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Na zasadnutí Vedeckej rady Univerzity Komenského dňa 9. 12. 1996 odovzdal pro
rektor UK doc. RNDr. S. Kalavský, CSc., v mene rektora UK prof. MUDr. J. šveca,
DrSc., dve Velké zlaté medaily UK. Pri príležitosti svojho 70-ročného životného jubi
lea toto významné ocenenie obdržal nestor slovenských matematikov a zakladateľ
Matematicko-fyzikálnej fakulty UK prof. RNDr. Michal Greguš, DrSc., za dlhoročnú
pedagogickú, vedeckú a organizátorskú činnosť, ktorou podstatne ovplyvnil dianie
v slovenskej matematike i život na slovenských vysokých školách
Súčasne Velká zlatá medaila UK bola udelená pri príležitosti 65-ročného životného
jubilea prvému rektorovi UK zvolenému v demokratických volbách po roku 1989 prof. PhDr. Miroslavovi Kusému, CSc., ako ocenenie jeho prínosu pre povznesenie fi
lozofického a politologického vzdelávania na Slovensku a zásluh pri demokratizácii živo
ta akademickej obce Univerzity Komenského
Úprimne blahoželáme!

PF 1997
s v o j i m spolupracovníkom,
kolegom a čitateľom
želá
redakcia Našej univerzity
Prof. M. Greguš

Prof. M. Kusý

(P*

Rektor Univerzity Komenského, primátor hf. mesta SR Bratislavy
a Nadácia Študentská banka Univerzity Komenského v Bratislave
siU á s dovoľujúpozvaťna

REPREZENTAČNÝ PLES UNIVERZITY KOMENSKÉHO,
ktorý sa uskutoční dňa 22. februára 199? o 19.00 bod. v spoločenskej sále PKO v Bratislave.
Ш

Srdečne pozývame všetkých zamestnancov, študentov, absolventov
a priateľov Univerzity Komenského, ako ai širokú verejnosť.

• Dňa
20. novembra 1996 nadobudla účinnosť novela
vysokoškolského zákona, ktorej piata časť sa vzťahuje na sa
mosprávne orgány školy. Čo z nej vyplýva pre akademické
senáty univerzity?

Druhá významná časť zmien štatútov sa týka zmien kompeten
cií medzi ministerstvom a vysokými školami a medzi vysokou
školou a jej fakultami. Patrí sem schvaľovanie študijných progra
mov pre všetky stupne vzdelávania, kde sa kompetencie iným
spôsobom rozdelili medzi vedecké rady fakulty a vedeckú radu
univerzity. Ďalej ide o posun v kompetenciách medzi exekutívou
a samosprávou, o zmeny v postavení doktorandov - a všetky tie
to skutočnosti bolo treba zapracovať do nových znení štatútov

• Úvodom by som chcel opätovne zdôrazniť to, čo akademický
senát univerzity deklaroval počas celej prípravy novely - autonó
mia samosprávnych orgánov je integrálnou súčasťou života vy
sokej školy, do ktorej by nemala zasahovať štátna správa. Preto
•Aké je teda dnešné zloženie AS UK?
aj všetky naše praktické kroky v súvislosti s novelou smerovali
- K 20. novembru mal AS UK 52 členov, z toho 27 členov s vek tomu, aby akademické slobody a kompetencie, získané po ro
decko-pedagogickým titulom profesor, docent, alebo s vedec
ku 1989, boli použiteľné aj vtedy, ked novela vstúpi do platnosti.
kou hodnosťou I alebo Ha. to je vyše 50 %, študentov je 13, čo
Po celý rok 1996 akademické senáty fakúlt a UK intenzívne pra
presne zodpovedá 25 %-ám
covali na príprave novely. Ve
z počtu členov senátu, takže
deli sme. že novela zasiahne
aj táto časť novely bola napl
aj do zloženia senátu. Ak by
Na tému
nená. a to ešte pred nadobud
jeho zloženie v deň účinnosti
nutím účinnosti novely
novely nezodpovedalo prís
lušnému ustanoveniu, tak by
• Ministerstvo školstva SR
senát mohol pracovať len do
Štatút UK a štatúty fakúlt iba
31. 12. 1996. Pokiaľ jeho zlo
zaregistruj«, alebo má mož
ženie v deň účinnosti bude
hovoríme dnes
nosť do nich aj vstúpiť?
zodpovedať ustanoveniam no
• Má možnosť do štatú
vely. tak pokračuje v činnosti
s predsedom Akademického senátu UK
tov vstúpiť, ak nájde nesúlad
do konca funkčného obdobia.
doc. RNDr. Ivanom Ostrovským, CSc.
s niektorým z ustanovení zá
Preto sa Predsedníctvo AS UK
kona Potom by mala fakulta
obrátilo listom na jednotlivé
alebo škola príslušné ustano
fakulty, aby potvrdili zloženie
venie upravit, aby bolo v súlade so zákonom Až potom ministe«
svojich zástupcov v A S UK. Na základe týchto písomných potvr
stvo štatút zaregistruje a oznámi to škole, prípadne fakulte
dení zodpovedalo zloženie A S U K k u d ň u 19.11.1996 ustanove
niu novely, teda senát má právo pracovať až do skončenia
• Staré štatúty už neplatia a nové ešte nie su zaregistrova
svojho funkčného obdobia - do januára 1998. Zároveň AS UK
né. Kedy je možné očakávať Ich registráciu, a podlá čoho sa
uskutočnil v termíne, ktorý zodpovedal zákonu č. 172/1990 Zb.
v tomto prechodnom období majú škola a fakulty riadiť?
a platnému štatútu UK dňa 16. 10. úspešné volby kandidáta na
- Termín registrácie ministerstvo neoznámilo Z právneho hladí
rektora UK na obdobie rokov 1997-2000. Takže tieto dve rozho
ska hrozí právne vákuum, pretože ani fakulty ani unrverzita na
dujúce etapy senát zvládol v termínoch, ktoré umožňovali ucho
můžu používat nové štatúty, kým nie su schválené a zaregistro
vať si našu akcieschopnosť a vlastné kompetencie.
vané na ministerstve. Treba si uvedomiť, že štatúty sú základné
• S novelou vysokoškolského zákona súvisí aj modifikácia
dokumenty, podľa ktorých sa vykonávajú všetky rozhodnutia
štatútov fakúlt a školy a ich predloženie ministerstvu školstva
v rámci univerzity a na fakultách. Pritom rozsah materiálu, ktorý
v požadovanom termíne na registráciu. Bolo to možné
má ministerstvo posúdiť iba z našej univerzity, nehovoriac
zvládnuť?
o ostatných vysokých školách na Slovensku, predstavuje enorm
- Predchádzajúci vysokoškolský zákon ukladal povinnosť regis
ný objem informácií, ktoré treba navzájom porovnať a vyjadriť sa
trovať na ministerstve školstva iba štatút UK. Podľa novely musia
k ich vzájomnému súladu a k ich súladu so zákonom. Kecfže ide
byt na ministerstve zaregistrované okrem Štatútu UK aj štatúty fa
o 16 štatútov vysokých škôl a univerzít a približne 78 štatútov fa
kúlt a termín predloženia novela stanovila do 31. 12. 1996. Keď
kúlt, ktoré sa musia prečítať, skontrolovať a vyhodnotiť, možno
si predstavíme, že ide na úrovni univerzity o 12 štatútov fakúlt
odhadnúť, že celý rok 1997 budú fakulty slovenských vysokých
a Štatút UK, ktoré bolo potrebné podľa novely upraviť a navzá
škôl čakať na registráciu. Za týchto okolností vydávanie akých
jom zosúladiť, a vzhľadom na časové obdobie, ktoré bolo k dis
koľvek rozhodnutí na úrovni univerzity alebo fakúlt bude treba
pozícii na spracovanie týchto základných dokumentov univerzity,
veľmi starostlivo premyslieť, aby mali všetky náležitosti. Východi
treba oceniť enormné úsilie všetkých zúčastnených. To znamená
sko spočíva v tom, že jedinou právnou normou, ktorá upravuje
všetkých 12 fakúlt UK a odborných orgánov AS UK, najmá jeho
činnosť univerzity a fakúlt, je samotný zákon. Rozhodnutia nebu
právnej komisie. Dnes. podľa nášho presvedčenia, zodpovedajú
de možné vydávať s odvolaním sa na znenia štatútov, iba formou
štatúty fakúlt a Štatút UK ustanoveniam novely a boli tiež v pred
uznesení s odvolaním sa na znenie zákona, tak v prípade samo
písanej lehote predložené ministerstvu školstva na registráciu.
správnych orgánov, ako školskej exekutívy Ustanoveniami no
vých štatútov je možné sa riadiť, lebo podľa nášho názoru sú
• V čom spočívali zmeny v štatútoch?
v súlade s novelou, ale. opakujem, nie je možné sa na ne odvo
- Zmeny mali minimálne dvojaký charakter. Prvou základnou
lávať. Všetky vydané rozhodnutia, pokiaľ nebudú priamo v sebe
zmenou je zloženie akademických senátov. Toto je, podľa našej
obsahovať odvolanie na zákon, by mali byt koncipované tak, aby
mienky, v novele dosť nešťastne formulované, pretože je poruše
bolo možné odvolať sa na zákon hoci dodatočne Principiálne
né právo volit a byt volený pre značnú časť akademickej obce
všetky rozhodnutia musia vychádzať z ustanovenia zákona
UK. Novela ukladá, že nadpolovičnú väčšinu členov senátu školy
alebo fakúlt tvoria profesori, docenti, vedeckí pracovníci s hod
Je to veľmi vážna situácia a signál pre celú univerzitu, aby si
nosťou DrSc. alebo priznaným vedeckým kvalifikačným stupňom
všetci akademickí funkcionári a samosprávne orgány uvedomili,
I a IIa. štvrtina až tretina senátu by mala byt tvorená študentmi
že akékoľvek rozhodnutie vydané po 20 novembri 1996 musí
a zvyšok je ponechaný pre ostatné profesné skupiny akademic
zodpovedať novele Nemusí zodpovedal starým štatútom a ne
kej obce. Z tohto hľadiska bolo potrebné si premyslieť model zlo
musí zodpovedať ani novým, ale iba zákonu Je to nepríjemné,
ženia akademického senátu univerzity tak, aby sa nestratila jeho
zvyšuje to nároky na rozhodovací proces Dnes je ťažké odhad
funkčnosť a pritom svojím zložením odpovedal ustanoveniam
núť možné komplikácie napríklad pri pnjímacom konaní alebo
novely Možno konštatovať, že navrhovaný model senátu je z hľa
odvolacom procese. Navyše ministerstvo zatiaľ nevypracovalo
diska vývoja orgánov samosprávy kvalitnejší, pretože na rozdiel
ani vykonávacie predpisy k novele, teda nejestvuje oficiálny vy
od bývalého stavu, ktorý pomerne ťažkopádne nešil zastúpenie
klad zákona, čo vytvára príliš široký pnestor na rozličné a| ama
celouniverzitných pracovísk, tak v novej koncepcii senátu vznikla
térske interpretácie Nie je lo prijemný stav, ale musíme si s tým
skupina senátorov reprezentujúcich celú univerzitu
poradiť
(Jh)

SAMOSPRÁVA VYSOKÝCH ŠKÔL
A NOVELA VYSOKOŠKOLSKÉHO ZÁKONA
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D. RAFAEL PUYOL: Katedra Alexandra Dubčeka je príkladným
symbolom medzinárodnej vedeckej spolupráce
Slávnostným sprievodom v talároch, s akademickými insígniami, otvorili najvyšší
predstavitelia Univerzity Complutense v Madride a Univerzity Komenského v Brati
slave večer dňa 28. novembra 1996 v Rektorskej sieni UK Seminár Katedry Alexan
dra Dubčeka. Na stretnutí, venovanom pamiatke A. Dubčeka a spolupráci medzi
obomi univerzitami, sa zúčastnil aj veľvyslanec španielskeho královstva v SR
J.E. Antonio Mazarambroz, zástupcovia Nadácie Charta 77, účastníci konferencie
z Rakúska, Maďarska, Českej republiky a ďalší hostia. Osobnou spomienkou pripo
menul nedožité 75. narodeniny A. Dubčeka prof. M, Kusý. V príhovore rektor UK prof,
švec vyzdvihol dlhoročnú vynikajúcu spoluprácu oboch univerzít. Poďakoval za záujem
Univerzity Complutense o rozvoj a podporu edukačných a výskumných aktivít Katedry
A. Dubčeka, čoho konkrétnym príkladom je úspešné dokončenie grantových projektov
a podpis nových dohôd o spolupráci na obdobie ďalších troch rokov.
Ako výraz ocenenia pomoci a prínosu k roz
voji Univerzity Komenského odovzdal rektor
UK prof, švec Veíkú zlatú medailu rektorovi
Univerzity Complutense v Madride D. Rafae
lovi Puyolovi a Vefkú striebornú medailu UK
je) prorektorovi pre zahraničné vzfahy D. Carlosovl Seoanemu.
Na záver stretnutia rektori oboch univerzít
podpísali zmluvu o vedeckovýskumnom centre Katedre A Dubčeka a novú dohodu o bilaterál
nej spolupráci oboch univerzít, nadvazuiúcu na
dohodu uzatvorenú v roku 1993 Podpísané
dohody umožnia prohibit doterai&u spoluprácu
v oblasti výskumných proiektov zameraných na

prírodné a spoločenské vedy a hispamstiku, ako
a| rozšíriť vzájomnú výmenu akademických pra
covníkov a študentov
"Sот veltnl rád, ie Univerzita Complutente
v Madride v rimcl tvojich ekonomických motnottí bude ďalile tri roky podporovat vadu
a výskum na Katedra A. Dubčeka. Na ttretnutí
a doteraßlml rleilteľml a držiteľmi grantov
tom ta pretvedčll o vytokej úrovni Ich výtkumu a projektov" povedal v rozhovore t novi
nármi rektor Univerzity Complutente D. R.
Puyol V súvislosti s udelením Velkej zlatej me
daily UK uviedol, že ju vníma ako ocenenie celej

D R. Puyol
Univerzity Complutense 'Na natej univerzite
zaznamenávame v potledných rokoch rattúci
záujem o itúdlum tlovantkých jazykov, medzi
ktorými má tvoje mietto a/ tlovenčlna. Bude
me tieto itúdlá nadalaI podporovať dodal
Na druhý deň Seminár Katedry Alexandra
Dubčeka pokračoval v rokovaní v troch odbor
ných sekciách - v sekcii molekulárnej biológie
hispanickej sekcii a v sekcii psychologicko- Ьюlogickej, na ktorých boli prezentované vysieoxy
práce katedry spolu s d a i m i novými vedecko
výskumnými poznatkami
(jh)

D. Rafael Puyol:
'Hovor/ se, že žijeme v spo
ločností informácií. Viac ako
údaje by nás vsak mali zaujímať
ciele, ktoré chceme dosiahnut
Treba odstrániť hranice medzi
experimentálnymi a humánny
mi vedami. Školstvo nemôže
slúžiť Iba ekonomike, má
v spoločností širšie politické
a kultúrne poslanie. Vďaka
vzdelaniu todfa žijú lepší a plnší
život"

Rokovalo
Kolégium rektora UK
Posledné zasadnutie Kolégia rektora
UK v roku 1996 sa uskutočnilo 17. de
cembra. Na programe boli aktuálne
otázky činnosti školy z hľadiska nedáv
no schválenej novely vysokoškolského
zákona, najmä problematika zavedenia
rigorózneho pokračovania, úpravy krité
rií habilitácií docentov a vymenovania
profesorov a zmeny v doktorandskom
štúdiu. Ďalej kolégium venovalo pozor
nost finančnej situácii školy ku koncu
roka 1996 zvlášf v súvislosti s krátením
rozpočtu a finančným výhľadom na rok
1997.

50 rokov Pedagogickej fakulty UK
Pri príležitosti 50. výro
čia
zavedenia
vyso
koškolského vzdelávania
učitelov na Slovensku
a vzniku prvej Pedago
gickej fakulty na Univer
zite Komenského, konala sa dňoch
12.-13. decembra 1996 v Aule pedago
gickej fakulty medzinárodná konferencia
Výchova a vzdelávanie na prahu tretie
ho tisícročia. Cieľom konferencie bola
tak analýza zmien výchovnovzdelávacieho
systému, ako i rozbor rôznych ekonomie
kých, sociologických, psychologických
a pedagogických faktorov, ktoré ovplyvrtu
jú prípravu budúcej gnerácie na život v de
mokracii V centie pozornosti rokovania
konferencie však boli predovšetkým úlohy

učiteľov a ich príprava Vstupný referát
predniesol prof. PhDr. Z. Obdržálek,
DrSc. Na konferencii sa zúčastni hostia z
Anglicka. Česka. Francúzska a Slovinska
Oslavy výročia začali slávnostným za
sadnutím Vedeckej rady PDF UK za prí
tomnosti akademických funkcionárov fa
kulty, univerzity, domácich a zahranič
ných hosti. V hlavnom príhovore dekan
fakulty doc. PhDr. M. T. Bažany. CSc
analyzoval súčasný stav fakulty a nazna
čil smery jej dalšieho rozvoia Sučastou
slávnostného zasadnutia bolo aj odo
vzdanie Zlatých pamätných medailí bý
valým dekanom PDF UK Dôstojnú atmo
sféru osláv umocnil večerný koncert
študentov pedagogickej fakulty v Moyze
sovej sieni Slovenskej filharmonie
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V bratislavskom Istropolise sa 6. decembra 1996 uskutočnilo najstaršie odborné chirurgické podujatie n a ú z e m í Slovenska jubilejný 50. chirurgický d e ň Kostlivého, zakladatelia prvej chirurgickej ákoly.

Prof. MUOr. Dr.h.c. Stanislav Kostlivý
(1877-1946) bol zakladateľom a prvým prednos
tom I chirurgickej kliniky LF UK v Bratislave Kli
nika vznikla roku 1919 a prostredníctvom svojich
žiakov ovplyvňovala rozvoj chirurgie na území
Slovenska a aj bývalej Podkarpatskej Rusi
Profesor Kostlivý bol viedenský Čech, jeho ro
dičia pochádzali z Domažlic V o Viedni sa naro
dil a skonôl a| štúdium medicíny. Po promócii
pôsobil v Prahe, kde bol asistentom profesora
Kukulu, odkiar odišiel na primariát do Třebíča
Na sklonku prvej svetovej vojny sa habilitoval
z chirurgie v Brne. Po vojne bol povolaný za
profesora na bratislavskú novovytvorenú lekár
sku fakultu Kostlivý o d vzniku LF UK zastával
názor, že slovenská vysoká škola sa buduje pre
sociálne potreby slovenského fudu a má vycho
vávať lekársky dorast. Na svoju kliniku postupne

prijímal slovenských lekárov a pripravoval ich na
zodpovedné miesta v nemocniciach na Sloven
sku.
Profesor Kostlivý zastával prakticky všetky aka
demické funkae-až po rektora a predsedu aka
demického senátu
Z I chirurgickej kliniky vznikli i daišie univerzit
né pracoviská nielen všeobecne chirurgické, ale
a| pracoviská pre špecializované chirurgické dis
ciplíny. z ktorých postupom času vznikali dalšie
kliniky tak, ako ich poznáme dnes
I chirurgický deň Kostlivého pripravil v decem
bri 1947 nástupca prof Kostlivého vo funkcii
prednostu kliniky - prof MUOr Konštantín Cár
sky T radíciou kongresu je. že odborné prednáš
ky rovnakým dielom zabezpečovali a zabezpe
čujú chirurgovia z I. chirurgickej kliniky, zo Slo
venska. Čiech a Moravy. Ďalšou tradíciou je, že

Seminár mladých biológov
U ž tradične s a d ň a 10. d e c e m b r a 1996 uskutočnil na Lekár
skej fakulte U K v Bratislave V r š a n s k é h o d e ň mladých bioló
gov, ktorým si účastníci podujatia pripomenuli celoživotné
dielo prof. V la d im ír a V r š a n s k é h o , dlhoročného prednostu
Ústavu biológie n a Lekárskej fakulte UK, popredného vedec
kého pracovníka, a k a d e m i c k é h o funkcionára a predsedu
Č e s k o s l o v e n s k e j biologickej spoločnosti Č S A V . H o c i m lad š ej
generácii m e n o prof. V r š a n s k é h o v e ľ a nehovorí, n a z d á v a m e sa,
ž e je potrebné pripomínať s i j e h o pri ek o pn í ck e dielo v oblasti
v š e o b e c n e j biológie a n a j m ä v ý r a z n ý prínos pri p r e s a d z o v a n í hu
m á n n e j a lekárskej genetiky v Č e s k o s l o v e n s k u .
Po dujatie pripravili S l o v e n s k á b i o l o g i c k á spoločnosť S A V ,
U s t a v lekárskej b i o l ó g i e L F U K . S l o v e n s k á parazitologická spo
ločnosť a V i r o l o g i c k ý ústav S A V .
V p o d n e t n ý c h o d b o r n ý c h p r í s p e v k o c h s a n á d e j n í m l a d í vedec
kí p rac ovní c i z v e d e c k ý c h a v y s o k o š k o l s k ý c h ú s t a v o v a katedier
z a o b e r a l i a k t u á l n y m i o t á z k a m i . O b o z n á m i l i p r í t o m n ý c h s výsled
k a m i vlastnej p r á c e z b i o m e d i c í n s k y c h o d b o r o v , m e n o v i t e z ob
lasti klinickej parazitológie, m o l e k u l á r n e j biológie a genetiky
a f a i m a k o l ó g í e P r e d n e s e n é referáty m a l i d o b r ú v e d e c k ú ú r o v e ň
a c e l é p o d u j a t i e b o l o nielen v ý z n a m n o u príležitosťou n a prezen
táciu v ý s l e d k o v v ý s k u m u , a k o a j k n a d v i a z a n i u o s o b n ý c h a od
b o r n ý c h kontaktov, ktoré u m o ž n i a prehĺbiť s p o l u p r á c u z ás tu pco v
piíbuzných biomedicínskych odborov
A j v b u d ú c o m o b d o b í s a b u d e m e usilovat, a b y pravidelná pre
zentácia v ý s l e d k o v v e d e c k é h o b á d a n i a m l a d ý c h a d e p t o v n a š e j
v e d y n a p ô d e v e d e c k ý c h s p o l o č n o s t í prispievala k o b o h a t e n i u
šii š e j v e d e c k e j o b c e o n o v é p o z n a t k y
I. T o m o ,
p od p r e d s e d a Slovenskej biologickej spoločnosti S A V
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náplňou Kostlivého dní sú aktuálne problémy
chirurgických disciplín pre najširšiu chirurgickú
obec
Ústrednou témou |ubllejného SO. chirurgic
kého dňa Kostlivého bolo 'Kostlivého chirur
gická ikola v kontexte slovenskej a českej
chirurgie*. Na kongrese sa zúčastnilo okolo
400 chirurgov zo Slovenskej I Česke| republi
ky, ktorí mail možnosť privítať а pozdravil mi
moriadne vzácneho hosta - pani Ludmilu Cár
sku, rod. Kostllvú, dcéru prot. Kostlivého
a vdovu po zakladatelovi chirurgických dni
Kostlivého, prof. Cárskom.
V slávnoslnei časti programu priblížil účastní
kom kongresu osobnosť prol Kostlivého pred
seda Slovenskej chirurgickej spoločnosti doc.
MUDr. Stanislav Cársky, DrSc. Prítomných
pozdravil a| predseda Českej chirurgickej spo
ločnosti prof. MUOr. Miloš Hájek, DrSc.
Odborný program bol zameraný na hlavné
úseky Kostlivého školy chirurgické ochorená
žalúdka a pažeráka. chirurgiu ilítnei žfazy. an
giochirurgiu a traumatológiu
Prvé prednášky každého bloku přednesli era
rurgovia z 1 chirurgickej kliniky v Bratislave Boli
zamerane retrospektívne na vývoj a rozvoj danej
problematiky od založenia klimky až po sučasnost Autormi dalších dvoch prednášok v kaž
dom bloku boli poprední chirurgovia zo Sloven
ska a Českej republiky a boli zamerané na aktu
álne problémy a perspektívy chirurgie Oskusis
po každom bloku prednášok umožnia aktívnu
účasť 8| ostatným učaatnkom kongresu
Na záver kongresu sa konala siévnoetné re
cepcia. na ktorej mak účastno príležitosť upev
n t staršie a nadviazal nové osobné kontakty
pričom organizátor všetkých pozveli na budúci
51. chirurgicky deň Kostlivého v decembri 1997
Doc. MUDr. Peter Malis, CSc.,
prednosta I. chirurgickej kliniky

Vianočné posolstvo

hudby a stova

Prekrásne а dojímavé vianočné posolstvo hudby a slova vyčarovalo
atmosféru Vianoc v zaplněně/ Aule UK ut večer dňa IS decembra, kedy
sa tu konal tradičný Vianočný koncert Hlavným aktérom prve/ časti kon
certu, v ktorom odzneli vianočné koledy v úprave pre sláčikový orchester
od A Albrechta a skladby W A Mozarta, bol Symfonický orchester VŠMU
pod vedením Mária Košika V druhé/ časti programu oravskí betlehemci
za spevu oravských kolied priviedli na pódium 45-členný Spevácky zbor
Schola Cantorum z Kňazského seminára v Spišskom Podhradí s dirigen
tom Martinom Štrbákom Kokteil vianočných melódii pri stlmených svet
lách v aule vyvrcholil tónami piesne Tichá noc. svatá noc ilustrovanou
zapálenými sviečkami v rukách mladých seminaristov Hudobný program
citlivo sprevádzalo Božie slovo, vianočné legendy, verše M Rutusa v po
daní moderátora Petra Holbičku z Kňazského seminára v Nitre V ten
večer si tajomná sila Vianoc všetkých podmanila а ešte dlho doznievala
v našich srdciach
(N

REZERVOVANÉ

РНЕ

MFF

35 rokov katedry jadrovej fyziky MFF UK
V roku 1996 uplynulo 100 rokov od
objavu rádioaktivity, ktorý znamenal
vznik nového odboru - jadrovej fyziky.
Súčasnej aj katedra jadrovej fyziky Matematicko-fyzikólnej fakulty UK si pripome
nula 35. výročie svojho vzniku. Slávnost
ného zasadnutia katedry a priateľského
stretnutia konaného pri tejto príležitosti
sa okrem vedenia a pracovníkov fakulty
zúčastnili aj bývalí pracovníci katedry,
absolventi odboru jadrová fyzika a kolego
via zo spolupracujúcich ústavov a organi
zácií.
V čase vzniku, v septembri 1961, mala
katedra 9 pracovníkov a jej prvým vedúcim
bol Sergej Usačev, ktorý nás nedávno, vo
veku nedožitých 70 rokov, tak nečakane
opustil. Prví absolventi špecializácie jadro
vá fyzika nastúpili do praxe v roku 1965.
Štúdium dodnes skončilo 226 jadrových fy
zikov. Mnohí z nich sa stretnutia zúčastnili
a prispeli do mozaiky spomienok a bilan
covanie výsledkov výskumu. Od prvých ro
kov existencie katedry je pre ňu charakte
ristická úzka prepojenosf vedeckovýskum
nej práce s praxou a široká medzinárodná
spolupráca.
Katedra sa už v sedemdesiatych rokoch
stala uznávaným pracoviskom v oblasti
merania nízkych aktivít, s využitím najmä
pri monitorovaní rádionuklidov v životnom
prostredí, pri rádionuklidovom datovaní
v geológii a archeológii a štúdiu zriedka

vých procesov v jadrovej fyzike. Na túto té
matiku organizovala viacero medzinárod
ných konferencií. Obstála i v previerke
pripravenosti na monitorovanie širokej šká
ly rádionuklidov, ktorou bola havária černobylskej jadrovej elektrárne v roku 1986.
Táto orientácia na nízke aktivity nebola
však jediným smerom, ktorým sa vedecký
výskum na katedre uberal. Významnou ka
pitolou v histórii katedry je spolupráca so
Spojeným ústavom jadrových výskumov
v Dubne, ktorej prvé riadky sa začali písať
v roku 1964 a pokračovali účasťou na veľ
kých experimentoch i neskôr. Po roku
1990 sa intenzívne rozvíja spolupráca
s viac ako desiatimi zahraničnými ústavmi
a organizáciami, medzi ktorými sú CERN
v Ženeve, Medzinárodná agentúra pre ató
movú energiu vo Viedni, Univerzity v Hei
delbergu, Tübingene, Tokiu, Národné la
boratórium v Los Alamos. Známa je účasť
prof. Stefana Sáru a Ing. Rudolfa Janíka na
objavoch troch nových prvkov s protóno
vými číslami 110,111 a 112 v Ústave fyziky
ťažkých iónov v Darmstadte.
Katedra gestoruje magisterské štúdium
odboru jadrová fyzika v zameraní jadrová
a subjadrová fyzika a podieľa sa na post
graduálnom štúdiu v odbore fyzika Pre
budúcnosť katedry je dôležité, že prax pre
javuje o absolventov tohoto zamerania stá
ly záujem.
Doc. RNDr. Martin Chudý, CSc.

Hviezdna a planetárna magnetokonvekcia
Katedra Geofyziky MFF UK pripravila medzinárodnú konferenciu "Stellar and Plane
tary Magnetoconvection", ktorá za účasti 25 popredných zahraničných odborníkov
(Bayreuth, Exeter, Glasgow, Leeds, Los Alamos, Manchester, Moskva, Newcastle
Upon Tyne, Nottingham, Perm, Potsdam, Praha, Sofia) sa uskutočnila na chate UK
a Astronomickom a geofyzikálnom observatóriu MFF UK, Modra-Piesok v dňoch
23. - 27. septembra 1996.
Konferencia bola venovaná problémom
generácie kozmických magnetických polí.
V o velkých priestoroch a časoch prebieha
jú procesy analogické činnosti technických
dynám, pri ktorých vhodný pohyb elektric
ky vodivého prostredia elektromagnetickou
indukciou generuje a udržiava magnetické
polia. A. Einstein svojho času jeden z ne
riešených problémov fyziky spájal s otáz
kou 'Prečo má Zem magnetické pole?'.
Prudký rozvoj v jeho riešení nastal v 60-tych rokoch a stále pokračuje. Je preň ty
pické kombinované úsilie geofyzikov, as
trofyzikov a aplikovaných matematikov.
Záber konferencie bol široký - okrem
problémov vzniku, vývinu a štruktúry ga

laktických. hviezdnych a planetárnych
(vrátane našej Mliečnej dráhy, Slnka a Ze
me) magnetických polí sa pozornosť čias
točne venovala aj vplyvu magnetického
poľa na prenos momentu hybnosti v akréčnych diskoch.
Všetci účastníci vysoko hodnotili mož
nosť vzájomného stretnutia a diskusií
v príjemnom prostredí so zaujímavým spo
ločenským programom Pre nás je tiež po
tešujúce, že na konferencii sa aktívne
zúčastnili aj naši PhD-študenti a kolegovia
z matematických pracovísk
Jozef Brestenský, Sebastian Ševčík
za Miestny a Vedecky organizačný výbor konferencie
katedra geofyziky MFF UK

Úspech mladej šachistky
V dňoch 13.-25. októbra sa v maďarskej Tapolce uskutočnili Majstrovstvá Európy
junioriek v šachu. Slovensko reprezentovala v tejto súťaži Zuzana Hagarová. študentka
1. ročníka Matematicko-fyzikálnej fakulty UK V silnej konkurencii 29 šachistiek
z 21 štátov, medzi ktorými nechýbali majsterky a medzinárodné majsterky, obsadila
vynikajúce 5. miesto.
Gratulujemel
(mb)

UK
Dar nie každodenný
Streda 27. novembra bola pre uč<tetov Matemaltcko-fyzikátnej fakulty
Univerzity Komenského určite jed
ným z najvýznamnejších dni, a to
nielen v roku í 996. Dekan fakulty
doc. RNDr. Peter Mede rty, C8c.,
prevzal z rúk Šarmantnej představi
telky pražského zastúpenie firmy
NOVELL Ing. Markéty Markovej ako
dar najnovší sieťový operačný sys
tém Novell Intranet Ware a daliie
e letové produkty v celkovej hodno
te vtec ako 4 milióny korún (pre ne
zainteresovaných jedno čisto bez
komentáru - na prevádzku, vrátane
kúrenia a svetta, mala MFF ne rok
1996 pridelených cca 8,5 mttióna
korún).

Slávnostným aktom odovzdania daru
vyvrcholila niekolkomesačná aktivita
v ktorej sa stretla iniciatíva Ing. Ladi
slava Nyíri z firmy GAMO (bratislav
ské autorizované školiace stredisko
NOVELL-u) s okamžitým pochopením
a operatívnym riešením predstavite
ľov Matematicko-fyzikálnej fakulty UK
Sympatické bolo. že na novinársku
otázku, či dar je úplne zadarmo, odpo
vedal Ing Nyíri: "V zmysle protihodno
ty v peniazoch ano. Na druhej strane
však zavedenie predmetu do výuky
informatiky na MFF, v ktorom majú
študenti možnost detailne sa zoznámit so softvérom Novell, je pre firmu
perspektívne veľmi významné" Dekan
fakulty doc. Peter Mederly zdôraznil,
že Novell Net Ware patrí k najrozšíre
nejším sieťovým operačným systé
mom a je dôležité, aby naši študenti
okrem základných vedomostí sa sa
podrobne oboznámili i s týmto sof
tvérom. "System výučby informatiky
na našej fakulte nám umožňuje pruž
ne reagovat na podnety zvonku, a tak
sme mohli zařadit predmet Spravca
produktov Novell, ako zmiešaný semi
nár v 3., 4., resp. 5. ročníku, už od
tohto zimného semestra".
Matematicko-fyzikálna fakulta UK pat
rí na Slovensku k tým popredným
pracoviskám, ktoré nielen všestranne
využívajú, ale aj aktívne pristupuju k in
formačným technológiám Do fakultnei
siete je zapojených viac ako 300 poč
tačov Prostredníctvom uzla spravova
ného priamo na fakulte maiu všetci
zamestnanci aj študenti prístup do ce
losvetovej siete Internet Každý študent
má vlastné konto a na zozname majite
ľov webovskych slránok najdeme nie
len jednotlivé pracoviska fakulty ale ai
niekoIVo desiatok študentov A tento
zoznam stále narastá
Dar firmy NOVELL skvalitni doterajšie
techmcke možnosti a na MFF UK pad
ne určite na urodnu pôdu
Martin Belluš MFF UK
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Programové vyhlásenie prof. RNDr. Ladislava Kováča, DrSc.,
prednesené pri príležitosti volieb kandidáta na funkciu rektora dňa 16.10.1996

UNIVERZITA V DVOJITEJ TRANZÍCII SLOVENSKA
Kandidovat na funkciu rektora som sa rozho
dol v poslednom okamihu Až donedávna moja
odpoved kolegom, ktorí mi to navrhovali,
bola:nie. Mám 64 rokov. To je vek, v ktorom
mnohí končia s činnosťou vo vede. Ja som zno
va na začiatku: z embryonálnej podoby rozvíja
me nový smer, kognitívnu biológiu. Tomu som
sa chcel věnovat naplno.
Velkost tejto vedeckej výzvy ma priťahovala
viac než účasť na verejnom živote. Stav,
v akom je naša spoločnosť, nemá jednoduché
a rýchle riešenia. Pritom ale deľ je jednoduchý:
dobehnúť demokratické krajiny, dostať sa tam,
kde iní dávno sú. Má význam púšťať sa znovu
do zápasov, ktoré sa zdali byt vyhraté, keď
vlastne celý život moiej generácie bol zápase
ním o samozrejmosti?
Pod vplyvom argumentov mojich priateľov.
bývalých žiakov, práve na tejto otázke sa zvrtlo
moje rozhodnutie Ak sme svoje životy zmrhali
bo|om o samozrejmosti, majú tí, čo idú za nami,
zas len byť odsúdení na trpasličie zápasy?
Dobehneme iných, ak budú pretrvávať stereoty
py slovenského spoločenstva, ktoré si najlep
ších ľudí zadúšalo rovnostkárstvom, závisťou,
provincionalizmom? Máme zostať národom,
ktorý sa vlečie v závese za inými, v ktorom sa
anachronicky riešia problémy, čo pre iných
problémami nie sú, v ktorom kult priemeru a solidarita neschopných
vyvolávajú pocity márnosti a beznádeje a schopných ľudí' zatláčajú do re
zignácie 7
Existoval muž, ktorého život je paradigmou údelu slovenského vzdelan
ca, hodnou každodenného pripomínania Ján La|6ak V r. 1906 sa vrátil
na Slovensko ako dvojnásobný doktor, s doktorátmi univerzít Lipska
a Paríža Mladý muž, plný entuziazmu a plánov, očakával, že mu ponúk
nu vysokoškolskú katedru, inde by sa tak stalo, u nás však narazil na ba
riéru zápecníctva a závisti. Nik zo starších sa ho neujal, skôr sa vyľakali,
že bude presadzovat - cituiem Jozefa Škultétyho - "cudzozemské západo-európske merítko" A tak sa mu ušla iba najzapadleišia fara na Boci
Tam, v prostredí biedy hmotnej a duchovnej, vytvoril knihu "Slovensko
a kultúra", ktorá je dodnes najprenikavejšou analýzou koreňov slovenské
ho zaostávania. Môj starý otec si Lajčiaka ešte pamätal. Tak, ako iní lip
tovskí sedliaci, spomínal na neho v zlom: bol to skupáň. Skupáň, ktorý
po dedinách kupčil s dobytkom. To ale bol jediný možný spôsob, akým
sa pokúšal nazbierat dost peňazí, aby svoju knihu mohol vlastným nákla
dom vydať
Začínajú sa nám zo západných univerzít vracať prví postdoktoranti. Po
kročili sme: s dobytkom už nekupčia Viacerí z nich však prijímajú ponu
ky farmaceutických firiem a za lukratívne platy robia obchodných cestujú
cich. Na rozdiel od Lajčiaka o miesta na univerzite nestoja. Ale netreba
vela dôvtipu, aby sme videli podstatu javu: to v modernizovanej podobe
pretrváva stereotyp z čias Lajčiaka
Pokúsiť sa prelomiť túto tradíciu, urobit z nás moderný európsky národ,
sebavedomý, to nie je malá a triviálna úloha Dosahom svojho výsledku
am nie lokálna. Ak sú stredoeurópske krajiny svojou postkomunistickou
tranzíciou biologickými a sociálnymi laboratóriami, v ktorých sa testujú
hypotézy o povahe človeka a spoločnosti, Slovensko práve pre dvojitosť
svoiei tranzície mohlo by poskytnút poznatky a riešenia významné pre
ludstvo Vlastne sa tu preverujú aj hypotézy kognitívnej biológie
Tak som túto výzvu pochopil, a preto pred vás predstupujem

Universitas maqistrorum et scholarium
Aká je moja predstava funkcia rektora?
1 Rektor by mal byť tvorcom, nie najvyšším úradníkom Aj po zvolení
by mal ostat bádateľom - len oblasť jeho výskumu by sa zmenila. Mal by
byt primus inter pares profesorov univerzity Pritom ale rektor by mal dá
vat univerzite jej jedinečnú tvar Nie však vnucovaním nejakej vydumanei
koncepcie Preto nie, lebo jedinečnosť univerzity môže stát jedine na ne
predvídateľnej a nezmeniteľnej jedinečnosti osobností, ktoré tvoria |ej uči
teľský zbor
Tak, ako )e jedinečnou a nepredvídateľnou biologická evolúcia, lebo |e
určovaná výberom z malého počtu náhodných mutácií, dynamika univer
zity ie závislá o d čohosi čo by sme mohli nazvat "kultúrnymi mutáciami" -
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od vzácnych jedincov, obdarených talentom
a múdrosťou Bádanie rektora by malo spočí
vať v odhaľovaní a analýze tvorivého potenciá
lu univerzity, v objavovaní originálnych du
chov, vo vytváraní priestoru pre ich slobodné
rozvinutie
2. Ďalšou súčasťou te|to bádateľskej činnosti
rektora je získavanie najlepších odborníkov
pre prácu na univerzite Nemáme ich u nás ve
ľa. preto i zo zahrani6a Konkurzné komisie
treba nahradiť vyhfadávadmi komisiami Tie by
aktívne vyhľadávali najlepších odborníkov
a získavali by ich pre prácu na univerzite Mier
ka pre posúdenie výkonu rektora mi pripadá
jednoduchá koľko skvelých odborníkov sa mu
podarilo na univerzite udržal, koľko dalších
dokázal získat
3. Princíp, na ktorom táto stratégia «poöve
prehľadávanie potenciálu a výber, sa rovnako
vztahuje na študentov Kecfže kvalita študentov
univerzity je závislá o d úrovne základných
a stredných škôl. vychová uůtetov pre beto
školy má byt prioritou univerzity
4 Ak po stárо б а v remeselníckych cechoch
na našom území platila zásada, že kto chcal
byť majstrom musel preist vandrovluxi po cu
dzích krajinách univerzita muaŕ usiloval o č o *
podobné už sučaatou magisterského štucka
by mali byt pobyty, letné semestrové i dlhšie na zahraničných inštitú
ciách učitelia univerzity by mali mat nárok ak n e povtrmoel. na
'sabatikáine voľno", ako je tomu na západných univerzitách, a tráv« h o
naimá vedeckou prácou v zahraničí
5 Chcem formulovat dôležitú zásadu Po páde komunizmu prebehlo
na školách hodnotení* uůtetov Potrebné Aby sa nezvrtlo ne pokbcké
previerky, boli stanovené výlučne odborné kritériá Medzir m napr o
tačná analýza. Dnes však periodické predkladania najrozmanitejších úda
jov, prepoú'tavacie koeficienty, ktorými sa tieto údaje hodnotia, začínajú
pripomínať rituály "komplexných hodnotení' z komunistickej éry Oberaiú
o čas, znervózňujú a znechucujú S každou formou previerok treba skon
čiť Na univerzite musí byt prostredie pohody a bezpečia pre každého,
kto pracuje podľa svojich schopností a síl Povážlivé starnutie učiteľského
zboru nevyriešia preverovania, ale podmienky, za ktorých bude možné
získavať pre univerzitu najschopnejší dorast a spôsob, ako mladých moti
vovať a odpovedajúco zaplatit Z univerzity musí zmiznút kult priemeru,
mafie zakomplexovaných a málo vzdelaných, nie však vytváraním obáv
a neistoty, ale dôslednou mzdovou denivelizáaou а metódami preferova
nia excelencie.

Universitas defabularum
Aká ja moja predstava funkcia univerzity?
1 Stredoveká univerzita chcela byt universitas ventatum. celok právd
Pravdy boli hotové, dopredu určené, išlo len o ich dokazovanie Dneé
uznávame - a kognitívna biológia to má za východzí princíp - že nijakých
hotových právd niet Poznávanie nie |e odhaľovaním právd, ale vyvrace
ním neprávd, zmenšovaním neznalostí, odstráňovanim tabuláoí Moder
ná univerzita |e universitas defabularum. inštitúciou pre odstraňovanie
predsudkov
2. Pravda sa nevlastní, pravdu nemá nik. Rektor skôr menei ako ostat
ní, pretože vedúca pozícia skôr zatemňuje, než aby otvárala zrak Zmen
šenie neznalostí |e výsledkom skúšania, robenia chýb a vyberania toho.
čo v previerke s realitou obstálo Podmienkou tohto procesu ie nielen
sloboda skúmania, zaistovaná autonómiou univerzity, ale tiež združova
nie odborníkov pre riešenie konkrétnych problémov Tých |e v podmien
kach tranzície oveľa viac než v etablovaných demokratických pomeroch
Preto je pre mňa princípom života univerzity v období slovenskej dvo|ite|
tranzície existencia početných expertných skupín Každá koncepčná ale
bo organizačná otázka univerzity musí byt skúmaná skupinou interných
a externých odborníkov, aby ná|dená odpoved prekračovala obmedzenia
racionality pár jednotlivcov Žiadúce by bolo, aby a| samosprávna orgá
ny, napr senáty, mali vlastné expertné skupiny
3 Jednu formu fungovania stredovekých univerzít treba obnovit rituáli
zované súboje Stredoveké univerzity preniesli rytierske turnaje na svo|U
pôdu a dali im podobu intelektuálnych stretov, dišputácn Aby obhaiova

teľ božej pravdy, ktorú vyznávali, dokázal čo najpresvedčivejšie jej preva
hu, v dišputádách vystupoval zámerný popierač ortodoxie, advocatus
diaboli. Zaveďme takýto spôsob oponovania nanovo. Z našej univerzity
treba vymýtit' názorovú mdlosť a konformitu, strach z mýleriia sa, urážlivosť a animozitu k nesúhlasiacim. K tomu by mohli napomôcť habilitačné
a inauguračné prednášky. Každá by mala byť slávnosťou školy, ale záro
veň aj zdrojom názorového iskrenia.
4. Do tejto podoby treba dostať prácu so študentmi. Študentov treba
viesť k pochybovaniu, nesúhlasu, hľadaniu alternatív. Ak sa pritom mýlia,
treba ich chváliť, nie trestať. Každý učiteľ by si mal byť vedomý asymetrie
trestov a pochvál: trest demobilizuje, odmena motivuje. Preto je treba rá
dovo zväčšiť počet a formy dekanských a rektorských pochvál a odmien.
Ide o uplatnenie Komenského zásady na škole, ktorá nesie jeho meno:
aby sa škola stala ihriskom a vyučovanie hrou.
5. Hra má pravidlá, a pravidlá hry sú posvätné. Pravidlami univerzitnej
hry sú intelektuálna poctivosť, rovnosť šancí, plné využívanie individuál
nych schopností. Preto protekcionárstvo a korupcia nesmú na školách
existovať. Dávam vám záväzok, že v prípade zvolenia bude každý náznak
protekcionárstva prešetrený a na všetky prípady zistenej korupcie podám
trestné oznámenie.
6. To rytierske, čo by malo univerzitu charakterizovať, |e ušľachtilosť,
noblesa. V rečiach, oblečení, vzťahoch. V najpodstatnejšom: v myslení.
Hovorievame o úpadku etiky a zabúdame, ako minulosť zhubne postihla
etiketu. Ak chceme, aby univerzita bola spoločnosťou akceptovaná ako
najvyššia inštitúcia kultúry, univerzitný učiteľ musí byť nielen vzorom
múdrosti, ale aj noblesy.
7. Dávať univerzite humboldtovský ideál jednoty čistého bádania a vy
učovania, pri ktorom |e vzdelávanie oddelené od praktických potrieb
spoločnosti, by bolo anachronizmom. Univerzita musí byť aj školou príp
ravy na povolanie. Som však proti tomu, aby sme znovu vyrábali rôzne
profily absolventov, aby sa zas zavádzali smerné počty študentov, aby sa
obnovila formálnoať povinných učiteľských úväzkov Naša univerzita by
mala byt elitnou školou bádania a s ním zviazanej výučby Kedže nám
ale chýbajú početné vysoké školy neuniverzitného charakteru, treba uvá
žiť, ä by si Univerzita Komenského nemala vytvárať pobočky v iných slo
venských mestách: boli by to školy ů s t o profesionálnej prípravy na výluč
ne bakalárskej úrovni. A j s iným typom uätefa

Duchovná moc univerzity
Vedľa potitickei moci existuie v štáte duchovná moc Ohromná Rozptý
lená po kultúrnych a vzdelávacích inštitúciách a prostriedkoch masovei
komunikácie. Jedna inštitúcia ju však má v koncentrovanom stave uni
verzita Duchovná moc má inú povahu, iné metódy, iné ciele ako moc
politická. Neklame, nezamlčuje, netaktizuje. Nejde jej o ovládanie spoloč
nosti,ale o to, aby sa v nej zmenšovali nevedomosti a predsudky a ubú
dalo zlo. Chcem sa venovať trom jej aspektom.
1. Prvým je vzťah univerzity k súčasnej politickej mod. špedfiká komu
nistického obdobia u nás, chýbanie demokratických tradídí, politická
nezrelosť a hodnotová rozmazanosť slovenského spoločenstva sú možno
vysvetlením toho, že sa moc dostala do rúk ľudom neskúseným,
málo vzdelaným, ktorí neboli vyselektovaní pre najvyššie posty prácou
v nižších funkciách. Je preto pochopiteľné, že narobili hromadu
chýb. Časť z nich to už tuší, je im z toho úzko, majú strach. Publidstika
do nich nemilosrdne tne. Tým ale ich úzkosť, a poväčšine aj agresivitu,
zväčšuje.
Nie sme, pedagogická a vedecká komunita, na tomto stave bez viny
Z našej univerzity pochádzali tí, čo právnicky zdôvodňovali nezmyselný
koncept konfederácie, čo zmajstrovali ústavu plnú chýb, čo znova zavá
dzajú politikov klamaním, ako veda spasí' ekonomiku. V našich kruhoch
sa obnovuje adaptačná stratégia z komunizmu: podliezať mocným - |edn o hovoriť, druhé si myslieť. Medzi nami sa rozmáha rezignácia a cyniz
mus.
Na rozdiel o d publicistov my musíme vidieť do tohto stavu v e d presnej
šie a hlbšie Možnost univerzity vidím v okamžitom nasadení techniky,
ktorú som v inej súvislosti načrtol: v kreovaní expertných skupín, schop
ných analýzy a návrhov riešení. Túto organizovanú expertnú činnost
treba ponúknuť politikom. Ak nie ináč, vnútiť im ju. Popri rozhorčenom
hlase publidstov musí verejnosť oslovovať, varovat a najma politicky
vzdelávať triezvy, nadstranícky, nadovšetko expertný hlas vysokoškolskej
inteligende.
Nedramatizujme situáciu, ale am nepodceňujme. Sme všetd na jednei
ohrozenej lodi s porúchaným kormidlom a zneistenou posádkou, ktorú
prúd unáša smerom k Divokému východu.
2 Druhým aspektom |e vyžiarovanie duchovnej moci univerzity na ve
rejnosť. Profesorské prednášky, s ktorými sa na univerzite začalo, sa mu
sia stať prestížnou súčasťou kultúrneho života Bratislavy Univerzita musí
podstatnejšie preniknúť d o tlače a do televízie Periodikum Naša univerzi
ta treba zmenil na časopis Treba vytvořit a| nový časopis, predbežne ho
môžme nazvať Synthesis, čo by vychádzal v slovenskej a anglickej mutád i a reprezentoval myslenie osobností univerzity Pre podobné účely by
malo byt vytvorené vydavateľstvo Comenius University Press
3. S tým súvisí tretí aspekt Podstatný Univerzita Komenského bude
vrcholnou národnou inštitúciou vtedy, ked sa stane medzinárodnou

Presadiť takéto chápanie a realizovat ho, to by bola moja hlavná ambícia,
keby som bol rektorom.

Peniaze sú až na prvom mieste
Krajina, v ktorej je plat univerzitného docenta na úrovni priemerného
platu a plat univerzitného profesora iba o 15% vyšší', predstavuje svetový
unikát. Pri takýchto platoch odídu postupne z vysokých škôl i najvačší
idealisti a ostanú len menejcenní ľudia, čo by sa inde neuchytili.
Čo robiť? I v tejto otázke málo argumentujeme expertne. Pre túto sféru
treba prednostne konštituovať expertné skupiny Sme futími analýz a čí
sel - číslami musíme dokázať politikom, že stav je škandalózny. Prečo by
mal za nás argumentovat 6'slami iba ekonóm Ivan Mikloš, ktorý nimi do
kazuje, že zdvojnásobenie učiteľských platov by podstatnejšie nezasiahlo
do štátneho rozpočtu. I v apele na verejnosť sa nemôžeme spoliehat len
na publicistov My sami musíme mobilizovat veřejnost s tým. že ide o jej
životný záujem. Vzdelávad systém nesútaží s výdavkami na boj s krimi
nalitou alebo na záchytnú sodálnu sieť, ani nie so subvencovaním ob
chodného deficitu. Kvalitný vzdelávad systém je riešením týchto problé
mov.
A ž ked všetky prostriedky odemocionalizovaného, expertného argu
mentovania zlyhajú, zdá sa mi byt potrebným a legitímnym siahnuť ku
štrajku.
Iné expertné skupiny by mali ukázať, ako zdegenerovalo grantové fi
nancovanie výskumu Systém výskumných grantov spolu s edukačnými
grantami, ktorý sme v r 1990 vypracovali, by mal byt znovu predmetom
expertného posúdenia. Finančná náročnost našej práce je však taká, že
ani v optimálnom prípade nemôžu už prostriedky zo štátneho rozpočtu
stačiť Treba hľadať dalšie zdroie.
1. Niektoré fakulty by mali prenajat čast svojich priestorov podnikateľ
ským subjektom. Domáam i zahraničným Takýmto spôsobom by mav areáloch našich fakúlt vyrásť technologické parky - tá inovácia americ
kých a európskych univerzít, ktorá školám prináša výskumné stimuly
a financie a zároveň katalyzuie orientáciu podnikateľov na najnovšie
technológie
Medzi univerzitnou a technologickými parkami musí viest jasna hranica
Umožnilo by to odstránit nešvár, ktorý nectí univerzitu nepriehľadné
prepletáme univerzitného výskumu a podnikania, i so zneužívaním
prostriedkov školy pre súkromné iniciatívy
2. Ked som vyhľadávanie a získavanie osobností uviedol ako prvu úlo
hu rektora, radím k nej rovnako dôležitú vyhľadávanie finančných
prostriedkov. Od sponzorov domácich i zahraničných, z o zahraničných
grantových zdrojov, z financovania spoločných výskumov Nezdá sa mi
nerealistické zaangažovat zahraničné univerzity tým, že by si na našei
univerzite tvorili pobočky. Zahraničnými finančnými prostriedkami by bo
lo možno pokryť medzifakultné útvary, ktoré sa mi pre univerzitu javia ne
vyhnutné: Centrum pokročilých štúdií, Biocentrum, Centrum európskych
štúdií, Centrum arabských štúdií. Centrum ázijských štúdií
Tieto medzifakultné centrá, i iné, na ktorých by sa fakulty dohodli, by
boli najlepším riešením toho. čo nám kritici prvého vysokoškolského zá
kona vytýkali: že zavedenie právnej subjektivity fakúlt privedie k strate
profilu univerzity, k jej 'balkanizácii'
3. Význam "sabatikálneho voľna' ako spôsobu zlepšenia finančného
postavenia učiteľov netreba rozvádzal Je to jeden z argumentov pre jeho
inštitudonalizovanie
4. Nadväzovanie kontaktov a zmlúv o spolupráci so zahraničnými uni
verzitami, potrebné a záslužné, odčerpávalo relatívne hodne devízových
prostriedkov univerzity V novom období vidím tu možnosť šetrenia Tre
ba dosiahnuť, aby partnerské školy vyjadrili svoju solidaritu rozsiahlejším
vysielaním a s vlastným financovaním hostujúach učitel o v a výskumníkov
na našu univerzitu

Záver
V čom vidím našu šancu?
Ak je aefom pre Slovensko dohnat svet a stat sa normálnou krajnou
Univerzita Komenského mus» stat na čele tohto úsilia Vo sfere veay by to
však bol nedostačujúo Gel. k zapáleniu mladých by nestaôi Vo vede
musí byt naším aeíom dostat Univerzitu Komenskeho medzi elitné urn
verzity Európy Nie dobiehaním iných, nie napodobAovanim. a>e origina—
tou Máme na to Na tejto univerzite sa zrodila teória simulovaného ž»ha
nia. tu vyrástla kvantovo-chemicka škola, tu sa urobili fundamentale štu
die. teoretické i experimentálne, v oblasti nelineárnych dynam.cfcych sys
témov Jedno majú spoločne inter d<s o pbnaritu Ony mšp«ru»u k tomu
aby sa Univerzita Komenskeho stala tym unikátnym ů m mala byt pred
šiestimi rokmi bratislavska Stredoeurópska univerzita mštituoou. ktorá
sa bude pioniersky usilovat o syntézu prírodných a humanitných v^ed
Ak by ste sa svojou volbou rozhodli pre program ktorý som načrtol
nechápal by som to len ako prejav dôvery Považova by som to za za
vazok vás. ktorí hovoríte menom akadermckei obce že to čo sa bude
tvont. bude spoločným dielom nas všetkých
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Polemika o funkčnosti odborov pokračuje ...

Ad: SKUTOČNE ODBORY Z L Y H A L I ?
Platy učiteľov sú neprimerane nízke.
Odbory vôbec nezlyhali?
Nedá ml, aby som neodpovedal na článok prof. RNDr. I. Drobného,
DrSc., predsedu RP ZO OZPŠaV na UK, uvere|nený v novembrovom
čísle Našej univerzity, ktorým reagoval na Otvorený list predsedovi
vlády SR podpísaný akademickými senátmi vysokých škôl а fakúlt
Pravdupovediac, túto reakciu považuiem prinajmenei za nešťastnú.
K autorovmu vysvetleniu, prečo bol AS FiFUK iniciatívny, sa nemienim
bližšie vyjadrovať, predpokladám, že súdnemu čitateľovi bude stačiť, ak si
to prečíta sám
K textu Otvoreného listu neuviedol prof. Drobný vlastne žiadne výhrady
Výhrady mal iba k motivácii, ktorú som vyslovil na tlačovei besede Toto
moje osobné stanovisko o nefunkčnosti odborov v oblasti primeraného
zvýšenia miezd vyplynulo nielen z mo|ich osobných poznatkov a skúse
ností, ale aj z diskusií na zasadnutiach senátu FiFUK, a jeho opodstatně
nost bola potvrdená na stretnutiach zástupcov fakúlt a vysokých škôl
k výzve AS FiFUK z má)a 1993, ktorej jedným z rezultátov bol práve Otvo
rený list.
Čí niekto zlyhal v určitej činnosti s definovanými ciefmi, závisí od očaká
vania. Ak očakávame iba boj o niečo alebo predstieranie boja o niečo, tak
napríklad odbory v mzdových otázkach naozaj nezlyhali. Ak očakávame
určitý výsledok - napríklad dosiahnutie toho, že socioekonomický status
vysokoškolských pracovníkov bude zodpovedať socioekonomickému sta
tusu vysokoškolských pracovníkov vo vyspelých európskych kra|inách
(nie v absolútnej hodnote, ale iba v relácii k priemernej mzde pre tú ktorú
krajinu), tak musíme konštatovať, že odbory pracovníkov školstva a vedy
v SR - ich orgány a funkcionári, ktorí vstupovali v prípade štátnych roz
počtových organizácií do bipartitných rokovaní s vládou do roku 1996,
jednoducho zlyhávali.
Pn konštatovaní nefunkčnosti odborov som nemal na zreteli ani tak fa
kultné 6 univerzitné odbory, i ked aj tu by sa žiadala voči strešným odbo
rovým orgánom výraznejšia a 'netlmená' aktivita. AS FiFUK i ja osobne
sme úprimne privítali, že predseda odborov na našej fakulte sa pripojil
k našej iniciatíve Predpokladali sme, že bude možné koordinovať vzájom
ný postup s odbormi.
Samotný fakt, že problematikou, ktorá je v kompetencii odborov, sa
vážne zaoberali samosprávne orgány škôl, svedft o nedostatočnosti snáh
odborov, a to najmä platených funkcionárov odborov. Vôbec nemienim
spochybňovať snahu odborov v tejto oblasti, ale výsledky ich snaženia sú
vlastne mizivé - v e d aj prof. Drobný uznáva, že "platy vysokoškolských
učitefov a ostatných pracovníkov vysokých škôl sú neprimerane nízke"

Iba vôľa a snaha vynaložiť na dosiahnutie cieľa určité aktivity je nutný
predpoklad, nie je však postačujúcou podmienkou zrejme v žiadnei oblas
ti činnosti
Vláda doteraz nepodpísala a ani neplní harmonogram riešenia mzdo
vých problémov školstva, ako si stanovila v svojom programovom vyhlá
sení a ako sľúbila pri podpise generálnei dohody Preto štátny tajomník
Mé SR O Nemčok v reakcii na výzvu AS FiFUK z má|a 1996 dezinformo
val vereinost, ked v STV vyhlásil, že vláda s touto dohodou písomne
súhlasila a plní ju.
V takejto situácii platený odborársky funkcionár má v zásade dve mož
nosti poctivého riešenia problému b u d urobí všetko pre dosiahnutie cieľa,
stanoveného členskou základňou (to bolo pred dvoma rokmi zvýšenie
platov v školstve o 100 %). a to i prípadným štrajkom, alebo odstúpi
z funkcie Mal som dO|em. že odborárski predáci sa zásadne vyhýbajú
obidvom alternatívam Ako dôvod, prečo sa vyhýbajú Stra|ku, uvádzajú
napr výsledky zisťovania názorov pracovníkov vysokých škôl na možný
zákonný štrajk, ku ktorému vrai väčšina zauiala negatívny posloi. vrátane
FiFUK Ale takýto prieskum odborárskou organizáciou fakulty vôbec ne
musí' svědčit o skutočných náladách Stačí si uvedomiť, koho najčastejšie
zvolia - bez urážky - za úsekového dôverníka najmladšieho člena katedry
alebo pracoviska Ďalei, ak ixieskum vyzerá ako nejaký dotazník pre evi
denciu ŠTB a nik písomne nezverejní vhodné stručné vysvetlenie, am pí
somne nezverejní praktické podmienky pre zákonný štrajk (osobne som
o to posledné žiadal i podpredsedu O Z PšaV, nestalo sa tak), tak met sa
čo čudovať, že výsledkom takéhoto prieskumu je udainy nezáujem
Podpredseda OZ PšaV pre vysoké školy bol na zasadnutí AS FiFUK,
kde sme prerokovávali další postup po uverejnení prvei výzvy, a bol
podrobne informovaný ai o texte Otvoreného listu Prisíutxi ! e sa
bude zasadzoval za to. aby ho písomne podporili aj niektoré iné odboro
vé organizácie Ked bol text finalizovany a mal príslušný mandát senátov
vyslovil neočakávanú požiadavku ieho zmeny s ťym, že inak ho nepodpo
ria To by neznamenalo nič iné, ako opát oslovit senáty s novým textom
kvôli získaniu 'mandátu' pričom nie je vylúčené, že by následne odborár
ski funkcionári mohli vzmest nové požiadavky na zmeny textu, to by sa
mohlo opakovat ai do konca funkčného o b d o b u Preto se zámer koort*
novať postup senátov s odbormi nepodarilo realizoval
Poznámka o zásluhách "mzdy (pracovníkov na UK v jednotlivých k a t »
gónách) sa zvyšovali, a to aj zásluhou odborov* (z reakcie pro» Drobné
ho). Nedozvedel som sa, v čom spočívala zásluha odborov pri zvýšení
miezd pracovníkov na vysokých školách o 3, 5%, čo vôbec nepokrývalo
ani len infláciu.
PhOr. František Gahér, CSc.
predseda AS FIF UK

UBYTOVANOSÝ ŠTUDENTOV UK V ŠKOLSKOM ROKU 1996/1997
Žiadosť o ubytovanie si 30.10.1996 podalo
10 578 slobodných študentov UK v Bratislave
a 684 v Martine (študenti denného štúdia, štu
denti PGŠ a zahraniční študenti). Okrem toho
žiadalo o ubytovanie 175 študentských manžel
ských párov a 159 mladých zamestnancov UK,
ako aj 13 manželských párov mladých zames
tnancov UK. Záujem o ubytovanie mali aj dalšie
subjekty - v celkovom počte 407 miest. Univerzi
ta Komenského poskytla ubytovanie aj 200 štu
dentom VŠMU. Z celkového počtu žiadateľov UK
nebolo možné vyhovieť 2774 slobodným študen
tom UK.
Situácia s nedostatkom ubytovacích kapacít,
ktorá nastala v ostatných dvoch školských ro
koch. sa zaô'na postupne i v tomto roku prejavo
vať ako trvalý stav Navyše treba rátať s tým,
že sa v nasledujúcich rokoch, pri nedostatku
finančných prostriedkov, situácia bude nadalej
zhoršovat Súčasný technický stav ŠD UK
L. Štúra (Átriové domky a výškové bloky A, B) vy
žaduje okrem odstraňovania najakútnejších
havarijných situácií aj generálnu opravu uvede
ných obiektov, nehovoriac o bežnej údržbe
Z hľadiska ubytovacej kapacity to predstavuje
cca 4150 lôžok
V súčasnej dobe nie je možné predpokladať,
že sa podarí získat náhradné ubytovanie v do
movoch mládeže pri SOU. kedže zriadovatelia
týchto zariadení uprednostňujú komerčné hľadi
sko a spravidla trvajú na uzatváraní dohôd
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o poskytovaní ubytovacích služieb s vysokou
školou
Doterajšie aktivity a návrhy Rektorátu Univerzi
ty Komenského adresované Ministerstvu škol
stva SR ohľadom zvýšenia ubytovacích kapacít
ŠD UK neboli akceptované Pokiaľ však MŠ SR

sa nestotožní s problémom zlého a nedostatoč
ného stavu ubytovacích kapacít ŠD UK, nie je
v silách RUK zabránit dalšiemu znižovaniu uby
tovacích miest a následne zvyšovaniu počtu ne
ubytovaných študentov UK
Ing. L. Garová, RUK

J A P O N S K Ý P O H L A Ď NA BUDÚCNOSŤ S V E T A
va&hOv M v r t f c H tekwtty UK uskutočnil d t o 9. decembra 199« zaujímavý workshop na tému
•Buťtócnoarf sveta л Ázíaíjaponaký pohřacP. Pri príležitosti konania workshopu privítal po prvýkrát na pôde Univerzity Komen
ského riadite! Inštitútu doc. K. Rybárik japonského veiVyslance v SR Dr. Nobuo Miyamota. Hlavnú prednášku predniesol prof
0 I I

V úvode vystúpenia prof. Kamiya charak
terizoval súčasnú medzinárodnú politickú
scénu, zdôraznil iniciatívu USA pri budova
ní nového svetového poriadku a ich úlohu
ako jedinej svetovej vojenskej veľmoci.
OSN označil za vedúcu svetovú silu usku
točňujúcu mierové operácie. Poukázal
však na skutočnosť, že Európa a Azia ne
majú rovnaký názor na problém Kambo
dže, ktorú v súčasnosti najviac hospodár
sky podporuje práve Japonsko. Vyslovil
názor, že podlá európskeho príkladu by
bezpečnosť Japonska a Ázie mala byť za
ložená na bilaterálnom prístupe a upozor
nil na možný kolaps Severnej Kórey.
Ďalej sa venoval svetovým veľmociam Rusku, Číne a USA. Konštatoval, že Rusko
a Čína sú v súčasnosti hlavnými zdrojmi
neistoty. I keď patria k piatim stálym čle
nom Bezpečnostnej rady, nemajú velký
záujem o spoluprácu vzhľadom na vnútor
né problémy. Napriek proklamovanému
smerovaniu k demokracii a trhovému hos
podárstvu vládne v Rusku nomenklatúrna
elita, oddaná starému systému. Čína
dosiahla isté ekonomické úspechy iba vdaka pomoci zahraničných investorov hlavne
z USA. V súčasnosti však USA už strácajú

optimistický pohľad na situáciu v Číne,
kedže skutočné trhové prostredie sa nedá
vytvoriť bez nastolenia občianskej spoloč
nosti a morálky. Je nepravdepodobné,
že by nový svetový poriadok mohli
vybudovať len samotné USA. V politike
neuplatňujú USA rovnaký štandard pre
všetky krajiny. V prípade sankcií voči Irá

Dňa S. decembra 1996 zomrel prof. RNDr. Sergej Usačev,
DrSc., prorektor Univerzity Komenského v rokoch 1980-83
a dekan Prírodovedeckej fakulty UK v rokoch 1976-80.
Želania k jeho sedemdesiatinám, ktorých by sa bol dožil
15. decembra 1996, ostali nevyslovené. Zostávajú len spo
mienky na jeho 40-ročnú obetavú prácu pre rozvoj Univerzity Ko
menského, jej prírodovedeckej a neskôr matematicko-fyzikálnej
fakulty.
Po skončení štúdia fyziky na Prírodovedeckej fakulte UK v roku
1952 nastúpil na katedru fyziky, kde zakrátko vytvoril oddelenie
atómovej fyziky. Túto oblasť fyziky prednášal pre študentov fyzi
kálnych odborov. Sám sa zaoberal problematikou rádioaktivity
atmosféry, pochádzajúcej zo skúšok jadrových zbraní. V roku
1959 končili štúdium jeho prví diplomanti.
V osobe profesora Usačeva odchádza nestor slovenskej jadro
vej fyziky. Jeho meno zostane navždy spojené s katedrou jadro
vej fyziky, ktorej vznik pred 35 rokmi je z velkej časti jeho dielom.
Na jej čele stál plných 20 rokov a prispel nielen k započatiu vý
chovy jadrových fyzikov na Slovensku, ale položil i pevné zákla
dy jej personálneho i odborného rastu. Veríme, že tento jeho
pomník nikdy tráva nezarastie.
Dôležité miesto v práci prof. Usačeva zaujímala pedagogická
činnosť. Vychoval desiatky odborníkov, z ktorých sú dnes uzná
vané vedecké osobnosti. Plodná je i jeho vedeckovýskumná
činnosť. Bibliografia prof. Usačeva obsahuje 200 záznamov,
sú medzi nimi vysokoškolské učebnice, skriptá. množstvo
vedeckých prác publikovaných i prednesených na konferen
ciách, výskumných správ i popularizačných článkov Spočiatku
sa venoval štúdiu vlastností halogénových plynových GM počíta
čov, najvýznamnejší je však jeho prínos k rozvoju fyziky níz

nu a Lýbii zašli však príliš daleko Sankcie
by skôr mali uplatňovať voči Severnej
Kórei.
Po prednáške sa rozprúdila živá a zaují
mavá diskusia najmä zásluhou našei
významnej sinologičky - p Márie čarnogurskej
PhDr. Zuzana Ladzianska, CSc

kych aktivít. Z tejto oblastí je i je
ho doktorská dizertácia, ktorú
obhájil v roku 1977. Viedol mno
ho výskumných úloh, orientova
ných hlavne na výskum znečiste
nia životného prostredia rádionuklidmi.
Prof. Usačev dosiahol takmer
všetky ocenenia vedeckej i peda
gogickej práce. Bol členom vedec
kých rád a kolégií na fakulte. Univerzite Komenského, v Sloven
skej i československej akadémii vied. predsedom a členom ko
misií pre obhajoby kandidátskych a doktorských dizertačných
prác. Je držiteľom zlatej plakety SAV D štúra Za zásluhy o rozvoj
prírodných vied. Zlatej čestnej plakety SAV D llkoviča a medaily
J A Komenského. Dostalo sa mu i medzinárodného uznania
(pamätné medaily Akadémie vied ZSSR-Interkozmos a Spojené
ho ústavu jadrových výskumov Dubna)
Ako dekan prírodovedeckej fakulty stál v roku 1980 pri zrode
Matematicko-fyzikálnej fakulty UK Dlhé roky bol riaditeľom Usta
vu fyziky a biofyziky Univerzity Komenského Všade tu ostala
výrazná stopa po jeho práci
Na konci rady ocenení jeho dlhoročnei prace vysokoškolského
učiteľa je Pamätna zlatá medaila Matematicko-fyzikalnej fakulty
UK. ktorú pri príležitosti 35 výročia vzniku katediy jadrovei fyziky
MFF UK preberal prof Usačev v oktobri roku 1996 už v nemoc
nici Nikto z nás vtedy netušil, že čas už odmeriava posledné me
siace jeho životnej púte
Lúčime sa s profesorom Usačevom a spomíname
Doc. RNDr Martin Chudý. CSc
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A K O SA ŽIJE A ŠTUDUJE
V SLIPPERY ROCK
V rómcištudijných výmenných pobytov absolvovali Pavel Petrovié,
ш Н и м 4. roéňfk* M F F U K , O d b o r umetá l n u » l i e « n c i « , a Z u z a n a

M a t o v é , študentka A, ročníka FM UK, odbor zahraničný obchod,
zfcwný »»maattf n a unlvtneíte v Slippery Rock v USA. Kedže pravídato» a pútavo "mapovair domov avoja atáiltky a poatrahy, poiiadaH srna teh, aby ama mohli naJzauJímavaíiJe taatt x leh ttatov
uweiOÜ

Autori listov

Pavel Petrovič
22. septembra 1006
Ďakujeme za pozdravy z domoviny. Času nie
je vefa, ale vzhľadom na to. že som sa zames
tnal ako dozor v počítačových laboratóriách, na
poštu si vždy čas nájdem. Škola je už v plnom
prúde, systém výuky je tu síce značne odlišný
od nášho, ale život je zmena, takže to padlo
celkom dobre. Významná odlišnosť spočíva
v ovefa dôslednejšom vyžadovaní disciplíny
Všetky prednášky sú povinné. Prakticky neexis
tuje, že by niekto nemal úlohu. Vyžaduje sa in
tenzívnejšie štúdium počas semestra, kedy sa
koná väčšina skúšok a získavajú body na kredit
Skúškové obdobie na náš spôsob tu prakticky
nepoznajú. Celkovo sa to teda viac podobá náš
mu stredoškolskému, ako vysokoškolskému
stupňu, čo je podľa mi"ia aj správne, pretože ľu
dia v o veku 18-20 rokov ešte nie sú pripravení
a schopní študovať systémom našich vysokých
škôl Na strednú školu sa viac podobafú a) učeb
nice, ktoré sú písané na úrovni všeobecného
vzdelania. Ak si napríklad biológ zapíše predmet
Operačné systémy, a má o predmet záujem, tak
sa to z knihy bez problémov naučí. To je na dru
hej strane nevýhoda pre ľudí, ktorí sú v danej
oblasti dobre zorientovaní, pretože musia čítať
veľa strán balastu a omáčky okolo podstatných
faktov. Pre nás to však nie je až taká nevýhoda,
pretože sa zdokonaľujeme v čítaní a angličtine.
Ďalšia významná odlišnosť je v počte predme
tov, ktoré si možno zapísať. Väčšina predmetov
je za 3 kredity, pričom max. možný počet je 18
kreditov, t.j. 6 predmetov, čo zodpovedá zhruba
18 vyučovacím hodinám do týždňa. Z viacerých
predmetov máme tri 50-minútové hodiny týžden
ne (príp. dve 75-minútové), čo je fajn, pretože
čím častejšie sa niečomu človek venuje, tým lep
šie sa to nauč) (v našich podmienkach však, ked
študenti prichádzajú na hodinu často o 5-20 mi
nút neskôr, to nie je aplikovateľné). Aby som
uzavrel tento bleskový prehľad, spomeniem ešte
odlišnú štruktúru školy Nachádzajú sa tu síce
špecializované departmenty, ktoré ponúkajú jed
notlivé predmety a študenti si môžu určiť svoi
•major", t.j. odbor, ktorý študu|ú. Môžu ho aj
viackrát zmeniť, alebo si môžu zapísať ľubovoľný
predmet z ľubovoľného departmentu (niektoré
predmety však vyžadujú úspešné absolvovanie
určených predmetov). V praxi to znamená, že na
hodinách sa Öovek stretáva s kolegami s rozlič
ným zameraním. Môj rozvrh teda napríklad vyze
rá takto:
Machine Learning - 3 hodiny týždenne (zrejme
najlepší predmet, pretože sa v ňom študujú veci
z umelej inteligencie).
Operating Systems - 2 dlhšie hodiny týždenne
(je to síce opakovanie, ale mal by som výčitky,
keby som mal len jeden odborný predmet, na
viac sa tam dozviem všeličo nové a dávajú mi
zabrať s úlohami).
Learning - z dep of Psychology (zaoberáme
sa princípmi a rôznymi psychologickými aspektami učenia sa, čo je veľmi zaujímavé, pretože
umelá inteligencia má k psychológii dost blízko).
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College Writing I (predmet, ktorý musíme
brať povinne, učia nás slohovať po anglicky, uži
točné...),
German III (klasická nemčina, avšak som prek
vapený, ako sú Američania tvrdí na učenie |azykov. Postupuje sa tu pri ich výuke pomalšie
a mäkšie, naše jazykové školy a snád aj hodiny
cudzích jazykov na univerzite sú lepšie Nedo
statkom však je, že študenti u nás sú povinní ab
solvovať cudzie jazyky len dva roky.)
Tenis - hurá, konečne sa naučím aspoň trochu
hrať túto 'social game"! Takže som s rozvrhom
spokojný.
25. októbra 1006
O chviľu cestujem do Indiány (Univerzita Notre
Dame). Bude tam regionálne kolo programátor
skej súťaže ACM. Konečne navštívim щ inú inšti
túciu ako SRU! Inak medzi časom sme mali výlet
do Washingtonu, ktorý stál za to!
13. novembra 1006
Už sa ani nepamätám, kedy som sa naposled
ozval, nuž tak činím teraz V Notre Dame sme ur
putne bojovali, ale vybojovali len 25 pozíciu
zo 62, to sice neznie až tak zle, ale mohlo to
byť veru lepšie! To však vyžadovalo aj trochu
vyváženejšiu bojovú skupinu... Šokujúcich bolo
100 farebných grafických pracovných staníc
Sun, na ktorých sa súťažilo. Naša fakulta má
približne 10 čiernobielych, ku ktorým bežný štu
dent ani nemá prístup Pritom Computer Scien
ce dep. na Notre Dame University existuje len
pár rokov! Zdá sa, že ku koncu semestra sa
tu zrýchľuje tempo a všetci učitelia sa obávajú,
že študenti stratia dych, takže radšej navaľujú
úlohy a testy, kolko vládzu Napriek tomu by
som rád budúci týždeň navštívil konferenciu SuperComputing'96 v Pittsburgu. Táto krajina však
neuznáva iné dopravné prostriedky ako autá, lie
tadlá a kamióny, takže uvidím, ako sa tam dos
tanem.
22. novembra 1006
Konferencia SuperComputing'96 bola veľmi za
ujímavá. Zišli sa tam poprední odborníci a firmy
z oblasti paralelných a super rýchlych počítačov
a vedecké výskumné centrá prezentovali svoju
prácu Podarilo sa mi tam dostať ako 'Student
Volunteer", čo znamená, že som mal kontrolo
vať, ö d o miestnosti, kde prebiehali prednášky,
vchádzajú len ľudia, ktorí to majú zaplatené. Za
to mi prischla registrácia zadarmo a vypočul
som si prednášky o štandardne používaných
spôsoboch komunikácie paralelných procesov
a o úvode do paralelného programovania Na
viac som poznal Pittsburgh, takže to bol príjem
ný víkend
S. decembra 1006
Predchádzajúci víkend bol predĺžený, tzv
Thanksgiving break, škola a internáty boli zatvo
rené a tak som išiel na výlet do New Yorku
Okrem ohuruiúach mrakodrapov Manhattanu
a ostatných 'pamiatok' som zažil na spiatočnej
ceste menšiu nepříjemnost Autobus v |edne|
z dopravných zápch na diaľnici vypovedal služ

bu, vdaka čomu som v Pittsburghu zmeškal od
chod posledného autobusu do Slippery Rock
Po hodine a pol strávenei v kancelárii 'Customer
Service' mi zaplatili noc v hoteli a lístok na auto
bus na nasledujúc deň, ale ai tak som vynechal
mekoIVo vyučovacích hodin a prácu v knižnici,
kde sa naštastie našla náhrada
A ako vyzerá Slippery Rock' Je to malé mestečko bez jedinej krčmy, alkohol sa tu dá kúpit
len v jedinom obchode Okrem obchodu, benzí
novei pumpy, pizzerie McDonalds a banky tu
človek prakticky nič nená|de Funguje však
pravidelne študentské kino a občas sem prídu
významné osobnosti, umelo alebo súbory Nai
bližšia vačšia civilizácia je vzdialená desiatky mi),
takže vyše 7000 študentov nemá veľa príležitosti
na trávenie voľného času mimo campus, ktorý
žije tvopm uzavretým životom Je to pekné
miesto, v lete a na jeseň |e tu v okolí umelých
vodných nádrži a v parkoch s perfektne udržova
ným trávnikom veta vodného vtáctva a héodav
cov podobných našim veveričkám j e tu doeta
tok rôznych ihrísk na športovanie a ľvx>a sa tu
napríklad zdravia omnoho t a s t e t e ako u néa
SRU je známa tym že tu majú študentov z nat
väčšieho počtu krajín (okolo 70) Celková sta
rostlivosť o študenta je tu na kvalitatívne vyššej
úrovni ako u nás (zrejme aj preto, že sa tu za
štúdium platí). U nás sa r,a študenta podľa mňa
príliš často "kašle" a tento fakt je cítiť hlavne po
príchode zo strednei školy Na druhei strane je
pravda, že absolventi našich stredných škôl ma
jú lepšie vzdelanie ako americkí a tomu zodpo
vedá ai náročnosť a obsažnost výuky v prvých
ročníkoch našich vysokých škôl a amerických
colleges
Tento semester bol pre mňa skutočne vzácnou
skúsenostou a príležitostou a dakujem všetkým,
ktorí sa o ňu pričinili Verím, že v budúcnosti bu
de pobyt na zahraničných školách aspoň na
1 semester umožnený viacerým študentom UK.
pretože takúto skúsenost by mal absolvovat kaž
dý správny študent

Zuzana Jeloková
22. septembra 1996
Šťastne sme absolvovali aklimatizáciu a už sa
moríme v škole Zatiaľ, kým ešte nie sú testy, je
to celkom fajn Uvidíme neskôr. Je tu jedna za
ujímavosť, ktorá sa v našich krajoch n e v y s k y t u j ,
alebo ak, tak len veími zriedkavo... Študenti sa
tu začali učiť hneď v prvý deň. Najskôr som sa
len nechápavo pozerala, ale ked látky a úloh pri
búdalo a pribúdalo, začala som študovať aj ja.
Okrem toho som si už našla |0b - dishovanie
v dining hall, čo síce nie je príliš ducha povznášaiúce, ale pomôže to prežiť tieto americké po
mery Jedáleň je zorganizovaná tak, že je tam
viacero pultov, ako napr s cestovinami, pizzami,
salámami, syrmi, nápojmi, ovocím, zeleninou,
atd. Človek príde, vytiahne pri vchode ID kartu,
ktorú strčia d o počítača, a tým automaticky odráťa|ú príslušnú sumu, a potom si už môže vy
brať čokoľvek a byt tam akokoľvek dlho - samoz
rejme, že podľa toho Amíci aj vyzeraiú. Problém
je však v tom, že m y máme nárok len na 14 jedál
za týždeň plus $100 flexibilný fond na jeden se
mester, takže som nútená vynášať z jedálne po
tajomky jablká, čo je zakázané, alebo ostať cez
obed hladná V škole je to zatiaľ obstojné, snaži
la som sa vybrať si mierumilovných profesorov,
zdá sa však, že všetci sú príliš nároční V Book
store som stihla oplieskat za knižky doteraz asi
$200 Naučila som sa používať checking account
(vypisujem šeky, len to tak frčí) a dala som si
spraviť kreditnú kartu Na budúcu sobotu ideme
na výlet k Niagara Falls, už sa veľmi teším.
28. septembra 1996
V tom dining hallu to majú dobre prešpekulo
vané Nárok na jedno jedlo máme až p o odpra
covaní 5 hodín za sebou a oni prezieravo pride
ľujú služby tak, aby nepresiahli 4 hodiny Dnes
ráno som sa tu lopotila o d 6 00 Lúpala som vaicia - 388 ks. krájala paradajky, papriku, melóny
bolo to celkom O K až na to. že mám prsty
na ctmpr-campr a akosi mi stále uniká ten ospe
vovaný pocit z dobre vykonanej práce - asi sa už
profesionalizujem.
Výlet na Niagara Falls bol super. Počasie bolo
pod psa, stále pršalo a bola zima, ale stálo to za
to Navliekli nás d o pršiplášťov, prinútili vyzuť si
topánky a ponožky a obut plátené papuče, a
takto vyzbrojených nás povodili priamo popod
vodopády Takže potom nám už bolo úplne jed
no, či prší alebo nie, viac mokrí sme už byt ne
mohli.
2.októbra 1996
Ann Dayton (to je prof angličtiny, ktorá chodí
každé leto na Slovensko) ma zobrala ako ukáž
kový talizman d o |ednéht> retirement center
(americký dom dôchodcov), kde premietala slí
dy o Slovensku. Bolo to v podstate také maličké
dôchodcovské mestečko Tí, čo sa vedia o seba
postarať, býva|ú sami v o vlastných domčekoch
alebo apartmánoch, a tí, ktorí potrebujú osobit
nú starostlivosť, bývajú v apartment blocks Bolo
tam velmi príjemne a útulne - niečo ako hotel
Ked sme tam prišli, h n e d sa na mňa vrhlo zopár
tetušiek a na všeličo sa ma vypytovali Niektoré
mali rodičov z o Slovenska a vyzerali ako z roz
právky, a tak som prišla o niekolko suvenírov
24.októbra 1996
Testy som prežila šťastne a už sa teším na dalšie Zatiaľ mám všetky za A. dokonca prekoná
vam aj Amíkov - z International Management bo
lo len 6 A-čok (spomedzi 26 ľudí) a z College
Writing I sme boli len traja - ani jeden emeričan'
Akurát mi lezie na nervy, že ma volajú
"dželokouva"

Ešte sa pochválím: v dining halle sa o mňa trha|ú, lebo že vraj som hard worker, a chcú si ma
tam nechať doživotne. Vďaka tomu som už viac
krát suplovala v zeleninovom departmente, kam
študentov normálne nedávajú, a išla som si o ô
vyplakať, lebo mi dali čistiť za vrece abule Tiež
som vyrábala majonézové dressingy v o veľkom
a umelohmotné želatíny rozličných farieb a prí
šernej chuti (vyzerajú presne ako v Návštevní
koch).
Minulý víkend sa skončilo indiánske leto Vše
tky stromy boli multifarebné a bola to paráda žlté, hnedé, zelené, oranžové, červené - tie pre
vládali. lebo tu majú veľa červených javorov
Škoda len, že po daždi všetko opadalo Ale aj
tak je tu veľmi pekne
30. októbra 1996
Je to síce čudné, ale dishovanie v Dining halle
ma začína celkom baviť. Dokonca som sa fjristihla, že k e d vidím pri okienku hŕbu nôh, tak na
miesto lamentovania a kričania o pomoc mám
celkom radosť. V sobotu sme išli na výlet d o
Ornish country. Zopár basic facts: Omish-ovia
pochádzajú pravdepodobne z Nemecka a veľmi
sa odlišujú o d ostatných Američanov. Sú to
väčšinou farmári, rezbári, kováči. 2eny váčšinou
ŠIJÚ quiltové prikrývky a starajú sa o rodinu. Od
mietajú používať akékoľvek elekťncké spotrebi
če, chodia oblečení ako pred sto rokmi - čepce,
zástery, jazdia na buggies - bričky ťahané koň
mi Majú osobitné školy. Chodia tam len 8 ro
kov, lebo sú presvedčení, že sa za ten čas na
učia všetko, čo potrebujú k životu. Odmietajú sa
fotografovať, lebo to považujú za preukaz pýchy.
ŽIJÚ jednoduchým spôsobom života, lebo si
myslia, že materiálne statky odlučujú človeka o d
Boha Sú veľmi skromní, pracovití a prívetiví' Ich
domy rozpoznal na dialku o d ostatných podľa
bledomodro natretých dverí

hallu boli vyobliekané za strigy, víly, čarodejky niektoré vyzerali dokonca ešte lepšie ako v sku
točnosti Jedáleň bola vyzdobená tekvicami
a rôznymi príšerami, a aby to bolo ešte
'strašidelnejšie', zhasli svetlé.
20. novembra 1996
Dnes večer hráme volejbalový zápas Je to za
sa Paľov výmysel, zorganizoval slovensko-ukrajinsko-francúzske družstvo. Pôvodne nám n^x>voríl, že si len tak zahráme Teraz vysvitlo, že ide
o ligu Problém je v tom, že a s dvaja Öenovia
nášho "internacionálneho" teamu (mimochodom
- voláme sa Pobjedim) nikdy volejbal nehrali
a ten zvyšok sú všetci amatéri
21. novembra 1996
Hrdinsky sme prehrali. Ale aspoň sme Amíkov
potešili. Boli skutočne nadšení našim nezvyčaj
ným internacionálnym štýlom a pravidlami hry!
V nedeľu hráme dalšie tn zápasy.
V sobotu Ann Dayton zorganizovala našu slo
venskú čeľaď a vybrali sme sa d o Grove City po
zerať T r a v e l o g about Czechoslovakia' - taký
cestopis, ktorý nakrútil jeden Amík (predkov mal
z východného Slovenska) Na moje počudova
nie to bolo ozaj cool (až na to. že zábery Vyso
kých Tatier sprevádzala česká hymna). Na druhý
deň v nedeľu ma A n n pozvala d o ich churchu na
tzv. "alternative Christmas". Predávali tam všelija
ké vianočné ozdoby a darčeky Okrem toho tam
mali akciu na podporu rôznych misijných projek
tov - človek prišiel, vybral si z ponuky (napr kra
va pre jednu rodinu v Tanzánii, $30 na zakúpe
nie vozíčkov pre deti v Bosne, . ), zaplatil a dos
tal vianočný pozdrav, kam napísal napr "Drahá
teta Hortenzia, v Tvojom mene som poslal jednu
kravu d o Tanzánie Dúfam, že sa Ti tento darček
páči Prajem T i veselé Vianoce " A chudera teta
Hortenzia obíde naprázdno

4. novembra 1996
Všetci sme živí а zdraví V piatok varíme
kapustnicu na International Dinner Kto vie, b
budeme živí a zdraví' aj polom Počula som, že
niektorí ázijskí a africkí internacionálních majú na
pláne červíkové a chrobákové pochúťky Mňam.
už sa teším.

24. novembra 1996
Dnes som prepásla svo|U životnú šancu Od
mietla som totiž ponuku na sobáš s jedným
pekárom z dininghallu (okolo šťyndsať rokov.
155 cm. velký pupok) T o je ale škoda! U ž nám
nebude nosiť koláčiky d o nášho salad depar
tmentu 1

Halloween bol cool. Mali sme special Hallowe
en dinner a všetky moje známe tetušky z dining

Dobrá správa cez Thanksgiving idem d o N Y '
Už sa veľmi teším 1
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Čím pevnejšie...

POZDRAV Z A R I Z O N Y
Náhodou som naďabil n a V a š u stranu (ide o
K a š e slová, elektronické spravodajstvo katedry
žurnalistiky zo Slovenska n a Internete — pozn.
red.)a pokladám ju za velmi informatívnu.
Naozaj sa m i dobre čítalo o súčasných udalos
tiach a novinkách n a Slovensku. Prekvapilo ка,
že celkom dobre rozumiem p o slovensky.
Narodil som sa v USA. M o j a matka je Polka a
otec napoly Poliak a napoly Slovák. S polšti
nou som sa stretával o d útleho veku, takže u ž
v mladosti som ju zvládol. N a niektorých
našich rodinných stretnutiach ale a j v domác
nostiach mojich slovenskýah priatelov som sa
často stretával so slovenčinou, nikdy som sa
ju však nenaučil a ani som nemal šťastie
stretnúť sa s ňou v pisanej podobe. Prosím,
verte, b o l som šťastný, k e d som mohol č í t a ť
V a š e články.
Pomaly som v slovenčine rozumel viac a viac.
Mám velký záujem n a u č i ť sa aj rozprávať. Podia
m ň a je slovenčina krásna a m á velkú zásobu
slov. Kedže žijem v arizonskom Phoenixe - inak
velmi modernom a vlastne novom meste - len
velmi ťažko nachádzam knihy n a samo štúdium
slovenčiny a je takmer nemožné n á j s ť kolégium
či univerzitu, k d e sa slovenčina učí.
Pošťastilo sa m i o b j a v i ť magnetofónovú pásku
s velmi dobre zinštrumentalizovanými a pre
krásne naspievanými koledami v slovenčine.
Páska m á názov V Nazareti zacvila lelija. T i e
piesne sa m i ohromne páčia.
N a b u d ú c e leto, k e d navštívia príbuzných
v Polsku, plánujem p o b u d n ú ť aj n a Slovensku.
Zábery z Bratislavy m i vyrážajú dych a naozaj
sa teším n a chvílu, keď spoznám V a š e hlavné
mesto osobne a n i e iba z fotografií.
Vytrvajte v o svojej vynikájúaej práci a ďalej
šírte informácie a správy o Slovensku. Nech sú
V a š e Vianoce mierové, šťastné a láskyplné.
Úprimne
^

Kazimierz Niezgoda
StoLat388aol. c o m J

Je všeobecne známe, že
ľudská túžba je často nevy
spytateľná. Ak som bohatý,
chcem byť bohatší, ak som
mocný, chcem sa stať ešte
mocnejší. Ak sa mi raz podarí
osedlať koňa, chcem zobrať
do rúk i opraty, ktoré podľa po
treby pritiahnem alebo uvoľ
ním. Ako ináč by som sa v sed
le udržal?
Podobným spôsobom vyrie
šila problém aj NR SR, ked'
koncom októbra po opätov
nom prerokovaní prijala dis
kutabilný Zákon o vysokých
školách a Zákon o zmenách
názvov niektorých V š .
Týmto zákonom okllešťuje
slobodné právomoci slobod

ného zastupiteľstva a koniec•koncovi samotné vysoké školy
tým, žeautomómne právomoci
presúva do kompetencie Mi
nisterstva školstva.
Ministerstvo bude odteraz
zákonne koordinovať a v ne
poslednom rade predovšet
k ý m riadiť činnosť kedysi
autonómnych inštitúcii.
Naozaj, v sedle sa dá udržať
iba prezieravým popuštěním
alebo pritiahnutím uzdy. Ne
treba však zabudnúť, že ak sa
uzda pritiahne priveľmi, kôň
zaerdžl, vzoprie sa a jazdec
padá - zvyčajne na zem. Verte
mi, ten osudný pád nebýva
vždy najšťastnejší.

H

Dočasná pauza
Mnohí minuloroční absolventi
stredných škôl so sklamaním
zistili, že atraktívne štúdium
žurnalistiky v kombinácii s potttológiou sa na FiF UK neotvára
Neostalo Im nič Iné, ako počkaf
ešte jeden rok. Opáľ sa ne
dočkali ...
Prekvapenie prerástlo až do
obavy, že kombinácia, o ktorú bol
obrovský záujem, ktosi už de
finitívne zrušil.
Takéto obavy však svorne od
mietajú vedúci oboch katedier. Ako
uviedol prof. Juraj Vojtek, vedúci
katedry žurnalistiky, dočasný
problém vznikol, ked partnerská
katedra vyslovila podmienku, ž e
diplomovým predmetom musí byť
politológia, čo by obmedzovalo
študentov, inklinujúcich viac k žur

nalistike Prof Miroslav Kusý.
vedúd katedry роМоМди. potvrdí,
že je pripravený na daifcu spolu
prácu a nebráni sa mocMovaniu
vzájomných požiadaviek Prtznai.
že on sám me je autorom probttmovej podmienky
V tomto rofcu nedala katedra politológie návrh na obnovenie kom
binácie len z dôvodu overenia si
funkčnosti iných kombinácii
Rovnako nezaháľala ani kated
ra žurnalistiky, ktorá tiež skúša
spoluprácu s viacerými odbormi.
Vedúci oboch katedier nás však
uistili, že nerozmýšľajú o likvidácii
kombinácie žumalistika-politológia, ale práve naopak, majú
úprimný záujem na jej dalšom
rozvoji.
-kb-

M ô jn á z o r ,

Slovenský regres
Na Slovensku sa skončil rok 1996. Je se
dem rokov po .zamatovej" revolúcii a vyhlá
senia mocenského establišmentu, dvíhajúce
varovný prst nad študentmi, intelektuálmi,
umelcami a ostentatívne poukazujúc na
vnútorného nepriateľa v podobe politickej
opozície, sa stali bežnými. Bežnými pre ob
čana, bežnými pre aroganciu moci osem
desiatich dvoch.
O jej vrcholnej forme svedči opätovné
schvaľovanie kontroverzných zákonov, okrem
iného novely vysokoškolského zákona, proti
zneniu ktorej protestovala drvivá väčšina
akademickej obce, poukazujúc na porušovanie

autonómneho statusu vysokých škôl a univer
zít, zasahovanie do právomoci akademických
orgánov a spochybňovanie suverenity
udeľovania akademických titulov. V tomto
prípade, ako v mnohých iných, to bol hlas
volajúceho na púšti.
Zákon reciprocity však platil aj v tejto šacho
vej partii moci. Na ľahu boli pešiaci. Reakcia
študentov prišla. S kritikom po funuse. Už len
v podobe alegorického pochovania aka
demických slobôd, paradoxne pár metrov od
úradu tých, ktorí sú za vzniknutý status quo
zodpovední Študenti zlyhali a stále zlyhávajú
Stratili vplyv na politickú sféru, ktorý si vydobyli

v novembrových udalostiach 1989 A z apatie
ich ako-tak prebrala až konfrontácia s tvrdou
realitou dopadu čerstvo prijatej zákonnej novely
Napriek tomu, metronóm politickej každo
dennosti zvýšil svoje kmitočty.
študenti sa stali zo dňa na deň nepohodlnými
a zneužívanými na .súkromné ciele" Mocenská
paranoja však išla dalej Obvinila politickú
opozíciu z vnášania politiky na akademickú
pôdu Súčasná vládna garnitúra sa nemusí
obávať radikalizácie revolučnej nálady v radoch
Studentstva. Výstražné stretnutie sa skončilo a
študenti sa spokojne vracajú do putík, kde sa
pri krčmových debatách naivne domnievajú, že
riešia problémy
Marianna Opatovská

Túto stranu pripravili študenti katedry žurnalistiky FiF UK pod vedením Nataše Grumelovej

