandinávie, ale
i v strednej Európe pokladá pel brezy Najvyššie
koncentrácie tohto agresívneho peľu možno
v našich podmienkach zaznamenať v apríli Most
medzi sezónou liesky a brezy tvorí kvitnutie |elše
(marec).
Pel často nesprávne obviňovaného topola
(kvitne marec - apríl) je mák) agresívny Páperie
topolového semena, ktoré poletuie v období kvit
nutia tráv (máj - jún), obsahuje značné množstvo
celulózy a mechanicky dráždi očné spo)ivky. sliz
nice nosa a priedušiek
Dominatným alergénom v našei lokalite ie pel
tráv (má| - júl). Klinické preiavy pefovei alergie u
silne citlivých osôb sa môžu obiavÄ už pri níz
kych koncentráciách v ovzduší (рпЫйпе 15-20
pelových litvnŕ vzduchu), u ostatných trávo
vých alergikov vznikaiú ťažkosti obyčaine p<i vý
skyte 50 peľových zŕn/m3 vzduchu. Letná alergia
môže byť vyvolaná a\ peľom obilnín, z ktorých
alergologicky významný je najmä agresívny peľ
raže.
Peľ paliny nepriaznivo ovplyvňuje alergologickú situáciu v nižších polohách od konca júna do
začiatku septembra, v stredných polohách Tatier
od konca augusta do konca septembra. Tento
peľ neskorého leta je štyrikrát agresívnejší ako
peľ tráv.
Záver peľovej sezóny (september - október)
patrí severoamerickej ambrózii, ktorá v posled
nom desaťročí prenikla do Európy. Tento peľ vy
voláva vyčerpávajúce záchvaty dráždivého kašľa
a dýchavice. Symptómy u obyvatelov Bratislavy
a susednej Viedne výrazne narastajú pri juhový
chodnom vetre, kedy monitorovacie stanice Pe
lovej informačnej služby dokumentujú enormný
vzostup denných koncentrácií peľu ambrózie
v ovzduší.

Nielen priamo peľ....
Koniec druhého tisícročia necharakterizuje len
'boom' pelovej alergie Zvyšuje sa počet prípa
dov s peľmi spojenej potravinovej alergie. Je
podmienená tzv. "skríženou reaktivitou", t.) prí
tomnosťou štrukturálne podobných alergénov
v určitých peloch a potravinách predovšetkým
rastlinného pôvodu.
Existencia skrížene reagujúcich alergénov sa
v posledných rokoch intenzívne skúma Početné
škandinávske štúdie potvrdzujú časté spoienie
brezovej polinózy a precitlivenosti na čerstvé |a
blká a kôstkové ovocie, kiwi, orechy, zeler, karot
ku Vedúcim príznakom je podráždenie a opuch
pery. slizníc dutiny ústnei, jazyka bezprostredne
po konzumácii, čo viedlo k pomenovaniu "orálny
alergický syndróm"

Francúzi ako prví upozornili na dalšie význam
né prepojenie tzv "Zeler karotka-korenie palina
syndróm" Príznaky bývajú variabilné od kož
ných ochorení až po závažnú anafylakticku
reakciu V dennei alergologickei praxi ie ná
lez citlivosti na palmu užrtočným ukazovate
lom potencionálnej skríženej reaktivity s členmi
čelade Umbeliferae (zeler, karotka, petržlen,
korenie).
Kým za skrSenú reaktivitu v modeli
"breza zeler" je zodpovedný termolaMný aler
gén (osoby citlivé na brezu máva|ú reakcie len
po čerstvom zelen), u páru "zeler palina' vzniká
jú symptómy po konzumácii tepelne uplaveného
zeleru Popísané sú a| prípady skröenej reaktivi
ty ambrózia-banány. vodové a žlté melóny latex

Riziko vegetariánskej diéty
Súčasné vegetai lánske stravovacie trendy
v populácii s narastajúcim počtom osôb cílrvycfi
na peľ. predstavujú potencionálne r e * o vzn*u
klinicky relevantnej potravinovej alergie Rsfco
prináša aj obtasf kozmetiky rôzne mtUntne
zmesi jedál, recepty medzinárodnej kuchyne, lie
čivá (napr. kvapky na kašeľ). Diferenčná analýza
peľového spektra pacienta umožňuje predvídal
skrížene reagujúce potraviny Pacient s pelovou
alergiou, ktorý je rizikový pre vegetariánsku dié
tu, musí byť patrične poučený V indikovaných
prípadoch nosí so sebou protišokový balíček
Od roku 1994 pôsobia na Slovensku slance
Pelovej informačnej služby (PIS), Bratislava,
štrbské Pleso, Zvolen, Mchalovce. Ich výsledky
preberá centrum Európskei PIS s celoeurópskou
databázou vo Viedni Informačný systém o vy
skyte pelových alergénov v ovzduší má význam
pre diagnostiku, nasadenie preventívnych a teta
peutických opatrení v "pravý čas", slúži i priamo
pacientovi (plánovanie víkendov, miesta a času
dovolenky).

Moderná diagnostika
a manažment peľovej alergie
Súčasná diagnostika pelovej alergie sa opiera
o kvalitnú alergologickú anamnézu, klinické vy
šetrenie, potvrdenie príčinného alergenu kliníc
ky. laboratórne a o nazálnu cytológiu Vzhladom
na nové poznatky o pelovej alergii došlo k vy
znamným zmenám v stratégii liečby Patií sem
poučenie pacienta o problematike vlastnej cho
roby, jeho zainteresovanie na liečbe a správnom
životnom štýle Vytvorenie partnerského vzťahu
lekára s pacientom a |eho najbližším okolím, in
štruktáž pred pelovou sezónou o preventívnej
terapii ako i aktuálnom nasadení konkrétnych
liekov v sezóne, sú významným článkom te|lo
stratégie Spolu s kontrolou prostredia pacienta
s taktikou liečby spočívajúcou v systéme
"krokov* a špecifickou imunoterapiou aleigénom
ulahčuiú pacientovi zlepšiť kvalitu života v kntic
kom pefovom období

ČO JE NOVÉ
v Botanickej záhrade Univerzity Komenského
V Botanickej záhrade Univerzity Komenského
dlhotrvajúcu zimu vystriedala velmi intenzívne
jar. Čo jej v minulosti trvalo dva mesiace, stihla
zrealizovať v tomto roku za dva týždne. Hra fa
rieb a sýtej zelene je pastvou pre oči nejedného
návštevníka. Neustále pokračujú práce na tvorbe
a úprave novej plochy. Pribudla na nej skalka
a stredomorská flóra sa začína udomácňoval
v novom prostredí.
Botanická záhrada však prezentuje svoje
schopnosti aj aktívne vo vzťahu k verejnosti
Dôkazom toho sa stala už tradičná - štvrtá naša
účasť na volt rhu kvetov Flóra Bratislava. Každý
rok charakter expozície inovujeme. Vystriedali
sme interiérovú expozíciu kaktusov a sukulentov,
sušených rastlín a bonsaí, skalničkovú expozíciu
a toho roku sme predstavili exteriérovú expozíciu
okrasných rastlín v kombinácii s exotickým
vtáctvom. Keďže konkurencia je z roka na
rok väčšia, nie vždy môže vyhrávať ten istý
Oproti vlaňajšej Čestnej cene Slovnaftu a predvlaňajšej Čestnej cene Ministerstva školstva SR,
sme toho roku obdržali uznanie od ostatných
vystavovatefov, ako aj organizátorov výstavy fir
my Kulla. Pozvanie na budúcoročnú Flóru je
dôkazom uznania kvalitnej práce Botanickei
záhrady UK.
Trochu netradičným vyvrcholením našej spo
lupráce s nadáciou Korzo bolo položenie zá
kladného kameňa MlnlSIovenska. S nadáciou
spolupracujeme od jej vzniku (r. 1902) formou
výstav rastlinného materiálu na Korze a v mno
hých ďalších akciách poriadaných nadáciou
Myšlienka zriadiť MiniSlovensko v priestore me

mostíkom pre jeho ďalšiu realizáciu. Po dokon
čení výstavby by prepoienie oboch areálov do
pomohlo vytvoriť v Bratislave oddychovú a ná
učnú zónu, ktorá bude vyhľadávaným miestom
oddychu mnohých návštevníkov botanickei zá
hrady a MiniSlovenska.
V dňoch 17. • 19. júna 1996 sa uskutočnila
27. konferencia českých a slovenských bota
nických záhrad. Bola to tretia konferencia, ktorú
sme usporiadali. Poriadali sme prvú konferenciu
a zároveň aj poslednú na Slovensku v tomto ti
sícročí. Konferencie sa konajú každé dva roky
striedavo v Čechách a na Slovensku. Pracovné
rokovania sa zaoberali témami aktuálnymi pre
botanické záhrady - koncepciou ich rozvoja,
poslaním, vedeckovýskumnou a kultúrnovýchovnou prácou, využitím počítačovej techniky,
biodiverzitou, genofondom a pod Témou
27. konferencie boli grantové projekty a iné
formy podpory činnosti a rozvoia botanických
záhrad. Súčasťou konferencie bolo aj zasadnutie
Poradného zboru botanických záhrad Čiech
a Slovenska. Výsledky konferencie budú publi
kované
Váženív zborníku
čitatelia,referátov
dovolujeme si Vás týmto

dzi mostom Latranconi a botanickou záhradou
podporuje Magistrát hl. mesta, ktorý tento pries
tor nadácii uvofnil. Položenie základného kame
ňa 11.5.1996 o 17,30 v priestoroch detského ihri
ska v botanickej záhrade, je prvým odrazovým

PREZIDENTSKÁ ŠTUDENTSKÁ NADÁCIA
Štipendium, resp. príspevok na štúdium slovenských

pozvať na prechádzku po Botanickej záhra
de UK. Vaše pracovné nasadenie a zane
prázdnenie mnohým z Vás neumožnilo do
posiaľ nás navštíviť. Využite ponúkanú príleži
tosť na regeneráciu Vašich síl, pretože pohrad na rozkvitnutú záhradu Vás určite
osvieži.
RNDr. Jaroslav Bella, riaditeľ
Botanickej záhrady Univerzity Komenského

TANEČNÁ SÚŤAŽ
o Pohár rektora U K

občanov v Č R a če s k ý ch občanov v S R (okrem tzv. vlád
nych štipendistov) poskytuje Nadácia M . Kováča a V . Hav
la. O štipendium sa m ô ž u uchádzať študenti univerzít
a vysokých škôl, doktorandi, mladí vedeckí pracovníci uni
verzít, vysokých škôl a ústavov akadémie vied v o v e k u d o
35 rokov. Uzávierka prihlášok n a školský rok 19®6/87 je
20. augusta 1996 v S A I A - S C T S Bratislava, kde záujemco
via získajú aj podrobnejšie informácie

V priestoroch vysokoškolského klubu UNIC v Mlynskej doline sa
30. apríla 1996 uskutočnila netradičná súfaž. Pod záštitou rektora
Univerzity Komenského proť. MUDr. Juraja Šveca, DrSc., sa tu konala
súfaž v spoločenských tancoch - študentov a zamestnancov UK
o Pohár rektora UK, ktorej organizátorom bola Nadácia Študentská
banka UK v Bratislave.
Je škodou, že súťaže sa zúčastnili len študenti, lebo takto nemohlo
dôjsť k porovnaniu staršej a mladšej generácie v súťaži, kde nerozhodo
val vek. To, že mladí vedia tancovať aj iné ako disco, predviedlo porot
com a divákom 8 súťažných párov.
Kto prišiel určite neľutoval, kedže sa v rámci programu predstavili a\
úradujúci Majstri Slovenska v štandardných tancoch a zároveň 34 par vo
svetovom rebríčku Petra Tomašovičová a Milan Bačiak V ich podaní sme
sa mohli kochať tancami waltz, tango a quickstep
Súťažiaci to mali o trochu ťažšie, lebo ich čakali štyri tance: valčík, pol
ka, cha-cha a |ive a ti, čo postúpili do finále, si dali ešte repete Porota to
naozaj nemala ľahké, ale napokon tretie miesto obsadili študenti farma
ceutickej fakulty Agáta Lešová a Ján Gavenčiak Druhé miesto patrilo
Blanke Zátkovej z pedagogickej fakulty a Andreiovi HuciVovi. Vilazstvo
a Pohár rektora UK si odniesol pár z matematicko-tyzikalnei fakulty v zlo
žení Radka Oktavcová a Pavol Guštafik. Víťazom srdečne blahoželanie
a držíme palce v dalších ročníkoch súťaže
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podielali na organizácii sutaže. ale
hlavne by som sa chcel poďakovať vedeniu MFF UK za ich finančný prts
pevok na súťaž, ako a| vedeniu UK za hodnotné ceny pre víazov

VŘazi súťaže s predsedom Správne/ rady nadácie

Ostáva mi veriť, že ďalší ročník bude lepší ako tento prvy a súťažiaci pri
vítajú medzi sebou aj tých skôr narodených
Mgr. Roman Biro
výkonný predseda Správnej rady nadácie
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Úvodník na záver
Počas uplynulého akademického roku ste sa na poslednej strane
časopisu Naša univerzita mohli stretávať s príspevkami študentov
katedry žurnalistiky. Snami. Dúfame, že s m e v o v á s vzbudili záujem
o veci naše každodenné. Snažili sme sa. aby táto strana bola trochu
zrkadlom života, tak nášho ako aj ostatných študentov univerzity. A k
si myslíte, ž e s a nám to podarilo, my sa len tešíme. Z a tie chyby a
chybičky (ak s a dajaké našli) sa v á m ospravedlňujeme Nechceme
sa vyhovárať nato, ž e podaktorí len začíname Pravdupovediac, aj
keď s m e "žurnalisti", s m e len ľudia.
Keď som sa prvýkrát dopočula, ž e budeme "robiť túto stranu,
trochu som s a zľakla. Nevedela s o m si totiž predstaviť, že by som
mohla písať do takého mesačníka, akým je Naša Univerzita. Ale
teraz s a mi zdá, ž e s m e urobili hodný kus práce. Nebolo to len našou
zásluhou; potrebovali s m e pomoc takých ľudí, ako je vedúci nášho
mediálneho ateliéru doc. PhDr. Jozef Vatrál, CSc. a kolega Ivan
Aľakša, ktorý "makal" na počítači.
Nemôžem s vďakou nespomenúť vedenie Univerzity, ktoré nám
umožnilo uverejňovať naše prvotiny. Tento úvodníček publikujeme
aj kvôli tomu, aby s m e vám, vážení čitatelia, oznámili, že od jesene
budú túto stranu pripravovať naši mladší kolegovia. T a k že - do
čítania po prázdninách!
(fáb )

V L A B Y R I N T E SKRATIEK
• V týchto dňoch sa dostáva na pulty kníhkupectiev u ž druhé
vydanie publikácie S V E T S K R A T I E K A ZNAČIEK, ktorej autorom
j e doc. Andrej Tušer z katedry žurnalistiky FIF UK. Spýtali sme sa
ho, ako táto užitočná publikácia vznikala.
- Myšlienka sa zrodila, kecf som začal pracovať v novinách, pred v y š e
dvadsiatimi rokmi. Hromadili sa mi skratky, ktoré som nepoznal, tak som
si ich vypisoval pre vlastné uspokojenie Časom z toho vznikla profesio
nálna potreba pri tvorbe novinárskych príspevkov.
•

Možno to nazvať aj zberateľskou v á šň o u ?

- Možno áno, ale v á š e ň s a zmenila na prospešnú vec. Odvtedy s o m
zozbieral v y š e 1 2 tisíc rôznych skratiek a značiek.. Samozrejme,
z hľadiska časovosti i aktuálnosti ich bolo treba selektovať.
• K o m u by ste knižku odporučili?
- Adresátom je každý, kto sleduje súčasné dianie doma a v o svete
• Máte v publikácii aj nejakú výnimočnú skratku?
- Skutočne výnimočná j e táto: S L I P - S L O P - S L A P ! Znamená - ale to si
u ž radšej nájdite v knižke
• DZR. (Ďakujeme za rozhovor.)

(R)

UNIC ako chrám?!
Vysokoškolský klub U N I C je známy najmä kvôli diskotékam, ktoré sa
v ňom konajú každý týždeň v stredu, piatok a v sobotu počas semestra
Začiatkom mája sa v Mlynskej doline objavili plagátiky oznamujúce novú
tradíciu - študentské omše v UNIC-u Prvá z nich bola 5 mája Myslím,
že ani organizátori (hŕstka nadšených študentov) neočakávali tofVo
veriacich vysokoškolákov Nepatrné množstvo prázdnych stoličiek
svedčilo o nebývalom záujme obyvateľov štúraku. át nákov, manželákov
a Mladosti Problém bol azda iba s provizórnym oltárom a ostatnými
bohoslužobnými predmetmi, bez ktorých by kňaz nemohol slúžiť svátú
omšu. Ale čo by mladí, dynamickí ľudia nevyriešili?!

A/a tejto strane sa vám počas uplynulého školského roku prihovárali
najmä študenti 3. ročníka. Autoportrét zachytáva časť autorského
kolektívu (zľava): Bratislava Nosal, Richard Menczer, Eva Fabiá
nové, Ivan Alanša a Zuzana Artimová.

Študenti žurnalistiky na ME v stolnom tenise

V duchu olympijského hesla
O d 27. apríla do 7. mája t. r. sa
v Bratislave uskutočnili 20. maj
strovstvá Európy v stolnom teni
se. Počas voľného dňa s i za ze
lenými stolmi zmerali sily aj ľudia
od pera. Svoje herné kvalitys celu
loidovou loptičkou predvádzalo 5 2
novinárov starého kontinentu, me
dzi nimi ajtrojica študentov žurna
listiky. Žreb im v š a k naklonený
nebol, maďarská reprezentantka
Csilla Bátorfiová im prisúdila viac
ako zdatných súperov D Šargaa
R Stern stroskotali u ž v prvom
kole. M SpeM ' sa prebojoval
medzi 3 2 najlepších A n i ďalší zá
stupcovia slovenských masmédií
veľa vody nenamútili Najúspeš

nejšia z nich bola Vlasta Vozárov á , členka tlačovej komisie, ktorá
vypadla a ž v o štvrťfinále Prven
stvo si vybojoval Johanh Kahn z
Holandska. Tajomstvo úspechu
mladého novinára spočíva v jeho
aktívnom pôsobení v najvyššej
súťaži vkrajine tulipánov V o finále
sa stretol s Maďarom Tihányim,
nedávno ešte desiatym hráčom
rebríčka svojej krajiny. Z a po
zornosť stojí aj štvrté miesto 5 7
ročného Angličana W o o d a Štu
denti FiF U K Bratislava sa teda
v silnej konkurencii nepresadili I
t u v š a k platí, že "nie je dôležité
vyhrať, ale zúčastnit sa !"
(msk, rs)

J e veľkou škodou, ž e priestory vysokoškolského klubu vyvolávajú len
v máloktorom účastníkovi obradov slávnostnú a rešpekt vzbudzujúcu
atmosféru. Ale predsa nič nie je dokonalé. A k by som mala použiť slová
z prvej kázne - k dokonalosti sa možno priblížiť, ale nikdy j u nemožno
dosiahnuť.
V každom prípade j e myšlienka konania rímsko-katolíckych obradov
na internátnej pôde pozoruhodná a originálna. Je totiž načase, aby
študenti poznali U N I C aj ako miesto duchovného života.

mmifLoií
• Z KAPIT O L PÍSMA S V Ä T É HO
sa konajú zaujímavé prednášky
v zrozumiteľnej angličtine šo slo
venským prekladom. Pozývame
v á s na ne každý utorok od 18 do
19. h do Domu kultúry Ružinov, č
dv, 210 a každý štvrtok v tom
istom čase do Y M C Y , č. dv. 147.
Vstup j e voľný.
(zč)
• Š P O R T O V Ý DEŇ (jarnú olym
piádu 1996)zorganizovala katedra
telesnej výchovy FiF U K pre všet
kých pracovníkov fakulty, ktorí v
peknom prostredí v lodenici pri
Dunaji zápolili v o volejbale, futbale,
basketbale, stolnom tenise, streľbe
a v hode na cieľ. Tento športový
deň s a - aj v ď a k a májovému
slniečku - vydaril
(er)

Túto stranu pripravili študenti katedry žurnalistiky

(art)

• NA PRÁVNICKEJ F A K U L T E
UK, ako nám povedala pr c o v níčka študijného oddelenia t
ajdová, ukončí štúdium štátnou
skúškou asi polovica študentov
piateho ročníka. Koncom juna k
nej pristúpi 2 1 7 poslucháčov
Právnická fakulta každoroc ) pri
jíma na štúdium 3 0 0 a ž 3 5 0 absol
ventov stredných škôl
(im)
• NIEJE DÔLEŽITÉ VYHRAŤ,
ale zabaviť sa - pod týmto heslom
sa v polovici mája konal na Parti
zánskej lúke 3 ročník Jarných
olympijských hier organizovaný
študentskou iniciatívou Pre radosť
z hry. V súťažných disciplínách
Kto skôr?, Hurá!, Č í m ďalej, t ý m
bližšie alebo Prečo? mohol súťažiť
každý a prv! traja boli odmenení
medailami Podujatie vyvrcholilo
vatrou priateľstva
(pk)

FiF UK pod vedením Andreja Fllandu

