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V. Petrovskij: Nastal čas pre nový morálny kódex 
v medzinárodnej politike 

Počas tro|dftove| návštevy SR zavítal dňa 7 októbra 1996 na Univerzita Komenského námestník 
generálneho ta|omníka OSN a generálny riaditeľ úradovne OSN v Ženeve Vladimír Rodorovič 
Petrovskij. Na akademickej pôde ho privítal rektor UK prof, J. Švec a ďalší funkcionári univerzity. 
Pri príležitosti návštevy na UK uskutočnil dr. Petrovskij prednášku o aktivitách OSN a je) priprave na 

mierové a bezpečnejšie nové storočie. Vyslovil názor, že v dnešnom svete chýba poat solidarity me
dzi národmi a že nastal čas pre nový morálny kódex v medzinárodnej politike. Členské štáty OSN sa 
musia viac sústreďovať na predchádzanie napätiam a konfliktom, prístup k otázkam bezpečnosti musí 
byt komplexný, kolektívny, spoločný Existujúce celosvetové problémy nemôže vyriešiť OSN sama 
a preto je nevyhnutná spolupráca a spoluúčasť regionálnych organizácií a spoločnosť. 
Ako výraz uznania za prínos k mieru a bezpečnosti vo svete a zodpovednú prácu v OSN odov

zdal rektor UK prof. Švec vzácnemu hostovi Zlatú medailu UK. Na slávnostnom akte v Rektorskej 

sieni UK boli prítomní aj predstavitelia diplomatických misií v SR. (CC) 

Zmluvu o spolupráci medzi Univerzitou Regensburg (SRN) 
a Univerzitou Komenského v Bratislave podpísali dAa 15. októbra 
1M6 rektor UK prof. MUDr. J. švec, DrSc.. a rektor regensburgskej 
univerzity prof. dr. H. Áltner. Univerzita Regensfcnjrg je v poradí u í  
34. zahraničnou vysokou školou, s ktorou má Univerata Komenského 
uzatvorený bilaterálnu dohodu o spolupráci 

Na zasadnutí Vedeckej rady UK dňa 28. októbra 19M udelil rektor 
UK prof Švec pit príležitosti významného životného jubilea t o  ro
kov Veftú zlatu medailu prol MUDr. Karolovi Watutavovi za <ег*э 
mimoriadny prínos pre rozvo« slovenskej леЛопу 

2a dlhoročnú pedegogtcku, vedeckú a <yganiz«torakú б л л о л  ktorou 
podstatne ovplyvnil výwn slovenskej matemeWry a formované viacerých 
genetáaí slovenských matemaftkav udelil rektor UK prof Švec pri prv 
íežttosti životného jubUea 70 rokov prol. RNDr Tiborovi Šalátoví. 
DtSc . P s m i  tnu Zlatu medailu UK. 



D E N ,  K T O R Ý  B Ý V A  I B A  R A Z  Z A  T R I  R O K Y  

Priebeh volieb kandidáta na rektora UK 

Druhé funkčné obdobie terajšieho rektora Univerzity Komenské
ho prof. Juraja Šveca končí posledným januárovým dňom roku 
1997. Aby bola zachovaná kontinuita riadenia školy, vyhlásil Aka
demický senát UK v zmysle zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých 
školách a Štatútu UK v trojmesačnom predstihu volby kandidáta 
na rektora UK. Právo navrhnúť najviac jedného kandidáta z radov 
profesorov a docentov mali podľa Štatútu UK akademické senáty 
fakúlt, členovia Akademického senátu UK, rektor a dekani Ter
mín odovzdania nominácií stanovil AS UK do 9. októbra 1996 
a súčasne určil deň volieb -16. októbra 1996. V určenom termí
ne a v súlade so stanovenými požiadavkami boli Volebnej komisu 
AS UK doručené 4 platné návrhy kandidátov na rektora UK: 

Prof. JUDr. Peter Blaho, CSc., dekan Právnickej fakulty UK 
Prof. Ing. Ferdinand Devínsky, DrSc., prorektor pre roz

voj UK 
Prof. RNDr. Ladislav Kováč, DrSc., profesor Prírodovedeckej 

fakulty UK 
Prof. RNDr. Ivan Kraus, DrSc., profesor Prírodovedeckej fa

kulty UK, predseda Rady pre vedu a techniku pri Rade vyso
kých škôl SR 

S osobnými profilmi profesorov navrhnutých na kandidátov na 
funkciu rektora UK bola včas oboznámená široká akademická 
obec univerzity a dňa 16. októbra v takmer zaplnenej Aule UK za
sadli senátori do kresiel, aby svojimi hlasmi rozhodli, kto bude 
kandidovať na najvyšší akademický post. 

Zasadnutie AS UK slávnostne otvoril o 10.00 hod. predseda se
nátu dr. I. Ostrovský. V úvodnom príhovore rektor UK prof. Švec 
zhrnul objektívne požiadavky na osobnosť a funkciu rektora 
v modernom ponímaní riadenia vysokých škôl. Následne zástup
covia navrhovateľov predstavili akademickej obci jednotlivých 
kandidátov, pričom zdôraznili ich schopnosti a kvalifikačné pred
poklady pre výkon funkcie rektora. Vo verejnej rozprave mal kaž

dý kandidát, v poradí vylosovanom volebnou 
komisiou a za neprítomnosti svojich protikandi
dátov, takmer hodinový priestor na to, aby pre
dostrel svoju koncepciu rozvoja univerzity a od
povedal na otázky z pléna. Dôstojná úroveň 
rozpravy, myšlienkovo bohaté vystúpenia kan
didátov, množstvo otázok členov akademickej 
obce zameraných na rôzne oblasti rozvoja uni
verzity, ako aj na osobné postoje a názory kan 
didátov a ich fundované odpovede, boli hodné 
týchto významných chvíľ 
Vlastný volebný akt začal krátko po šestnástej 
hodine Senátori postupne odchádzali do vo
lebnej miestnosti, aby v tajných volbách dali 
svoj hlas vybranému kandidátovi Na to. aby už 
I. kolo volieb rozhodlo o kandidátovi na rektora 
bolo potrebné, aby jeden z nominovaných zís 
kal 3/5 hlasov členov AS UK Výsledky I. kola 
volieb oznámil predseda volebnej komisie AS 

UK doc. RNDr. V. Ďurikovič, CSc.: Z celkového počtu 46 čle
nov AS UK bolo prítomných a platne volilo 45. Prof. Devínsky 
získal 19 hlasov, prof Blaho 10, prof. Kraus 9 a prof. Kováč 
7 hlasov. V I. kole teda ani jeden z nich nezískal potrebnú 3/S 
väčšinu hlasov, t.j. 27. Podlá najvyššieho počtu získaných hla
sov postúpili do II. kola volieb prof Devínsky a prof Blaho Aj 
v druhom kole volieb platila podmienka, že kandidát na rekto
ra UK musí získat 3/5 váčšinu hlasov Po sčítaní hlasov voleb
ná komisia konštatovala, že opát všetkých 45 volebných líst
kov bolo platných, všetci senátori sa zúčastnili volieb a nikto 
sa nezdržal hlasovania Prof Devínsky získal 27 hlasov a prof 
Blaho 18 hlasov členov AS UK, čim sa prof Devínsky stal kan
didátom na rektora UK pre funkčné obdobie 1997-2000 

"Ďakujem vám za dôveru, ktorú ale mi preukaiali. Náporu-
mam lo viak ako dôveru iba k jednotlivej o tobe, ponímam lo 
ako dôveru, ktorú ste vyslovili aj tomuto vedeniu, tejto škole 
a jej smerovaniu. A ja dúfam, že toto smerovanie našej univer
zity sa ani v budúcnosti nezmení. Ešte raz dakujem a teším sa 
na dobrú a úspešnú spoluprácu" uviedol po ukončení volieb 
prof. Devínsky. 

Programové vyhlásenia všetkých štyroch kandidátov na rektora 
UK boli myšlienkovo bohaté strategické dokumenty, obsahujúce 
predstavy o ďalšom rozvoji univerzity nielen v horizonte najbliž
ších rokov. Radi by sme s nimi oboznámili celú akademickú obec 
UK a preto ich budeme postupne uveřejňovat V októbrovom 
čísle Našej univerzity sme publikovali Programové vyhlásenie 
zvoleného kandidáta na rektora UK prof. Devínskeho. Dnes 
prinášame Programové vyhlásenie prof Blaha a v budúcich 
číslach Našej univerzity uverejníme Programové vyhlásenia 
prof. Krausa a prof Kováča. (jh) 
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Programové vyhlásenie prof. JUDr. Petra Blaha, CSc., 
prednesené pri príležitosti volby kandidáta na rektora UK dňa 16.10.1996 

Predstupujem dnes pred vás, aby som vysvetlil základne myšlienky svo|ho programu 
pre nastávajúce funkCné obdobie rektora Univerzity Komenského v Bratislave a blížSie 
objasnil motívy, ktoré ma sem pnviedli ZaCnem tým druhým 

Po zrelej úvahe a na základe takmer jednoznačnej volby Akademického senátu Práv
nickej fakulty UK som sa rozhodol pnjat kandidatúru na túto mimonadne náročnú 
a zodpovednú akademickú funkciu Ak pnrátam aj svoje Studentské roky, na ktoré 
s vdakou spomínam, tak som na naSej almae matns prežil s dvomi menšinu prestávka
mi rovných 40 rokov! Za ten Cas som získal bohaté skúsenosti v práci edukačnej, ve
deckej, organizátorskej ako na fakutte, tak v rámci vysokého Školstva vôbec Po celý 
ten relatívne dlhý cas som sa snažil skultúrňoval svoiu pracovnú aktivitu, prehlboval 
svoje vedomosti Pocitoval a okusoval som pntom nespravodlivosť intolerance, hru
bost aj nekompetentnost najma oných Štyridsiatich rokov minulých, ktoré som od ich 
neslávneho začiatku až po ich neslávne ukončenie prežil v celej obludnej 'nádhere* 
Hovonm o tom dnes preto, lebo je dôležité usilovat sa o to. aby sa na akademickú 
pôdu nevrátili tamtie Casy neprajné 

Mojim základným krédom bolo. nech to neznie frázovito, demokratické myslenie 
a konanie, rozvíjanie a podporovanie názorovej plurality Vždy som považoval za 
dôležité, aby univerzitný uCitef nezištne rozdával svoj um svojmu okoliu Odovzdávanie 
vedomostí - to stále považujem za prvoradé vo vzdelávacej a výchovnej práci. O za
chovanie týchto hodnôt mi stále iSlo a preto aj dnes môžem přehlásit, že som týmto 
nadčasovým ideálom zostal verný, že mi vždy iSlo o dobro a rozvoj naSej univerzity, že 
som sa venoval len práci na fakulte a nikdy nevykonával inú praktickú, politickú alebo 
mimofakúltnú Ci mimouniverzitnú Činnost, 

A teraz niekolko základných myšlienok z môjho programu. Univerzite Komenského 
patri popredné miesto medzi slovenskými univerzitami, histoncky, geograficky, vecne 
i z hľadiska učitelských a výskumných osobnosti Toto mimoriadne významné posta
venie naiej almae matris na Slovensku je potrebné aj v novom lunkčnom období 
náležíte zdôrazňovať a vytváral pre to primerané objektívne aj subjektívne pod
mienky. OalSi rozvoj univerzity by sa mal uberaf v jej základných funkciách, ku ktorým 
patria vzdelávacie aktivity a vedeckovýskumná Činnost, ako aj vo funkciách obsluž
ných, ako sú vydavateľská Činnost, ubytovacie a stravovacie služby, údržba, dopravné 
služby a pod Vychádzajúc z týchto faktorov univerzity na prvé miesto treba postavif 
íludentov univerzity, lebo s nimi úzko súvisia vSetky uvedené a dalSie univerzitné Čin
nosti. Preto je nevyhnutné sformuloval a ďalej analyzoval ich potreby Kedže Student 
sú nositeľmi vzdelania, ktorí v priebehu určitého Času majú dosiahnu! vymedzený vzde
lanostný cief na základe pedagogických a vedeckovýskumných aktivít univerzity, je ich 
postavenie vefmi Specifické Oni sú "zákazníkmi* univerzity a užfvatefmi univerzitných 
služieb Bude potrebné, aby si itudenti zreteľne uvedomovali svoje potreby. K nim 
patria predovietkým: 

a/ efektívne itúdium, t j možnost uplatnil sa na trtiu práce a možnost ďalej rozvíjal 
svoju odbornost K dosiahnutiu tohto ciefa |e nevyhnutne potrebne personálne a mate
riálne zabezpečenie, vhodné Studijné prostredie, kvalitná Studijná literatúra, knižnica 
a pod. 

b/ objektívne hodnotenie vzdelávania, t j možnost Со najobjektívnejšieho testova
nia a možnost vyjadřovat sa k účinnosti realizácie vzdelávacieho procesu, 

с/ stimulácie itudijného úsilia, t j  efektívny stimulačný systém prostredníctvom 
hmotných i nehmotných nástrojov, 

d/ materiálne a imateríálne zabezpečenie itudia, t j ubytovanie s možnostou sa-
mostúdia, stravovanie, kultúrne. Športové a spoločenské vyžitie, 

e/ individuálne formovanie vzdelania, t j záujem o nadstandardně využitie vzdelá
vacích služieb v rámci alebo mimo univerzity, pomoc pn smerovaní štúdia s ohfadom 
na uplatnenie v budúcei praxi a pod 

Po tomto úvodnom vstupe môžem prikroCit k dalSim otázkam strategického nadema 
univerzity Predovšetkým sa týkajú oboch hlavných úloh a tu na poprednom mieste tre
ba uviest Internacionalizáciu a europeizáciu edukačnej i vedeckej činnosti. Na tomto 
poli sa po roku 1990 mnoho urobilo, mnohé Čaká eSte na realizáciu Dôležitým pnspev-
kom v rozvoji univerzity bude zhodnotit dotera|Si stav a dal odpoved na otázku sme 

u nás dostatočne pripravení na európsku výskumnú a technologickú spoluprácu' Tým 
mám, samozrejme, na mysli skutočnú spoluprácu Prinútila nás europeizácia, ktorej sa 
nechceme vyhnút, k preskúmaniu naSich edukačných a vedeckovýskumných sústav' 
Ak dnes hovoríme o *Studu|úce|* spoloCnosb je pnír^oné si uvedomil, ako dosiahnu! 
rozumné rieSenie strategických ciefov univerzity 20. storoCia Prezident Spolkovei re
publiky Nemecko prof Dr Roman Herzog na slávnostnom zhromaždení Max-Planck-
Gesellschatt v júni tohto roku v Saarbrúckene povedal, že na odpovedanie týchto a po
dobných otázok "hellen uns die Naturwissenschalten allein nicht weiter Wir brauchen 
dafür eine stärkere Verknüpfung mit den Geisteswissenschaften, die uns das notwendi
ge Orientierungswissen zur Verfugung stellen Die Tnumphe des naturwissenschaftli
chen Zeitalters fuhren meines Erachtens daher nicht, wie noch vor wenigen Jahren 
befürchtet, zum Ende der Geistes-und Kulturwissenschaften, sondern sie sind mögli
cherweise geradezu ein Motor ihrer Renaissance* Teda prirodné vedy sú motorom re
nesancie spoločenských vied, ktoré nesmú na naSej univerzite odumnel, naopak, o ich 
plný rozvoj sa musíme stále viacej usiloval To |e nevyhnutne pre internacionalizáciu 
náSho základného úsilia, ak sa nechceme dostal do 'splendid isoiabon* Na druhej stra
ne dôležitú úlohu hrá, žiaí, skutoCnost, že organizácia edukačnej a vedeckovýskumnej 
práce je v jednotlivých Štátoch rozlične spojená s politickými, administratívnymi i spo
ločenskými silami, čo proces internacionalizácie vcelku stažuje 

Čo bude teda potrebné pre vzdelávaciu a vedeckovýskumnú čírnosl urottP Pre 
vzdelávaciu funkciu bude konkrétne potrebné cielavedome budoval profil urwerwy 
a fakúlt pri respektovaní' prednosti v odborové; kvalifikácii podporoval vytvárané Stu
dijných programov interdisciplinárneho charakteru, vytváral kvalitne podmienky pre sa-
moStúdium, kontakty s praxou, zahraničné stáže a pobyly, implementoval objektivizo
vaný systém hodnotenia pedagogickej práce 

Pre vedeckovýskumnú funkciu bude konkrétne potrebne dbal o rovnomernejšie za
pojenie fakúlt katedier i jednotlivcov do vedeckovýskumnej činnosti podporoval orien
táciu vedeckovýskumných aktrvft interdisciplinárneho zamerania na neSerw problémov 
transformujúcej sa spoločnosti, iniciovat neformálnu komunikáciu v rámci fakúft i i n -
verzity za účelom prehĺbenia spolupráce pn rieSení konkrétnych vedeckovýskumný en 
úloh implementoval objektivizovaný systém hodnotenia vedeckovýskumnej Cmnosc 
vytypoval odbory pre pnontnú celounrverzitnú podporu vedeckeno výskurrxi, podporo
val vedeckovýskumnú spoluprácu s inými univerzitám vedeckými ústavrm a popred
nými subjektami v tuzemsku i v zahraničí 

K obom základným tunk com pnstupufu daiSie konkrétne aktivity V oblasti ludskych 
zdrojov venoval pozornost výberu nových vědeckopedagogických a adrrumstratívnycfi 
pracovníkov, postihoval váhu profesionality a vybudoval komplexný system penooxxé-
ho hodnotenia všetkých pracovníkov s hlavným ciefom podporoval rozvoi osobnost 
z híadiska potrieb takúft a univerzity 

V oblasti ekonomického systému rozdělovat rozpočtové prostriedky tak aby sa sak 
účinným nástrojom realizácie cielov fakúlt a univerzity ako celku, respektovat zasaou 
spravodlivosti pri finančnom krytí prevádzkových potneb jednotlivých fakúlt a súčasti 
univerzity, stanovil jasné a pokial možno jednoduché a jednotné pravidlá hospodárenia 
v rámci univerzity. 

V oblasti racionalizácie systému riadenia obmedzil operatívne naoenie vrcholového 
managementu univerzity, takúlt a ostatných súčasti na rozhodovanie o závažných prob
lémoch, ktoré nedokážu vyriešil zodpovední pracovnici stredného managementu rekto
rátu a dekanátov, podporoval v tejto súvislosti delegáciu právomocí a zodpovednosti 
na mžSie stupne nadenia univerzity, vykonal analýzu existujúceho univerzitného infor
mačného systému a efektívnosti nasadenia informačných technológii z hladiska potneb 
univerzitného managementu, pnjal ako nevyhnutnost potrebu zvyšovania úrovne profe
sionality univerzitného managementu na vSetkých stupňoch naderua vrátane sluSnéfto 
a korektného správania 

V oblasti ostatných funkcií univerzity dobudoval vydavatelstvo a nakladatelstvo uni
verzity predovšetkým po stránke technickej tak, aby jeho kapacita zaručovala ir»verzrt-
nú sebestačnosf na vysokej kvalitatívnej úrovni a s kratšími výrobnými lehotami vybu
doval archívne pracovisko ako vedeckovýskumné a metodičke pracovisko zamerane 
na skúmanie vlastnej histöne univerzity a fakúlt v slovenskom, pnpadne aspoň stredo
európskom kontexte, vybudoval intormačne centrum s predajňou umverzitnei edičnej 
produkcie, ktorá by bež vykonávala distnbúciu publikácii S informačným centrom úzko 
súvisí vytvorenie Univerzitnej kružnice, resp Kružnice Urwerzity Komenskeho na zákla
de modemei elektronickej techniky, postupne dobudoval poradenské centrum univerzi
ty s informačným servisom pre záujemcov o Štúdium testovanie Studijných a profesij
ných predpokladov Študentov, pomoc pn rteSeni Studijných a životných problémov 

V oblasti vonkajiieho postavenia univerzity dôsledne presadzovane akademických 
práv a slobôd a autonómnosti univerzity pn plnom respektovaní apoimčnosti tých« 
krokov 

V oblasti vnútorného postavenia univerzity v mterpersonalnych vztahoch presadzo
val zásady korektného správania, vytváral predpoklady pre odbornú a personálnu s a o  
lizáciu univerzity a zasadzoval sa o jej konbnmtný rozvoj 

Naplnenie tohto programu predpokladá nadil sa istými hodnotám Medzi ne patn -
a je to moje hlboké presvedčenie, že rektor univerzity nevládne - rektor koordnjje pn
eu. rektor nediktuje - rektor vedie dialog, že univerzita predstavuje vyspělost svopch 
akademikov a pedagogov, aj kultúrnu vyspělost národa Formuje a usmerňuje vedeckí 
poznatky a sprostredkováva ich a že základom navonok i dovnútra je idea unverzrtnei 
spolupatričnosti 

A na závei dovolte mi eSte úpnmne sa podakovat moj*n navrfiovatefom osobitní 
Akademickému senátu Právnickej fakulty UK. ktoiy po mo|om takmer Sesfročnom oe-
kanskom pôsobení mi pretavil svoju dôveru Je ю pre mňa velka satisfakcia a ja eSte 
raz vSetkým srdeCne dakuiem 
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Prof. dr. H. Muller-Karpe a prof. R. E. Quandt 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO 
UDELILA ČESTNÉ DOKTORÁTY 

dvom prominentným vedcom 
Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady Univerzity Komenské 

ho rozšírenej o vedecké rady fakúlt UK prevzali dňa 10. októbra 
I B M  v Aule UK čestné vedec** hodnosti doktorov vied Univerzi
ty Komenského dve významné osobnosti svetového mena. čest
n í  vedecké hodnost doktora ekonomických vied bota udelené 
prof. Richardovi Emericovt Quendtovl, PhD, profesorovi Prtnce-
tonske) univerzity a čestnú vedeckú hodnost doktora historic
kých vied obdržal prof. dr. Hermann Müller Karpe, emerttný 
profesor e zakladatel Ústavu pre všeobecnú a porovnávaciu 
archeológiu pri Nemeckom archeologickom ústave v Bonne 

Po slávnostnom ceremoniáli sa vzécnl hostia v Rektorskej sieni 
podpísali: do Pamétnej knihy UK. 

Prof. RICHARD E. QUANDT, PhD., (nar. v r 1930 v Budapešti) |e 
absolventom Princeton University, na ktorej i teraz působí ako profesor 
ekonómie. Počas celej svojej vedeckej kariéry sa venoval mikro a makro-
ekonomickej teórii a jej uplatneniu v praxi a dosiahol v tejto oblasti viace
ré prioritné výsledky. 

Ako svetovo uznávaný odborník je okrem iného poradcom Mellonovei 
nadácie, poradcom Americkej burzy, burzy v New Yorku, Amerického de
partmentu obchodu. Amerického departmentu dopravy. Genertal Foods 
a dalších. 

Za najvýznamnejší' prínos vedeckej práce profesora Quandta pre rozvoj 
mikroekonomickei teórie možno považovať tvorbu modelov dopytu a ich 
uplatnenia pri formovaní štruktúry pnemyselných podnikov z hľadiska ich 
velkosti. 

V oblasti makroekonomickej teórie sa zaoberal výskumom rovnováhy 
trtiu práce v USA a teória vzťahu cien, súťaže a rovnováhy trhu v pod
mienkach trtiovei ekonomiky patri k pilierom jeho vedeckej práce 

Od konca 80-tych rokov sa profesor Quandt venuje otázkam výskumu 
a vytvárania podmienok pre transformáciu ekonomiky na trtrové hospo
dárstvo v postkomunistických štátoch strednej Európy. 

Do rámca svo|ich aktivít zameraných na rozvoj vedy a vzdelania v tých
to kra|inách zahrnul a| Slovensko a zvlášť Univerzitu Komenského v Bratí • 
slave. Osobne sa angažoval pri zabezpečovaní podmienok pre vybudo
vanie informačného systému na UK a výrazne prispel k rozvoju kontaktov 
UK predovšetkým s americkými univerzitami, čoho výsledkom je aj spo
ločný projekt Fakulty managementu UK a School of Industrial and Labor 
Relations Cornell University. 

'Čo je nevyhnutnou podmienkou vztahu spolupráce medzi vysokými 
školami a spoločnostou ? Jednoducho povedané, je to akademická slo
boda. Je to sloboda profesorov učit a vykonávat vedecký výskum bez 
obmedzovania zvonka Akademici vykonávajú tri základné činnosti: ucho
vávajú poznatky, sprostredkúvajú poznatky a vytvárajú nové poznatky. Je
diný spôsob, akým môžu tieto aktivity vykonávat efektívne, je uskutočňovať 
ich v atmosfére slobody. Táto skutočnosť je americkým profesorským zbo
rom považovaná za takú významnú, že vytvoril nevládnu organizáciu, 
Americkú asociáciu univerzitných profesorov, s úlohou strážcu akademic
kých slobôd Je tiež dôležité poznamenat, že akademickú slobodu (ažko 
možno dosiahnuť bez slobody politickej a že politickú slobodu je (ažko do
siahnuť a udržať bez výraznej akademickej slobody Ak spoločnosť verí, že 
môže profesorom diktovať svoj názor, čoskoro uverí, že ho môže diktovať 
aj ostatným, ak ho diktuje spoločnosti ako celku, je nepravdepodobné, že 
profesori zostanú výnimkou" 

Z vystúpenia prof R. E. Ouandta 

Prof. Dr. H. MULLER-KARPE (nar v r 1926 v Hanau) je výraznou 
vedeckou autonťou nemeckei. európskej a svetovei archeológie Popri 
rozsiahlei vedeckei a pedagogickej práci vynaložil vela úsilia na rozvoi 
a organizáciu vedy Z|ednotil bádanie o pravekei kovovýroba bronzu 
v celoeurópskom meradle, položil základy systematického výskumu v mi
moeurópskych regiónoch Jeho záuiem o ézi|skú, africkú a americkú 
archeológiu vyústil v založení Ústavu pre vieobecnú a porovnávaciu 
archeológiu pn Nemeckom archeologickom ústave v Bonne ktorého sa 
stal prvým riaditeíom 

Prof H Muller-Karpe je mnohostranným bádaletom s velkým kirtúrno-
histonckým videním Práve v období pokračufucei archeokvcfcéi ipecie 
lizáoe na jednotlivé časové epoctiy a "mikroregiôny*. »vojmi spismi 
a prístupom smeroval k 'svetovei archeológii* 

V súčasnosti ie prof Dr H Muller-Karpe emenťovany. žiie v Kongswtrv 
ten pn Bonne Jeho publikačná 6nnost jé mimoriadne rozsiahla, v tučas 
nosti pracuje na 15 zväzkových debnách fudstva od  падеагЬс* £>as po 
vrcholný stredovek 

Prof H Muller-Karpe s novým poNadom pristupoval Щ k 
otázkam siovenskétio praveku a výsledky bádania nafccn arcfieoiógov 
plne zapopl do svoiei vedeckei a pedagogické] práce 6 m  pnspei vyraz 
nou mierou k udržaniu dobrérx> štandardu slovenskei arcneotóg* > za 
hraničí. 

"To, čo sa udialo včera alebo pred rokom, je pre naše súčasné bytie 
oveľa ne podstatnejšie ako to. čo sa udialo pred mnohými rokmi alebo stá 
ročiami Isteže len za predpokladu, že máme o tomto dianí dostatočné ve
domosti a že v rámci historického poznania dokážeme oceniť význam his 
torických udalosti pre vznik našej prtomnosti najmä tým. že im priznáme 
patričné miesto v našom vedomí Pre našu priomnosf je rozhodujúce, že 
ľudstvo ako celok predstavuje komunikačné a osudové spoločenstvo, kto
ré skúmať v historických dimenziách je úlohou poznania Pred našimi 
očami dochádza k novodobému zrastaniu /ednotlivých dejinných priesto 
rov starého a nového sveta a ich vnútorných tradícii, nastáva reálne 
prepojenie iidstva ako celku vrátane s tým súvisiacich konfliktov 
a nedorozumení' 

Z vystúpenia prof H Múller-Karpeho 
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"Tu skrúšení v prach padáme - Bože pred Tvoju tvár - i srdce k Tebe dvíhame - a oči na oltár" 
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK oslavuj« tohto roku 60. výročie svojho vzniku. Medzníky vývoja, 

minulost í prítomnosť si pripomenula tretí októbrový štvrtok -17.10.1996. 

Predpoludním u v Dóme sv. Martina usku
točnila pontlflkačná svati omša. Hlavným 
celebrantom bol košický arcibiskup Alojz Tkáč, 
prvým a druhým predseda Konferencie biskupov 
Slovenska Rudolf Baláž a pomocný biskup bratí-
slavsko-trnavský Dominik Tóth Prítomní boli 
taktiež kňazi římsko a grécko katolícke] cirkvi, 
študenti fakulty a pozvaní hostia, medzi nimi aj 
podpredseda NR SR A M Húska, primátor Bra
tislavy p Kresánek s manželkou, zástupca Kan
celárie prezidenta SR Ing Ján Klepáč, vedenie 
Univerzity Komenského a iní 

Úvodné slovo patrilo spomienke na tých pred
staviteľov katolíckej arkvi, ktorí už |в| rady natr
valo opustili. Prítomní si vypočuli aj pozdrav od 
VelVého kancelára, arcibiskupa mons. Jána So
kola, ktorý bol v čase osláv mimo vlasti. 

Kázeň, ktorá nasledovala, chytila za srdce kaž
dého. ...Boh sem poslal svojho syna, Ježiša, 
aby tak učil ľudí spoznávať lásku...Ježiš ie tichý 
a pokorný, no má silu uzdravovať... Podľa proro
ka Izaiáša ie celý svet pred Bohom ako púhy 
prášok na vážkach Každý z nás |estvoval ešte 
pred stvorením v jeho myšlienkach Viera v Bo
ha je živou vodou...Prameň takejto vody vytrys
kol aj pred 60, rokmi vznikom tejto fakulty. Chrá
mová slávnosť sa ukončila prijatím Božieho tela -
svätým prijímaním. 

Oslavy pokračovali zasadnutím rozšírenej ve-
deckej rady v aule fakulty. V úvodnom slove 
doc. Viliam Judák pripomenul, že na fakulte 
študuje 782 študentov v dennom štúdiu, 1777 
externe a 37 postgraduálne Budúci kňazi sa 
vzdelávajú šesť rokov a medzi hlavné predmety 
patria morálna teológia, dogmatika, no tiež latin
čina, hebrejčina, liturgický spev ap. 

Históriu fakulty od |e| založenia až po dne
šok priblížil dekan fakulty prof. ThDr. Ing. Jo
zef Kutarňa. Korene fakulty siahaiú až do roku 
1782, kedy Jozef II. zrušil tzv diecézne semináre 
a zriadil generálne semináre pre jednotlivé časti 
monarchie. Jeden z nich bol umiestnený ai na 
bratislavskom hrade a študovalo tu asi 500 bo
hoslovcov, medzi nimi i Anton Bernolák. prvý 
kodifikátor spisovného jazyka 

Začiatkom roka 1919 bola v Bratislave založe
ná Univerzita Komenského, avšak bez teologie 
kej fakulty Tá bola zriadená až po dlhotrvaiu 
com viacročnom úsilí slovenských biskupov 15 
augusta 1935 dekrétom Posvatnei kongregácie 
pre semináre a univerzitné štúdia. Prvý študijný 
rok bol slávnostným Vem Sancte otvorený 4 no
vembra 1936 Štúdium začalo 217 poslucháčov 

V roku 1990 sa bohoslovecká fakulta opat stala 
súčasťou UK, kam tradične a organicky patrí 

'Slovensko nutne potrebuje duchovné vzpwže-
nie Cesta. Moni nastúpilo, nie /е ню žna bez ide
álov, ktoré prináša cirkev*, povedal nktor UK 
prof. Švec. Silu a potrebu katolickej cirkvi, ktorá 
bola ustanovená, aby pomohla tomuto svetu sta( 
sa lepším, vyzdvihol predseda Konferencie bis
kupov Slovenska Rudolf Balát." Impulzy z von
kajšieho sveta môžu cirkvi prospiet i uškodil 
Nech /e to však akokohek. /edno pozitívum to má 
vidy Je to znamenie čias Znamenie vyvo/a 
Akonáhle cirkev zastihlo vnútorné krvácanie ve
dela. ie /e čas na zmenu či horúčka nie /e zna
kom, že organizmus je schopný bránit sa? Cirkev 

sa vidy dokázala ubránit Krii sto/i a/ napriek 
tomu, že svet sa otriasa Služ* tefo stabilite /e 
pocta', dodal a jeho slová vyvolali mohutný 
potlesk 

K auditóriu sa pnhovonl aj A M Húska a poz
drav od prezidenta odovzdal bohoslovcom p 
Klepáč Slávnostné slová pripojili aj dekan Evan
jelickej bohosloveckej fakulty UK dekan teolo
gickej fakulty z nemeckého Gratzu. predseda 
Spolku sv Vojtecha v Trnave a další 

Čo teda zaželal bohosloveckej fakulte k jej 
šestdesiatlnam? Azda len silu otvérat srdcia 
a učit spoznával krásu a lásku. 

Pretože Boh - to je predovšetkým láska 
Gabriela Bacharova 



D E J I N Y  F I L O Z O F I C K E J  F A K U L T Y  I N Š P I R U J Ú . .  

Sedemdesiate piate výročie svojho vzniku si 22. októbra 1996 na 
slávnostnom zhromaždení v Aule UK  pripomenula Filozofická fakulta 
Univerzity Komenského v Bratislave. Na podujatí sa zúčastnili prezi
dent SR Michal Kováč s manželkou, zástupcovia Ministerstva škol
stva SR, Ministerstva kultúry SR, Slovenskej akadémie vied, členovia 
bratislavského diplomatického zboru v SR, akademickí funkcionári, 
pedagógovia, študenti a další hostia. So slávnostným príhovorom 
vystúpil rektor UK prof. MUDr. Juraj Švec, DrSc.,a pri príležitosti jubi
lea fakulty odovzdal jej dekanovi doc. PhDr. Jánovi Paulinymu, CSc , 
Velkú zlatú medailu UK. 
Auditóriu sa prihovoril aj prezident SR M. Kováč. Dejiny fakulty pri
blížil vo svojom vystúpení prof. PhDr. Jozef Novák, DrSc. Na záver 
slávnosti odovzdal dekan FF UK doc. Pauliny zlaté medaily FF UK 
16 profesorom, docentom a iným pracovníkom fakulty. 

'Medzi slovenskými vysokými školami mala vaša fakulta od samého za
čiatku svojho pôsobenia a dodnes má mimoriadne miesto Mám na mysli 
najmä jej základný význam pri formováni vzdelanosti, kultury ba samého 
ducha nášho národa v tomto storočí Vaša škola ako prvá na Slovensku 
nielenže pnpravovala učitefov pre naše stredné a vysoké školstvo, ale isty 
čas bola výlučným pracoviskom základného výskumu v oblasti humán
nych vied Na vaše/ fakulte sa podľa najnovše/ metodológie a metodiky 
rozvíjali také odbory ako filológia, literárna veda. história, archeológia filo
zofia, psychológia, pedagogika, sociológia, vedy o umení a ďalšie vedné 
odbory, bez ktorých /e nemyslitelhy kultúrny a duchovny rozvo/ moderne-
ho národa V čase, ked na Slovensku chýbali iné vedecké inštitúcie vaša 
fakulta rozvíjala vedecký život aj prostredníctvom učených spoločnosti 
ktoré sa stali prostriedkom širema vedeckých poznatkov medzi širšou kul 
túmou vere/nostbu' 

Z vystúpenie pnoůenia SR M Kov sťa 

Z dejín Filozofickej fakulty U K  
Idea vzniku slovenskej univerzity žila 

v mysliach slovenskej inteligencie už od 
polovice 19. storočia. K jej realizácii však 
došlo až  po vzniku republiky. Dňa 27. júna 
1919 schválilo Národné zhromaždenie 
v Prahe zákon, ktorým sa v Bratislave zria
ďuje Československá štátna univerzita. 
Podľa neho "V Bratislave sa zriaďuje miesta 
bývalej maďarskej univerzity českosloven
ská univerzita so štyrmi fakultami: právnic
kou. lekárskou, prírodovedeckou a filozo
fickou". Hneď v novembri toho istého roku 
dostáva táto inštitúcia svoj dnešný názov -
Univerzita Komenského. 

Zo štyroch zákonom ustanovených fakúlt 
začala svoju činnosť už v šk. r. 1919/20 iba 
lekárska fakulta. Filozofická a právnická fa
kulta začali svoju činnosť až na jeseň 
r. 1921. K vzniku prírodovedeckej fakulty 
došlo až r. 1939. 

Na filozofickej fakulte sa začalo predná
šať 24. októbra 1921. Školský rok otvoril 
prvý jej dekan prof. Jozef Hanuš pre pr
vých 30 riadnych a 34 mimoriadnych po
slucháčov. Celú fakultu predstavovalo iba 
sedem obdivuhodne schopných interných 
učiteľov, ktorí mali nesmiernu túžbu zorga
nizovať na Slovensku vedeckú činnosť. 
Tento zámer sa im podarilo v o  veľmi krát
kom čase realizovať. 

Pri výchove študentov okrem interných 
učiteľov o d  samého začiatku vypomáhali 
niekoIVcí externí učitelia z Brna i Prahy. Fa
kulta sa veľmi rýchlo dostávala do povedo
mia spoločnosti. Okrem vlastného vyučo
vacieho procesu učitelia svojou odbornou 
činnosťou v spoločenských vedách položili 
základy vedeckého výskumu na Sloven 

sku. Už v novembri 1922 
vyšla prvá časť 1. ročníka 
Zborníka FF UK. Súčasne 
so zborníkom vznikla aj  
edícia Spisy FF UK určená 
pre rozsiahlejšie práce uči
teľov fakulty. Už od r. 1923 
vyvíjali intenzívnu prednáš
kovú činnosť v rámci Ex-
tenzie Univerzity Komen
ského. 

Táto rozsiahla a intenzívna 
práca prvých učiteľov fakul
ty mala nedozierny vplyv 
predovšetkým na vlastných 
študentov. Vychovali prvú 
silnú generáciu sloven
ských stredoškolských uči
teľov, prvých profesionál
nych vedeckých pracovní
kov v spoločenskovedných 
disciplínách, početných publicistov, literár
nych kritikov, kultúrnych, osvetových a po
litických pracovníkov. 

Tradícia akademických slobôd, odborná 
profesionalita nových i ďalších mladých 
učiteľov, zanietenosť za pestovanie národ
nej vedy a kultúry pomohli prekonať neľah
ké tlaky fašizmu i dlhotrvajúcej totality 
V každom desaťročí vznikli akcie i literárne 
diela, ktoré boli poplatné svojej dobe. Ak 
sa však s nadhľadom a dobrou vôľou po
zrieme na 75-ročný vývoj našej fakulty, vy
chádzame dosť pozitívne Vnútorný vývin 
školy bol veľakrát celkom odlišný od jeho 
vonkajšieho prejavu Nejeden učiteľ išiel 
proti prúdu, hoci nie tak slobodne, ako bo
lo potrebné. 

Významným medzníkom v živote fakulty 
bol rok 1989 Je nesporné, že základným 
výdobytkom novembrovej revolúcie su slo
body vedeckého bádania a výučby ako za 
kladného predpokladu prudko sa rozširu 
júcích kontaktov so svetom, ktoré tak pre 
učiteľov ako aj pre študentov znamenaiu 
podstatnú zmenu situácie v porovnaní 
s minulosťou Fakulta za na|dôležite|šie po
kladá rozvíjame a prehlbovanie akademie 
kých slobôd ako významnej zložky pluralít 
nej demokracie vôbec, pochopenie vedec 
kej a pedagogickej práce ako priestoru, na 
ktorom sa pestu|e humanita, tolerancia, ve 
domíe zodpovednosti za slobodu iných 
ako záruky slobody vlastnej 

Prof Jozef Novák 
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B O H A T Á  H I S T Ó R I A  P R Á V N I C K E J  F A K U L T Y  

Slávnostným zhromaždením Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Komenského, ktoré sa dňa 24. októbra 1996 uskutoč
nilo v Aule UK, vyvrcholili oslavy 75. výročia započatia činnosti fakulty. V hlavnom prejave dekan fakulty prof. JUDi. Peter Blaho, 
CSc., priblížil jej históriu, vyzdvihol pedagogické a vedecké osobnosti, ktoré sa zaslúžili o jej rozvoj. Po slávnostnom príhovore 
rektora UK prof. Šveca prevzal dekan fakulty z jeho rúk najvyššie univerzitné vyznamenanie - Velkú zlatú medailu UK. Pri príleži
tosti tohto významného jubilea udelila fakulta 93 pamätných medailí svojim terajším i bývalým pracovníkom, zahraničným 
hostom a dalším osobnostiam politického a verejného života a právnej praxe. 

'Vedenie Univerzity Komenského mimoriadne vysoko hodnotí naplňovame poslania 
vysokoškolskej ustanovizne jej právnickou fakultou. Právnická fakulta s nebývalou od
vahou a razantnosťou pristúpila k reforme vysokoškolského štúdia po roku 1989 Ako 
prvá zrušila ročníkový systém výučby a do štúdia zaviedla progresívne prvky otvorené
ho štúdia. Je jednou z fakúlt, ktoré zakladajú svoje pôsobenie na kvalitnom vedeckom 
výskume postavenom mimo iného na komparatívnej analyze právnych noriem 
z hľadiska globálneho i regionálneho, historického i súčasného. 
Z hľadiska aproximácie práva Slovenskej republiky je práve táto súčasť práce právnic
kej fakulty mimoriadne záslužná. Nemenej významná je honzontálna d'verzifikácia štú
dia práva formou bakalárskeho a magisterského štúdia, vzostupná tendencia 
v postgraduálnom doktorandskom štúdiu ako i pomoc právnické/ fakulty pri zvyšovaní 
právneho vedomia študentov iných fakúlt Univerzity Komenského' 

Z príhovoru rektora UK prof. J. šveca 

ho práva Jan Vážný, tak isto v roku 1996 
na tomto slávnostnom zasadnutí sa k Vám 
prihováram ja, tiež ako profesor rímskeho 
práva. Aj  z tohto zdanlivo nevýznamného 
vonkajšieho detailu môžeme nielen pre rok 
1921, ale aj pre dnešok odvodiť myšlienku, 
ktorú vyslovil rektor Univerzity Komenské
ho Augustín Ráth, keď prvej hodine z rím
skeho práva v roku 1921 dal ten význam, 
"že korene našej kultúry sú v pôde helen-
sko-latinskej". 

Nie je možné v krátkom príhovore hlbšie 
zhodnotiť 75 roko»' pôsobenia právnickej 
fakulty. Napokon 75 rokov v živote univer
zity či fakulty nie je v porovnaní so staroby
lými univerzitami ani vysoký vek. Predsa 
nám však dáva dôvod k zamysleniu sa nad 
minulosťou, lebo len tak vieme odhadnúť 
kam chceme smerovať dnes a v budúcnos
ti. Jedno je však isté a nemenné, práca na 
fakulte nie je zamestnaním, je poslaním 
Znamená slúžiť mladej generácii, usmerňo
vať ju a viesť a to všetko na základe vyso
kej vedéckej erudície opretej o mravnú 
a autonómnu osobnosť pedagóga, ktorého 
pôsobenie v škole sa rovná práci aj pre na
še národné záujmy. A takto to zrejme kedy
si myslel i prvý náš dekan fakulty Augustín 
Ráth, kecf napísal tieto slová: "Nuž kto cítiš 
vážnosť okamihu, znáš dôležitosť predme

tu a máš dostatok národnej horlivosti - od 
lož všednú prácu a venuj chvíľu národu 
O tvojom ovsíku, o tvojom spaní, o tvojom 
dennom zamestnaní hádam zajtra, ale 
o rok iste už mk nebude vedieť, kdežto prá
ca za národ má cenu trvalú" 

Z vystúpenia 
dekana PRAF UK prof. Blahu 

Dnes sa zamýšľame nad zakladateľským 
dielom českých a slovenských právnikov, 
ktorí pred 75 rokmi začali na Slovensku 
prednášať a písať o práve, vzdelávať a vy
chovávať právnické generácie nielen pre 
potreby štátnej správy, ale čo je najdôleži 
tejšie, aj pre justičnú službu. V novej re
publike mala vzniknúť a aj vznikla fakulta 
ako právnické "studium generale", ako vy
sokoškolská ustanovizeň v pravom zmysle 
tohto slova, ktorá mala poskytovať a aj 
poskytovala úplné právnické vzdelanie. Po
darilo sa nielen založiť, ale aj ďalej rozvíjať 
v mladej slovenskej generácii vyspelé práv
ne vedomie opreté o pestovanie všetkých 
právnych disciplín teoretických, historic
kých a pozitívnych. Nebolo ľahké a jedno
duché vybudovať vysoké učenie v tradič
nom duchu, keďže chýbalo dostatočne 
široké personálne zázemie, ktoré by mohlo 
byť garanciou pre kvalitné právnické 
štúdium. Chýbali aj ďalšie predpoklady 
fungovania fakulty: budovy, odborná 
právnická literatúra, knižnice, sociálna sieť 
(ubytovanie, stravovanie, štipendiá) a pod. 
Napriek týmto nedostatkom a predvídateľ
ným ťažkostiam bol v októbri 1921 otvore
ný prvý ročník právnickej fakulty a tým 
prakticky začala fakulta svoju vlastnú 
činnosť. 

Na slávnostnom zhromaždení dňa 
24. októbra 1921 v prítomnosti rektora Uni
verzity Komenského Augustína Rátha, de
kana fakulty Karia Laštovku, odznela po 
slávnostnej reči rektora prvá univerzitná 
prednáška a to konkrétne z úst profesora 
Jana Vážného o rímskom práve. V prvej 
prednáške z roku 1921 a mojim dnešným 
príhovorom je kus symboliky: obidve -
prednáška aj príhovor dokumentujú vzťah 
novej a terajšej fakulty k osvedčeným hod
notám právnického vzdelávania, k princí
pom a inštitútom rímskeho práva pestova
ných na európskych právnických fakultách, 
lebo tak, ako v roku 1921 sa k prvým štu
dentom fakulty prihováral profesor rímske
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KTiVNA ZMLÚV, 
• R/11E N l U E  И 

Zmluva sa uzatvára medzi pracovníkmi a rektorom Univerzity 
Komenského v Bratislave v zmysle § 20 Zákonníka práce a § 2 
ods. 2 a ods. 3 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní. 

V mene Univerzity Komenského ju uzatvára rektor Univerzity 
Komenského 

Prof. MUDr. Juraj Š v e c ,  DrSc., 

v mene pracovníkov ju na základe delegovania právomocí zo 
Základných (Fakultných) organizácií Odborového zvázu pracov
níkov školstva a vedy uzatvára Rada predsedov odborových 
organizácií na UK, ktorú zastupuje jej predseda 

Prof. RNDr. Ivan D r o b n ý ,  DrSc. 

t .  

1. Kolektívna zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluv
ných strán. 

2. Kolektívna zmluva je záväzná pre obe zmluvné strany. Zmeny 
a doplnky sa uzatvárajú medzi zmluvnými stranami písomne,so 
vzájomným súhlasom. 

3. Rektor UK uznáva Radu predsedov odborových organizácií 
na UK ako jediného predstaviteľa v kolektívnom vyjednávaní 
zamestnancov UK. 

II. 

1. Objem mzdových prostriedkov pre rok 1996 v členení: 
Základné mzdové prostriedky pre § 4018 VŠ. § 4019 Bohoslovec
ké fakulty, § 4020 SOZŠ, § 4521 ŠD a ŠJ, i 2001 vedecký výskum, 
rozpísaný na všetky súčasti UK a schválený AS UK, je v Tab 1, 
ktorá je prílohou tejto KZ. 

Zodpovední: rektor UK, dekani fakúlt, 
riaditelia súčastí 

2. Úspory mzdových prostriedkov zostávajú tej súčasti, na 
ktorej vznikli. 

Zodpovedný: rektor UK 

3. Vedenie UK bude bezodkladne informovať odborový orgán 
o zmenách všeobecne platných predpisov v mzdovej oblasti. 

Zodpovedná: kvestorka UK 

I I I .  

1. Organizácia zabezpečí stravovanie pracovníkov v zariade
niach UK, v zariadeniach iného zamestnávateľa alebo prostred
níctvom právnickej alebo fyzickej osoby. 

V zmysle nariadenia vlády 137/1989 Zb., fakulty a súčasti 
UK uhradia 4,60 Sk na jedno jedlo, t. j. 4,00 Sk režijné náklady 
a 0,60 Sk príspevok na zvýšenie cien surovín. Tento príspevok sa 
bude vyplácať do 31.12.1996. 

Od 1. 1. 1997 sa výška príspevkov zmení. V zmysle § 140 Zá
konníka práce (Z.z. č.206/1996) fakulty a súčasti UK budú hradiť 
55% hodnoty jedla, najviac však do výšky 55% stravného posky
tovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, v nadväznosti 
na pridelené rozpočtové prostriedky. 

Zodpovední: dekani fakúlt, riaditelia súčastí, 
kvestorka UK, FV (ZV) OZ súčastí 

2. Súčasti UK môžu poskytovať príspevky na stravu aj z iných 
zdrojov (sociálny fond),čo sa konkretizuje v ich Kolektívnych 
zmluvách. 

Zodpovední: dekani fakúlt, riaditelia súčastí, 
kvestorka UK, FV (ZV) OZ súčastí 

3. V stravovacích zariadeniach, v ktorých je zabezpečené stra
vovanie zamestnancov, sa môžu stravovať aj nepracujúci 
dôchodcovia, ktorí pred odchodom na dôchodok pracovali na 
UK najmenej 5 rokov. Podľa možností štátneho rozpočtu im môžu 
fakulty a súčasti UK poskytovať príspevky ako v bode 1. 

Zodpovední: dekani fakúlt, riaditelia súčastí, 
kvestorka UK 
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4. Zamestnávateľ poskytne formou prenájmu priestory pre 
2 všeobecné a 1 stomatologickú ambulanciu, pričom zmluvne 
zabezpečí prednostnú liečebno-preventívnu starostlivosť zamest 
nancom UK. 

Zmluvy sú uzatvorené do 31. 12. 1997 
Zodpovedná: kvestorka UK 

5. Zamestnávateľ vyčlení po dohode so študentskou samosprá 
vou zo svojej ubytovacej kapacity v ŠD miesta na ubytovanie mla 
dých pracovníkov UK, najmä študentov doktorandského štúdia 
a asistentov, podľa požiadaviek súčastí. 

Zodpovední: rektor UK, riaditelia ŠD 

6. V súčinnosti s Centrom hospodárskych činností (CHČ) vypra 
čuje RP rozdeľovník miest pre súčasti UK za všetky ÚVZ. ktoré 
budú k dispozícii pre letnú rekreáciu (júl a august) a víkendové 
pobyty. 

Zodpovední: RP OZ, riaditeľ CHČ 
Termín: do 15. 5. J 996 

7. Počas letných prázdnin zabezpečí zamestnávateľ možnosť 
rekreačných pobytov pre pracovníkov UK i pre výmenné pôdni 
kové rekreácie v ŠD v Bratislave a v SD v Martine na základe 
požiadaviek súčastí UK 

Zodpovední: riaditelia ŠD, RP OZ 

8. Poplatok za rekreačné a príležitostné ubytovanie v zanade 
niach UK je pre zamestnancov UK a ich rodinných príslušníkov 
stanovený prípisom RUK č 1 665/30/95 dňa 15 6 1995 V tejto 
výške sa bude účtovať i náhrada za ubytovanie a stravovanie pri 
výmenných podnikových a družobných rekreáciách orgamzova 
rtých v rámci UK. 

Zodpovedná kvestorka UK 

9. Zamestnávateľ umožní pre zamestnancov a ich rodinných 
príslušníkov využívanie telovýchovných a športových zariadení 
UK v čase mimo vyučovacej činnosti 

Zodpovední vedúci súčastí 

10.V rámci prevádzkových možností umožní zamestnávateľ 
zamestnancom použiť pri ich významných rodinných udalostiach 
(okrúhle životné jubileá, svadby a pod.) priestory a zariadenia ŠJ 
a ŠD za úhradu priamych nákladov. 

Zodpovední: vedúci ŠJ a ŠD 

IV. 

1. Univerzita Komenského poskytuje miestnosť pre sekretariát 
Rady predsedov i pre zasadania RP a konferencií delegátov 
Zároveň bude poskytovať bezplatne, v primeranom rozsahu, od 
borovej organizácii materiál pre odborársku činnosť (papier, spo
je, informačné médiá a pod ). 

Zodpovedná: kvestorka UK 

V. 

1. Právna účinnosť záväzkov v KZ pre rok 1996 sa začína odo 
dňa podpísania s platnosťou 12 mesiacov, s možnosťou predĺže
nia Dodatkom na ďalšie obdobie 

2. Zmeny a doplnky v KZ urobí zamestnávateľ a RP formou Do 
datku, ktorého účinnosť začne po podpísaní zmluvnými stranami 

3. Plnenie KZ sa bude kontrolovať k 30 11 1996 a k 1 3 1997 

4 Zmluvné strany potvrdzujú súhlas s KZ svojimi podpismi 

5. Kolektívna zmluva bude uložená v kancelárii rektora UK 
v kancelárii kvestorky UK a na sekretariáte RP OZ 

6. Zmluvné strany zabezpečia do 15 dní od podpísania KZ jei 
rozoslanie na súčasti UK i na FV (ZV) OZ na UK 

V Bratislave 14. októbra 1996 

Prof. RNDr. I. Drobný, DrSc Prof MUDr J Švec, DrSc 
vr. vr. 



Tabulka 1 

SÚČASŤ UNIVERZITY KOMENSKÉHO MZDOVÉ PROSTRIEDKY 
(tis. SK) 

S 4018 

LF U K  Bratislava' 79 145 
J L F  UK Martin 28 358 
FaF UK 27 922 
PraF U K  16 982 
F i F U K  49 585 
PrírF UK 52 848 
MFF UK 46 507 
FTVŠ UK 18 904 
P d F U K  28 095 + 1 373 (PHARE) 
FM UK 5 486 
C F S  UK 25 929 

S p o l u  379 761 + 1 373 (PHARE) 

S 4019 

Evanjelická BF UK 2 490 
Rímskokatolícka BF UK 4 261 
Kňaz. sem. Nitra 1 680 
Kňaz. sem. Badín 1 600 
Kňaz. sem. Spiš. Kapitula 3 376 
Kňaz. sem. Košice 845 

S po I u 14 252 

S 4020 

U J O P Z Š U K  12 190 

S 4521 

ŠDaJ Družba 9 270 
ŠDaJ L. Štúra 18 498 
ŠDaJ Martin 1 750 
ŠDaJ lafr. 2 5 0 4  
ŠJ FaF UK 747 
Š J  FIF U K  664 

S p o l u  33 433 

Fond rektora 1 098 
Zahr lektori 1 011 

S p o l u  2 109 

§ 2001 

LF UK Bratislava 8 567 
J L F  UK Martin 246 
FaF UK 2 440 
PraF UK 132 
FiF U K  5 095 
Pri F U K  18 840 
MFF UK 5 574 
FTVŠ UK 1 685 
PdF UK 658 
FM UK 165 
C F S  380 

S p o l u  43 782 

UK c e l k o m  485 797 + 1 373 (PHARE) 
487 170 Sk 

PRÍLOHA ku KZ na rok 1996 

ROZDELENIE MZDOVÝCH PROSTRIEDKOV V NADVÄZNOSTI NA NARIADENIE VLÁDY SR 
Č. 193/1996 

na S 4018 a ďalšie 

Súčasti nápočet Z P  špičk. OSOtHt. 610 
UK na tab. T 7 - 1 2  % odbor pripi. S P O L U  

LFUK BA 230 1 3843,3 20,91 488 76 2865 
JLFUK MT 850 1192,4 6,48 150 30 1030 
FAFUK 965 1308,9 7.12 165 25 1155 
PRAFUK 490 981,6 5,34 124 614 
FIFUK 1355 2491,9 13,56 315 . 1670 
PRIFUK 1391 2249,2 12,24 284 28 1703 
MFFUK 1232 1972,0 10,73 249 7 1488 
FTVŠUK 560 835,6 4,55 105 . 665 
PEDFUK 884 1721,5 9,37 217 - 1101 
FMUK 261 365,8 1,99 46 . 307 
R U K + C F S  682 716,2 3,89 88 - 770 
EBFUK 86 124,9 0,68 16 . 102 
RKCBFUK 128 143,7 0,78 18 . 146 
KS NR 169 90,6 0,49 12 . 181 
KS BB 162 89,1 0,48 12 . 174 
KS SPIŠ 196 173,2 0,94 22 . 218 
KS KE 91 73,8 0,40 10 - 101 
U J O P Z Š  219 317,5 . 219 
Š D  DRUŽBA 275 82,5 . 275 
Š D  L Š 424 158,3 424 

S p o l u  12721 18373,7 100,00 2321 166 15208 

na § 2001 

Súčasti nápočet Z P  špičk 610 
UK na tab. T 7 - 1 2  % odbor S P O L U  

LFUK BA 307 569,6 24,90 71 378 
JLFUK MT 7 7,3 0,31 1 8 
FAFUK 96 162.2 7.06 2 0  4 5  
PRAFUK 5 13,1 0,58 2 3 
FIFUK 121 242,6 10,59 151 57 
PRIFUK 505 937,4 40,93 116 621 
MFFUK 123 191,3 8,34 146 146 
FTVŠUK 44 93,6 4,09 12 56 
PEDFUK 22 49,8 2,18 6 28 
FMUK 4 9,8 0,14 1 5 

R U K + C F S  513,6 0,59 2 7 

S p o l u  1 241 2 290,3 100,00 284 1525 

Dňa 14. októbra 1996 podpísali rektor UK prof Švec a predseda RP OZPŠaV 
prof Drobný Kolektívnu zmluvu na rok 1996 
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INICIATÍVU AKADEMICKÝCH SENÁTOV ZA ZVÝŠENIE FIATOV UČITEEOV A REAKCIA ODBOROV 
Štrnásť akademických senátov vysokých škôl a fakúlt sa podpísalo pod Otvorený list predsedovi vlády SR, ktorý 

Akademický senát Filozofickej fakulty UK odoslal 10. októbra 1996. Žiadajú v ňom zastaviť postupný úpadok vysokého školstva, 
zapríčinený najmä znižovaním morálneho a hmotného oceňovania učiteľov 'Pochopili sme, že odbory zlyhali v snaženi vybo/ovat 
vyššie mzdy pre pracovníkov vysokých škôl. Z toho dôvodu sme iniciovali tento otvorený list, v ktorom upozorňujeme na kritickú situáciu 
na vysokých školách' uviedol na tlačovej besede 15. októbra František Gahér, predseda AS Filozofickej fakulty UK Otvorený list a 
stanovisko predstaviteľov A S  FiF UK zaznamenali značný ohlas nielen v tlači, ale aj medzi odborovými funkcionármi, a kedže 
pluralita názorov patrí na akademickú pôdu, uverejňujeme jeho znenie spolu s reakciou prof. RNDr. Ivana Drobného, DrSc., 
predsedu RP ZO OZPŠaV na UK. 

Otvorený l ist  predsedovi vlády Slovenskej republiky 
Vážený pán predseda vlády, 
v programovom vyhlásení Vašej vlády z 12. januára 1995 sa 

uvádza, že '2a jednu z priorít bude vláda považovať rozvoj osob
nosti učiteľa a posilnenie jeho spoločenského postavenia, morál
neho a hmotného ocenenia i sociálnych istôt" a ďalej, že "vláda 
v spolupráci s odbormi navrhne časový harmonogram riešenia 
mzdových problémov školstva". 

Kedže prvú z uvedených úloh Vaša vláda doteraz nechala nepo
všimnutú a ani nepodpísala odbormi navrhovanú dohodu o časo
vom harmonograme riešenia mzdových otázok, vyzývame Vás, 
aby ste pristúpili k napĺňaniu týchto bodov programového vyhlá
senia vlády reálnym obsahom. 

V rozpore s cieľmi programového vyhlásenia vlády Slovenskej 
republiky sociálna situácia pracovníkov vysokých škôl na Sloven
sku dospela k neúnosnej hranici, za ktorou je už ťažké zodpoved
ne napĺňať funkcie výchovno-vzdelávacieho procesu na vysokých 
školách. 

Vzhľadom na požadovanú vysokú odbornosť (rezort s najvyš
šou priemernou vzdelanosťou) je táto nedostatočne finančne 
ohodnotená, čo znižuje spoločenské postavenie učiteľov a vedie 
nielen k odchodu učiteľov a ďalších kvalifikovaných pracovníkov 
do lepšie platených odvetví (napríklad priemerný plat najkvalifiko-
vanejších pracovníkov na Filozofickej fakulte Univerzity Komen
ského - univerzitných profesorov - je menší ako priemerný plat 
v celom rezorte plynárenstva, t.j. vrátane najmenej kvalifikova
ných pracovníkov tohto rezortu), ale aj  k tomu, že holé prežitie 
svojich rodín zabezpečujú v mnohých prípadoch vedľajšou prá
cou, čo môže viesť k zaostávaniu ich pedagogickej a výskumnej 
výkonnosti za učiteľmi a vedcami vo vyspelých krajinách. Nastáva 
úpadok úrovne v o  všetkých zložkách vysokoškolského vzdeláva
nia a vedeckej činnosti, čo logicky vyústi do sťaženého uplatnenia 
absolventov vysokých škôl v praxi, do zníženia ich konkurences
chopnosti na trhu práce v porovnaní s absolventami z vyspelých 
krajín a do zníženia intelektuálneho potenciálu obyvateľstva. Keď
že aj v o  vyhlásení vlády SR sa uvádza, že "Vláda si uvedomuje 
skutočnosť, že rozhodujúcim predpokladom duchovného rozvoja 
a hospodárskej prosperity nášho štátu je účinný program pokra
čovania obnovy výchovno-vzdelávacej sústavy", žiadame, aby ste 
zastavili postupný úpadok vysokého školstva, ktorý je spôsobo
vaný najmä znížením morálneho a hmotného ocenenia učiteľov. 
Sedempercentné zvýšenie tarifných platov pri očakávanej inflácii 

nie je zásadným riešením, ale iba cestou ku konzervovaniu ne 
dôstojnej situácie, v ktorej sa nachádza učitelský stav a k oslabo 
vaniu spoločenského postavenia v očiach širokej verejnosti 

Vedomí si kritickej situácie na slovenských vysokých školách 
a vedení pocitom veľkej zodpovednosti obraciame sa na Vás, pán 
predseda vlády, s požiadavkou, aby ste neodkladne riešili daný 
problém Pretože vláda napriek uzneseniu Výboru NR SR pie 
vzdelanie, vedu, kultúru a šport doteraz neprerokovala časový 
harmonogram riešenia mzdových problémov školstva, žiadame 
aby s účinnosťou od 1 októbra 1996 boli zvýšené platy pracovn 
kov vysokých škôl na Slovensku tak, aby ich socioekonomicky 
status zodpovedal stalusu vysokoškolských pracovníkov vo vy 
spelej Európe (t.j. iba pomerný plat k priemernej m/de v danei 
krajine, nie v absolútnych hodnotách), čo ie minimálne zvýšenie o 
40% Ďalej žiadame, aby tento plat bol priebežne kaidy štvrtrok 
upravovaný podlá miery inflácie 

Vážený pán predseda vlády, sme si plne vedomí toho v akei 
hospodárskej situácii sa nachádza naša krajina ale zároveň s 
uvedomujeme, že celkove loto zvýšenie platov nevyžaduje гас 
ako rádovo 790 miliónov Sk ročne a vieme že v prípade po /•  / 
neho prístupu by sa tieto finančné proslnedky určite naši 
Naše požiadavky považuieme nielen za oprávnene л 
né, ale ich naplnenie pre budúcnost a prosperitu Slovenska za 
nevyhnutné. 

S úctou 

AS Filozofickej fakulty UK v Bratislave 
A S  Právnickej fakulty UK v Bratislave 
A S  Lekárskej fakulty UK v Bratislave 
AS Jeseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 
A S  Matematicko-fyzikálnej fakulty UK v Bratislave 
AS Pedagogickej fakulty UK v Bratislave 
A S  Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave 
A S  Filozofickej fakulty UPJ§ V Prešove 
A S  Agronomickej fakulty V § P  V Nitre 
A S  Stavebnej fakulty STU v Bratislave 
AS Strojníckej fakulty STU v Bratislave 
A S  Hutníckej fakulty TU v Košiciach 
A S  Vysokej školy múzických umeni v Bratislave 
A S  Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave 

Skutočne "odbory zlyhali" ? 
Akademický senát Filozofickej fakulty UK za podpory ďalších 

akademických senátov napísal Otvorený list premiérovi sloven
skej vlády, v ktorom žiada od 1. októbra 1996 zvýšenie platov 
o 40%. Platy vysokoškolských učiteľov a ostatných pracovníkov 
vysokých škôl vzhľadom na ich dosiahnuté vzdelanie, nevyhnut
nosť ďalšej kvalifikácie a na spoločenský význam výchovy a vzde
lávania našej mladej generácie, sú skutočne neprimerane malé. 
Preto každú iniciatívu, ktorá povedie k zlepšeniu mzdovej si
tuácie pracovníkov vysokých škôl, treba privítať a podporiť. 

Zarazil ma však úvod správy o tejto iniciatíve, uverejnenej 
dňa 16.10. v denníku Práca. Dozvedel som sa, že AS Filozofic
kej fakulty UK sa stal iniciatívnym, pretože odbory zlyhali. Pre 
takéto stanovisko sú logicky možné iba štyri vysvetlenia: 
- ignorancia (nedostatok informácii) aktivít odborov, ktoré sústav

ne predkladajú návrhy na systémové riešenie mzdového nedo
cenenia učiteľov (aj vysokoškolských) a ostatných školských 

pracovníkov. Pravda, mnohé z týchto návrhov neboli prijaté, 
a preto mzdové hodnotenie pracovníkov vysokých škôl stále 
ešte treba označiť ako nevyhovujúce, 
snaha získať lacnú popularitu v obci pracovníkov Filozofickei fa 
kulty UK, celej univerzity a vôbec v spoločnosti Je predsa jed 
noduché povedať, že tí, ktorí by sa o mzdy mali sťarat (odboiy) 
zlyhali, a preto zachránime situáciu. 
ide o pripravenú akciu vytvorenia "iniciativnei skupiny", ktorá do 
káže vybojovať zvýšenie platov, čo sa nepodarilo dosiahnuť od 
borom V našej nedávnej histórii už takýto príklad máme pán 
Pius a jeho skupina Mohlo by tu ist aj  o organizovanú snahu 
oslabiť pozície odborov, naštrbil ich jednotu a znížil ich posla 
nie. 
je to snaha o odvedenie pozornosti pracovníkov vysokych škôl 
od iných vážnych problémov, ktoré v súčasnosti vysoké školy 
majú a budú mať (napr novela zákona o vysokých školách го/ 
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počet na budúci rok nielen v mzdovej oblasti, spoločenské po
stavenie učiteľov atď.). 
Ked viac ako pred rokom odbory zisťovali názory pracovníkov 

vysokých škôl na možný zákonný štrajk za oprávnené mzdové 
požiadavky učiteľov a ostatných pracovníkov, pracovníci Filozo
fickej fakulty UK sa vyjadrili, že o štrajk nemajú záujem. Podobné 
stanovisko zaujali aj  ďalšie fakulty a vysoké školy. To bol pre od
bory významný signál, aby v boji za oprávnené požiadavky volili 
iné formy. Odbory tak urobili a sústavne, na všetkých úrovniach 
riadenia, poukazovali na nespravodlivé mzdové ohodnotenie 
školských pracovníkov. 

Pokiaľ sa v súvislosti s mzdami školských pracovníkov pozrie
me na nedávny 3. zjazd KOZ, nemožno si nevšimnúť dva mo
menty: 
- zjazd prijal osobitné vyhlásenie k mzdovej situácii učiteľov 

a školských pracovníkov. Keďže ide o všetky stupne škôl a škol
ských zariadení, požiadavky boli formulované všeobecne, 

- základným smerom činnosti odborov pre budúce obdobie je 
"cena práce", teda nízka cena práce občanov Slovenskej repub
liky a potreba jej zvýšenia. 
Môj osobný názor je, že platy vysokoškolských učiteľov a ostat

ných pracovníkov vysokých škôl sú neprimerane nízke v porov
naní s ostatnými skupinami pracovníkov a to najmä vzhľadom na 
ich kvalifikačnú štruktúru (majú najvyššiu úroveň dosiahnutého 
vzdelania zo všetkých porovnávaných skupín) a spoločenský vý
znam výchovno-vzdelávacej práce. Je veľmi krátkozraké neuve

domiť si prirodzené a zákonité striedanie generácií na všetkých 
postoch v hospodárskom a spoločenskom živote Tí, ktorí nastú 
pia na naše miesta, musia byť kvalifikovaní a kvalitne pripravení 
a túto úlohu profesionálne zabezpečujú učitelia a ostatní školskí 
pracovníci.Preto spoločnosť potrebuje našu prácu a mala by ju 
podľa toho aj honorovať. 

Pri pohľade ria medziročné porovnania mzdového nárastu jed 
notlivých kategórií pracovníkov UK vidíme, že mzdy sa zvyšovali 
a to aj zásluhou odborov. A najväčší problém v súčasnosti nevidí
me v platoch profesorov a docentov, ale v platoch v nižších tarif
ných triedach. Pozrite si priemerný plat robotníka na UK a položte 
si otázku, ako je možné z takéhoto platu vyžiť. Myslím si totiž, že 
pre univerzitu sú profesori existenčne dôležití (základná požia
davka na schválenie študijného odboru), ale pre dobre fungujúcu 
univerzitu je však nevyhnutná aj práca všetkých ostatných kate
górií pracovníkov. 

Odbory si svoje úlohy uvedomujú, ich funkcionári si svoje po
vinnosti plnia, o úspechoch práce odborov však nerozhodujú len 
odborári. Aby práca odborárov mohla byť ešte úspešnejšia, 
potrebujú podporu a pomoc. Pomoc a podporu nielen od odbo
rárov v samosprávnych a riadiacich orgánoch na fakultách a vy
sokých školách, ale aj od nečlenov odborov, lebo odbory zastá
vajú záujmy všetkých pracovníkov. 

Prof. RNDr. Ivan Drobný, DrSc., 
predseda RP ZO OZPŠaV na UK 

Seminár o public relations 
na vysokých školách 

Budovat a chrániť dobrý imidž vysokej školy, rozvíjaf 
a zlepšovat všetky podstatné vztahy s vereinostou, 
skvalitftovat komunikáciu s (ej jednotlivými skupinami, 
patrí do sféry činnosti public relations, ktorá postupne 
nachádza svoie miesto v modernom rozvoji a riadení 
vysokých škôl Útvary public relations ako suiast ma
nažmentu pôsobia už na viacerých vysokých školách 
SR, na iných iba postupne vznikajú Kedie Univerzita 
Komenského bola prvou vysokou ikolou v SR, ktorá 
v roku 1092 zriadila Oddelenia vzfahov s verejnos-
(ou a vytvorila podľa modelu zahraničných univerzít 
podmienky pre jeho činnost a perspektívny rozvoj, 
zorganizovala na túto tému v dňoch 30. septembra 
a 1. októbra 1996 v konferenčných priestoroch ŠD 
Družba aj prvý medzinárodný odborný seminár. 
Seminár "Public relations na vysokých školách' ob
sahovo zabezpečila agentúra ProPubilcum, s.r.o., 
a viedol ho renomovaný odborník, riaditeľ agentúry 
a prezident Asociácie public relations SR - PhDr 
Ivan Žáry, CSc. Organizačne seminár pripravilo Odde
lenie vzťahov s verejnosťou RUK. 

Ukázalo sa, že voľba tématiky seminára bol krok 
správnym smerom, pretože o účasť prejavilo záujem vy
še 60 účastníkov z 13 českých a 12 slovenských vyso
kých škôl, prítomní boli aj pracovníci organizácií tretie
ho sektoru Zastúpená bola tiež Kancelária prezidenta 
SR. Význam public relations v rozvoji vysokých škôl 
podčiarkol v úvodnom vystúpení gestor seminára - pro
rektor pre rozvoj UK prof Devínsky Vlastné pracovné 
rokovanie bolo rozložené do tematických blokov kon
čiacich vofnou diskusiou, v ktorej bol priestor nielen na 
otázky lektorovi, ale ai na vzájomnú neformálnu výme
nu poznatkov a skúseností Ťažiskom programu boli 
otázky obsahu, foriem a metód práce vysokej školy 
v oblasti vzťahov s verejnosťou Diskutovalo sa o špeci
fických podmienkach pôsobenia útvarov public relati
ons v procese transformácie spoločnosti a vysokých 
škôl a z toho vyplývajúcej stratégu a taktike ich práce, 
ale i o nedocenení tejto sféry činnosti zo strany manaž
mentov niektorých vysokých škôl V záverečnej diskusii 
sa účastníci zhodli v názore, že podobné užitočné 
stretnutie by sa malo konať každý rok, podľa možností 
striedavo na niektorej zo slovenských alebo českých 
vysokých škôl Po ukončení seminára održali účastníci 
certifikát o |eho absolvovaní. Zo seminára bude vydaný 
zborník Mgr. J. Hinnerová 

Oddelenie vztahov s verejnostou RUK 

INŠTITÚT J U D A I S T I K Y  
U N I V E R Z I T Y  KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

Panenská u i  č. 4, 811 03 Bratislava, tel. 53 16 867, 53 16 873 

oznamuje všetkým záujemcom, 
že začína svoju prednáškovú činnost. 

Výuka v zimnom semestri: 11. novembtr 1996 - 20. december 1996 
Výuka v letnom semestri: 10. február 1997 - 2. máj 1997 

PREDNÁŠKY V ZIMNOM SEMESTR): 
akad. soch. V. Trabaika: Úvod do judaizmu 
(vysvetlenie základných pojmov, tradícií, zvykov, základy liturgie, kalendár 

a sviatky, Тога a iné základné knihy židovstva, prehliadka židovských kultúr
nych pamiatok) 
- pondelok 17-18,30 h 

prof. dr. E. Mittelmann: Kapitoly z dejín židovského národa 
(prednášky n a  rôzne témy týkajúce sa starších a novodobých židovských 

dejín, prednášať budú pozvaní pedagógovia z Univerzity Komenského, ako 
a j  externí spolupracovníci f J UK) 
- utorok 17-18,30 h 

Mgr. 0. HukrtgJová: Úvod do židovského myslenia 
(osvetlenie základných filozofických termínov, historický prierez dejinami 

židovského filozofického myslenia, oboznámenie sa s významnými posta
vami ako boli napr. Fiión Alexandrijský, Maimonides, B. Spinoza. E. Lévi-
nas) 
- streda 17-18,30 h 

Pozvaní lektori z Univerzity Komenského a iných pracovísk: 
Úvod do židovskej kultúry 
(špecifické črty charakterizujúce židovskú odlišnosť: sústredenie sa na 

zvolenú tému podľa volby prednášateľa) 
- štvrtok 17-18,30 h 

Kurzy v školskom roku 1996ИЭ7 na IJ UK s ú  nezáväzne bez školného, štu
denti z nich nebudú klasifikovaní, ani inak bodovo hodnotení. 

Podľa dohovoru s Inštitútom Judaistiky Univerzity Viedeň poslucháči 
môžu bezplatne navštěvovat prednášky a využívat knižnicu vo Viedni. 

Naplánované sú  kurzy modernej hebrejčiny - ivritu. prtp iidiš. 
Predpokladáme doplnenie základných kurzov zaujímavým) prednáškami 

externých lektorov, medzi nimi bratislavského rabína Barucha Mye<sa 
a Iných špecialistov, balej je zabezpečená účasť zahraničných odbomtVov 
konkrétne prot. Dexingera z Viedne pre 'Judaizmus II, chrámu' a df. Dawi-
dowicza z Viedne pre *Novodobé židovské dejiny* 

Tešime sa na Vaiu účasť 

11 



V E D A  A V Ý S K U M  

JUBILEUM SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI TELOVÝCHOVNÉHO LEKÁRSTVA 

V plnej aktivite, s uspokojením nad množstvom dobre vykonanej práce a s priaznivými vyhliadkami do buducna, oslávila 
Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva 50. výročie svojej existencie. 

Pri tejto príležitosti sa v dňoch 10.- 12.10.1996 uskutočnil v Trenčianskych Tepliciach medzinárodný kongres, na ktorom 
prednášali prot. De Rose, prezident FIMS z Brazílie, prof. Björntorp zo švédska, prot. Williams, dr. Hardman a P. Wellington 
z Anglicka, prof. Kučera z Prahy a doc. Hamar z Bratislavy. 

V predvečer kongresu usporiadala Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva v Bratislave v Dome športu verejný 
seminár na tému "Šport, výživa a zdravie" za účasti anglických odborníkov. 

Slovenská spoločnosť telovýchovného le
kárstva (ďalej SSTL) bola založená v no
vembri 1946 v Bratislave ako "odbočka" 
Československej spoločnosti telovýchov
ného lekárstva, ktorá vznikla o dva mesia
ce skôr v Prahe. Na zakladajúcom zhro
maždení v posluchárni Očnej kliniky sa 
zúčastnilo 27 lekárov. Vedúcu úlohu zohra
li profesori Lekárskej fakulty UK v Bratisla
ve, prednostovia ústavov a kliník: prof. An
tal, prof. Bárdoš, dr. Bínovský, doc. Bruoth, 
prof. Cársky, doc. Dohnányi, prof. Haviar. 
doc. Kliment, prof. A. Kukura, doc. Lajda, 
plk. dr. Mráz, prof. Nosáľ, doc. Pivková, 
prof. Pišút, doc. Rolný, prof. Virsík. Najmä 
v prvých rokoch prispeli k rozvoju jej 
činnosti aj mnohí další učitelia lekárskej fa
kulty. 

Osobitne významnú úlohu zohral ako pri 
zakladaní, tak aj v celej dalšej existencii 
SSTL prof. Handzo, v tom čase vedúci pra
covník vtedajšej sekcie Povereníctva škol
stva. kultúry a vedy. Prof. Handzo inicioval 
po stránke ekonomickej zo svojho úradu 
jej činnosť. Roku 1950 sa stal prvým pred
nostom Ústavu telovýchovného lekárstva, 
ktorý sa neskôr pretvoril na kliniku. Prof. 
Handzo patrí ešte aj dnes medzi najvýz
namnejšie osobnosti nášho telovýchovné
ho lekárstva. 

Zvláštne miesto v histórii SSTL zaujíma aj 
jej prvý predseda prof. Cársky, vtedajší 
prednosta I. Chirurgickej kliniky, ktorý túto 
funkciu vykonával v rokoch 1946-1955 
a potom do roku 1962 pôsobil ako pod
predseda. Už 41 rokov vo výbore pracuje 
aj prof. Komadel, od r. 1955 člen výboru, 
v rokoch 1971 -1994 predseda spoločnos
ti a od roku 1994 vedecký sekretár vykoná
vajúci celú agendu a ekonomiku SSTL. Te
rajší predseda doc. Hamar bol zvolený 
v r. 1994. Dlhé obdobie pracovali vo výbo
re doc. Horniak, doc. Hájková, doc. Zapa-
tický, doc. Minarovjech podobne aj dr. 
Graus. Ako pokladník začal vo výbore roku 
1955 pracovať MUDr. Novosad, ale krutá 
choroba predčasne ukončila jeho činnosť 
i jeho život. 

SSTL vyvíjala na Slovensku samostatnú 
činnosť najskôr ako odborná spoločnosť 
v rámci Cs. lekárskej spoločnosti J.E. Pur-
kyňu, neskôr Slovenskej lekárskej spoloč
nosti, i keď v tesnej koordinovanej spolu
práci s Československou spoločnosťou te
lovýchovného lekárstva. Od roku 1968 bol 
vytvorený federálny výbor pri paritnom 
zastúpení vedúcich funkcionárov Českej 
a Slovenskej spoločnosti telovýchovného 
lekárstva, ktorí sa každé dva roky striedali 

vo vedení federálnej spoločnosti. Sloven
ská reprezentácia sa vo federálnom výbore 
plne uplatnila a pričinila sa o konštruktívnu 
a efektívnu spoluprácu oboch národných 
spoločností i o úspešnú medzinárodnú re
prezentáciu nášho telovýchovného lekár
stva, najmä vo vzťahu k FIMS. 

Od 1.5.1990 má SSTL právnu subjektivitu 
a naďalej je odbornou spoločnosťou Slo
venskej lekárskej spoločnosti Vo vzťahu 
k štátnym orgánom, najmä Ministerstvu 
zdravotníctva SR, Ministerstvu školstva SR, 
ako aj voči Antidopingovému výboru SR 
a telovýchovným i športovým organizáci
ám, vrátane Slovenského olympijského vý
boru, je SSTL expertíznym a iniciatívnym 
orgánom v oblasti pohybovej aktivity, teles
nej výchovy a športu zdravých i zdravotne 
oslabených - od rekreačných aktivít až po 
vrcholový šport a štátnu športovú repre
zentáciu. SSTL sa rozhodujúcou mierou 
zaslúžila o rozvoj telovýchovného lekárstva 
nielen na Slovensku, ale i v celej bývalej 
ČSFR, o budovanie vedeckovýskumnej 
základne i klinických pracovísk, o stály 
prenos najnovších poznatkov a klinických 
skúseností do telovýchovnolekárskej i telo-
výchovnopedagogickej praxe. Pravidelné 
vedecké pracovné schôdze SSTL sa koná-
vali 2 - 3 krát ročne. Pripravili spolu na 
Slovensku 20 významných celoštátnych 
podujatí - národných kongresov a telový-
chovnolekárskych dní, na ktorých členovia 
SSTL prezentovali okolo 600 príspevkov. 
Prednáškovú aktivitu zabezpečovali najmä 
univerzitní pracovníci z Bratislavy, spočiat
ku iba z lekárskej fakulty, neskôr aj z Fa
kulty telesnej výchovy a športu UK, z Le
kárskej fakulty v Košiciach, z Pedagogickej 
fakulty v Prešove a v posledných rokoch 
sa zapojila aj Jeseniova lekárska fakulta 
UK v Martine. Z iných pracovísk boli prís
pevky viac-menej sporadické. 

SSTL úzko spolupracovala so zdravotníc
kymi radami telovýchovných organizácií, 
najmä bývalého Československého zväzu 
telesnej výchovy (ČSZTV) a jeho slo
venskej organizačnej zložky. Uskutoč
nilo sa viacero vedeckých a odborných ak
cií, vydávali sa príručky, metodické listy, 
zborníky a 4x ročne (1972 - 1990) vychá
dzal spravodaj Zdravotníckej rady ÚV 
ČSZTV, ktorého pokračovateľom je dnešný 
časopis Medicina sportiva bohemica et 
slovaca. 

Z publikácií je v popredí monografia Ko
madel, Barta, Kokavec: Fyziologické 
zväčšenie srdca, vydaná v SAV r. 1964 po 
slovensky a r. 1968 po rusky, celoštátne 

učebnice Handzo a koľ: Telovýchovné le
kárstvo 1980 a 1990. Komadel a spolu 
prac.: Lekárska kontrola športovcov 1968 
a Telovýchovné lekárstvo 1985 Ako i celý 
rad príručiek od autorov Komadela. Rolnó 
ho, Hamara a viaceré sknptá pre posluchá 
čov lekárskej fakulty a pre poslucháčov 
telesnej výchovy, ktoré napísali najma 
Handzo, Komadel. Horniak, Há|ková. 
Hamar, Marček. Gurský a ďalší Osobitne 
významné miesto má príručka Komadela 
a 12 spolupracovníkov Telovýchovnole-
kárske ademecum vydané v roku 1994 

Je potrebné ocenit ai medzinárodnú 
6nnosf spoločnosti, najmá vo vzťahu k nař 
významnejšei celosvetovej organizácii 
Fédération internationale de médecine 
sportive (FIMS), združu)uce| 110 členských 
štátov. Pri vzniku tejto organizácie v roku 
1928 reprezentoval Československo ako 
jednu Z 11 zakladajúcich krapn. df Guhr 
z Tatranskei Polianky H o o  sa Slovensko 
stalo oficiálne členom FIMS len od 1 jano 
ára 1994, v jeho orgánoch už v rokoch 
1976-90 úspešne pôsobil prof. Komadel 
ako člen exekutívy. V roku 1992 bol zvole
ný za čestného člena a vyznamenaný zla
tou medailou FIMS. Jeho následníkom sa 
stal doc. Hamar, ktorý pôsobil do roku 
1994 ako člen Vedeckej komisie a na 
funkčné obdobie 1994-98 bol zvolený za 
člena exekutívy s druhým najväčším poč
tom hlasov. Tento prejav vysokej medziná
rodnej prestíže slovenského telovýchovné
ho lekárstva dokumentuje aj napr. meno
vanie prof. Komadela čestným členom 
národných spoločností telovýchovného 
lekárstva Rakúska. Maďarska, bývalej 
NDR, jeho vyznamenanie Akadémiou špor 
tu USA 1985, ako aj jeho menovanie za 
člena redakčnej rady prestížnych časopi 
sov vychádzajúcich v Ríme, Londýne. New 
Yorku. Prof. Komadel bol aj členom autor
ského kolektívu Olympie Book of Sports 
Medicine, ktorá vyšla v Oxforde a distribute 
sa nielen v angličtine ale aj po francúzsky, 
nemecky, španielsky po celom svete Na 
Európskom kongrese telovýchovného le
kárstva 1991 v Barcelone bol ako najlepší 
ocenený príspevok doc Hamara. ktorý 
i v súčasnosti prednáša na mnohých me 
dzinárodných kongresoch a kurzoch a je 
prvým zahraničným nositeľom rakúskej 
Prokopovej medaily 

Členská základňa SSTL dosahovala už 
v roku 1949 207 členov, v posledných ro 
koch si udržiava stabilnú hladinu okolo 
160 členov 

Prof. MUDr, Ľudovít Komadel, DrSc 
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Diskutujeme.. 

D I M E N Z I E  A K A D E M I C K E J  E T I K Y  
Akademická pôda, poslanie univerzít a ich aktivít, vlastný akademický 

život prináša celý rad etických problémov, otázok a nie raz dilemat. Pred 
ich riešenie sú postavení nielen učitelia, akademickí funkcionári, rôzni ex
perti, ale rovnako i študenti, keď sa za určitých okolností z času na čas 
analyzujú úlohy a povinnosti vysokej školy. I velké celospoločenské zme
ny vnucujú potrebu revidovať postavenie vysokých škôl v živote spoloč
nosti Ústrednou témou akademickej etiky |e úroveň a kvalita výchov-
novzdeiávacleho procesu, v ktorom potreba nového poznania a roz
širovania vedomosti pôjde v súlade s výchovným pôsobením školy 
na profesionálny a osobnostný rast itudentov, budúcich absolventov 
vysokej ikoly. 

Aby toto základné poslanie univerzít nebolo obmedzované a aby sa mu 
nekládli akékoľvek prekážky či už ideologického, politického, straníckeho 
alebo iného vplyvu, sú akademická pôda a jej užívatelia chránení akade
mickou slobodou, ako právom profesionálne kvalifikovaných osôb hľadať 
pravdu, predkladať a učiť pravde a o tejto písať ö publikovať v rámci svo
jich kompetencií Akademická sloboda ako aj autonómia vysokej iko
ly nemá nič spoločné s absenciou zodpovednosti, naopak Je ňou 
podmienená a potencovaná. Akademická sloboda je ohrozená vždy, ak 
sa vysokej škole ideologicky alebo mocensky nanúti prijať stanoviská 
ako v o  vzdelávacom, tak i mimo vzdelávacieho procesu, ktoré sú v roz
pore s jej autonómiou 

Celý vyučovací proces, chod života vysokei školy a jej služby, ale rov
nako i poskytovanie štipendií majú etické dimenzie Učitelia by mali byť 
expertami v o  svojich odboroch a teda autoritami na základe svojich vyni
kajúcich vedomostí a pedagogických zručností a ich prvoradou povin
nosťou je viesť a usmerňovať pedagogický proces Nesprávne chápaná 
autorita môže vyústiť do  dominantného, autoritářského prístupu, ktorý zá
sadne deformuje nielen proces vzdelávania, ale veľmi citlivo i výchovu 
mladých ľudí Akademická etika žiada potom od učltefov tiež objektív
ne a Individuálne posudzoval prácu a výkon každého itudenta. Tento 
cieľ sa už tradične uskutočňuje prostredníctvom skúšok a určitou škálou 
hodnotenia - u nás štyrmi známkami Skúšky sa často kritizujú pre ich 
príliš subjektívny charakter, svoivôfu skúšajúceho, ktorý študenta pred 
skúškou straší', vyhráža sa mu a pri skúške vystupuje autoritářský, akoby 
hľadal skôr len medzery v |eho vedomostiach a tak demonštroval svoju 
prevahu, miesto aby študenta motivoval k tvonvému, netenznému sprá
vaniu pn skúške. Skúšky sa kritizujú i preto, že potláčajú kreativitu štu
dentov a hodnotiace stupne známkovania sú neprimerané a nevhodné 
prostriedky, ktoré v snahe hodnotiť, či merať študenta ho vlastne trauma
tizujú a niekedy i pokorujú Bude treba uvažovat o objektívnejších me
tódach, ktoré by itudenta viac stimulovali a motivovali. Sem patria 
i vedomé zásahy zvonku vplývať na neobjektívne hodnotenia študenta 
učiteľom a tieto treba odmietnuť. 

Nikto nepochybuje o potrebe a dôležitosti vedeckej práce učiteľa vyso
kej školy, o jeho publikačnej aktivite, ale príslušný dôraz na publikovanie 
môže viesť k podceňovaniu a zanedbávaniu pedagogického procesu 

My, učitelia, sme tu pre študentov, nie oní pre nás a preto treba viac hod
notiť kvalitu pedagogického procesu, ale nielen formami nejakého peda
gogického formálneho minima. Mnohé školy sa spoliehajú len na úsudok 
študentov. Netreba podceňovať ich schopnosť posúdiť a zhodnotiť peda
gogické schopnosti učiteľa, ale rovnako si treba uvedomiť, že študent 
ešte neovláda predmet, ktorý študuje. Na mnohých vysokých školách sa 
osvedčil systém hodnotenia učiteľa pomocou tzv "peer review", teda iný
mi kolegami, či expertami 

Veľa sa diskutuje o akademickej slobode v oblasti slobodne učif 
a robit vedecký výskum v akejkoľvek vedeckej disciplíne, bez donu
covania alebo obmedzovania a nátlaku slobodne pracovat Ale 
je potrebné I niečo navyše - aby spoločnost vytvorila podmienky 
pre tvorivú činnost a zrod nových myšlienok. História nás poučila, 
aké sú metódy totalitnej moci voči akademickej slobode. Už Sokrates 
(470 - 399 pr. Kr ), najväčší z vtedajších gréckych filozofov, bol odsúdený 
na smrť na základe obvinenia, že kazí aténsku mládež 

Zastavme sa ešte pri akademickej slobode Má mať hľadanie a pozna
nie pravdy pri skúmaní nových poznatkov za bezprostredný cieľ pro
spech a blaho ľudstva, alebo je opodstatnené i bez neho? č o  kecf pozna
ná pravda nebude populárna a napriek tomu učiteľ a vydec ju bude ob
hajovať? O ktorých nových poznatkoch môžme však s istotou prehlásiť, 
že budú užitočné alebo neužitočné pre ľudstvo? Ak si postavíme potre
bu objavovať, poznávat a podporovať pravdu ako vysokú hodnotu, po
tom až na vyslovene nemorálne výnimky by sa žiadne poznatky nemali 
potlačovať I negatívny výsledok je výsledok, vedecká pravda • ako aká
koľvek pravda - má svo|U nezastupiteľnú hodnotu bez ohľadu na to. ako 
nás zasahuje Ale ktorá pravda je pravá a ktorá falošná'' Kto rozhoduje 

0 tom. čo je pravdivé a čo nepravdivé? Stávalo sa v minulosti a azda 
1 v prítomnosti, že tí, ktorí sa snažili potláčať nové informácie a poznatky, 
verili, že konajú v prospech pravdy a predsa sa mýlili Ako hodnotiť z toh
to aspektu objavenie dynamitu, rádioaktivity, či v doMadnej oobe ľudské
ho genómu7 I ked princíp blaha ludstva nikto nepodceňuje, treba naďalej 
uvažovat a obhajovat princíp akademickej slobody Je príliš nebezpečné 
ponechať niektorým jedincom právo rozhodovat, čo sa bude skúmat 
a študovať a ktoré informácie a poznatky treba pnjat a ktoré eliminovať 
A tak zásady akademickej slobody vo vzdelávacom procese, ale I ve
de treba chápat I v Ich etickej dimenzii a túto včlenil ako organickú 
súčasf práce učiteľa a vedca. Etika ako filozofia mravnosti nebude 
učiteľa a vedca nikdy obmedzoval, skór motivovat a stimulovať k au
tonómnej zodpovednosti za svoj profesionálny a osobný život aby 
sa nestal alibistom alebo dezertérom pred problémami a potrebami 
súčasného človeka a budúcich generácií. 

Prof. MU Dr. Ladislav Soltés, DrSc., 
Ústav medicínskej etiky a bloetlky - združené pracovisko LF UK 

a IVZ 
(Autor článku bol zvolený za kandidáta na funkciu rektora Trnavskej 

univerzity) 

Univerzita Komenského 
sa opäť predstavila na veltrhu GAUDEAMUS '96 v Brne 

Už p o  tretíkrát sa na brnianskom výstavi
sko konai v dňoch 9.-12. októbra 19ЭД veľtrh 
pomaturitního vzdelávania Gaudeamus 96, 
na ktorom sa tak ako vtani zúčastnila a| Uni
verzita Komenského. Spolu « ekonomickou 
univerzitou « т е  boli spomedzi 32 prezentujú
cich sa vysokých škôl a vzdelávacích inštitúcií 

Č R  jedinými zahfarttčnýmt účastníkmi. Výstavu 
podľa Odhadu Organizátorov navštívilo približne 
22 0ÖC návitevrrfkov. prevažne študentov stred
ných škôl z ČR. O našu expozíciu bol veľký 
záujem meten zo strany študentov, ale щ peda
gógov, výchovných poradčov a úradov práce 
studenti sa najviac dožadovali informácií o filo
zofickej, pedagogickej, farmaceutickej, lekár
skej, právnickej fakulte, fakulte managementu 
a fakulte telesnej výchovy a športu Snažili tma 
sa im poskytnúť maximálne množstvo informá
cii - mali sme k dispozícii dostatok informač
ných letákov o štud'pýcii programoch jednotli
vých fakúlt a hež informácie o možnostiach 
a podmienkach štúdia českých študentov na 
UK. Expozíciu vhodne dopĺňa! videofilm o UK. 

Výstavu si prezrel a expozíciu UK navštívil aj 
prorektor UK prof. RNDr Pavol Hrnčiar, DrSc. 

Tohoročná účasť UK n a  výstave Gaudeamus 
'96 o p i ť  jsotwttfa, ako je vetmi potrebné pre
zentovať se v zahraničí a aj týmto spôsobom 
získavať študentov z Č R  Bo
lo  n a  Škodu vea.  že n a  
výstave chýbali komplexné 
informácie o možnostiach 
štúdia aj na iných vysakýoh 
školách v S R  Najmä v Čase. 
kedy sa nenapĺňajú vzájom
né recipročné kvóty, ako 
tomu j e  napr pre šk i 
1996/97 V tomto šk roku 
bude na základe dohody 
medzi oboma ministerstvami 
školstva študovať v SR iba 
36 českých študentov i cel
kove možných 80 rmest. 
Možno by boio potrebné »a 
•I zámysl let, preto podo
bný veľtrh pomsturltného 

vzdelávania sa neuskutočňuje а} no Sloven
sku. Rozhodne by prispel k lepšej študijnej 
а profesionálnej orientácii našich stredoško
lákov. 

RNDr. Viera Horvatovičová 
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PEDAGOGIČKE ODDELENIE RUK INFORMUJE... 

Študentské štipendiá 
podľa nových predpisov 

Od 1. septembra 1996 vstúpila do platnosti Vyhláška MŠ SR 
č. 106 z r. 1996, ktorou sa mení a dopĺňa pôvodná Vyhláška 
MŠMaTV SR č. 326/1990 Zb. o poskytovaní štipendií študentom 
VŠ. 

Nárok na štipendium majú študenti, ktorí sú občanmi SR, alebo 
majú povolenie na trvalý pobyt na území SR a spĺňajú ostatné 
podmienky vyplývajúce z vyhlášky. 

Okrem pôvodných druhov štipendií (konkurzné, mimoriadne, 
sociálne, rodičovské a športové) pribúda nový druh štipendia, 
a to štipendium pre študentov PGŠ. Toto štipendium sa poskytuje 
vo výške 600,- Sk mesačne, ak študent spĺňa aj ostatné podmien
ky § 4a spomínanej vyhlášky, t.j. musí byť študentom dennej for
my a poberať štipendium podľa Vyhl. č. 317/1991 Zb. 

V znení vyhlášky o sociálnom štipendiu je niekoľko zmien. Zo 
zmeny znenia § 5 vyplýva, že ak študent spĺňa ostatné podmien
ky na pridelenie štipendia, má na štipendium nárok. 

Vo vyhláške sa zmenili aj skutočnosti rozhodujúce na určenie 
výšky sociálneho štipendia, ako aj výška štipendia. 

Výška sociálneho štipendia: 

príjem výška štipendia 

do 1 300 Sk 
od 1 300 Sk <to 1450 Sk 
od 1 450 Sk d o  1600 Sk 

1 000 Sk 
850 Sk 
700 Sk 

Ak má študent zmenenú pracovnú schopnosť, zvyšuje sa mu 
štipendium o 500 Sk mesačne. 

Sociálne štipendium sa študentovi neposkytuje: 
- v čase prerušenia štúdia, 
- ak opakuje ročník, 
- ak v danom ročníku už sociálne štipendium poberal (napr. na 

inej škole), 
- ak už získal vysokoškolské vzdelanie. 

Študent musí podať na študijné oddelenie (cez podateľňu) vypl
nenú " Žiadosť o sociálne štipendium na školský rok...'. Štipendi
um sa mu poskytuje od začiatku školského roku, alebo od prvé
ho dňa mesiaca, v ktorom žiadosť podal. Poskytuje sa najviac 11 
mesiacov s výnimkou študentiek, ktoré poberajú rodičovské šti
pendium. 

Študent je povinný všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv 
na poskytovanie štipendia, ohlásiť fakulte do ôsmich dní. 

Ostatné druhy štipendií zostali prakticky nezmenené. 
RNDr. Marta Turi Nagyová 

Pôžičky pre študentov VŠ 
v školskom roku 1996/1997 

Vzhľadom na skutočnosť, že sa zvýšil počet študentov vyso 
kých škôl, časť financií z Mš SR vyčlenená na študentské pôžičky 
sa rozdelila podľa nových údajov o počte študentov vysokých 
škôl. 

V prehľadnej tabulke uvádzame pridelené finančné prostriedky 

a počty študentov pre jednotlivé fakulty UK 

Škola, fakulta Pridelené suma Počty študentov 
2000 Sk/1 mes. 

Urvivefzita Komenského Bratislava 

1. RCMBF UK 960 000 Sk 48 

2 EBF UK 260 000 Sk 13 

3. MFF UK 1 920 000 Sk 86 

4, PRIF UK 2560 000 Sk 128 

5. FM UK 800 000 Sk 40 
6 L F U K  2280 000 Sk 114 
7. JLF UK Marím 880 000 Sk 44 
0. F A F U K  1 240 000 Sk 62 

9.PRAFUK 2960  000 Sk 148 
10. FIF UK 3660 000 Sk 183 
11 PDF UK 3980 000 Sk 196 
12. FTVŠ UK 960 000 Sk 46 

Spolu 22 460 000 Sk 1123 

Na základe Výnosu MŠ SR č. 5949/1995-162-UP o hmotnom 

zabezpečení študentov vysokých škôl formou pôžičiek sa pôžič

ka poskytuje na jeden školský rok (od 1.9 do 30.6 nasledujúce

ho kalendárneho roka) a každoročne fakulta posudzuje poradie 

a nárok na pôžičku. Dňa 11.11.1996 pridelilo M š  SR dodatočne 

pre tento školský rok na pôžičky ešte 2 920 000 Sk pre ďalších 

146 študentov UK. 
(mn) 

Na XIII. Akademických majstrovstvách Slovenska 
zvíťazili naše basketbalistky 

Šest dievčat z Filozofickej, |edna z Pedagogickej fakulty UK a dve 
dievčatá z Ekonomickej univerzity tvorili zostavu vítazného basket
balového družstva, ktoré vyhralo v máji XIII. Akademické majstrov
stvá Slovenska. Výberom basketbalistiek, ktoré na majstrovstvách 
reprezentovali vysoké školy Bratislavy, bol poverený odb.as. Milan 
Mižlčko z Katedry telesne| výchovy FIF UK. 

• Ako sa Vám podarilo zostavlf tak skvelé družstvo ? 
- Pri výbere hráčok som oslovil 31 študentiek, basketbalistiek z jednot

livých fakúlt bratislavských vysokých škôl. Väčšina z nich však účasť na 
majstrovstvách odmietla, prevažne zo študijných dôvodov. Preto som 
sa obrátil na študentky naše] fakulty, ktoré napokon vytvorili |adro druž
stva Napriek zúženým možnostiam výberu sa nám podarilo dosiahnut 
dobrú výkonnostnú úroveň družstva, kedže niektoré z dievčat hrávaiú 
bratislavskú vysokoškolskú ligu, ktorá ie kvalitná, alebo predtým aktívne 
športovali. Po príchode do Košíc sme boli "papierovo" najslabším druž
stvom, pretože v družstvách zo stredného a východného Slovenska 
štartovali aj juniorské a seniorské reprezentantky SR, Napriek tomuto 
handicapu naše dievčatá s velkým bojovým nasadením dokázali 
presvedčil súperky o našich kvalitách a vyhrali všetky zápasy súfaže 
bez ledinei prehry a zaváhania a obsadili tak prvé miesto 

Ojedinelá publikácia 
Na sklonku tohtoročného leta vydalo Vydavatelstvo Q 111 ojedi

nelú publikáciu "Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave - ponuka 
spolupráce". 

V základnej mape obsahujúce; kľúčové informácie o bádatelskom 
programe lakutty, o jej organizácii a možnostiach štúdia, o možnos
tiach uplatnenia jej absolventov, sa nachádza šest samostatných oba
lov, venovaných jednotlivým sekciám fakulty Každá katedra danej 
какое (biologickej. geotogickei. atd / m á  v ňom samostatný hst, na 
ktorom je prehľadne e jednotným spôsobom uvedená špecifikácia p o  
nuky vedeckej spolupráce katedry, jej orientácia (priemysel, zdravot
níctvo, štátna správa, služby a pod ), konkrétna ponuka, najvýznam 
nej&e práce za posledných 5, resp 10 rokov a zoznam profesorov, 
docentov a vedeckých pracovníkov katedry 

Kecße PRIF UK, ktoré patri počtom študentov a zamestnancov me
dzi najväčšie fakulty UK, mé v súčasností najväčší počet zahraničných 
vedeckých projektov, zahraničných grantov na Univerzite Komenské 
ho. získaných v tvrdej zahraničnej konkurencii, možno dufai že táto 
pubfíkécta napomôže k "presadeniu sa' lakutty aj na domácej pôde 
To b y  bok> zrejme najvačšou odmenou pre obooh autorov, zoetavo-
vatefov publikácie RNDr Antona Qáplavstiétio. CSc а RNDr Ivann 

Ostrovského, C S c ,  ako aj pre celé v e d e n i e  fakulty 
Vladimir Fe|no< 
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«JUBILEUM PROFESORA STRELKU 

V týchto dňoch si s úctou a láskou pri
pomíname životné jubileum profesora 
MUDr. Jozefa Strelku, DrSc., (1921). 
Vždy je pre nás - jeho žiakov, pracovníkov 
Otolaryngologickej kliniky na Zochovej uli
ci príjemným oživením pracovného dňa, 
keď zavíta medzi nás a prinesie pokoj, roz
vahu a rady múdreho a spravodlivého mu
ža. Tak ako to robil počas celého svojho 
profesionálneho života, kedy odborne 
i ľudsky usmerňoval svojich spolupracovní
kov, pre každého si dokázal nájsť čas 
a správnu formu, ako sa porozprávať. Od 
pomocného personálu až po docentov 
a profesorov. Profesor Strelka habilitoval 
roku 1960. Téma jeho habilitačnej práce 
Anatomické variácie mozgových splavov 
a kolaterálneho systému vo vzťahu ku 
krčnej disekcii jasne charakterizuje jeho 
celoživotnú profiláciu a zameranie na on
kológiu v otolaryngológii a anatómiu ako 
teoretický základ medicínskeho bádania. 
Nemožno však povedať, že by ostatným 
smerom v otolaryngológii nevenoval dosta
točnú pozornosť. Svedčí o tom kapitola 
o nose a prínosových dutinách v celoštát
nej učebnici otolaryngológie a ďalšie výuč-
bové texty pre pregraduálne a postgra
duálne vzdelávanie. Vedel odhadnúť smery 
vývoja v našom odbore a usmernil svojich 
kolegov, aby rozvíjali ďalšie dôležité oblas
ti. Tam sú začiatky dnešnej úrovne rekon
štrukčnej chirurgie stredného ucha, str-
mienkovej chirurgie pri otoskleróze, funkč
ných parciálnych výkonov pri rakovine 
hrtana a iných moderných chirurgických 
postupov, ktoré sa dnes na I. Otolaryngo
logickej klinike LF UK a FN robia. V roku 
1980 profesor Strelka získal prácou Regio

nálne metastázy karcinómu hrtana hodnosť 
doktora vied. Prof. Strelka viedol kliniku pl
ných 20 rokov, od roku 1968 do roku 1988, 
potom až do úplného dôchodku pôsobil 
na klinike ako profesor-konzultant. Počas 
svojho plodného profesionálneho života 
publikoval viac ako 100 odborných prác. 
V publikačnej činnosti nikdy nedbal na 
kvantitu. Publikácia, ktorá vyšla z jeho pe
ra, bola výsledkom serióznej vedeckej prá
ce, dôkladnej analýzy výsledkov a presnej 
formulácie záverov. Vždy úzkostlivo dbal aj 
na formálnu stránku svojich textov (ale aj 
svojich spolupracovníkov). Ďalšie desiatky 
prác, v ktorých si nikdy nenárokoval spolu
autorstvo, prešlo jeho odbornou a formál
nou redakciou. Pod vedením profesora 
Strelku sa habilitovali štyria docenti Kandi
dátske dizertačné práce obhájilo 6 exter

ných ašpirantov. Veľmi presne rozpoznal 
dôležitosť výchovy otolaryngologického 
dorastu. Pripravil pre profesionálny život 
viacerých odborníkov, ktorí dnes pracujú 
vo vedúcich odborných funkciách. Vštepil 
im do vienka nielen odborné vedomosti 
a praktické skúsenosti, ale aj spôsoby, ako 
jednať s ľuďmi, ako si vážiť každého, kto 
zodpovedne vykonáva svoju prácu. 

V rokoch 1973-1982 bol profesor Strelka 
predsedom Slovenskej otolaryngologickej 
spoločnosti. Vybudoval a ďalej rozvíjal veľ
mi dobré vzťahy s českou spoločnosťou. 
Vzájomné návštevy na národných kongre
soch, spoločný federálny výbor a spoločný 
časopis vytvárali jednu velkú českosloven
skú rodinu otolaryngológov, v ktorej sa 
rozvíjali nielen kolegiálne vzťahy, ale aj 
osobné priateľstvá. Je cťou Slovenskej oto
laryngologickej spoločnosti, že tieto vzťahy 
pretrvávajú dodnes. Profesor Strelka vytvo
ril veľmi dobré pracovné a osobné kontak
ty s odbornými spoločnostami v Maďarsku, 
Poľsku, Nemecku, Bulharsku. 

Vážený pán profesor, dnes, keď sedím na 
stoličke, na ktorej ste 20 rokov sedeli Vy, 
často pri rôznych problémoch a konflikt
ných situáciách si kladiem otázku, ako by 
ste to riešili Vy Myslím, že viem ako: kritic
ky, spravodlivo a ľudsky. Aké je to jedno
duché a ťažké zároveň Tešíme sa na kli
nike, kedy zase medzi nás prídete a po
delíte sa s nami o svoje skúsenosti 
a človečinu. Spokojnosť, láska a dobré 
zdravie nech sú Vám každodennými spo
ločníkmi. 

Doc. MUDr Milan Profant, CSc., 
prednosta ORL kliniky 

Jesenné obdobie, priam nabité farbami, ktoré Mko ktentHiko- lúčky. Viem, ako vám bude fažko, keď ostanete v dome sami Aký 
va(, ale aj všadeprítomnými pavučinami a sladkým muštom, nepn- plný bol kedysi náš domí... Mala som pri vás nádherné detstvo, 
náša do našej duše ten prejavy spokojnosti z bohatosti úrody. Ak Aj keď bol vonku nečas alebo snežilo, v mojom rodičovskom 

dome boto vždy teplo, Dom, 
atmosfére múdrej jesene, prináša s g s v ф v ktorom žili môj otec a matka, 
do nášho života príležitosť roztú- / t í C 0 f í  1 0  ос/ pre mňa stredobodom sveta 
ólf sa s obdobím leta, plného ži- v ňom sa rozptynuti všetky moje 
vota a svetla. Pri pohľade na cli- trápena a starosti. Vidy som si 
votu opustených polia krátiacich sa dni býva nám ťažko na duši. uvedomovala: u nás doma sa nič nemôže stat.. Na toto všetko 
Prirodzene, veď mnohí prežívame atmosféru lúčenia s niečím рек- myslím, keď odchádzam z domu..' 
ným a nezabudnuteľným nie fahko. Aj napriek nostalgii sprevádzajúcej tieto príležitosti, uveóomuje-

Básnik J, W, Goethe v jednom súkromnom liste okrem iného na- me si, že lúčenie patrí k životu. Len čo sa dôverne zoznámime 
písal:'Pri každom lúčení cítime, čo je v iných chvíľach zamlčané', a zvykneme si na určitých /Udí či prostredie, hrozí nám lúčenie 
Naozaj, objavuje sa vtedy niečo velrív dôležité, na čo sa v bežnom Vlastne už pri narodení sme sa túčiUf Lúčili sme sa s dôiei.r. m 
živote zabúda. etapami nášho života, s dobrými priateflmt. s miestami nášho 

Všetci vieme, čo znamená rozlúčka s našimi najbližšími, aj pobytu.. 
keď na krátky čas V tej chvíli sa vynárajú krásne spomienky, Pri každom lúčení pociťujeme. ako vefmi sme boli obdarovaní 
šťastné chvíle, ktoré človek odchodom zanecháva nenávratnej Život nás však volá ďalef Aj tomu nas chce múdra jeseň naučiť 
minulosti. Veď či aj v tomto čase sa nevkladá zrno do zeme. aby na far pn-

Veľmi citlivo to vyjadril J. H. Rosier vo svojej literárnej práci Moja nieslo život mnohým? 
žena a ja Okrem iného píše: Aj básnik Herman Hesse nás chce povzbudit 'Vzmuž sa teda 

'Bolo včasné ráno, keď najstaršia dcéra opúšťala rodičovský a s veselou mystou sa vydá/ na cestu, v postave su síce oce 
dom. Prv ako zatvorila za sebou dvere, ešte posfetíný raz prikrytá v bezpečí, ale p/e to neboli stvorené ' 
stôl na raňajky, ako to robievala každé ráno. Ku kávovaru postavila Preto a/ jeseň nás pozýva, rmU priatelia. neostat nostalgicky stat 
list rm rvzlúčku, ktorý napísala ešte večer. Najdrahší otec, nej- ale nás vedie k vďačnosti Bohu za rozmervté dary prírody a vyzyvs 
drahšia mama! Ráno budem odchádzať s kufrom v ruke, keď ešte nás. aby sme boli bohatí na ovocie svoi'ch skutkov 
budete spať Tak sme sa dohodli, aby sme si ušetrHÍbolesť z гог> V'Hiam Judsk 
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ämkiyä 
Minulý mesiac oslavo

vala Jedna z fakúlt našej 
univerzity-filozofická-75. 
narodeniny. Pri tejto príle
žitosti sme sa študentov U K 
opýtali: Myslíš sl, že univer
zita s takouto tradíciou by 
malabyt'akotá naša alebo 
s l  j u  predstavuješ inak? 

Miroslav Klučka, 23 ro
kov, PF UK, Puchov; Myslím 
si, že na veku až toľko nezá
leží. Ide hlavne o systém, 
akým univerzita študentovi 
ponúka informácie. Univer
zita, podľa mňa, poskytuje 
dostatok kval if ikovaných 
profesorov a odborníkov, ale 
pri prenose poznatkov do pra
xe je študent odkázaný často 
sám na seba, čo je  v niekto
rých odboroch veľmi zložité. 

Ester Bébarová, 18 ro
kov, FiF UK, Nové Zámky.  
Som iba v prvom ročníku a 
zatiaľ sa mitu páči. študujem 
psychológiu a v každom pred
mete, ktorý tu máme, je kúsok 
psychológie, takže moje pred
stavy sa vcelku naplnili. 

Marek Clbula, 21 rokov, 
PdF UK, Bratislava: Ano, 
predstavujem si univerzitu 
úplne odlišne. Myslím si, že 
ešte potrvá desiatky rokov, 
kým tu bude univerzita pre 
študenta a on nebude jej otro
kom. Studiem na pedagogic
kej fakulte a rôzne semináre 
máme na štyroch miestach 
v Bratislave... a ktorý študent 
si dnes môže dovoliť auto? 
P rednášky, ktoré за nám kryj ú 
so seminármi, už  ani nespo
mínam. 

Katarína Kudjaková, 21 
rokov, FIF UK, Bratislava: 
Mám informácie, že v porov
naní s podobnými inštitúciami 
v Európe je to tu veľká ulievá-
reň. Dôraz sa často kladie na 
zbytočné veci, ako napríklad 
na seminárne práce, ktoré sú 
väčšinou len kópiami určenej 
literatúry. 

Lýdia Janíčková, 19 ro
kov,  PF UK, Bratislava: 
Myslím si, že najväčším prob
lémom je nedostatočné pre
pojenie medzi životom a 
školou. Mám tým na mysli 
nielen študentov, ktorí u ž  
skončili, ale aj tých, ktorí si 
chcú učivo konfrontovať so 
skutočnosťou. 

Kto sa má lepšie? 
Vzákladnej škole som sa naučila veľa užitočných veci. Učenie 

ma bavilo, preto som nepotrebovala nijakú zvláštnu motiváciu. 
Napriek tomu mi utkvela v pamäti veta, ktorú súdružka učiteľka 
často a veľmi rada opakovala: „Učte sa a budete sa mať v živote 
dobre!" Zdalo sa m i  to  rozumné. 

O pravdivosti tejto vety som prvýkrát zapochybovala až po 
rokoch. Stretla som totiž niekoľko spolužiakov zo základnej a 
nestačila som sa čudovať: Miro - v škole ledva prechádzal 
z ročníka do ročníka. Z matematiky a slovenčiny neprepadol Iba 
vďaka môjmu doučovaniu. Ateraz? V o  vrecku luxusného saka 
m obilný telefón, prstene a retiazky (skôr ret aze) zo zlata. Stihol 
m a len pozdraviť, m use! u i  niekam „letieť"... Barborlna najlepšia 
známka bývala t r o j k a - z  výtvarnej a telesnej výchovy. Dnes 
som Ju takmer nespoznala: perfektný make-up, oblečenie, 
slušne povedané, odvážne. A k o  sajej  dari? „Skvele. Agentúra 
piati dobre, mám na kožuch, dovolenku v zahraničí..." V duchu 
spomínam, aké sme si boli kedysi blízke. Vlado patril tiež 
medzi priemerných žiakov. Do učenia sa mu veľmi nechcelo. 
V súčasnosti j e  vrcholový športovec. Vedľa mňa zaškrípali 
brzdy, zatrúbil klaksón, z okienka sa vyklonila hora svalov a 
slnečné okuliare: „Nazdar, zveziem ť a  niekam?" V autách sa 
nevyznám, ale to jeho bolo „fáro". 

A j a ?  V i d y  som bola vyznám enaná. T eraz trápím svoje m ozgové 
závity štúdiom na vysokej škole. Dovolenka, auto, z l a t o - o  tom 
sami  môže len snivať. Niet predsa nad študentský život, však? 
Vedomosti nám aspoň nikto nevezme. A možno raz pride čas 
(alebo už Je tu?), ke<J to, čo sme po nociach „nadreli" do hlavy, 
budeme môcť využiť. (o.b.-z.g.) 

DIVADLO HUDBY 
Vítame vás na predstavení 

Uvolnite svoju fantáziu, prosím. 
Magická hudba Mike Oldfielda 
z albumu The Songs of Distant 
Earth. Súčasne premietané 
diapozitívy. Motív? Prechádzka 
svetom cez doby dávno minulé 
do dôb ďaleko budúcich. Ves
mírny prach a molekuly. Stvo
renie. Rast. Život. Davová psy
chóza. A znova vesmír. Rakety. 
Kozmické lode. A prosiace oči. 
Toto celé sa dá na
zvať jedným slo
vom. Diapanorá-
ma. Čo to je? Jedno 
z predstavení Di
vadla hudby. AkoknjžokElam 
klubu'pôsobilo Di
vadlo hudby (DH -
čítaj.déhačko') už 
v osemdesiatych rokoch Štu
denti pre študentov. Prirodzene, 
zdarma. Tak sa dá stručne cha
rakterizovať produkcia DH. 
Situácia v polovici deväť
desiatych rokov nebola preDH 
príliš priaznivá. Divadlo upadalo. 
Starí študenti odišli a nových 
.šialencov' stvárňujúcich svoje 
nápady nebolo. At na jedného 

Ondrej Azor, súčasný šéf DH, 
urobil pred dvoma rokmi veľkú 
vec Príial ponuku viesť ho. Dnes 

D i v a d l o  H u d b y  

П М Ю З Ш К  
• O Charlesovi Darwino

v i  a Jeho dobe sa niečo 
nové môžete dozvedieť 
20. 11. o 17. h. NaŽaboto-
vej č. 2 bude na túto tému 
prednášať RN Dr. Oľga Edr-
delská, DrSc. -sj-

• Filmový klub901 uspo
riadal v o  svojich priesto
r o c h  na Račianskej  ul.  
T Ý Ž D E Ň  HOLANDSKÉHO 
FILMU. Akcia prebiehla od 
12. do 17. 11. a je j  súčas
ť o u  bolo množstvo sprie
vodných podujatí. -mb-

• Do tajov reklamy pre
nikalo posledný októbrový 
vikend 25 poslucháčov 
Fakultymanagementu UK, 
a to pomocou prednášok a 
workshopov zorganizova
ných študentmizorganizi-
cle AIESEC. -zf-

• Problémami Rómov a 
romlstiky sa zaoberajú 
prednášky a diskusné klu
by zriadené nadáciou Char
ty 77 každý utorok o 18. h 
na Staromestskej ulici č. 8. 

-P-

mina na časy, keď dva/a ľuáa 
sedei/ v troch miestnostiach e 
hľadali odpovědna otázkučo 
ďalej?' 

V súčasnosti DH prežíva svoju 
renesanciu. Ondrej našiel správ
nych ľudí. Schopných. Ale hlav
ne ochotných venovať svoj voľný 
čas iným. A tak v tomto školskom 
roku začalo DH pracovať naplno 
Každá tretia streda je vyhradená 
Diapanorámam. Okrem nich DH 

pripravuje hu
dobné profily, li-
terárno-hudobné 
večery, hudobné 
kaviarne, v pláne 
sú malé scénické-
divadielka A ne
bude chýbať ani 
každoročná obľú
bená Old Time 

Disco. Stačí navštíviťštudentské 
hniezdo v Mlynskej doline, 
sledovať plagáty a potom v prí
jemnej atmosfére vychutnávať 
program vytvorený pre vás 

Miesto záveru použijem On
drejove slová: divadlo hudby 
nie je len práca prezentovaná 
navonok. Je to aj vnútorný 
súzvuk.' -zuzola-

' Elam klub - najväčší 
bratislavský vysokoškolský 
klub pôsobiaci v Mlynskej 

už s úsmevom na perách spo- doline. 

Štúdio ACADEMICA 
Rádio Ragtime prechádza 

v novembri 1906 na novú vysie
laciu frekvenciu 106,6 MHz 
(doteraz 100,3 MHz), ktorá by 
mala prispieť ku skvalitneniu 
vysielania a zvýšeniu počtu 
poslucháčov. 

V oblasti programu sa má 
rozšíriť priestor venovaný spra
vodajstvu a informáciám z aka
demickej obce. Na ich príprave 
sa redakčne i moderátorsky 
podieľajú a) poslucháči katedry 
žurnalistiky FiF UK. 

Spolupráca katedry s Rádom 
Ragtime spočíva predovšetkým 
vtvorbe ranných spravodajských 
blokov o vysokoškolskom živote 
pod názvom Infoservis Štúdia 
Academíca 

Publicistike je venovaná mo
derovaná polhodinka v ponde
lok, stredu, piatok a sobotu od 19 
h. Toto večerné vysielanie Štú
dia Academíca prostredníctvom 
rozhovorov či reportáži prezen
tuje názory akademické; obce 

Ak sa teda chcete na vlnách 
éteru stretnúť s rektormi, dekan
mi, pedagógmi i študentmi a 
započúvať sa do aktuálnych 
problémov vysokoškolákov, na
ladia si frekvenciu 106,6 MHz 

-kb-

Túto stranu pripravili študenti katedry žurnalistiky FiF UK pod vedenim Zuzany Galkovej 


