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NASA UNIVERZITA
NOVÉNO REKTORA UK
V reprezentačných priestoroch prezidentského paláca
v y m e n o v a l d ň a 3 1 . j a n u á r a 1997 v p o p o l u d ň a j š í c h
hodinách prezident Slovenskej republiky M. K o v á č
ô s m i c h n o v ý c h rektorov s l o v e n s k ý c h v y s o k ý c h škôl,
m e d z i n i m i a j n o v é h o rektora Univerzity K o m e n s k é h o
v Bratislave

prof. Ing. Ferdinanda Devínskeho, DrSc.
Na slávnostnom akte bola prítomná manželka prezidenta,
Ministerstvo školstva SR zastupovali prof. J. Kačala, predseda
Akreditačnej komisie vlády SR, doc. M. Tolnay. riaditeľ sekcie vy
sokých škôl a P. Plavčan.
V príhovore prezident republiky zdôraznil zodpovednosť vyso
kých škôl nielen za kvalitu odbornej prípravy, ale aj ich poslanie
pri formovaní občianskeho zmýšľania mladej generácie a osvojo
vaní si nových civilizačných hodnôt.
Za Ministerstvo školstva SR pozdravil nových rektorov doc.
M. Tolnay. V mene novovymenovaných rektorov vystúpil doc. Hudoba, rektor STU, poďakoval za prejavenú dôveru a uviedol, že
prítomní noví rektori, ktorí reprezentujú 55% vysokoškolských štu
dentov a polovicu všetkých pracovníkov slovenských vysokých
škôl, si uvedomujú svoj diel zodpovednosti za budúcnosť celého
slovenského vysokého školstva. Zdôraznil, že napriek veľmi ťaž
kým podmienkam darí sa vysokým školám plniť úlohy, ktoré od
nich spoločnosť očakáva a ubezpečil, že i nadalej budú vyvíjať
maximálne úsilie pre šírenie dobrého mena nášho vysokého škol
stva doma i v zahraničí.
ah)
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Vo svojich funkciách sa budete musieť rozhodnut, 6 svoje sily
odovzdáte do služieb neodvratného pohybu, alebo sa radšej nestran
ne budete pozerat na vývoj udalosti vo viere, že tým najlepšie ochrání
te vysokú školu, ktorá Vám bola zverená Predovšetkým mám na
mysli hodnotové posuny, ktoré prebiehajú v ráma celkovei kultúrnei
zmeny aj inde vo svete. Nie je to len otázka ekologtzáae & technologizácie výrob, služieb, й iných ônností, ale aj ich ekonomizácia
a humanizácia. A tu si musíme položiť niekolko otázok. Sú naše
vysoké školy pri preberaní nových vedeckých objavov, technických
vynálezov a moderných technológií pre mladú generáciu aj bránou
osvojovania nových civilizačných hodnôt? Vedieme mladú generáciu
k tomu, aby sa sama dokázala orientovať vo svete účelov a významov
týchto nových vecí? Budúcnosť sa dnes tvorí a do velkej miery
vzniká práve na pôde vysokých škôl, tam sa utvára jej hodnotový
základ. S tým súvisí významná úloha vysokých škôl v hodnotovej
prestavbe spoločnosti, ktorá sa od vášho vymenovania bude uskutoč
ňovať pod vaším vedením. To bude hlavná ťarcha vašej rektorskej
zodpovednosti, prečnievajúca ponad existenčné starosti inštitúcie,
vedeckú prácu, reprezentačné povinnosti ô posudzovanie bilančných
správ
Z príhovoru prezidenta SR M. Kováča

Na aktuálnu tému
Štatistické údaje za celý rok 1996 budú
Je druhá polovica funkčného obdobia
vlády a z tohoto pohľadu je potrebné
spracované až koncom februára, propor
pozrieť sa na plnenie jej Programového
cionálne rozdelenie medzi jednotlivými revyhlásenia v tej časti, ktorá sa nás existen
zortami (odvetviami) sa však nezmení, tak
čne dotýka - mzdy v školstve. Zaostáva
ako sa okrem malých presunov nemení od
nie úrovne miezd pracovníkov rezortu
roku 1990.
školstva i dynamiky ich rastu
oproti mzdám v podnikateľ
skej i nepodnikateľskej sfére
vláda SR vo svojom Progra
movom vyhlásení prisľúbila
riešiť vypracovaním harmono
gramu v spolupráci s odbor
mi, ktorý stanoví postup v tejto
oblasti. Vypracovaním harmo
nogramu vláda SR poverila
RNDr. Milan Vachula
MŠ SR v spolupráci s Odbo
podpredseda
rovým zväzom pracovníkov
školstva a vedy na Slovensku
Odborového zväzu pracovníkov školstva a
(ďalej len O Z P SaV). Podľa
na Slovensku
uznesení vlády SR č. 667
z 5. 9. 1995 a č.100 zo
6. 2. 1996 malo MŠ SR harmo
nogram predložiť na rokovanie vlády do
Čo čaká vysoké školy v tomto
31. 3. 1996, čo ministerstvo splnilo. Vláda
roku?
však harmonogram doteraz neprerokova
la. Chcem zdôrazniť, že harmonogram po
Podlá zákona NR SR č. 386/1996 Z.z.
žadoval za ťažiskový rast tarifných platov
o štátnom rozpočte budú v tomto roku
pracovníkov rezortu školstva, samozrejme
takéto úpravy:
i pracovníkov § 2001. OZ PŠaV pokladá ta
rifný rast platov za jednu z najvýznamnej
- od 1.S.1997 úprava tarifných platov
ších priorft rezortu školstva.
pedagogických pracovníkov o 10 4 ,
- od 1.7.1997 úprava tarifných platov
Školstvo, vysoké školy obzvlášť, majú
nepedagogických pracovníkovo 7 V
najvyšší koeficient vzdelanosti svojich pra
covníkov a zároveň najvyšší podiel pracov
Napriek tomu, že v návrhu štátneho roz
níkov s vysokoškolským vzdelaním.
počtu sa uvádzal 2%-ný nárast mzdových
Tieto atribúty však nevyjadruje úroveň
prostriedkov pre pohyblivú časť mzdy,
miezd v jednotlivých rezortoch, ako sú gra
schválený rozpočet s touto úpravou ne
ficky vyjadrené na obr.1. Priemerná mzda
počíta. Čiže v celoročnom náraste je to
v hospodárstve SR k 30. 9. 1996 bola
5,83% pre pedagogických a 3,5% pre ne
7 708.-Sk, jednotlivým stĺpcom odpovedajú
pedagogických pracovníkov. A j pri dekla
nasledovné rezorty (odvetvia):
rovanej inflácii cca 6% to znamená opätov
1 - Poľnohospodárstvo
ný pokles reálnych miezd. Od roku 1989
2 - Ťažba nerastných surovín
vzrástli spotrebiteľské ceny o 316,1%
3 - Priemyselná výroba
(k 30. 9. 1996) a nominálne mzdy za toto
4 - Výroba a rozvod elektriny, plynu
5 - Stavebníctvo
obdobie o 242,3%. Preto OZ PšaV navrhu
6 - Obchod, služby
je riešiť toto zaostávanie aj formou ďalších
7 - Hotely, reštaurácie
platov.
Rozpočtová sféra má v SR 281 500 za
8 - Doprava, spoje
mestnancov, bez ozbrojených zložiek, ale
9 - Peňažníctvo, poisťovníctvo
vrátane ústavných činiteľov. Z toho v rezor
10 - Obchodné služby, výskum
te školstva pracuje cca 169 000 zames
11 - Verejná správa a obrana
tnancov a na vysokých školách 20 000
12 - Školstvo
13 - Vysoké školy
zamestnancov. Úprava pre 13. plat by si
14 - Zdravotníctvo, sociálna starostlivosť
z rozpočtu vyžiadala cca 2 mld. Sk pre ce
15 - Ostatné verejné služby
lú rozpočtovú sféru, cca 1 mld. Sk pre

školstvo, alebo cca 180 mil. Sk pre vysoké
školy. Argument, že ministerstvo financií
nemá peniaze pre takéto zvýšenie, možno
považovať za účelový, lebo takéto rozhod
nutie sa musí prijať z úrovne vlády a paria
mentu. Pri rokovaniach predstaviteľov KOZ
i O Z PŠaV odznievali z vládnej
strany argumenty, že zvýšenie
platov presadzujú iba odbo
rárski bossovia, zamestnanci
sú s platmi spokojní Argu
menty, že neučitelia na VŠ
majú priemernú mzdu cca
6 000 Sk a sú medzi nimi i vy
nikajúci odborníci s vysoko
školským vzdelaním, sa ne
ujali. Rovnako ako tie. že vy
sokoškolský
profesor
má
vady
menšiu mzdu ako jeho štu
dent po nástupe do peňažníc
tva. či justície. A j preto na
podnet základných odboro
vých organizácií, najma zo
stredných škôl. zorganizoval OZ PSaV petí
ciu. ktorú podpísalo cca 87 000 zames
tnancov školstva Ako je už zvykom, vláda
doteraz (2 mesiace po odoslaní prvých pe
tícií) neodpovedala
Túto situáciu však nemožno nešiť tak. že
jednotlivé štruktúry vysokoškolskei komu
nity sa budu obviňovat z neschopnosti
a zlyhania
to je presne oefom 'druhei
stran/ Treba si uvedomiť, že štát je vtast
ne 'zamestnávateľom" v rozpočtových o«
ganizáciach Cez znaďovateta
M š SR
prideľuje rozpočet jednotlivým vysokym
školám a priamo riadeným organizáciám
A rozpočet je treba zvýšiť aspoň o tie po
ložky, ktoré štát zvýšil svojimi legislatívny
mi úpravami - napr. pre tento rok vzrástli
ceny energií, príspevky na stravovanie za
mestnancov a pod. Keď sa to nedeje, treba
sa aspoň pýtať kompetentných, trebárs aj
petičnou formou.
OZ PŠaV vyhodnotí výsledky petičnej ak
cie aj reakcie adresáta. Informáciu poskyt
neme v najbližšom čísle Našej univerzity

POTREBUJEME PETÍCIE,
ABY SA ZVÝŠILI MZDY V ŠKOLSTVE?

Prezidentská medaila
pre profesora Kusého
Zlatú pamätnú medailu prezidenta
Maďarskej republiky Arpáda Gôncza
odovzdal 16. januára 1997 vedúcemu
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katedry politológie FIF UK a vedúce

12000

mu katedry UNESCO pre ľudské prá

11000

va prof. Miroslavovi Kusému, mimo
riadny a splnomocnený velvyslanec
Maďarske| republiky v SR Jenô Bo
ro«.

Ocenenie

prof.

Kusý

dostal

za celoživotnú angažovanú odbornú
a vedeckú činnosť.
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Univerzita Komenského ďakuje Bratislave
Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady UK dňa 27. januára 1997 odovzdal
rektor UK prof. Švec diplomy 26 novým absolventom postgraduálneho štúdia,
25 kandidátom vied, 1 doktorovi vied a a dekréty 28 novým docentom UK.
Slávnostné stretnutie vedec
kej obce univerzity bolo záro
veň príležitosťou k vyjadreniu
vdáky univerzity mestu Brati
slava za doterajšiu spoluprá
cu.
Pamätnú zlatú medailu UK
udelil rektor UK prof. Švec pri
mátorovi hlavného mesta SR
Bratislavy Petrovi Kresánkovi
za významný prínos pri rozvoji
spolupráce Univerzity Komen
ského a mesta Bratislavy. Uni
verzita Komenského oceňuje
hlavne skutočnosť, že Bratislava
vytvára priaznivé a dôstojné
prostredie pre rozvoj jej vzdelá
vacej, bádateľskej a kultúrnospoločenskej činnosti a v zmysle starých univerzitných tradícií je aj starostlivým hostite
ľom pre všetkých, ktorí prišli k nám načerpať nové vedomosti a skúsenosti.
Súčasne Pamätnú medailu UK obdržali:
Ing. Richard Volek - starosta mestskej časti Bratislava-Ružinov,
Ing. Richard Frimmel - starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,
Ing. Bystrík Hollý - starosta mestskej časti Bratislava-Karlova Ves,
Ing. Vladimír Bajan - starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka,
Andrej Ďurkovský - starosta Miestneho úradu Bratislava-Staré Mesto
ako výraz ocenenia spolupráce Univerzity Komenského a týchto mestských častí,
v ktorých je lokalizovaných velké množstvo univerzitných zariadení.
(jh)

Rokovalo
Kolégium rektora UK
Na
riadnom zasadnutí sa dňa
27.1.1997 zfélo Kolégium rektora UK.
Ako hoste sa na (okovaní z ú č a s t n i prof.
1 Kačafa, predseda Akreditačnej komisie
vlády SR a prof. M. Mělník, čten predsed
níctva komisie. Prítomní boli aj novozvole
ní dekani fakúlt UK, V úyode rokován«
členovia kolégia vyslovili vážne znepoko
jenie nad vývojom situácie s menovaním
nového rektora UK, kerfže niekoíko dní
pred začiatkom funkčného obdobia nové
ho rektora nedostala eSte Kancelária pre
zidenta SR z Ministerstva školstva SR ná
vrh n a jeho vymenovanie Po obsiahle]
diskusii Kolégium rektora U K odporučte
yyčkaí d o zasadnutia Akademického se
nátu UK dňa 29. 1. 1997 a tfttéie kroky
prispôsobiť aktuálnemu vývoju situácie
Ďalej sa kolégium zaoberalo prípravou
kritérií fakúlt UK pre habilitácie docentov
a menovanie profesorov, ktorých koneč
né znenie prerokuje Vedecká rada UK
vo februáň 1997. Predmetom r o k o v á n «
kolégia bol tiež Návrh kritérií ročného roz
delenia rozpočtových prostriedkov UK
pre rok iô97 ; ktorý členovia kolégia
sctvvára s menšími pripomienkami. Oso
bitne prijali tá ČASÍ kritérií, ktorá navrhuje
vyčlenit v rámci bežných výdavkov z ob
jemu finančných prostriedkov určených
ako rezerva na havárie a nepredvíoatefrié
udalostt 1£Гь na podporu vedeckých pro
jektov mladých zamestnancov UK Ta*
tiež suhiasth. aby nevyčerpaná rezerva
kapitálových výdavkov k 15-9 1997, ur
čená na havarijné a nepředvídatelné uda
losti, bola použitá na modernizáciu vybra
ných zariadení siete IKS jednotlivých
súčasti a UK. Na záver vyslovili súhlas
s úpravou diplomov a iných dokladov
o absolvovaní UK v zmysfe novely zákona
o vysokých školách f 72,«0Z b
{jh}

Zo zasadnutia
Akademického senátu
UK
Úspech LF UK na výstave NOVTECH 96
Na 5. ročníku výstavy NOVTECH 96 v novembri minulého roka v Žiline sa so samostat
nou expozíciou zúčastnila aj Lekárska fakulta UK. Vlastné stánky na výstave mali aj dalšie
fakulty UK - farmaceutická, matematicko-fyzikálna a prírodovedecká.
Okrem vystavených materiálov sa LF U K
na výstave prezentovala aj v rámci seminára
a workshopu Výskum a v ý v o j pre prax, ktorý
bol súčasťou výstavy Za vystavený súbor
získala od Slovenskej asociácie strojných
inžinierov a Nadácie pre kvalitu a inová
ciu "Čestné uznanie" v súťaži o najlepšie
vyriešený výskumno-vývojový problém.
Pri záverečnom hodnotení odborná porota
i zástupcovia Ministerstva školstva S R vyso
ko ocenili účasť Univerzity Komenského na
tomto vedecko-odbornom podujatí, urče
nom predovšetkým technicky orientovaným
vysokým školám a podnikom

A k o sa po skončení výstavy vyjadril
dekan
LF UK prof. Mráz, prínos účasti UK na podu
jatiach podobného zamerania je neoddiskuto
vatelný, a to nielen z pohľadu zlepšenia
a urýchlenia priamych kontaktov výskum-výroba, ale i z hľadiska perspektívnych možností
získať napríklad sponzorstvo solventných pod
nikov pre vlastnú pedagogiku Takéto smery
rozvíjania tvorivosti učiteľov, vedeckých pra
covníkov aj študentov b y bolo potrebné na UK
osobitne oceniť a podporiť, pretože pomáhajú
šíriť dobré meno univerzity a upevňovat jej
postavenie doma i v zahraničí

üb)

Akademicky senát UK, ktorý zasadal
dňa 2d. 1. 1997 za prítomnosti vedenia
UK. sa taktiež zaoberal situáciou v súvis
losti s menovaním nového rektora UK
Keďže už mal tnioimáoe o tom. že návrhy
na vymenovanie nových rektorov MŠ SR
postupuje Kancefatii prezidenta SR. ne
prijal v tejto súvislosti žiadne uznesená
iba upozornil na neadekvátne vyvoláván*;
obáv a napália v akademickej obci.
Ďalej prerokoval navrtí fektoia UK na
menovanie doc PhOr Antona G a j d o š
QiSc., za nadrteía Ústavu jazykovej a oo
bomej pttpravy zahraničných štuaento\
UK. Taktiež odpoiučil návih lektora UK
na zriadenie Centta eutopskych štitcui
UK ako súčasti UK bez piavnej subjek! >.
ty. Návrh kritérií ročného rozdweoia
rozpočtových prostriedkov UK pi e tok
t ô ô ľ schválil senát s dtotv»ými рг>г-ч
mienkami,
(jh)

3

INAUGURÁCIA NOVÉHO DEKANA
LEKÁRSKEJ FAKULTY UK
V Aute Univerzity Komenského sa dňa 28. januára 1997 uskutočnila slávnostné
Inaugurácia nového dekana LF UK prof. MUDr. Ivana Ďurlta, DrSc. Inaugurácie
sa okrem predstavítefbv akademickej obce zúčastnil aj predseda NR SR Ivan Gaéparovíô, členovia diplomatického zboru a riaditelia bratislavských nemocníc
Prof. I. Ckirlša zvolil Akademický senát LF UK s jednoznačnou podporou vo vše
tkých komorách senátu v tajnom hlasovaní v novembri 199« ne trojročné obdobie.
Na post dekana nastúpil prof. Ďuriš 1 februára 1997, ketř v tejto funkcii vystriedal
prof. Petra Mráza.

Prof. MUDr. Ivan Ďuriš, DrSc., sa narodil
29. marca 1933 v Bratislave. Lekársku fakul
tu UK absolvoval v roku 1957, atestoval z in
ternej mediány I. a II. stupňa. Doktorskú di
zertačnú prácu obhájil v roku 1986. Venoval
sa štúdiu predrakovinových stavov. Jeho
práca bola ocenená medailou National Can
cer Center v Tokiu v roku 1978 a v roku
1983 získal Dérerovu cenu.
Prof. Ďuriš je členom International Study
Group on Gastric Cancer, členom Výboru
pre postgraduálnu výchovu Gastrosurgical
Club, stálym delegátom Forum of National
Medical Societies, äenom Výboru Európ
skej federácie internej mediány, predsedom
Slovenskej intemistickej spoločnosti a pred
nostom I. internej kliniky LF UK.

'Rozpočet univerzity je krátený o desať
percent a za takýchto okolnosti bude veľmi
obtiažne udržať terajšiu úroveň fakulty,' po
vedal po slávnosti novinárom novozvolený
dekan 'Keď nezískame dostatočný počet
sponzorov, bude musieť lekárska fakulta
nutne zľaviť zo svojich požiadaviek,' dodal.
Podľa jeho slov lekárska fakulta sa bude
orientovať predovšetkým na výchovu leká
rov so všeobecným vzdelaním, ktorí by sa
mohli uplatniť skutočne podľa potrieb pra
xe. 'Podstatne sa zníži počet poslucháčov
na všetkých lekárskych fakultách, avšak ne
prestaneme zdôrazňovať, že u nás nie /e
nadbytok lekárov. Počtom lekárov na počet
obyvateľov sa pohybujeme približne v stre
de európskej úrovne, čo je odlišné od Eu
rópy, je rozmiestnenie lekárov Vo váčšme
európskych štátov je podstatne mene/ leká
rov v nemocniciach a viacej v primárne/ sta

rostlivosti, tzv rodinných, všeobecných le
károv. Výuka týchto lekárov bude musieť byt
podstatne má ako doteraz, pretože musia
mať oveľa širšie vzdelanie A to /e pre nás
velká úloha, pretože doteraz sme vychová
vali prevažne špecialistov ' Na otázku novi
nárov ohľadne počtu študentov, ktorí budú
prijímaní v tomto roku, prof. Ďuriš uviedol,
že všetky tri lekárske fakulty na Slovensku
príjmu približne 600 nových študentov, čo
je o 200 - 300 menej ako vlani 'Za na/váž
nejši súčasný problém považu/em rozdiel
medzi odmeňovaním lekárov v školstve a
odmeňovaním lekárov v zdravotníctve Zvý
šenie platov lekárov v zdravotníctve o 20 %
sa netýka lekárov v školstve Už i teraz sa
pre/avu/e únik lekárov z školstva do zdravot
níctva,' zdôraznil na záver rozhovoru novy
dekan Lekárskej fakulty UK prof Ďuriš

Oh)

Doc. Karol RYBÁRIK prevzal štátne vyznamenanie
Medzi siedmimi ocenenými, ktorým prezident SR M. Kováč odovzdal v januári pri príležitosti Dňa vzniku SR štátne vyzname
nanie, bol i pedagóg a právny expert, riaditeľ Ústavu medzinárodných vzťahov PRAF UK - doc. JUDr. Karol Rybárik, CSc.
Za významné zásluhy o rozvoj slovenskej diplomacie prevzal z rúk prezidenta Pribinov kríž II. triedy.

• Pán riaditeľ, čo znamená pre Vás osobne
a pre Váš ústav toto vyznamenanie?
- Pre mňa osobne to znamená velkú česť, lebo
vôbec po prvýkrát v mojej celoživotnej kariére sa
mi dostáva takej mimoriadnej pocty. Nikdy som
zatiaľ neobdržal žiadne vyznamenanie, žiadnu
poctu, až teraz, kedy sa pomaly dožívam 80 rokov.
Považujem to za ocenenie môjho poctivého celoži
votného snaženia a prežívam vnútorné uspokojenie,
že to, čo som robil, malo nejaký zmysel, a že to
našlo odozvu u slušných ľudí. Toto vyznamenanie
vyjadruje tiež uznanie mojej práce, ktorú vykonávam
v oblasti výchovy mladých slovenských diplomatov.
O diplomaciu som sa začal zaujímať už počas štúdií
na Právnickej fakulte UK, absolvoval som aj Konzulárnu akadé
miu vo Viedni, v diplomatickej praxi mi však bolo dovolené
pracovat iba do roku 1950. K nej, ako k svojej celoživotnej
láske, som sa mohol vrátiť až v roku 1990, kedy som sa stal
riaditeľom tohto ústavu. Odvtedy budujem tento ústav, ktorému,
prostredníctvom mojej osoby, sa dostalo tak vysokého uznania
• Domnievate sa, že toto vyznamenanie ešte viac upevní
pozíciu Vášho ústavu pri výchove mladých diplomatov?
- Verím, že áno. Nikdy sme náš ústav široko nepropagovali. Iba
hneď od jeho vzniku sme statočne vykonávali svoju prácu a tá
nám priniesla aj spoločenské uznanie. I keď viem, že nie všade,
ani nie u všetkých. Aj my máme svojich neprajníkov a závístlivcov, ktorí nám strpčujú život a prácu.
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• Dnes pripravuje budúcich diplomatov aj Uni
verzita M. Bela v Banskej Bystrici a tiež Ekono
mická univerzita v Bratislave. Aký je Váš názor na
toto štúdium?
• Na rozdiel od nášho ústavu, kde poslucháči štu
dujú formou denného postgraduálneho štúdia, obid
ve univerzity pripravujú pracovníkov pre diplomatic
ké služby v riadnom dennom štúdiu A neviem, či
to nie je priskoro. Myslím si, že adept diplomacie
by mal mať najskôr ukončené vysokoškolské vzde
lanie, ovládať cudzie jazyky, a až potom, v rámci
postgraduálneho štúdia, sa venovať príprave na
diplomatickú kariéru. Navyše tieto univerzity vycho
vávajú špecialistov pre určitý druh diplomatickej
služby. Na to sme príliš malý národ, aby sme si mohli dovoliť už
od začiatku špecializovať diplomatické vzdelanie Z praxe viem,
že diplomat, pôsobiaci v zahraničí, musí byt schopný slúžil
na akomkoľvek poste To znamená, že by mal byt v prvom rade
univerzálne pripravený - a práve takto my zameriavame naše
štúdium.
• Kolko študentov doteraz absolvovalo váš ústav a aky je
záujem o štúdium?
• Doteraz absolvovalo náš ústav 85 študentov V lomto
roku sme prijali 35 nových záujemcov o štúdium Krivka
záujmu je ustálená, každý rok evidujeme okolo 80 90 uchá
dzačov.
(ih)

Strana pre prof. JURAJA éVECA

Prvý "darček" novely zákona
o vysokých školách študentom
Predkladatelia novely zákona č. 172/1990
Zb. o vysokých školách, ktorý akademická
obec odmietala, často prízvukovali, že
jedným z cieľov, ktoré novela sleduje, je
odstrániť dvojkoľajnosť postgraduálneho
doktorandského štúdia a tzv. vedeckej
výchovy a vyriešiť nezávideniahodné so
ciálne postavenie postgraduálnych štu
dentov.
Toto žičlivé stanovisko, častokrát zdôraz
ňované riaditeľom Sekcie vysokých škôl
MŠ SR, sa opiera o znenie § 22b, ods. 3
novely, podľa ktorej "...vzdelávacia inštitú
cia.... poskytuje doktorandovi v dennej for
me doktorandského štúdia štipendium na
čas trvania doktorandského štúdia, ktoré
sa posudzuje ako plat. Podrobnosti o po
skytovaní štipendia ustanoví všeobecne
záväzný právny predpis vydaný podľa to
hoto zákona".
Zákon tým, že považuje štipendium štu
dentov postgraduálneho štúdia za plat.
umožňuje vysokým školám poskytnúť tým
to študentom štipendium vo výške 8. tarif
nej triedy (I. platový stupeň) do výšky
5 030,- Sk mesačne. Keďže ide o štipen
dium, ktoré sa má považovať za mzdu, táto
podlieha plnému zdaneniu. Avšak aj po
zdanení by výška takto určeného štipendia
presahovala hornú hranicu pôvodného šti
pendia, vymedzeného vyhláškou MŠMŠ
č. 317/1991 vo výške 3 200,- Sk, o viac ako
1 000,- Sk mesačne. Čo sa však nestalo?
Novela zákona o vysokých školách bola
schválená, zákon nadobudol účinnosť
20. novembra 1996, avšak ešte začiatkom
februára nebol prijatý spomínaný všeobec
ne záväzný právny predpis k novele. Co je
však kurióznejšie, novela nezrušila ani ne
zmenila citovanú vyhlášku č. 317/1991,
podľa ktorej je výška štipendií študentov
postgraduálneho štúdia 3200,- Sk. Ak spo
jíme obe právne normy do logického záve
ru, potom vyhláškou stanovená výška
štipendia je podľa novely zákona o vy
sokých školách platom, ktorý podľa daňo
vého zákona podlieha zdaneniu. Inými
slovami, novela zákona priniesla študen
tom postgraduálneho štúdia zdanenie
už i tak neuveriteľne dehonestujúceho
príjmu, akým je štipendium vo výške
3200,- Sk.
Za zmienku stojí i ďalšia kuriozita. Novela
zákona zrušila predchádzajúcu vyhlášku
M š SR č. 106/1996, ktorou sa študentom
postgraduálneho štúdia poskytuje naviac
"sociálne štipendium" vo výške 600,- Sk.
Od 20. novembra 1996 "vďaka" novele
zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých ško
lách, stratili navyše z celkového štipendia
3 800,- Sk študenti postgraduálneho štúdia
600,- Sk sociálneho štipendia. Od 20. no
vembra 1996 sú študenti postgraduálneho
štúdia - absolventi s ukončeným vysoko
školským vzdelaním - pod hranicou záko
nom stanovej minimálnej mzdy

Nekompetentnost' MŠ SR v koordinácii
vysokých škôl jasne vyplýva z listu riaditeľa
Sekcie vysokých škôl pána M. Tolnaya rek
torom vysokých škôl k tejto problematike
z 11. novembra 1996: "...na krytie úpravy
štipendií pre doktorandov dennej formy
doktorandského štúdia, vyplývajúcej zo
schváleného zákona NR SR, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon NR SR č. 172/1990
Zb. o vysokých školách ... bude možné
v roku 1996 použitie prostriedkov rezervy
na riešenie zákonných úprav z kapitoly
Všeobecná pokladničná správa". Aby pán
riaditeľ rozptýlil pochybnosti nedôverčivých
rektorov, cituje v spomínanom liste vyššie
autority: "V náväznosti na list podpredsedu
vlády a ministra financií SR p. Sergeja Koz
líka z 20. 8. 1996 adresovaný ministerke
školstva SR pani Eve Slavkovskej, MF SR
po nadobudnutí účinnosti tohto zákona
(očakávame, že to bude v priebehu niekoľ
kých dni) ihneď uvoľní prostriedky pre ka
pitolu MŠ SR na štipendiá pre doktoran
dov". Tejto čiastky, ani sľubovaného vše
obecne záväzného predpisu k novele sa
vysoké školy ešte začiatkom februára ne
dočkali. Naopak, pán riaditeľ Sekcie vyso
kých škôl MS SR svoj list z 11. novembra
1996 ďalším listom z 2. decembra 1996
zrušil a odporučil vysokým školám posky
tovať študentom postgraduálneho štúdia
štipendiá v pôvodnej výške 3 200. Sk pod
ľa nezrušenej vyhlášky MŠMŠ č. 317/1991.
Pán riaditeľ očividne "zabudol", že novela
definuje i toto štipendium za plat, ktorý mu
sia vysoké školy zdaniť.
Čitateľ sa oprávnene spýta: "Je takýto
legislatívny zmätok vôbec možný?" A my
sa pýtame. Ako MŠ SR nahradí finančnú
stratu dvom tisíckam absolventov vyso
koškolských štúdií, ktorí sa usilujú o naj
vyššiu formu vysokoškolského vzdelania
formou postgraduálneho štúdia a ktorí
sa "vďaka" novele zákona o vysokých ško
lách dostali pod hranicu sociálneho posta
venia nekvalifikovaného námezdného ro
botníka?
V roku 1997 štátny rozpočet vyčleňuje
čiastku na zvýšenie štipendií podľa prijatej
novely zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých
ŠRolách. MŠ SR malo mať dávno priprave
ný všeobecne záväzný predpis, ktorý mal
byť zverejnený súčasne s novelou citova
ného zákona a ktorý by predišiel finančnej
ujme študentov postgraduálneho štúdia za
dva mesiace kalendárneho roka 1996 a ná
sledné mesiace v roku 1997. Domnievam
sa, že i keď takýto záväzný predpis MŠ SR
urýchlene pripraví a predloží, jeho znenie
nemôže mať spätnú platnosť Študenti
takto prídu o velkú časť svojho štipendia
a vysoké školy prídu o študentov. Veď
ktorý vysokoškolsky vzdelaný občan s dip
lomom Univerzity Komenského by dnes
pracoval za 2 600,- Sk mesačne?
Prof. MUDr. Juraj Švec, DrSc.,

Dve otázky
pre prof. Juraja Šveca

Prof. MUDr. Juraj Švec, DrSc.,
skončil 31. januárom 1997 svoje dru
hé volebné obdobie na poste rektora
UK. V tejto súvislosti ho denník Sme
požiadal o rozhovor, z ktorého vybe
ráme:
• Pán profesor, na čo sa zameriate
po odchode z funkcie?
- Určite ostanem v poradných orgá
noch rektora a vo Vedeckej rade UK.
aby som mohol ďalej pomáhať pri jej
rozvoji. Okrem toho som ostal v aktív
nej činnosti ako učiteľ a vedecký pra
covník, a j keď musím priznať, že v ob
lasti vedy bude treba veľa dohnať. Mo
mentálne pripravujeme modernizáciu
onkologických klinik z hľadiska priority
pre SR. lebo sme jednou z krajín Euró
py, kde je najvyššia incidencia nádoro
vých ochorení. Bude teda treba posilniť
vzdelávaciu činnosť z hľadiska onkolo
gickej ostražitosti lekárov. Budem po
kračovať v práci poslanca NR SR - tam
by som sa chcel zapojiť do legislatívnej
práce v oblasti školstva, zdravotníctva
a životného prostredia.
•V závere minulého roku ste boli aj
na audiencii u pápeža Jána Pavla II.
Aké boli jej hlavné dôvody ?
- Bezprostredným krokom k nej bola
návšteva Gregoriálnej univerzity v Rí
me. ktorá pripravuje našich absolven
tov teologického štúdia na vedeckoakademickú dráhu. Je jednou z mála
univerzít, kde možno získať doktorát
teológie, ktorý je predpokladom pre
získanie habilitácie a inaugurácie pre
učiteľov teológie na našich vysokých
školách Presvedčili sme sa. že tato
univerzita je skutočným vedeckým cen
trom. orientovaným na filozofiu v na|širšom zmysle, skvelo vybavená rtajmo
dernejšou technikou a obrovskou kmž
nicou. Jej fond sa zbiera po stáročia
pretože je jedna z najstarších v Europe
Pápež Ján Pavol II sa na audiencii
zaujímal o rozvoj našej univerzity bo
hosloveckých fakúlt, o situáciu pred ro
kom 1989 a po ňom. mal záujem
o počty študentov a potešil ho ich ro
zumný nárast na katolickei i evanie^o
kej bohosloveckej fakulte
(Pcxila Sme 22 /агюаг 1997
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Užitočné Kroky spolupráce
Keď v roku 1992 Vedecká rada FTVŠ UK rozhodla, že od školského roka 1993194 bude
zriadená nová študijná špecializácia - diplomovaný tréner zdravotne oslabených, nikto netu
šil, že tento krok podstatným spôsobom prispeje k rozvoju športu zdravotne oslabených ob
čanov a otvorí priestor pre širokú spoluprácu fakulty so športovými zväzmi a organizáciami,
zaoberajúcimi sa športom zdravotne oslabených. Početné stretnutia a konzultácie s odbor
níkmi, trénermi a učiteľmi zdravotnej telesnej výchovy pomohli vytvoriť vhodnú štruktúnj
a obsah prípravy telovýchovných odborníkov pre všetky druhy zdravotných oslabení Napo
kon tieto kontakty viedli nielen k vytvoreniu špecializácie a profilu absolventa, ale podnietili
aj uzavretie dohody o vzájomnej spolupráci medzi FTVŠ UK a Slovenským paralympijským
výborom v januári 1996. Obaja partneri sa vzájomne zaviazali, že sa budú spolupodieľať na
zvyšovaní kvalifikácie a odbornosti profesionálnych a dobrovolných telovýchovných peda
gógov a športových funkcionárov, že budú zámerne podporovať rozvoj športu zdravotne
oslabených, realizovať v tejto oblasti vedeckovýskumnú činnosť a vytvárať podmienky na
prezentáciu olympijských idei. Z dohody tiež pre FTVŠ vyplýva, že bude rozširovať počet
študentov na špecializácii tréner zdravotne oslabených aj z radov zdravotne oslabených
športovcov. Zmluva bola uzatvorená na 4 roky s tým, že každoročne bude k nej začiatkom
roka pripravený doplnok, ktorý bude konkretizovať úlohy v nadchádzajúcom období
Po roku existencie tejto dohody môže
me konstatovat, že nejde len o formálny
písomný dokument, ale o živú spoluprá
cu naplnenú konkrétnymi aktivitami zo
strany oboch partnerov. Prínos FTVŠ sa
okrem vzdelávania odborníkov prejavuje
v rôznych formách. Spracovávanie tém
diplomových prác študentov, o ktoré má
Slovenský paralympijský výbor záujem, sa
experimentálne realizuje v športových od
dieloch, špeciálnych školách, alebo pria
mo medzi zdravotne oslabenými športov
cami. Častým predmetom spolupráce je
vlastná trénerská alebo funkcionárska prá
ca študentov fakulty. Pedagógovia FTVŠ
sa tiež priamo podieľali na príprave špor
tovcov - atlétov a plavcov na Letné paralympijské hry 1996 v Atlante.

Konkrétnych príkladov aktivít, najmä štu
dentov na špecializácii tréner zdravotne
oslabených, je viacero. Študent 3. ročníka
V. Gogolák je trénerom bežeckého lyžova
nia zrakovo postihnutých a zúčastnil sa aj
Zimných paralympijských hier 1994 v Lillehammeri (Nórsko) ako traser športovca
J. Bíroša v preteku klasickou i voľnou tech
nikou, v biatlone, študent O. Selecký je
asistentom reprezentačného trénera teles
ne postihnutých lyžiarov (jednorukých),
E. Vraňková stážuje na Slovenskom paralympijskom výbore a zúčastnila sa Letných
paralympijských hier 1996 v Atlante ako or
ganizátorka-dobrovoľníčka.
Osobitne treba spomenúť študentku
3. roč. M. Mišunovu. ktorá ako telesne po
stihnutá sa zúčastnila zimných i letných pa

Sila viery
Študenti bohosloveckých fakúlt zaujímajú medzi nami štu
dentmi ostatných škôl zvláštne postavenie. Zvyčajne ich pova
žujeme za iných, odlišných. Bola som preto veľmi zvedavá,
ako to v skutočnosti je a pozhovárala som sa so študentom
5. ročníka Petrom Haydenom. Zistila som, že sú to ľudia pres
ne takí isti ako my. Len trochu viac citlivejšia vnímavejší.
Peter mi prezradil, že si svoju životnú cestu vybral už dávno.
Cíti, že Boh si ho vybral, aby mu slúžil Vyjadril to slovami
piesne: Pán Boh si z ľudí vyberá muža za svojho pastiera
a jedným z mála vybraných si z Božej vôle práve ty. Keď som
sa ho spýtala na to, ako veľmi je presvedčený o existencii Bo
ha, vyrozprával mi krátky príbeh. Raz sa vedec ateista vybral
do saharskej púšte Najal si arabského sprievodcu. Arab sa
pred každým východom a západom slnka modlil k Alahovi
Vedec ho zakaždým vysmial. Pýtal sa ho, ako môže veriť v nie
čo, čo nieje dokázané a čo sa nedá pochopiť rozumom Arab
mlčal V jedno ráno, keď sa zobudili, zistili, že piesok okolo
miesta, kde spali, je uľahnutý. Vedec bol presvedčený, že tade
v noci prešli ťavy. 'Ako to, veď ste ich nevidelľ, povedal mu
Arab. 'Vy veríte, že tu v noci prešli ťavy, i keď ste tuho spali.
Práve tak som ja presvedčený, že Alah existuje. Nepotrebujem
mať dôkaz Stačí, že každý deň vyjde a zapadne slnko a ja
viem, že je'
Povolanie, ktoré si vybral, nepovažuje za povolanie v pravom
slova zmysle, ale skôr za poslanie Sväté poslanie
Gabriela Bachárová
študentka I. roč. katedry žurnalistiky FIF UK

Marcela Mišunova
ralympijských hier. V Atlante sútaiila v o
vrhu guľou a výkonom 8.68 m sa umiestni
la na 9. mieste, v hode oštepom získala
4 miesto V Lillehammeri v obrovskom sla
lome bola štvrtá a v slalome získala bron
zovú medailu.
Práca so zdravotne oslabenými na Spor
lovom poli. vytváranie podmienok pre ich
odborné a vysokoškolské vzdelávanie prá
v e v oblasti telesnei výchovy a športu, kto
rá je pre nich najväčším handicapom, ma
nesmierny humánny rozmer Prináša vnú
torné uspokojenie a zmysluplny vztah k ži
votu nielen samotným športovým aktérom
ale ich príklad rozširuje obzory možnosti a
motivuje k športovei činnosti ai ostatných
Doc PhOr Jela LabudovA, C Sc .
prodekanka FTVŠ UK

Nevidiacim študentom
Spracovanie študijnej literatúry d o vhodnej formy - digitálnej
pre nevidiacich, zvykovej pf© nevidiacich t slabozrakých, к о
pírovanie d o zväčšenej podoby pre slabozrakých patrí medzi
služby, ktoré poskytuje Podporné centrum pre zrakovo po
stihnutých na Matamatlcko-fyxikátneJ fakulta UK. Hlavným
poslaním centra j e pomáftaf tažko postihnutým študentom,
ktorí s a nemôžu vzdelávať bez špeciálnych kompenzačných
pomôcok. Jeho služby v súčasnosti využíva päť nevidiacich,
desať slabozrakých študentov a jeden nepočujúci študujú
napríklad psychológiu, históriu, matematiku, špeciálnu peda
gogiku, teológiu a iné odbory.
Podporné centrum poskytuje tiež poradenské služby a kon
zuftáae pri nadväzovaní kontaktov, pri prechode študentov
20 strednej školy na univerzitu, k otázkam alternatívnych
skúšok a tné. Študenti však nemôžu očakával zabezpečenie
prijatia na vysokoškolské štúdium, zníženie požiadaviek na
obsahovú náplň štúdia alebo akékoľvek úľavy p u plnení štu
dijných povinností. Kerffe centrum zápasí s finančnými prob
lémaml a nedostatkom pracovníkov, prf poskytovaní služieb
pomáhajú zdarma alebo za minimálnu úhradu najmä študenti
informatiky a špeciálnej pedagogiky, ale a j další ochotní
vysokoškoláci
(Pravda * í. 1997)
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AIESEC Comenius University
Association Internationale des Etudiants en Science Economiques et
Commerciales v preklade znamená Me
dzinárodné združenie študentov vyso
kých škôl ekonomických a obchodných.
AIESEC je nezávislá, nezisková medziná
rodná študentská organizácia, ktorá pôso
bí vo svete už od roku 1948 a združuje viac
ako 80 000 študentov z 87 krajín sveta.
Cieľom organizácie je prostredníctvom
projektov, ktoré organizuje, prispieť k me
dzinárodnému porozumeniu, vzdelaniu
a príprave študentov na ich budúce povo
lanie. AIESEC umožňuje študentom overiť
si svoje teoretické poznatky v praxi a v ne
poslednom rade nadviazať cenné kontakty
so zástupcami podnikateľskej sféry.
Miestny výbor AISEC na Fakulte mana
gementu UK založili jej študenti v roku
1992. Vďaka podpore zo strany vedenia
fakulty a univerzity sa im veľmi rýchlo po
darilo vytvoriť podmienky na fungovanie
výboru. Oficiálne začal miestny výbor
pracovať v decembri 1992, kedy bol na ná
rodnej konferencii pod názvom AIESEC
COMENIUS UNIVERSITY prijatý za per
spektívneho člena AISEC Slovensko a po
roku a pol svojej aktívnej činnosti bol v ap
ríli 1994 prijatý za jeho plnoprávneho čle
na. O činnosti výboru a plánoch do bu
dúcnosti sme hovorili s jeho preziden
tom Branislavom Jakabovičom.
- K hlavným projektom, ktoré AIESEC
orientuje na vysokoškolských študentov,
patrí Medzinárodný výmenný program eko
nomických praxi. Jeho cieľom je získať čo
najviac zahraničných praxi pre našich štu
dentov, pretože práve na praxi majú mož
nosť uplatniť svoje teoretické vedomosti
a získať cenné skúsenosti zo života v za
hraničí a z práce pre zahraničný podnik.
Tak isto sa snažíme získať pre zahranič
ných študentov pracovné miesta v sloven
ských podnikoch. Dodnes sa takejto praxe
v zahraničí zúčastnilo 20 študentov Fakulty
managementu UK. Absolvovali ju v po
predných firmách v Nemecku, Švajčiarsku,
Indii a Hong-Kongu. Nám sa podarilo
sprostredkovať praxe pre 10 praktikantov
zo zahraničia, jedna praktikantka pracova
la dokonca na zahraničnom oddelení našej
fakulty.
Každoročne umožňuje AIESEC študen
tom v posledných ročníkoch stretnúť sa
a prezentovať svoje vedomosti pred zá
stupcami firiem na projekte National Carre
er Days (Trh pracovných príležitosti). Túto
akciu využívajú študenti z celého Sloven
ska, ako aj firmy, ktoré ponúkajú budúcim
absolventom pracovné miesta. Pravidelne
sa takto zamestná a svojich zamestnancov
nájde niekoľko desiatok študentov a podni
kov. Napríklad vlani, kedy sa konal už
5. ročník Trhu pracovných príležitostí, prib
ližne 30 podnikov, zastúpených zväčša
personálnymi riaditeľmi, sprostredkovalo
informácie o činnosti svojich firiem asi 500
študentom slovenských vysokých škôl
• Zaujímavý je aj projekt Exportná mi
sia. Aký je cieľ misií?
V projekte Exportná misia členovia
AIESEC zastupujú slovenské firmy v zahra

ničí, informujú o ich práci a projektoch,
hľadajú odberateľov a nových obchodných
partnerov. Náš miestny výbor už zorgani
zoval dve exportné misie - do Singapuru
a Estónska. Vždy tu skupiny našich štu
dentov čakali už pripravené schôdzky
s podnikmi a organizáciami, ktoré by mohli
mať záujem o spoluprácu so slovenskými
podnikmi. Vďaka vhodne zvoleným cieľo
vým krajinám sa tieto misie stretli s velkým
záujmom slovenských firiem. Ďalšiu expor
tnú misiu pripravujeme v súčasnosti do
Číny.

je to vlastne autobus vypravený z Bruselu,
ktorý navštevuje mestá strednej a východ
nej Európy s cieľom poskytnúť viac infor
mácií o Európskej únií a predstaviť výhody
možného vstupu do únie. Začiatkom mája
usporiadame národnú konferenciu AISEC
Slovensko a na leto už tradične pripravuje
me pre tretiakov stredných škôl Letnú ško
lu ekonómie.

• Charakteristickými aktivitami AIESEC
pre študentov sú aj rôzne vzdelávacie
a iné projekty.
- Napríklad Študentský manažerský po
hár. Pripravili ho vlani študenti nášho
miestneho výboru v spolupráci s firmou
KNO Worldwide ako manažérsku súťaž simuláciu riadenia podniku, v ktorej si nie
len oni, ale aj tím sponzorskej firmy bez
skutočných strát mohli vyskúšať techniky
a komplexnosť rozhodovania. Uskutočnili
sme aj Marketingový víkend - víkendový
seminár organizovaný pre študentov našej
fakulty a Ekonomickej univerzity s cieľom
poskytnúť im najnovšie informácie o mar
ketingu v praxi za účasti marketingových
oddelení rôznych velkých firiem, reklam
ných agentúr a médií.

Celoeurópsky program

• Okrem aktivít pre študentov vyso
kých škôl pripravujete aj projekty zame
rané na iné cielové skupiny, č o naprí
klad?
- Jedným z nich je odborný seminár pre
študentov tretích ročníkov gymnázií s náz
vom "Summer School of Economics"
(Letná škola ekonómie). Cieľom tohto
seminára je prostredníctvom odborných
prednášok a diskusných skupín predstaviť
účastníkom kostru výučby ekonomicky za
meraných vysokých škôl a pomôcť im tak
v orientácii pri výbere ich budúcej školy.
Tento projekt sa stal už takmer tradíciou,
pretože v súčasnosti ho pripravujeme už
po piatykrát. Zaujímavosťou je, že sa ho
rozhodli organizovať tí členovia organizá
cie a študenti fakulty, ktorí boli pred dvoma
rokmi jeho účastníkmi.
• Aký je záujem o činnost v AIESEC
medzi študentmi? A čo pripravujete no
vého pre tento rok?
- V súčasnosti sa do práce v našom
miestnom výbore aktívne zapája približne
30 študentov, ktorí pripravujú projekty na
najbližšie obdobie Súčasne zabezpečujú
rozvoj organizácie a priebeh projektov, ako
napríklad simulácia obchodovania s cen
nými papiermi na burze s názvom Investor
School. Vo februári sa chceme věnovat
hlavne odbornému vzdelávaniu našich čle
nov. ale aj ostatných záujemcov z radov
študentov. Pripravili sme pre nich seminár
Efektívny manažér - o požiadavkách na
vlastnosti a zručnosti manažéra, na ktorom
bude prednášať doc. Ing Ivan Perlaki,
CSc., a interný projekt Psychovikend, za
meraný najmä na psychologické otázky
V marci sa zúčastníme projektu Eurobus

(jh)

V Umeleckom a kongresovom
centre Istropolis v Bratislave sa
v dňoch 27. - 28. januára uskutočni
la Otváracia konferencia programu
SOKRATES v SR, ktorá bola oficiál
nym začiatkom nového programu
Európskej únie v oblasti vzdeláva
nia v SR. Účasť Slovenskej republiky
v tomto programe schváliia vláda SR
v novembri minulého roka a vyčlenila
na jeho realizáciu 1,5 mil. ECU Na
rozdiel od iných programov, založe
ných na ekonomickej podpore zo
strany EÚ, po prvý raz sa do nadná
rodnej spolupráce v oblasti vzdeláva
nia zapája naša krajina na základe
partnerských vzťahov, čo znamená,
že bude sama niest vlastnú finančnú
zodpovednosť za realizáciu prísluš
ných projektov.
Program SOKRATES je zameraný
na všeobecné vzdelávanie a k jeho
hlavnému poslaniu patrí zavádzať do
vzdelávania európsku dimenziu, t.j.
podporovať aktívnu spoluprácu vzde
lávacích inštitúcií a ich pracovníkov
a študentov v rámci Európy a sústre
ďovať pozornosť na témy, aktuálne
v celej Európe. Od predchádzajúcich
aktivít Európskeho spoločenstva sa lí
ši v tom, že v rámci jedného progra
mu pre európsku spoluprácu zasahu
je všetky typy i úrovne vzdelávania
Rozdelený je na tri kapitoly: Erasmus
pre vysokoškolské vzdelávanie, Co
menius pre školské vzdelávanie
a Horizontálne nástroje-Lingua na
podporu vyučovania cudzích jazykov
Program Sokrates ponúka nové mož
nosti študijných návštev, výmen, stáží
a kurzov pre pedagogických pra
covníkov v rámci ďalšieho vzdeláva
nia alebo rozvíjania spolupráce
s partnermi.
Konferenciu pripravila Slovenska
akademická asociácia pre medzina
rodnú spoluprácu. Nároďna kanceia
ria programu SOKRATES v spolupra
ci s Európskou komisiou v Bruseli

Oh)

7

R E Z E R V O V A N É P R E P R Á V N I C K Ú F A K U L T U UK
Vedecký program Právnickej fakulty UK
Otázky transformácie, pfávneno systé
mu Slovenskej republiky. jeho apraxt;máe«v: k etifôpsttemw; štandardu, s u
n a S i liokei fakulte UK predmetom
viacerých vedeckovýskumných p.-ojek
tov tah obsah a zametanie sme podrobnejšie pribiířifi v Našej univerzite
' v novembri 5995. Vzftfedom na spolo
čenský závažnosť vedeckej orodukcie
právnickej takutty sme: sa p o roku apý>
tatí prodekanky pre vedeckovýskum
nú iinnost doc. JUDr. Alexandry Krskovej. CSc., na nové výsledky.

- K najvýznamnejším zahraničným ve
deckým programom patrí rozsiahly projekt
TEMPUS, Európske právo, č. 07480/94,
ktorého výsledkom je vznik Centra pre
štúdium Európskeho práva v SR, študij
ných programov a literatúry. V spoluprá
ci s európskymi vzdelávacími inštitúciami
umožňuje centrum rekvalifikovanie vysoko
školských učiteľov na odbor európske prá
vo. ako i tvorbu programov výuky a vzde
lávania v tomto odbore, tiež poskytuje štu
dijné pramene a aktuálne informácie o Eu
rópskom práve. Projekt nadväzuje na naše
doterajšie bilaterálne vzťahy s univerzitami
v Brémách, Madride a na vzťahy s koope
rujúcimi inštitútmi v Ríme, Viedni, Grazi
a Haagu. Prvý základný kurz Európskeho
práva v rámci projektu TEMPUS na UK sa
skončil v júni 1996 a v septembri prevzalo
prvých 36 účastníkov certifikáty o jeho ab
solvovaní.
Pokračuje ďalší vedeckovýskumný pro
jekt "Štruktúra jurisdikcie a presadzo
vanie noriem vo východoeurópskych
povojnových spoločnostiach", ktorý navr
hol Max-Planck-Institut fúr europeische
Rechtsgeschichten vo Frankfurte nad Mohanom. Participuje na ňom 17 učiteľov
právnickej fakulty a výsledky projektu budú
publikované v dvoj-trojzväzkovom zborní

ku v jazyku nemeckom alebo anglickom vo
Frankfurte nad Mohanom.
Ukončil sa projekt ECSA "Od asociač
ných dohôd k členstvu v EÚ", orientovaný
predovšetkým na adaptácie práva štátov
východnej a strednej Európy na podmien
ky EÚ a perspektívy ich členstva v EÚ.
Projekt bol veľmi vysoko hodnotený na zá
verečnej konferencii vo februári 1996
v Bruseli, ako aj ministerkou školstva SR.
Veľmi dobre sa darí spolupráci s Nadá
ciou Jana Husa, ktorá napomáha predo
všetkým vydávaniu právnickej literatúry.
S jej prispením vyšlo v r. 1996 Európske
pracovné právo a v súčasnosti sa pripravu
je obsiahla učebnica z dejín politického
a právneho myslenia Európy.
Zaujímavý je aj projekt "Konštitucionalizmus vo východnej Európe" v rámci
nadácie Minority rights group Slovakia.
V oblasti vedy spolupracuje Právnická fa
kulta UK s poprednými európskymi univer
zitami v Kieli, Viedni, Mníchove, Regensburgu, Toulouse, Groningene, Utrechte,
Štrasburgu, Cordobe, Liege a v Paríži
Najintenzívnejšia spolupráca je s Právnic
kou fakultou Jeanna Monneta v Paríži Juh, odkiaľ k nám prichádzajú každý mesi
ac prednášať jej profesori a kťorá umožňu
je individuálne mobility našim učiteľom
a študentom.
Prostredníctvom doc. JUDr. Jána švidroňa, CSc., pokračuje spolupráca s Me
dzinárodným ústavom pre zjednotenie
súkromného práva (UNIDROIT) v Ríme,
medzinárodnej vládnej organizácie, ktorá
združuje 58 štátov. Počas vedeckého po
bytu preložil a pripravil na vydanie v slo
venskom jazyku najnovší výsledok vyše
25 ročných výskumov UNIDROIT "Zásady
medzinárodných obchodných zmlúv", na
vypracovaní ktorých sa podieľal vyše 100-členný tím pracovníkov z piatich svetadie
lov. Po vydaní vo francúzskom, anglickom,
španielskom a talianskom jazyku, vyšlo
v máji 1996 v IURAEDITION ako piate slo

venské vydanie, pripravuje sa vydanie
v nemeckom, ruskom, čínskom, arab
skom, holandskom a maďarskom jazyku.
Doc. Švidroň preložil aj nanajvýš aktuálne
články predsedu pracovnej skupiny pove
renej vypracovaním zásad UNIDROIT, pro
fesora
Michaela
Joachime
Bonella
(Universita di Roma "La Sapieza"), týkajúce
sa ich porovnania s "Viedenským dohovo
rom OSN o medzinárodnej kúpe tovaru"
a so "Zásadami európskeho zmluvného
práva". Prvý z článkov bol uverejnený
v Právnom obzore 4/1996. druhý vyjde za
čiatkom roku 1997.
Doc. JUDr. Peter Kresák, CSc., absolvo
val v roku 1996 trojmesačný študijný
a prednáškový pobyt na College of Law
University of Tulsa, kde na pozvanie deka
na pána profesora Martina H Belského
ako hosťujúci profesor prednášal predmet
Porovnávacie štátne právo a svetové ústav
né systémy
Právnická fakulta UK, konkrétne katedra
správneho a ekologického práva, bola via
ni. pri príležitosti 75-ročného jubilea, orga
nizátorkou dvoch vedeckých konferencií
Prvá sa konala v marci 1996 pod názvom
"Environmentalizácia právneho poriadku
SR" a v októbri sa konalo medzinárodné
kolokvium 'Právo na priaznivé životné
prostredie • základné právo človeka*
nad ktorým prevzala záštitu pod pred sed
níčka vtády SR. prof JUDr Katarína Tôthová. DrSc
Veľmi významným podujatím bota ai me
dzinárodná konferencia 4. Lubyho dni
v septembri 1996, ktorá bola venovaná
problému "duševného vlastníctva v proce
se transformácie právneho systému"
Konferencia sa konala taktiež pod záštitou
podpredsedníčky vlády SR prof JUDr
Kataríny Tóthovej, DrSc., a dekana PF UK
prof. JUDr. Petra Blaha, CSc. Vzhľadom
na aktuálnosť témy a záujem našej od
bornej verejnosti pripravujeme vydanie
zborníka.

Vydavatelské aktivity Právnickej fakulty UK v roku 1 996
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave vstúpila 1. januárom 1996 d o jubilejného roku svojej činnosti. V o vyda
vateľskej práci t o znamenalo, okrem bežných titulov vydávaných v ôsmich edičných radoch, pripraviť i významnú publikáciu
k dejinám Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Publikácia Právnici na Univerzite Komenského. 75 rokov činnosti
Právnickej fakulty UK (1921-1996) vyšla v októbri roku 1996. Má 296
strán a obsahuje dejiny Právnickej fakulty UK v Bratislave, biografie vý
znamných, už nežijúcich profesorov, ktorí na Právnickej fakulte pôsobili,
slávnostnú reč profesora Augustína Rátha pri začatí výučby na právnickej
fakulte, výberovú bibliografiu k dejinám fakulty, profily dekanov fakulty,
profesorov fakulty, ktorí sa stali rektormi UK, čestných doktorov právnych
vied a obrazovú prílohu. Na príprave a spracovaní tohto rozsiahleho pro
jektu participovali učitelia a pracovníci fakulty, archív UK a rodinní prísluš
níci niektorých bývalých učiteľov fakulty. Kniha Právnici na Univerzite Ko
menského 75 rokov činnosti Právnickej fakulty (1921-1996) sa stala re
prezentatívnym dielom a spolu s titulom Bibliografia prác učiteíov
Právnickej fakulty UK za roky 1990-1993 bola odovzdávaná oceneným
pracovníkom a spolupracovníkom právnickej fakulty dr*ia 24 októbra
1996 na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady Právnickej fakulty UK
v aule Univerzity Komenského
Okrem uvedených publikácií vyšlo vo vydavateľskom oddelení Právnic
kej fakulty UK 15 cíalš/ch titulov (3 monografie, 6 učebných textov. 4 ča
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sopisy, zbierka otázok na prijímacie skúšky a študijný program) Pri vy
dávaní niektorých titulov sme spolupracovali s Vydavateľstvom UK. resp
Vydavateľstvom MANZ
Momentálne máme v predaji 13 monografií, 26 učebných textov
6 zborníkov a 6 časopisov Rozšírili sme možnost predaja o dalšie dve
kníhkupectvá, takže našu produkciu je možné si zakúpit nielen na fakturu
a dobierku cez Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK. ale i pria
mo v predajniach Bratislava - MANZ, Šafárikovo nám 6, Academia, ôtu
rova 9, ELITA, Klincová 35, LaReduta, Palackého 2, AF, Kozia 20. Ban
ská Bystrica - DUMA, Dolná 35. EKONA. Horná 37. Košice - CONTURA
Pokroku 7
Po zostavení edičného plánu fakulty na rok 1997 plánujeme vydat Kata
lóg Vydavateľského oddelenia PF UK. v ktorom budeme prezentovat vše
tky vydavateľské aktivity od mája 1992 (kedy vydavatelské oddelenie
vzniklo), až po plánované tituly pre rok 1997
Mgr Eva Vlková,
vydavatelské oddelenie PF UK

TEORETICKÉ A METODICKÉ PROBLÉMY SÚČASNEJ ATLETIKY II
Po úspešnej premiére v marci 1996 usporiadala katedra atletiky FTVŠ UK koncom novembra v aule fakulty II. vedeckometodický seminár. Kým prvý seminár bol venovaný šprintom, horizontálnym skokom a hodu oštepom, druhý sa zaoberal problemati
kou vytrvalostných behov a skoku do výšky. Na organizácii podujatia sa podieľali všetci členovia katedry za výdatnej pomoci spon
zorov - predovšetkým Slovenského atletického zväzu (spoluorganizátor), Slovenského olympijského výboru, ďalej a.s Športka,
výhradného distribútora zn. Puma a firmy Coca Gola C.C.A. a.s. A j vďaka nim 130 prítomných hostí z celého Slovenska i českej
republiky odchádzali spokojní a hlavne bohatší o nové poznatky.
S príspevkom Fyziologické a bioche
mické aspekty rozvoja vytrvalostných
schopností vystúpil doc. MUDr. Dušan
Hamar, CSc., pracovník Ústavu vied
o športe FTVŠ UK. Zameral sa na dva
základné faktory (z fyziologického hľadi
ska), ktoré rozhodujú o výkone v behu
na dlhé vzdialenosti: schopnosť dlhodo
bo produkovať v pracujúcich svaloch čo
najvyššie množstvo energie a túto čo
najefektívnejšie premieňať na výsledný
pohyb horizontálnym smerom. Pozor
nosť venoval aj tvorbe a výdaju energie v závislosti od intenzity
zaťaženia, regenerácii organizmu po tréningu. Zaujímavé boli
tiež nové poznatky z oblasti rozvoja aeróbnych schopností okrem tradičných sa v poslednom období využívajú pomocné
prostriedky - zvyšovanie krvného hemoglobínu. Autor vo svojom
vystúpení podrobne opísal aj spôsoby, ako sa takéto pomocné
prostriedky v praxi využívajú.

FíVSUK

Na jeho prednášku nadviazal PhDr. Eugen Laczo, CSc.,
(katedra atletiky FTVŠ UK) témou Biologické a pedagogické
zásady adaptácie v tréningovom procese v behoch na stred
né a dlhé vzdialenosti. Zameral sa predovšetkým na proces dl
hodobej adaptácie, jej jednotlivé štádiá, ako aj na nebezpečen-

ÍITULY VYDANÉ VO VYDAVATEĽSKOM ODDELENÍ
PRÁVNICKEJ FAKULTY UK
v roku 1996:
1. Právnici na Univerzite Komenského.
75 rokov činnosti Právnickej fakulty (1921-1996)

250,- Sk

Monografie:
2. Chovancove Liberalistické koncepcie spravodlivosti
20. storočia II. diel
3. Grúň: Menové, bankové a devízové právo
4. Matlák. Právo sociálneho zabezpečenia
v historickom, súčasnom a európskom kontexte
Učebné texty:
5. Barancová-Schronk Praktické cvičenia
z pracovného práva a judikatura
6. Šebek. Ekonomické a právne aspekty rizika
v podnikateľskej činnosti
7. Štetanovič Základy porovnávacej právovedy
8. Pinková-Neu manová Podniková ekonomika
9. Valenl-Chovancová. Kapitoly z filozofie dejín
10. Urbánková English for law Students
Zborníky, časopisy:
11. Európsky trend 1/1996, 2/1996, 3/1996
(časopis je určený knižniciam a je možné
si ho objednať v Knižnici PF UK
12. Orbis Iuris Romani 1996
(časopis je možné si objednať
vo Vydavateľskom oddelení PF UK
Bibliografia:
13. Bibliografia prác učiteľov Právnickej takulty UK
za roky 1990-1993

195,-Sk
336,- Sk

170,- Sk
250,- Sk
210,- Sk
315,- Sk
262,- Sk
210,- Sk

60,-Sk(1 číslo)

600,- Sk(1 číslo)

70,-Sk

stvo pretrénovanosti. V ďalšej časti poukázal na pedagogické
východiská pre zefektívnenie tréningového procesu a uviedol
konkrétne príklady jednotlivých metód pre behy na stredné a dl
hé vzdialenosti.
So svojimi skúsenosťami a poznatkami o rozvoji špeciálnej
vytrvalosti žien - bežkýň na 800 metrov vystúpil prof. PhDr.
Pavol Glesk, CSc. Spolu s Mgr. Jozefínou Čerchlanovou
(obaja KTVŠ Materiálovotechnologickej fakulty STU Trnava)
poukázali na potrebu vytvorenia modelu, modelovania. Na zákla
de praktických skúseností a trénerskej práce charakterizovali
všeobecné ako aj špecifické osobitosti, ku ktorým treba pri tvor
be modelu prihliadať. Tieto poznatky ilustrovali na príklade
najlepších československých bežkýň 80-tych rokov. Na záver
načrtli rôzne spôsoby modelovania v dorasteneckej a juniorskej
kategórii.
Prvú časť seminára, venovanú problematike rozvoja vytrvalost
ných schopností, ukončil príspevok Mgr. Dušana Valenta
z AŠK Dukla Banská Bystrica Model rozvoja špeciálnej vytr
valosti v behoch na dlhé vzdialenosti. Tréner našich najúspeš
nejších bežcov na dlhé vzdialenosti (Róbert Štefko, Miroslav
Vanko) na ich príklade charakterizoval rozdelenie ročného tré
ningového cyklu, ako aj zameranie tréningového procesu v jed
notlivých cykloch. Predstavil konkrétne tréningové jednotky so
zameraním na rozvoj tempovej rýchlosti, špeciálnej vytrvalosti,
ako aj tréningové jednotky vo vysokohorskom, resp stredohorskom pásme.
V druhej časti seminára, venovanej skoku do výšky, vystúpila
ako prvá dvojica autorov Ing. Miloš Slamka a doc. PaedDr.
Roman Moravec, CSc., (obaja Ústav vied o športe FTVŠ UK).
Vo svojom príspevku Biomechanická analýza ako nástroj pri
zdokonaľovaní techniky skoku do výšky charakterizovali
techniku skoku do výšky spôsobom flop z hľadiska priestoro
vých, časových, rýchlostných a silových parametrov. Predstavili
kinogramy skokov do výšky (Zhu - 229 cm, Paklin - 229 cm,
Javadová - 195 cm, Kostadinovová - 198 cm) nasnímané pomo
cou vysokofrekvenčnej kamery. Počítačová analýza jednot 
livých pokusov umožnila autorom stanoviť biomechanické
charakteristiky, ktoré v rozhodujúcej miere ovplyvňujú výsledný
výkon.
Na záver seminára vystúpil doc. PhDr. Jaromír Šimonek, CSc .
(katedra atletiky FTVŠ UK). Jeho príspevok Využitie videoanalýzy
na zdokonaľovanie techniky skokanov do výšky bol zameraný
na vývoj techniky skoku do výšky, spôsobov jej hodnotenia
(od najjednoduchších - pozorovanie, zložitejších - stroboskopia.
filmová slučka a i. až po najdokonalejšiu - videoanalýzu) V zá
vere predstavil niektoré modelové charakteristiky skokanov do
výšky.
Sme presvedčení, že program seminára prispel k rozšíreniu
teoretických vedomostí účastníkov o danej problematike a že
nájde odozvu v trénerskej práci Pomôckou pri tom určite
bude aj zborník, ktorý dostal každý účastník Katedra atletiky
aj touto cestou ďakuje vydavateľstvu Perex K + K za jeho kvalitne
a rýchle vytlačenie Záujemcovia si ho môžu zakupit
v predajni skript na FTVŠ UK (denne od 11,00 - 12,00 hod ).
Každý z prítomných obdržal aj certifikát o účasti, pretože Slo
venský atletický zväz sa rozhodol využívať tieto semináre
ako jednu z foriem doškoľovania, resp obnovenia si trénerskei
licencie.
Ďalší seminár venovaný športovej príprave mládeže katedra
pripravuje na jeseň tohto roku.
Anton Lednicky
katedra atletiky FTVŠ UK
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Univerzitná štatistika
V školskom roku 1996/97 študuje na Univerzite Komenského vo
všetkých druhoch štúdia 24 985 študentov (o 1 605 viac ako v šk roku
1995/96). z nich je 14 912 žien. V riadnom štúdiu (denné + štúdium
popri zamestnaní) študuje 20 396 študentov, včítane 1 069 zahranič
ných študentov (z nich 179 študuje na UJOP-e) a 2 429 študentov po
pri zamestnaní. Zvláštne a mimoriadne formy štúdia na fakultách UK
navštevuje 2 679 študentov. Celkový počet študentov PGŠ je 1 910.
Najvyšší počet študentov má Pedagogická fakulta UK, ktorá eviduje
vo všetkých druhoch štúdia 4 669 študentov, pričom ženy predstavujú
78,34%
Počty študentov UK na jednotlivých druhoch štúdia:
doktorské štúdium - 2 942 študentov
magisterské štúdium - 1 5 546 študenta
bakalárske štúdium - 660 študentov.
Na UK pôsobí 2 093 interných učitefov (profesori, docenti, odborní
asistenti, asistenti, lektori) a 281 externých učiteľov. Celkový počet pro
fesorov je 172, docentov 552.
V roku 1996 (šk rok 1995/96) ukončilo štúdium na UK 3 022 absol
ventov, z toho 267 s vyznamenaním (údaj podľa počtu diplomov vyda
ných pedagogickým oddelením RUK). Z toho akademický titul
MUDr. bol udelený 671 študentom, z nich bolo 92 vyznamenaných,
Mgr. bol udelený 2 135 študentom, z nich bolo 175 vyznamenaných,
Bc. bol udelený 216 študentom.
V celkovom počte absolventov je zahrnutých aj 62 bakalárov z fakulty
managementu, ktorí pokračujú v magisterskom štúdiu.
V rámci prijímacieho konania na UK v šk. roku 1996/97 bolo na
všetky fakulty UK podaných 25 664 prihlášok. Prijímacích skúšok sa
zúčastnilo 19 831 uchádzačov. Predpokladaný počet prijatých študen
tov na fakulty UK bol 3 892. Do prvých ročníkov všetkých fakúlt UK na
stúpilo spolu 4 459 študentov (z toho 3 969 do denného štúdia
a 490 formou ŠPZ).
V rámci odvolacieho konania UK spracovala 4 703 odvolaní.
Štatistický prehľad vyhotovilo pedagogické oddelenie RUK 15. ja
nuára 1997
Počty študentov rva UK (všetky druhy štúdia) k 31.12.
Fakulta

1992

1993

1994

1995

1996

LF
JLF
FAF
PRAF
FIF
PRIF
MFF
PDF
FTVŠ
FM
E
CMBF
UJOP
JC
UTV

2 446
977
866
1 957
3 210
2 013
1 520
2 815
873
160
186
1 888
242
179
653

2 517
1 027
923
2 332
3 419
2 170
1 586
3 072
850
211
187
1 985
133
425
671

2 512
1 066
998
2 548
3053
2 135
1 656
3 367
870
319
249
2 071
197
317
745

2 529
1 064
1 000
2 421
2 982
2335
1 734
3 852
937
455
291
2 421
264
294
801

2 366
1 054
1 053
2 422
3179
2 358
1 795
4 669
1 043
792
276
2 616
264
274
822

Spolu

19 985

21 508

22 103

23 380

24 985

Počty prijatých študentov do 1. ročníka na fakultách UK
(vrátane zahraničných študentov) k 31.10.
Fakulta

1992
den. /ext.

1993
den./ext.

1994
den./ext

1995
den./ext.

1996
den./ext.

LF
JLF
FAF
PRAF
FIF
PRIF
MFF
PDF
FTVŠ
FM
EBF
CMBF

377
150
209
552
644/148
396
323
512/163
138
111
41
151/284

394
162
233
559
635/66
416
396
601/112
156
65
49
125/106

373
156/27
205
495
591/430
414
594/79
197
97
41/13
138/383

413
129/26
195
391
468/416
404
617/124
189
138
59/26
166/334

353
165/23
215
397
505/31
450
419
868/120
205
185
38/
169/316

Spolu

3604/595
4 199

3791/284
4 075

3731/502
4 233

3585/510
4 095

3969/490
4 459

10

Výstava výtvarných diel lekárov,
pedagógov a ich priateľov
V novembri 1996 sa dožil významného životného jubilea - 70 rokov
prof. MUDr. Karol Kappeler, DrSc., dlhoročný pedagóg a významný ve
dec Lekárskej fakulty UK. Pri tejto príležitosti uskutočnil začiatkom de
cembra 1996 Ústav histológie a embryológie LF UK pod vedením pred
nostu doc. MUDr. Jozefa Zlatoša, DrSc., stretnutie žiakov, spolupracovni
kov a priateľov jubilanta spojené s výstavou výtvarných diel Na výstave
prezentovali svoje diela lekári a pedagógovia fakulty obrazy prof MUDr
M. Kratochvil a drevené plastiky prof. MUDr. P Nádvorník Zastúpené bo
li diela výtvarníkov, ktorých život a práca sú spojené s Lekárskou fakultou
UK - ak maliarov F Chrásteka, F Pekára, Z Horeckého, ako a| pnatelov
jubilanta - ak. maliarov Z. Horeckého a O. Zimku. Milým osviežením boli
básne jubilanta, ktoré na vernisáži výstavy zarecitovala prodekanka
VŠMU doc. Žlíneková
Organizátori podujatia tak opát po mekolkých rokoch nadviazali
na tradíciu úspešných výstav a stretnutí umelcov s pracovníkmi lekárskej
fakulty.
Doc. Dr. Viera Pospíšilová, CSc
Ústav histológie a embryológie LF UK

PUBLIKÁCIE
VYDANÉ VYDAVATEĽSTVOM UK
V decembri 19Ô6 а v januári 1997
ŠTUDIJNÁ LITERATURA
Bujalka, A., Batái, P.. R y z k o v a . A.
Slovensky Jazyk I. Z v u k o v á stranka |azyka.
Náuka o slovnej zásobe
B u j a l k a , A . , D u b n t ó e k , J.: S l o v e n s k y jazyk tl
Morfotóg«
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Syntax. Stytistíka
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M i c h á t e k , J.: O fbdovej slovesností
O z á b a t o v á , L,; Latinský jazyk p r e farmaceutov.
Doplnok
S o p ó c l , J,: Kolektívne správanie
V e s e l s k ý , M,: P e d a g o g i c k á psychológia.
V y b r a n é kapitoly
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Významného životného jubilea - 65 rokov sa vo februári tohto roku dožíva vynikajúci
pedagóg, lekár, vedecký pracovník a pred
nosta Ústavu sociálneho lekárstva LF UK prof. MUDr. Milan Benlak, DrSc.
Mladosť prof. Beniaka je spojená s láskou
k ochotníckemu divadlu a hudbe. U ž v roku
1949 bol v rodných Kozárovciach, okres Levice,
spoluzakladateľom divadelného súboru Hron.

svoju záľubu si priniesol aj do Bratislavy, kde
ako študent Lekárskej fakulty UK viedol súbor
MEDIK, ktorý sa stal v Helsinkách laureátom VIII.
Svetového festivalu mládeže a Studentstva.
Po ukončení štúdia na LF UK v roku 1957
nastúpil ako asistent na katedru sociálneho
lekárstva LF UK, v roku 1982 sa stal vedúcim
katedry a neskôr prednostom Ústavu sociálneho
lekárstva. Vedeckú hodnosť kandidáta lekár
skych vied obhájil u prof. Bláhu v roku 1964
v Prahe V roku 1977 získal hodnost docenta,
v roku 1983 obhá|il vedeckú hodnosť doktora le
kárskych vied a v roku 1985 bol menovaný uni
verzitným profesorom.
V odbornej činnosti má prioritu v rozpracúvaní
otázok zdravotného uvedomenia, najmä so za
meraním na objektívne ukazovatele. Okrem toho
sa orientuje na historický vývoj medicíny a zdra
votníctva a na niektoré dielčie otázky organizá
cie, štruktúry a riadenia zdravotníctva.
Je autorom viacerých knižných publikácií, nie
koľkých desiatok metodík zdravotnej výchovy,
spoluzostavovateľom a spoluautorom troch vy
daní Zdravovědy, vedeckým redaktorom sloven
ského vydania "Kronika medicíny". Je tiež auto
rom a spoluautorom celoštátnych učebníc,
učebných textov, publikoval vyše 120 odborných
prác a viac ako 400 popularizačných článkov
v domácej aj zahraničnej tlači. Je spoluautorom

prípravy Národného programu podpory zdravia,
predsedom pre obhajoby doktorských a kandi
dátskych dizertačných prác z odboru Náuka
o zdravotníctve. Zastáva funkciu předsedy Spo
ločností sociálneho lekárstva Slovenskej lekár
skej spoločnosti.
Obdivuhodná je prednášková činnosť jubilan
ta. Či už sú to prednáškové pobyty alebo aktív
ne vystúpenia na medzinárodných kongresoch
(Fínsko, Madarsko, San Marino, Mongolsko.
Guinea), domácich kongresoch, na UK i na IVZ
Prof. Beniak je držiteľom titulu "Zaslúžilý lekár"
a je čestným doktorom Karlovei univerzity
v Prahe
Toto je skutočne len stručný výpočet 40-roč
ného pôsobenia prof Bemaka na Lekárskej fa
kulte UK v Bratislave. Za všetku túto činnosť mu
patrí hlboká úcta a vďaka kolegov, spolupracov
níkov, študentov.
Vážený pán profesor, prijmi úprimné blaho
želanie k Tvojmu významnému životnému ju
bileu a poďakovanie za Tvoju múdrost, tole
rantnost a citlivost, s akou sl dokázal viest
svojich spolupracovníkov. Prajeme Ti veľa
zdravia, pracovnej i rodinnej pohody a ďalšie
úspešné roky na čele svojho kolektívu.
Ad multos annos !
MUDr. V. Ozorovský, CSc.,
Ústav sociálneho lekárstva LF UK

DOC. MUDr. JOZEFOVI FEOELEŠOV1, CS,
prednostovi kliniky plastickej, rekonštrukčnej a estetickej c birurgie,
kde nielen liečia, ale aj sKróčfttJú

Keď sa človek dožíva okrúhleho jubilea, je čas,
aby sa zamyslel nad svojím životným poslaním.
Zostala za jeho doterajším životom užitočná prá
ca - hlboká stopa, alebo bezcenný úhor?
Už druhý rok, ako citlivý lodivod, vedie doc.
MUDr. Jozef Fedeleš, CSc., Kliniku plastickej
chirurgie Lekárskej fakulty Univerzity Komen
ského v Bratislave. Na tomto významnom
spoločenskom poste oslávil vo februári tohto
roku svoje pátdesiatlny - v dobrom zdraví,
uprostred svojich spolupracovníkov, pa
cientov а študentov.
Bielemu ideálu nemocničného prostredia za
svätil celý svoj život. Patrí medzi tých korifejov
plastickej chirurgie, ktorí zanechali za sebou hl
bokú brázdu nielen v Bratislave, kde žije a pra
cuje, ale v celej našej vlasti
Už počas štúdia na Lekárskej fakulte UK sa činorodo zapojil do zdravotníckej teórie i praxe.

Začal ako demonštrátor a ešte ako študent sa
zapotil do pomocnej vedeckej práce v Ústave
experimentálnej fyziológie Slovenskei akadémie
vied.
Po promócii pracoval na II. chirurgickej klinike
LF UK. Neskôr sa stal asistentom a odborným
asistentom na Klinike plastickej chirurgie LF UK,
kde získal špecializáciu prvého stupňa z chirur
gie. Koncom sedemdesiatych rokov urobil nad
stavbovú atestáciu z plastickej chirurgie a v roku
1988 sa stal docentom. Jeho vynaložené úsilie
bolo potvrdené Ministerstvom školstva SR me
novaním za prednostu kliniky.
Od tých čias svoje odborné i ľudské úsilie
zakomponováva do uvážlivého a spravodlivého
vedenia kliniky, najma vytváraním dobrých pod
mienok pre spolupracovníkov a tým i pre pa
cientov. Okrem výchovy nového zdravotníckeho
dorastu napĺňa sokratovskú prísahu v praxi citli
vým okom a pevnou chirurgickou rukou pri tých
najzložitejších operáciách.
Klinike odovzdáva svoje lekárske umenie i silu
v teórii i praxi. Len tak sa mu mohlo podariť
úspešne vyriešiť výskumnú rezortnú úlohu Mož
nosti uplatnenia prenosu lalokov mikrochirurgickou technikou. Bol aj významným spoluriešiteľom štátneho výskumu Replantáde mikrochirurgickou technikou a zároveň sa podieľal na výs
kumnom projekte Ministerstva zdravotníctva SR
Včasná liečba rozšťepných deformácií tváre
a komplexné vyhodnocovanie jednodobei alebo
dvoidobei operácie cefalometricky. čeľustno-orťopedicky a analýzou reči
Doc. Fedeleš spolupracuje s mnohými zdra
votníckymi zariadeniami nielen v Slovenskej re
publike, ale aj v Anglicku, Holandsku. Nemecku,

ako aj s univerzitou Iowa v USA Je okrem inénc
aj äenom Spoločnosti plastickej chirurgie Česke| a Slovenskej republiky a hlavným odborn
kom na plastickú chirurgiu Ministerstva zoravotníctva Slovenskej republiky.
Ako vysokoškolský pedagóg s veľkou odbor
nou i teoretickou praxou i skúsenosťami, vy
sokou odbornou vyspelosťou, poznatkami
získanými na zahraničných renomovaných pra
coviskách, je velkým prínosom pre kliniku v dis
ciplíne Plastická, rekonštrukčná a estetická
chirurgia. Do praxe sa mu podarilo zaviesť niekolko operačných postupov a metodík, ktoré
uplatňuje i pri vzdelávaní lekárov postgraduálne
ho štúdia a pri prednáškach domácim i zahra
ničným študentom (116) a publikačnej čin
nosti (46).
Pod vedením doc MUDr Jozefa Fedeteša.
CSc., sa klinika obohatila o nové moderné prís
troje a počítačovú techniku. Je to lekár-chirurg
s racionálnym prístupom k potrebám kliniky,
s priateľským a jemným srdcom, ktorý má po
chopenie pre vážne i veselé životné situácie
Vážený pán Fedeleš. zdvíhame pohár nielen
k Vášmu životnému jubileu, ale najma na
Vašu velkorysost Sme presvedčení, že Klini
ka plastickej chirurgie Lekárskej fakulty Uni
verzity Komenskeho bude aj v budúcnosti
pod Vašim vedením prosperovat a prežíval
len úrodné roky.
Želáme Vám veľa síl a zdravia.
Mnoga leta.
Doc. MUDr Štelan Zboja. CSc
zastupca prednostu
Kliniky plastickej chirurgie LF UK
s kolektívom
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Január je, keď... je po
Vianociach, keď je po Silvestri,
keď sa začina Nový rok, keď
mávanie plány a predsavzatia
a - keď nám, vysokoškolákom,
do nich veľmi„ nepasuje "
skúškové obdobie, keď je
január...
Našťastie, január je už za
nami. A s nim aj to nešťastné
.. skúškové "... Aspoň pre drvivú
väčšinu z nás. Druhý mesiac
roku J 997je už v plnom prúde,
začiatok letného semestra
„ hrozi" od sedemnásteho
februárového dňa a všetci tí,
ktorým to tento raz, či opäť raz
vyšlo na prvý šup, si užívajú
zaslúžený (nie večný)...
odpočinok. A ešte si budú
chviľu lebediť. Skončili sa
stresy, nervozita, nepríjemné
pocity v oblasti žalúdka,
výčitky svedomia... veď to
f?oznáte. Prišli chvíle oddychu,
zábavy - to poznáte tiež...
A kolotoč sa opäť začina
krútiť. Až kým nepríde január.
Pardon! Úplne som naň
zabudol. Je tu ešte jeden
„ nepríjemný" mesiac na „j".
Jún!
Jún je vtedy, keď začina páliť
slnko, keď nosíme krátke tričká
a šortky, keď sa otvárajú brány

kúpalísk a - keil'nám do toho
všetkého opäť „ nepasuje "
skúškové obdobie...
(bt)

Nemala sa pýtať...
Zábava v Tridsaťdevine vraj
celkom ušla. A ž na to závereč
né intermezzo. Niekto rozbil po
hár a hneď sa zjavila hora sva
l o v : „Kočky, ten pohár za
platíte!" „ Prepáčte, my sme ho
nerozbili", znela triezva od
poveď dvoch nemenovaných,
takpovediac knižných báb. Vy
hadzovač bol neúprosný: "Buď
zaplatíte, alebo..."

JEDINÁ OTÁZKA

Našiel sa jeden - tiež hora ale skôr rytierskosti: „Ony to
neboli. Nechaj ich!" To nemal
povedať, pretože v okamihu
sekundy skončil po údere do
tváre na zemi. „Si normálny?",
zašveholilo jedno z dievčat.
Nuž, nemala sa pýtať. V návale
spravodlivosti uštedril vali
buk ručný pozdrav aj jej...
(rk)

- Najmä skutočnosť, že naša
alma mater, nemá podobnú akciu
Spolu so Zdenkom si myslime, že
univerzita takého významu ako
naša, by mala mať tradíciu ko
nania vlastných plesov. Počuli
sme, že univerzitné bály sa kedysi
organizovali, ale už niekoľko rok
ov sa to akosi nehýbe T ak sme sa
podobnej myšlienky ujali Dúfa
me, že išlo o dobrý nápad
Napokon, rektorát našu inicia
tívu uvítal Snažili sme sa usporia
dať podujatie na vyššej kultúrnej
a spoločenskej úrovni a či sa nám
to podarilo - ešte si netrúfam po
vedať Stretali sme sa aj s problé
mami, človek sa však stále učí, a
najmä na vlastných chybách
V budúcnosti budeme v mno
hom múdrejší

Naša anketa
УGalérii FOCUSna Štúrovej 9 počasfebruára predstavuje
svoju fotografickú tvorbujeden г absolventov katedry iurnalistiky FiF UK - J lado Martinka.

Ako liečiť vreckové suchoty?
„No len sa pozri, keď sa nebu
deš učiť, dopadneš, ako títo chlap
ci," povedala mamička svojej rato
lesti, keďspolu prechádzali popri
dvojici mladých mužov oháňajú
cich sa čakanmi. Mladá pani urči
te netušila, že tými pedagogickými
výkričníkmi boli vysokoškoláci do
časne navlečení v montérkách...
Ale čo by študujúci .proletář" (a či
pracovná agentúra?) neurobil pre
peniaze?
V najväčšom bratislavskom síd
lisku mládeže-v Mlynskej doline
nudu i vreckové suchoty pomáha
zaháňať až trojica „dobročinných"
inštitúcii - Krupčiak a.s., Nosluš
a Bussines Work Tourism. Zatiaľ
čo prvé dve agentúry sa neo
stýchajú sprostredkovať riadnu
chlapskú robotu pri lopate, ponu
kový list tretej sa napokon vy
profiloval do podoby prevažne
„čistých" prác (napr. vtlačiarni), či
činností, v ktorých treba okrem

Čo vás viedlo k organizova
niu 1. Reprezentačného plesu
Univerzity
Komenského?
opýtali sme sa študentov FiF
UK Andreja Pagáča a Zdenka
Šovčíka. Za oboch odpovedá
Andrej:

hrubej sily (F) použiť aj šedú kôru
mozgovú (prekladateľstvo). V ne
prospech B W T však hovorí sku
točnosť, že kým v jej zlatej bani
môžu denne ryžovat iba 5 až 8
šťastlivci, konkurencia každo
denne ponúka spolu vyše 100
možnosti.
Finančná odmena je približne
rovnaká-30 až 50 Sk za hodinu.
Ale existujú aj skupiny.vyvolených
pracantov", ktorí za rýchlu a kvalit
nú jednodňovú úkolovku dostanú
na dlaň 800 stovákaviac. (Ako sa
dostať do takejto partie vieme, ale
nepovieme.)
Čo najviac znepokojuje brigád
nikov? Rozdiel medzi skutočnou
hodnotou odpracovanej hodiny a
výslednou sumou, ktorú po odrá
taní provízie inkasuje študent. Ako
nám prezradil jeden zo zamest
nancov nemenovanej agentúry,
prostriedky získané z provízií sa
využívajú aj inak ako na nákupno-

vého miliónového auta. Niekedy
sa investujú do reklamnej kampa
ne, ktorej výsledkom je rozšírený
sortiment na „jedálnom" lístku agentúry.
Faktom ostáva, že bez agentúry
by si študent ťažšie zarobil dáky
groš. Ak sa však nad vecou zamys
líme, v poriadku to celkom nie je.
Študenti by mali predsa len a pre
dovšetkým študovať a nie stáť pri
miešačkách. Ibaže bytí, namiesto
ktorých tam stoja, zastávali iné,
dôležitejšie funkcie a vytvárali
„priaznivé" podmienky pre študu
júcu mládež..
A potom - o blahodarných
účinkoch agentúr a pravdivosti
sloganu Najskôr kopať, potom
slopať vedia svoje aj majitelia a
prevádzkovatelia Alibaby, Mlyna,
Clubu 39 a ďalších „kultúrnych"
ustanovizní v Mlynskej doline

Poslucháčom F iF UK t m e po
ložili otázku: Aké miesto rrvi
v tvojom živote šport?
Peter: Väčšinou sa mu venujem
ako fanúšik. Občas si s kamarátmi
„zakopeme", no, keďže som sa dal
na štúdium, času je pomerne málo
Henrieta: V rámci telesnej vý
chovy chodím na volejbal, ktorý
ma bavl.
Mišo: Hrám futbal za „béčko"
Slovana Tréningy sú štyrikrát do
týždňa a keďže si chcem v mužstve
vybojovať pevné miesto, ide to aj
na úkor vyučovania.
Andrea: S kamarátkou chodie
vame do fitness-centra, ale je to
drahý špás a neustále prosiť ro
dičov o peniaze..
Milan: Športujem pravidelne mám rád futbal, tenis a basketbal
Neznášam, keď počujem, že kvôli
učeniu niekto nemá na šport čas
Ivan: Niet času, lebo popri štú
diu aj pracujem
Jano: Nie som športový typ Kým
som musel, hrával som na telesnej
výchove basketbal.
Zuzana: Športu sa venujem dosť
-vždy cez víkend strávim niekoľko
hodín pri rekreačnom tenise

(br)

Túto stranu pripravili študenti katedry žurnalistiky FiF UK pod vedením Romana Kmenta

(rs)

