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V Aule Univerzity Komenského sa 
dňa 22. októbra 1997 zišli novozvole
ní členovia Akademického senátu UK, 
aby zvolil i  nového predsedu Akade
mického senátu UK, podpredsedov, 
členov predsedníctva a predsedov 
a členov komisií A S  UK. 

O post predsedu AS UK sa uchádzali 
dvaja kandidáti - doc RNDr. Vladislav Ro
sa, CSc., z Matematicko-fyzikálnej fakulty 
UK a prof RNDr Ivan Drobný, DrSc , z Pe

dagogickej fakulty UK. V tajnom hlasovaní 
v prvom kole trojpätinovú väčšinu hlasov 
členov senátu získal doc. RNDr. Vladislav 
Rosa, CSc., a bol na budúce funkčné ob
dobie zvolený za predsedu Akademické
ho senátu Univerzity Komenského. 

Po zvolení nový predseda AS UK doc 
Rosa poďakoval za prejavenú dôveru. 
Vyzdvihol význam a závažnosť tohto postu 
a vyslovil nádej, že svoje úlohy bude Aka
demický senát UK plniť so cťou a že bude 
dôstojným reprezentantom Univerzity Ko
menského Zdôraznil, že prácu v senáte 
bude potrebné sústrediť do pracovných 

skupín a poradných orgánov v záujme 
zachovania kontinuity práce a akcieschop
nosti AS UK. V príhovore rektor UK 
prof. Devínsky vyjadril presvedčenie, že bu
de i naďalej pokračovať dobrá spolupráca 
vedenia UK s AS UK a podčiarkol zodpo
vednosť senátorov za objektívne rozhodo
vanie, ktoré v mnohých prípadoch ovplyvni 
život školy na niekoľko rokov Zablahoželal 
novému predsedovi a senátorom a do 
nového funkčného obdobia poprial veľa 
energie a trpezlivosti. 

(Bližšie informácie o výsledkoch volieb AS 
UK prinášame na str 5) 

Prečo sa 
na rektoráte nekúrilo 

Do konca októbra sa ešte v novej 
budove rektorátu UK, kde sídli aj časť 
filozofickej a právnickej fakulty, nekúrilo. 
Nepríjemné, ked vonku bola na október 
nezvyčajná "kosa" a ortuť teplomera 
tancovala okolo nula stupňov. Na uzime
ných študentov vo vetrovkách sa pnšli 
pozrieť televízne štáby, novinári žhavili te
lefónne linky, aby sa opýtali, íi je na tom 
univerzita skutočne tak zle, že nemá pe
niaze ani na vykurovanie O skutočných 
dôvodoch sa však mohli presvedčiť v ko
tolni, kde im prorektor Uk doc Ostrovský 
ukázal prázdne miesto po vykurovacích 
kotloch, Ktoré museli byť už v apríli tohto 
roku definitívne odstavené pre s voj hava
rijný stav Keďže z vlastného rozpočtu ne
bola univerzita schopná pokryť náklady na 
ich kompletnú výmenu, vedenie univerzity 
už niekoľko rokov žiadalo od mmisterst\ a 
školstva financie na nešeme tejto kniiche, 
situácie Havarijný stav zastaranej koto"~e 
však nechal ministerstvo chladným až 
do augusta, kedy sa vedeniu UK napokon 
po nesmiernom úsilí podanlo presved
čiť ministerských úradníkov aby poskytli 
aspoň časť nevyhnutných prostriedkov 
ktoré umožnili začat v septembn rekon
štrukciu kotolne. Bolo potrebné kompletre 
vymeniť technológiu, odstraňif stare xor.« 
inštalovať nové rozvody a nový kottí 
A akoby nestačili tieto starosti - v duchu 
ľudovej múdrosti "ma.'á kopa pýta váčšiu'-
stáia v dôsledku zavedenia po;  nne; ce." -
fikácie dodávaná technológia 14 dr na 
colnici, kým sa rozhodlo, č. sa na tento t>t> 
výrobkov vzťahuje povinná certtfy^aoa 
alebo nie Na začiatok novembra boii na
plánované technologic*.« skúšky ncvého 
kotla a po ich úspešnom preberú za-.'aa 
aj v novej budove rektorátu konečne v> *y-
rovacia sezóna 

J. Hmnorovi 

Nové vedenie Akademického senátu UK 

Rektor Uk prof Devínsky a nový predseda AS UK doc Rosa 

'Stobl l l  s m e  s l  l á s k u ,  
s l l i b l l l  vravieť p r a v d u  l e n ,  
slt ibl l l  s m e  s l  v y d r i e ť . .  

17. n o v e m b e r  1989 



Na aktuálnu tému 
Historicky prvé spoločné zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie a vlády SR na čele s premiérom V. Močiarom sa 

uskutočnilo dňa 19. októbra 1997 na Bôriku v Bratislave. Rokovanie trvalo vyše osem hodin a okrem najvyšších predstaviteľov rezor
tov hospodárstva, výstavby, kultúry a zdravotníctva sa na stretnutí zúčastnilo 11 ministrov so svojimi štátnymi tajomníkmi, všetci traja 
podpredsedovia vlády SR a riaditeľ Ústavu stratégie rozvoja. Ministerstvo zdravotníctva nebolo zastúpené štátnym tajomníkom, ale vedú
cim úradu. Za Slovenskú rektorskú konferenciu boli prítomní všetci 18 rektori a premiér pozval aj troch štatutárnych zástupcov novovznik-
nutých vysokých škôl. Po úvodnom slove premiéra a prezidenta rektorskej konferencie referovali jednotliví rektori, podpredsedovia vlády 
a ministri. Univerzita Komenského pripravila písomný faktografický materiál o UK, ktorého prílohou bol aj zoznam študijných a vedných 
odborov, aby vláda získala obraz o pedagogickom a vedeckom potenciáli UK. Obsah a priebeh tohto mimoriadne významného rokova
nia nám v rozhovore priblížil rektor UK prof. Devínsky. 

• Pán rektor, ktoré problémy univerzity ste na rokovaní 
spomenuli v o  svojom príhovore? 

- Kecfže sme mali vymedzený pomerne krátky čas na naše vystú
penia - 5-7 minút - stručne som najprv dokumentoval na faktografic
kých údajoch celospoločenské pôsobenie Univerzity Komenského 
ako prierezovej inštitúcie a jedinej komplexne vybudovanej vysokej 
školy humanitného a prírodo
vedného zamerania v SR. Pri
pomenul som široké spektrum 
záberu našich absolventov 
v praxi až po špičkové expertí
zy, napr. pomoc našich odbor
níkov pri obhajobe Gabčíkova 
pred súdnym dvorom v Haagu, 
alebo pri výskume Marsu. 

Ako zásadnú vec som na
stolil potrebu politického roz
hodnutia vlády SR, kam má 
smerovať úroveň vysokoškol
ského vzdelávania v SR. Či 
chceme dosiahnuť svetovú, 
resp. európsku úroveň, alebo 
sa zmierime s lokálnou úrovňou. Od tohto rozhodnutia sa totiž odvíja 
v súčasnosti náš najpálčivejší problém, ktorým je financovanie 
vysokých škôl. Ďalej som sa zameral na otázky spolupráce školy 
s jednotlivými rezortmi. Univerzita, hádam s výnimkou rezortov zdra
votníctva, školstva, spravodlivosti, práce, sociálnych vecí a rodiny, 
pocituje istý nedostatok komunikácie a spätnej vazby s ostatnými 
rezortmi. Potrebujeme, aby rezorty vedeli definovať požiadavky na 
profil nášho absolventa, prípadne na cfalšie zvyšovania kvalifikácie 
svojich pracovníkov, kedže sa veľmi pružne vieme prispôsobiť aj 
špecializovaným požiadavkám. Vieme si veľmi dobre predstaviť na
príklad rôzne certifikované kurzy pre jednotlivé rezorty, ktoré by 
nielen zvýšili kvalifikačnú úroveň zamestnancov rezortu, ale súčas
ne by nám pomohli aj finančne. Ďalej som spomenul problém, ktorý 
je známy a už dlho nás intenzívne trápi - a síce odmeňovanie učite-
ľov-lekárov, ktorí vykonávajú priamu zdravotnícku starostlivosť. Pri
pomenul som tiež, že plánovaná privatizácia niektorých nemocníc, 
menovite Krásnej Hôrky, vážnym spôsobom ohrozuje kvalitu výučby 
na lekárskych fakultách. Na záver som predložil niekoľko návrhov, 
ktoré by pomohli riešiť súčasnú kritickú finančnú situáciu vysokých 
škôl a nezaťažili by veľmi štátnu pokladnicu. 

•Aká bola reakcia vlády nielen na Vaše, ale aj na ostatné 
vystúpenia rektorov? 

- Konštatujem, že celé rokovanie sa nieslo v konštruktívnom a kri
tickom duchu. Vyriešilo sa, resp. došli sme k dohode v niekoľkých 
zásadných otázkach. Za najvýznamnejší považujem premiérov prí
sľub, že v budúcom i cfalšlch rokoch bude vysokoškolské vzdeláva
nie celospoločenskou rozvojovou prioritou. Súčasne prijal náš návrh, 
že je nevyhnutné z úrovne vlády definovať úroveň vysokoškolského 
vzdelávania a vykonať hĺbkovú analýzu stavu vysokých škôl. Premiér 
dokonca vyslovil otázku, či sme schopní dosiahnuť, aby do r. 2010' 
Slovensko patrilo k 5 krajinám s najlepším vzdelávaním na svete, 
ke<f dnes je na 13. mieste. Pre nás veľmi dôležité je tiež konštatova
nie premiéra, že veda sa má realizovať predovšetkým na vysokých 
školách, kde má nezastupiteľnú úlohu a prvoradé postavenie Pre 
zabezpečenie transparentnosti rozdeľovania finančných prostried
kov na vedu vláda urýchlene pripraví zákon o podpore vedy a jej 
financovania. 

• Našlo sa riešenie pre zlepšenie financovania vysokých 
škôl? 

- Hoci pôvodný návrh rozpočtu vysokých škôl pre rok 1998 počítal 
so znížením o 210 mil. Sk v porovnaní s rokom 1997, premiér i mi
nister financií prisľúbili, že krátenie sa neuskutoční, ba práve na
opak, má dôjsť k miernemu zvýšeniu. Toto zvýšenie však nepokryje 
680-miíiónové dlžoby vysokých škôl, bude sa týkať pravdepodobne 

len miezd. Podľa slov ministra financií by sa od I januára 1999 mali 
vysoké školy stať neziskovými verejnoprospešnými organizáciami 
s kombinovaným financovaním. Minister financií jasne deklaroval 
snahu preniesť priamu zodpovednosť za financovanie školstva 
z veľkej časti z vlády na samotné školy Súčasne vláda prisľúbila, 
že sa bude zaoberať stavom a kapacitou ubytovania študentov 

a konštatovala, že najhoršia si
tuácia je v Bratislave, kde chý
ba 6300 miest 

• Aká bola odozva vlády na 
Vaše konkrétne návrhy a po
žiadavky? 
- Premiér vlády V. Mečiar dva
krát opakoval prísľub, že Krás
na Hôrka bude vyňatá z pri
vatizácie Podpredseda vlády 
a minister financií S Kozlík 
oznámil, že problém miezd 
učiteľov-lekárov sa definitívne 
vyrieši od 1 1 1998 Učitelia-
lekári síce budú dostávať mzdy 
z rezortu školstva, avšak roz

diel medzi zdravotníckou a školskou platovkou bude vyrovnány 
nemocnicami, ktoré aj v súčasnosti inkasujú finančné prostriedky za 
ich medicínske výkony, ale nepoužívajú ich na mzdy 

• O čom sa dálej hovorilo na stretnutí? 
- Zaujímavé bolo vystúpenie podpredsedu vlády J Kalmana ktorý 

hovoril o programoch SOCRATES, LEONARDO a Mládež do 3 ti 
sícročia. Podľa slov podpredsedu vlády Program SOCRATES vláda 
už podpísala v novembri minulého roku, ale Európska únia zastavila 
konanie a prehodnocuje v tejto veci svoj postoj Ide ročne o 40 mil. 
ECU pre PHARE a 1,55 mil. ECU a 140 mil. Sk pre SOCRATES 
Ministerka školstva E. Slavkovská sa dotkla aj zadržiavaných meno
vaní profesorov a konštatovala, že v r. 1990 zavedený zvyk predkla
dať menovania profesorov na vyjadrenie Akreditačnej komisii nie je 
zakotvený v zákone a preto nová vyhláška o habilitáciách a inaugu
ráciách túto aktivitu zruší. Je na mieste otázka, prečo teda minister
stvo tento postup praktizuje, kecí samo vie, že koná nad rámec 
zákona. V rozhovoroch sme sa zaoberali aj nezamestnanými absol
ventmi vysokých škôl. Údaje k 31. 5. 1997 dokumentujú, že z cel
kového počtu viac ako 308 tis nezamestnaných v SR je len 815 
s vysokoškolským vzdelaním, čo predstavuje asi 0, 2%. •Aké požiadavky mali členovia vlády na vysoké školy, 
konkrétne na našu univerzitu? 

- Okrem požiadaviek na účasť našich expertov v rôznych porad
ných grémiách a komisiách ministrov by sa stručne dali zhrnúť 
nasledovne: 

1. Ministerstvo zahraničných vecí SR chce uzavrieť zmluvu s UK 
a jej Právnickou fakultou o zmluvnej výchove diplomatov v Ústave 
medzinárodných vzťahov. Ministerstvo je súčasne ochotné cestou 
zastupiteľských úradov získavať samoplatcov pre vysoké školy 

2. Premiér vlády SR V. Mečiar a ministerka práce O Keltošová 
navrhujú vytvorenie vedeckého demograficko-prognostického praco
viska na niektorej z vysokých škôl, pričom UK je na túto úlohu 
najvhodnejšia. 

3 Všeobecná požiadavka takmer všetkých rezortov sa týka zave
denia študijného odboru sociálna práca a študijného odboru verejná 
správa. 

4 Je žiaduce zaviesť prednášky z problematiky poisťovacej mate
matiky. Tu treba povedať, že tieto prednášky na MFF UK existujú, 
len sú zrejme málo propagované 

5 Dôraz sa tiež kladie na výchovu legislatívnych odborníkov 
• Nazdávate sa, že náhle zintenzívnenie kontaktov vlády 

s rektormi slovenských vysokých škôl je súčasťou predvoleb
nej kampane? 

- To nech posúdi každý sám (jh) 

STRETNUTIE REKTOROV S VLÁDOU 

SLOVENSKÝCH VYSOKÝCH ŠKÔL? 
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Z rokovania 
Kolégia rektora UK 

Pod vedením rektora UK prof. Devínskeho konalo sa 
v dňoch 16. - 18. októbra 1997 v Kežmarských Žľaboch 
výjazdové zasadnutie Kolégia rektora UK. Na programe ro
kovania bolo viacero závažných otázok Keďže na 19 10. bolo 
plánované spoločné zasadnutie Slovenskej rektorskej komisie 
s vládou SR, oboznámil rektor UK členov kolégia s pripraveným 
písomným faktografickým materiálom o UK určeným členom 
vlády a s okruhmi problémov, ktoré bude na stretnutí prezento
vať v mene UK a požiadal prítomných o ich doplnenie. 

členovia kolégia obdržali v písomnej forme podklady k Správe 
o stave UK, ktoré vypracovalo vedenie UK a ktoré budú ešte 
doplnené o činnosť Akademického senátu UK. Konečnú 
podobu správy prerokuje a schváli AS UK a predloží akademic
kej obci. 

Kolégium rektora UK schválilo predloženú úvodnú štúdiu a ná
sledne rozhodlo o vypracovaní Strategickej štúdie integrovaného 
informačného a komunikačného systému UK (HKS UK), ktorej 
výstupom bude návrh možných scenárov vývoja informačného 
systému UK novej generácie. 

Kolégium taktiež prerokovalo správy o opatreniach dekanov 
upravujúcich prevádzku fakúlt s ohľadom na súčasnú hospodár
sku situáciu ich fakúlt a konštatovalo, že napriek mimoriadne kri
tickým finančným podmienkam žiadna fakulta UK, okrem PRIF 
UK, neukonči predčasne zimný semester. V tejto súvislosti pri
jalo nasledovné vyhlásenie: 

"Kolégium rektora UK na svojom výjazdovom zasadnutí 
v dňoch 16. - 18. 10. 1997 v Kežmarských Žľaboch, po 
dôkladnej analýze hospodárskej situácie UK a v celkovom 
kontexte s hospodárskou situáciou vysokých škôl SR, 
opätovne upozorňuje na mimoriadne ťaživé podmien
ky, v ktorých musia fakulty i ostatné súčasti UK plniť 
svoje základné povinnosti vyplývajúce z poslania univer
zity. 

Nenarušenie činnosti UK je možné len za použitia mimo
riadnych opatrení vrátane použitia mimorozpočtových 
prostriedkov na sanovanie základných povinností štátu vy
plývajúcich z Ústavy SR. Ani použitím týchto prostriedkov 
však Univerzita Komenského nedokáže zastaviť rast 
existujúceho dlhu, ktorý fakulty a súčasti UK musia 
preniesť do ďalšieho roka, aby nemuseli pristúpiť k radi
kálnym opatreniam, napr. predčasnému ukončeniu výučby 
alebo k zníženiu počtu študentov prijímaných do 1. roč
níkov. 

Žiadame vládu SR a NR SR, aby zvážili svoje rozhodnutie 
vo veci financovania vysokých škôl SR a pridelili im 
pre rok 1998 taký objem finančných prostriedkov, aby 
nedochádzalo k ďalšiemu úpadku vysokého školstva 
v SR." 

Posledným bodom programu bolo prerokovanie Návrhu kritérií 
delenia ročných prostriedkov na rok 1998, ktorý členovia kolégia 
s drobnými úpravami schválili. 

Üb) 

Fakulty sa rozhodli dokončiť zimný semester 
v podmienkach prísneho úsporného režimu 

Nedostatočné financovanie a snaha zabezpečiť chod školy 
v podmienkach existenčného minima je v súčasnosti kardinálnym 
problémom mnohých vysokých škôl v SR. Taktiež ekonomická ana
lýza stavu fakúlt a súčastí UK koncom tretieho štvrťroku potvrdila 
akútny nedostatok finančných prostriedkov pridelených zo štátneho 
rozpočtu na prevádzku školy. Finančný deficit nadobudol také roz
mery, že na septembrovom zasadnutí Kolégia rektora UK požiadal 
rektor UK prof Devínsky dekanov fakúlt, aby do 30 septembra 
oznámili, aké prijímajú opatrenia na zabezpečenie chodu fakúlt do 
konca tohto roka, prípadne či sa nerozhodnú, najma z dôvodov ús
pory energií, predčasne ukončiť zimný semester. Akým spôsobom 
vyriešili dekani nezávideniahodnú situáciu svojich fakúlt, sme 
sa opýtali prorektora UK doc. RNDr. I. Ostrovského, CSc. 
- Z písomných stanovísk dekanov, ktoré sme obdržali od všetkých 
fakúlt, vyplynulo, že väčšina fakúlt pristúpila k zásadným úsporným 
opatreniam a činnosti školy obmedzila na nevyhnutné minimum. De
ficit finančných prostriedkov na prevádzku sa sanuje z mimorozpoč
tových zdrojov určených na rozvoj fakulty, resp fakulty presúvajú 
svoje dlžoby do budúceho roka s vedomím, že neuhrádzaním platieb 
najmä za energie budú ich finančné problémy iba narastať Ani jed
na fakulta, s výnimkou prírodovedeckej, ktorá skracuje zimný se
mester o jeden týždeň, neukončí predčasne svoju prevádzku Treba 
však poznamenať, že viaceré fakulty už niekoľko rokov z dôvodov 
úspory energie v zimnom období začínajú semester v septembri 
a končia začiatkom decembra Z vyhlásení dekanov taktiež vyplýva, 
že kritický stav nedostatku finančných prostriedkov je na fakultách 
približne rovnaký. (jh) 

Závery z pracovného rokovania členov vlády SR 
s rektormi vysokých škôl 

- Zúčastnené strany zhodne konštatujú, že organizovane stretnutie bok) 
veľmi užitočne a splnilo očakávanie zúčastnených strán Uvedeným 
stretnutím rektorov vysokých škôl a vlády sa prehĺbila vzájomná infor
movanosť o existujúcich problémoch V S  a zároveň navrhli sa reaine 
možnosti ich riešenia. 

- Zástupcovia vysokých škôl vyslovili želanie, aby súčasný systém 
vzdelávania zostal minimálne na terajšej kvalitatívnej úrovni. Pre 
zabezpečenie tejto požiadavky je potrebné vytvoriť adekvátne tech-
nicko-materiálne podmienky, hlavne v oblasti dopracovania zásadnej 
koncepcie rozvoja VŠ do roku 2005 s výhľadom do roku 2010 a mož
nosti jej financovania. 

- Obe strany sa dohodli o nutnosti urýchlenej prípravy a legislatívneho 
prijatia zákona o financovaní VŠ, ktorý by bol založený na viaczdrojo-
vom systéme financovania. 

- Konštatovalo sa, že rozpočet kapitoly MŠ SR pre V Š  bude mať trvalo 
vzostupnú úroveň. Vláda predložila garancie, že tento trend sa ne
preruší'. 

- Vláda aj naďalej bude vytvárať podmienky pre zlepšenie sociálneho 
postavenia študentov V Š  a to najmä zabezpečovaním nových zdrojov 
financovania, dostavby a rekonštrukcie študentských domovov s per
spektivnou možnosťou oddelenia ich fiancovania od systému vzdelá
vania. 

- Vláda si plne uvedomuje nezastupňeľnú úlohu vedy a jej prioritné 
postavenie na vysokých školách. Pre zabezpečenie transparentnosti 
rozdeľovania finančných prostriedkov na vedu vláda urýchlene pnpra-
vi zákon o podpore vedy a jej financovania. 

- Z rokovania vyplynulo, že v oblasti európskej integrácie je potrebné 
rozšíriť spoluprácu Úradu vlády SR s V Š  pri súčasnom zabezpečeni 
racionálneho v/užitia pridelených finančných prostriedkov z projektov 
a grantov. Vláda súčasne vyslovila požiadavku, aby sa VŠ intenzív
nejšie podieľali na príprave odborníkov pre integračné procesy. 

- Vláda konštatovala, že posledné prieskumy v oblasti zamestnanosti 
poukazujú na nutnosť permanentnej optimalizácie počtu študentov 
v existujúcich študijných odboroch pre zamedzenie zvyšovania neza
mestnanosti z radov študentov vysokých škôl 

- Zúčastnené strany konštatovali, že na úrovni jednotlivých minister
stiev a rezortov existuje rad projektov rozsiahlej spolupráce, ktorými 
sa univerzity zapájajú do riešenia závažných koncepčných problé
mov. Vláda i univerzity budú hľadať ďalšie možnosti uzatvárania ctvo< 
a viacstranných dohôd. 

- Vláda poveruje MŠ SR pripraviť podrobnú informáciu na rokovante 
vlády o problémoch V Š  a navrhovaných možnostiach ich nešema 

- Obe strany sa dohodli na potrebe ďalších rokovaní na úrovni rezort
ných ministrov, pripadne na ďalšom střetnuti s vládou 

V Bratislave, 19.10. 1997 
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Nový dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK 
doc. ThDr. Igor Kišš 

Koncom septembra 1997 sa skončilo funkčné obdobie dovtedajšieho dekana 
Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK prof. ThDr. Karola Gábriša a novým deka
nom fakulty sa 1. októbra 1997 stal doc. ThDr. Igor Kišš. 

Doc.Kišš sa dostáva do tejto funkcie po dlhoročnej práci na 
fakulte ako pracovník, ktorý sa osvedčil aj v pastorač
nej službe evanj. a.v.cirkvi. Jeho cesta teológa nebola 
jednoduchá, lebo v ére tzv. reálneho socializmu u nás musel 
zápasiť o uznanie svojich vedeckých kvalít. Preukázal ich 
najma v oblasti systematickej teológie a ako významný tvor
ca dogmatického a etického profilu evanjelického teológa. 
Okrem veľkých uznaní, ktorých sa mu dostalo u nás, je zná
my svojou vedeckou činnosťou z početných vystúpení na 
medzinárodných konferenciách a z literárnych prác, ktoré 
uverejnil v hojnom počte v domácich i zahraničných časopi
soch. Je členom medzinárodnej spoločnosti Societas ethica. 
Najmä vdaka prácam o problematike "dvoch rlš" u Martina 
Luthera sa stal v zahraničí známy ako progresívny teológ, 
ktorý dokazuje vo svojej teológii význam správneho bádania 
pre život v cirkvi i mimo cirkvi. Jeho teologické zameranie 

ovplyvňuje jeho práce z oblasti ekologického bádania a práce súvisiace s povinnosťou vy
sporiadať sa z etického hľadiska novým spôsobom s potrebami dneška. 

Pri svojej študijnej práci v súvislosti s Lutherom pracuje na významnom projekte aby sa 
EBF UK stala v oblasti stredoeurópskych cirkví strediskom bádania o Lutherovi, chce pou
kázať na to, čím môže práve teológia u nás prispieť nielen k medzinárodnému chápaniu 
Luthera, ale aj na špecifické prvky, ktoré sa vyskytli v tejto oblasti od reformácie podnes 
V súvise s Lutherom spracoval aj tematiku kontaktov nemeckého reformačného činiteľa 
Konrada Kordata s cirkvou u nás. Zdôrazňuje napojenie EBF UK na svetový teologický 
trend tak pomocou chystaných konvokácií, prednášok i zo zahraničia (najnovšie z Fínska), 
ako aj zdôrazňovaním znalosti literatúry vo svetových jazykoch. Preto jeho zásluhou predná
šajú na fakulte i docenti a lektori zo zahraničia. Zvláštna časť jeho programu práce dekana 
patrí snahe prehĺbiť spoluprácu so všetkými fakultami Univerzity Komenského v záujme 
komplementárneho riešenia otázok, ku ktorým má čo povedať aj teológia 

Prof. ThDr. Karol Gabrié 
vedúci katedry Novej zmluvy EBF UK 

Zlatú medailu Univerzity Komenského 
udelil rektor UK prof. Devínsky dňa 24. októbra 1997 prof. RNDr. Štefanovi Tomovi, 

DrSc., ako ocenenie dlhoročnej významnej vedeckej a výchovno-vzdelávacej práce 
v oblasti organickej chémie, ktorou prispel k zvýšeniu vedeckého a pedagogického kreditu 
Univerzity Komenského nielen na Slovensku, ale i v zahraničí, a ktorou výrazne ovplyvnil 
dianie v celej oblasti chémie. 

Pamätnú zlatú medailu Univerzity Komenského 
udelil rektor UK prof. Devínsky dňa 16. októbra 1997 pri príležitosti 60. výročia založe

nia Slovenskej technickej univerzite za jej významný príspevok k rozvoju technickej 
vzdelanosti na Slovensku i ako prejav uznania a vdaky za mnohoročnú a výraznú spoluprá
cu Slovenskej techhickej univerzity a Univerzity Komenského pri zakladaní a budovaní slo
venského vysokoškolského systému. 

Už po druhýkrát od začiatku nového akademického roka zvolal rektor UK prof. Devínsky dňa 
22. októbra 1997 t lačovú konferenciu, ktorej obsahom bol program ostatného zasadania Kolé
gia rektora UK, ako aj výsledky rokovania rektorov slovenských vysokých Skól s vládou SR. 

Aby lepšie poznali 
svojich študentov, 

uskutočnili pedagógovia Filozofickej fa
kulty UK medzí svojimi Študentmi počas 
zápisu do prvého ročníka malú anketu. Na 
12 otázok odpovedalo anonymne 471 prvá
kov, čo je takmer 90% zapísaných študen
tov. Z charakteru otázok a odpovedí možno 
predpokladať, Že výsledky ankety nie s ú  
typické Iba pre fi lozofickú fakultu, ale 
majú všeobecnejšiu platnosť aj pre 
ostatné fakulty UK. 

Výsledky ankety: 
Anketa potvrdila, ako si študenti poisťujú 

možnosť štúdia na vysokej škole Až 81,5% 
opýtaných uviedlo, že si v tomto roku poda
lo prihlášku na dve a viac fakúlt, z nich až 
48,2% na 3 a viac fakúlt. Takmer 3/4 prvá
kov absolvovali prijímacie skúšky na filozo
fickej fakulte prvýkrát, čo vypovedá o tom, 
že  viac ako 25% prijatých študentov sa po
kúšalo dostať na vysokú školu už druhý, 
resp. tretí rok. I ked u 76,4% prijatých prvá
kov dominuje záujem o filozofickú fakultu, 
zvyšok by uprednostnil štúdium na právnic
kej alebo lekárskej fakulte 

Pozitívne pre filozofickú fakultu boli 
odpovede na motiváciu k štúdiu Takmer 
80 % študentov odpovedalo, že k roz
hodnutiu študovať zvoleny odbor ich vie
dol vlastný hlboký záujem Rozhodnutie 
63 študentov ovplyvnili rodičia, učitelia ale
bo priatelia a zaujímavé je, že u 34 prvákov 
rozhodujúcu úiohu zohrala náhoda 

V rámci prípravy na prijímacie skúšky ab
solvovalo konzultácie u pedagógov FIF UK 
25,5% prijatých prvákov Informácie o po
žiadavkách na prijímacie skúšky, kicxe 
uchádzačom o štúdium poelaio študijné 
oddelenie fakulty, vefmi pomohlo 20.6% 
študentov, trochu pomohlo 65% a vôbec 
nepomohlo 14,4% študentov. 

Vysoké školy - podobne ako iné inštitúcie 
- sú latentne v spoločenskom vedomí po
dozrievané z korupcie a protekcionárstva. 
Domnievate sa, na základe vlastných skú
seností z priebehu prijímacích skúšok na 
FIF UK, že je to oprávnené aj vo vzťahu 
k našej fakulte? Túto skúsenosť - čo stojí 
za zamyslenie - potvrdilo 18,7% prvákov. 

Vnútro mladých ľudí odkryla aj otázka, 
kde by chceli žiť a pracovať po skončení 
štúdia na FIF UK. Ak by mali možnosť 
slobodne sa rozhodnúť, až 55,2% by 
zo Slovenska migrovali do zahraničia, na 
"západ". 

Že vlastná sociálna situácia prvákov nie 
je ružová, vyplýva z odpovedí takmer 
3/4 študentov, ktorí predpokladajú, že po
čas vysokoškolského štúdia budú nútení, 
alebo asi nútení "privyrábať si" na náklady 
spojené so štúdiom. 

O tom, že budú študovať na FIF UK. sa 
73% prvákov rozhodlo v 3. a 4 ročniku 
strednej školy. 

A aké sú predstavy dnešných prvákov 
o ich pracovnej pozícii po skončeni vysokej 
školy? Najviac, až 41.2% by sa radi stali 
diplomatmi, 35,7% by dalo prednosť vedec
kej práci, 12, 5% chce byť učiteľmi 
a zvyšok podnikateľmi a bankovými úrad
níkmi. 

Hovorí sa, že učiteľstvo nie je zamestna
nie, ale poslanie. Z dnešných prvákov, 
študentov učiteľského štúdia, však iba 
36,4% chce po skončení vysokej školy 
pracovať ako učiteľ. Ostatní by dali pred
nosť inému pracovnému zaradeniu Nie je to 
málo? 

(jh - podľa 
štatistických výsledkov ankety) 
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ZAČÍNA FUNKČNÉ OBDOBIE NOVÉHO AKADEMICKÉHO SENÁTU UK 
V čase od 2. do 5. októbra 1997 sa na fakultách UK uskutočnili voľby členov nového Akademického senátu UK. Senátorov, 

zastupujúcich UK ako celok, zvoli l  z navrhnutých kandidátov na riadnom zasadnutí dovtedajší senát drta 15. októbra. 
Výsledky volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského verejne vyhlásila Volebná a mandátová komisia A S  UK drta 
17. októbra 1997. 

1. A K O  ZÁSTUPCOVIA FAKÚLT DO AS 
UK BOLI ZVOLENÍ NASLEDOVNÍ ČLENO
VIA: 

Lekárska fakulta UK: 
Doc. MUDr. Branislav Líška, CSc. 
MUDr. Peter Osuský, CSc. 
PharmDr. Jarmila Kuchařská, CSc. 
Svorad Trnovec, študent 

Jesseniova lekárska fakulta UK: 
Prof. MUDr. Ján Hanáček, CSc. 
Doc. MUDr. Dušan Dobrota, CSc. 
MUDr. Katarína Adamicová , CSc. 
Juraj Mokrý, študent 

Farmaceutická fakulta UK: 
Doc. Pavol Balgavý, CSc 
Doc. RNDr. Oľga Greksáková, CSc. 
Doc RNDr. Ján Majtás, CSc. 
Martin Čiernik, študent 

Filozofická fakulta UK: 
Doc. PhDr. Pavol Valachovič, CSc. 
Doc. PhDr. Branislav Hochel, CSc. 
PhDr. František Gahér, CSc. 
Renáta Králíková, študentka 

Prírodovedecká fakulta UK: 
Prof. RNDr. Ivan Kraus, DrSc. 
Prof. RNDr. Štefan Torna, DrSc. 
RNDr. Karol Mičieta, CSc. 
Branislav Kaniansky, študent 

Matematícko-fyzikálna fakulta UK: 
Doc. RNDr. Vladislav Rosa, CSc. 
Doc. RNDr. Pavol Chocholatý, CSc. 
Prof. RNDr. Peter Lukáč, DrSc. 
Peter Satury, študent 

Fakulta telesnej výchovy a športu UK: 
Doc. PhDr. Jaromír Šimonek, CSc. 
Doc. MUDr. Alexander Binovský, CSc. 
Doc. PhDr. Jozef Obomý, CSc. 
Denisa Kriváčková, študentka 

Pedagogická fakulta UK: 
Prof. RNDr. Ivan Drobný, DrSc. 
Doc. PhDr. Július Bartl, CSc. 
PhDr. Anna Butašová, CSc. 
František Ďurina, študent 

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK: 
Doc ThDr Daniel Veselý 
Prof ThDr. Dušan Ondrejovíč 

Doc. ThDr. Peter Gažlk, CSc. 
Radovan Gdovin, študent 

Rímskokatolícka cyrilometodská 
bohoslovecká fakulta UK: 
Doc. Dr. Vojtech Mikulka 
Doc. PhDr. Henrich Janus, CSc. 
Mgr. Marián Dragúfl 
Mgr Rastislav Puchala, študent 

2. Z A  ZÁSTUPCOV UK A K O  CELKU DO 
AS UK BOLI ZVOLENÍ: 

Doc. RNDr. Vladimír Ďurikovič, CSc. 
Doc. RNDr. Vojtech Gajdoš, CSc 
Prof. PhDr. Miroslav Kusý, CSc. 
Doc. MUDr. Dušan Michalik, CSc. 
Prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc. 
Prof. MUDr Albert Stránský, CSc. 
Prof. RNDr Miroslav Urban, DrSc. 
Mgr. Ján Záhorec, CSc. 
Michal Fedák, študent 
Martin Niepel, študent 
Daniel Poturnay, študent 
Alexandra Vinárová, študentka 

Volty na uvedných fakultách UK i v AS UK prebehli v súlade s platnými právnymi predpismi 
Voľby členov AS UK na Fakulte managementu UK vyhlásil AS UK v termíne 3.-8.  11 1997 Termín volieb nových senátorov AS UK nebol 

na Právnickej fakulte UK do konca októbra ešte určený 

VOĽBA NOVÉHO PREDSEDU A AKADEMICKÝCH FUNKCIONÁROV AS UK SA KONALA DŇA 22. OKTÓBRA 1997 

Na predsedu Akademického senátu UK navrhli členovia AS UK 
nasledovných kandidátov: 

Doc. RNDr. Vladislava Rosu, CSc., (MFF UK) 
Prof. RNDr. Ivana Drobného, DrSc., (PDF UK. 
Navrhovatelia predstavili kandidátov krátkou charakteristikou a na

vrhnutí kandidáti vyjadrili súhlas s kandidatúrou. 
Voľby prebehli v súlade so Štatútom UK a Volebným poriadkom 

pre volby predsedu AS UK, schváleným AS UK na tomto zasadnutí. 
Celkový počet členov AS UK k 22. 10. 1997 bol 52, počet prítom
ných členov AS UK na zasadnutí dňa 22. 10. 1997 bol 39. V prvom 
kole volieb predsedu AS UK získali navrhnutí kandidáti: 

Doc. RNDr. Vladislav Rosa, CSc., - 28 hlasov 
Prof. RNDr. Ivan Drobný, DrSc., -10 hlasov 
1 člen AS UK sa zdržal hlasovania. 

Na predsedu Akademického senátu UK bol zvolený 
doc. RNDr. Vladislav Rosa, CSc., z Matematicko-fyzikálnej 
fakulty UK počtom 28 hlasov /trojpatinovou väčšinou prítom
ných členov AS UK/. 

Za podpredsedov Akademického senátu UK boli zvolení: 
Doc. Pavol Balgavý, CSc., FAF UK 
PhDr. František Gahér, CSc., FIF UK 
Martin Čiernik, FAF UK, zástupca študentov 

Za členov Predsedníctva AS UK boli zvolení: 
LF UK - Doc. MUDr. Branislav Uška, CSc. 
JLF UK - MUDr. Katarína Adamicová, CSc. 
PRIF UK - Prof. RNDr. Ivan Kraus, DrSc. 
FTVŠ UK - Doc. PhDr. Jaromír Šimonek, CSc. 
PDF UK - Prof. RNDr. Ivan Drobný, DrSc. 
EBF UK - Doc. ThDr. Peter Gažík, CSc. 
RKCMBF UK - Doc. PhDr. Henrich Janus, CSc. 

Za predsedu Právnej komisie AS UK bol zvolený doc. Pavol 
Balgavý, CSc., FAF UK. 

Za predsedu rozpočtovej komisie AS UK bol zvolený RNDr. 
Karol Mičieta, CSc., PRIF UK. 

Doc. RNDr. Vladislav Rosa, CSc., 
(nar. 1939), j e  pôvodným povolaním 
stredoškolský profesor matematiky a fy
ziky. Od roku 1962 pôsobí ako vysoko
školský učiteľ s výnimkou rokov 1991-
1995, kedy zastával funkciu riaditeľ 
Ústredného inšpekčného centra a hlav
ného školského inšpektora SR. V o  ve
deckovýskumnej a pedagogickej činnos
ti sa orientuje na teóriu diferenciálnych 
rovnic, teóriu vyučovania matematiky a 
problematiku riadenia školstva. Je zod
povedným riešiteľom viacerých úspeš
ných projektov G A V  a V E G A  z oblasti 
vedy o človeku, účastníkom medziná
rodných programov TEMPUS a PHARE, 

spoluautorom viacerých koncepčných 
materiálov o transformácii slovenského školstva V súčasnosti pôsobí ako 
docent na MFF UK, kde je predsedom akademického senátu fakulty 
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Víťazky Európskeho pohára majstrov v teoise hosťami rektora UK 

Takmer kompletne družstvo tenistiek T J  Slávia Právnik, vítazky Európskeho pohára majstrov z portugalského Estorile -
Katku Studenŕkovú, Radku Zrubákovú, Lenku Zacharovú a Noru Kovarčíkovú spolu s ich kondlčnýrrt trenérom M. Kovarčíkom 
a členmi realizačného tímu na čele s tajomníkom klubu M. Kriškom, prijal dňa 14. októbra v popoludňajších hodinách rektor 
UK prof. Devínsky za prítomnosti dekana Právnickej fakulty UK doc. Mamojku. 

Na priateľskom, neformálnom stretnúť 
zablahoželal rektor UK hráčkam k mimo
riadne cennému vítazstvu a poďakoval 
v mene akademickej obce univerzity za 
úspešnú reprezentáciu Slovenska, ako aj 
Univerzity Komenského. Vyslovil presved
čenie, že hoci hráčky svojim víťazstvom bez 
straty setu nasadili v prvom ročníku turnaja 
vysokú latku, budú stáf na stupňoch vítazov 
aj v budúcom roku. 

Ako v rozhovore uviedli funkcionári jed
noty, o tréningové metódy našich tenistiek 
prejavili záujem portugalské i talianske klu
by a ponúkli im priaznivé podmtenky na 
sústredenie Informovali tiež o postupe vý
stavby športového areálu jednoty v oblasti 
petržalského Draždiaku, ktorý už dnes slúži 
aj verejnosti. 

Vizitka TJ Slávia Právnik 
TJ Slávia Právnik vznikla v roku 1984 

Združuje hlavne zamestnancov Právnickej 
fakulty a Univerzity Komenského. Etapovi
tou výstavbou v akcii Z sa zrodil na Velkom 
Draždiaku areál, ktorý predstavuje tenisovú 
halu s tromi dvorcami a potrebným sociál
nym zariadením, ďalej 10 antukových 
a 1 asfaltový dvorec TJ má v súčasnosti 
(60 členov v štyroch oddieloch - teniso
vom, lukostreleckom, hokejbalovom a turis
tickom. Najúspešnejší je tenisový. V tomto 
roku vybojoval oba majstrovské tituly druž

stiev, titul mužov a družstvo žien získalo 
ako prvý športový kolektív od vzniku 
Slovenskej republiky Európsky pohár maj
strov. Pričinili sa o to hráčky K Studenfco-
vá, R Zrubáková ( členky reprezentácie 
Slovenska vo Federation cup), L Zacharo-
vá, A Masaryková (juniorská reprezentant
ka), N Kovarčíkova, E Šestáková a kauč 
Micha/ Kovarčik. 

TJ Slávia Právnik ako prvá na Slovensku 
vlani založila tenisovú akadémiu. Konkur
zom vybrala najlepšie talenty a po roku 

skvalitnila výber, takže v 2 ročníku su 
v tenisovei akadémii reprezentanti v mlá
dežníckych kategóriách Séftrénerom je 
Karol Šafárik a kondičným trénerom 
doc Zrubák 

Lukostrelci získali v tomto roku 1 zlatu 
a 1 striebornú medailu na majstrovstvách 
Slovenska 

Hokejbalové družstvo tvoria chlapci 
z Petržalky, čo je príspevok klubu k zdravej 
výchove a športovému využívaniu voľného 
času petržalskej mládeže 

Pred dvoma rokmi sme na stránkach nášho časopisu stručne 
bilancovali činnosf Speváckeho zboru Comenius za rok 1995 
a zamýšľali sa nad blízkymi i vzdiale
nejšími perspektivami. V uplynulom 
období sa zbor zúčastnil cíalších 
medzinárodných súťaži v Linden-
holzhausene (SRN), Gorizii (Ta
liansko), v Pardubiciach a v Banskej 
Bystrici a rozšíril si svoju zbierku 
o cfalšie štyri ocenenia, takže ich cel
kový počet dosiahol už číslo 25. Tým 
sa ukončila jedna etapa v živote 
zboru - etapa, v ktorej sme si predsavzali vstúpiť do povedomia od
borných kruhov a získať si dobré meno v medzinárodných súvislos
tiach. O vynikajúcu prestiž v zahraničí sa zaslúžila v podstate jedna 
generácia študentov, ktorá už ukončila štúdium na Pedagogickej fa
kulte UK a rozlúčila sa s prácou v našom zbore. Získané poznatky 
a skúsenosti odovzdá ďalším generáciám deti a mládeže vo svojej 
učiteľskej profesii alebo bude pokračovať vo viacerých bratislav
ských a mimobratislavských zboroch. Môže ich tešiť poznanie, že 
bez akýchkoľvek nárokov na študijné úľavy a finančnú kompenzáciu 
dokázali vytvoriť dobrú a tvorivú pracovnú atmosféru, ktorá im 
umožnila nielen zúčastniť sa významných medzinárodných súťaži, 
ale aj zvíťaziť. Ich zásluhou a zásluhou dirigenta ako aj organizač
ného vedúceho, za podpory vedenia fakulty a univerzity, zbor výbor
ne reprezentoval vysokú úroveň slovenského vokálno-interpretačné-
ho umenia a získal si obdiv publika a uznanie odborných porôt 

Spevácky zbor Comenius sa dostal do medzinárodnej siete zbo
rových festivalov a súťaži - organizátori ho pozývajú do mnohých 
krajín Európy, dokonca i do Azie, USA a Austrálie Väčšina týchto 
pozvaní je však spojená s úhradou vysokých finančných nákladov, 
ktoré nie je možné zabezpečiť z bežných rozpočtových prostried

kov, bez dotácií, príspevkov a sponzorských darov. Naviac zvýšili 
sa nároky na samotnú organizáciu prevádzky zboru, propagáciu 

a korešpondenciu, na ktorú už nesta
čia sily iba dvoch členov katedry hu
dobnej výchovy, nemajúcich žiadne 
úľavy pri plnení si svojich základných 
pracovných povinnosti. Ukazuje sa 
tiež, že výber spevákov iba zo študen
tov pedagogickej fakulty je zo známych 
dôvodov (feminizácia) príliš úzky, 
čo negatívne ovplyvňuje personálne 
obsadenie mužskej časti zboru a ob

medzuje výber repertoáru. Takmer všetky akademické spevácke 
zbory zo zahraničia i zo Slovenska, s ktorými sa stretávame na sú
ťažiach, majú celouniverzitný alebo celoškolský charakter, čo po
skytuje väčšie možnosti pre skvalitňovanie umeleckej úrovne zboru 

Spevácky zbor Comenius nadväzuje na Akademický spevácky 
zbor Pedagogickej fakulty UK v Trnave (dirigent J Potočár), ktorý 
mal tiež ambície stať sa celouniverzitným telesom Jeho snahy však 
stroskotali na nedostatočnej podpore zo strany vtedajšieho vedenia 
UK a zbor si potom našiel iného zriaďovateľa Nazdávame sa, že by 
bolo veľkou škodou, keby takýto osud postihol aj spevácky zbor 
Comenius. 

Na Vianočnom koncerte v Aule UK sa predstaví omladený 
a z dvoch tretín nový kolektív speváckeho zboru Jeho cieľom je 
udržať doterajšiu vysokú umeleckú výkonnosť, ktorou chceme sprí
jemniť predvianočnú sviatočnú náladu všetkým priaznivcom zboro
vého spevu. Atmosféru Vianoc dokresľujú okrem iného tiež darčeky 
od svojich najbližších Kolektív nášho zboru by potešilo, keby 
dostal pod stromček darček v podobe zriadenia celouniverzit-
ného telesa. 

Doc. PhDr. Jozef Raninec, CSc. 

Spevácky zbor COMENIUS 
včera, dnes a čo zajtra? 
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1. Medzinárodný workshop Fish Ontogeny Network of Europe 

Fish Ontogeny Network of Europe (FONE) je internetová sieť vedeckých pracovníkov z celého sveta, ktorí sa 
zaujímajú o ontogenézu rýb. Je zaregistrovaná Európskou komisiou a bola zriadená predovšetkým na zabezpe
čenie rýchlej výmeny informácií. Pre uľahčenie komunikácie bola nedávno zahrnutá do siete EUROFISH List. 

Jednou z prvých aktivít FONE bol 
1. Medzinárodný workshop FONE, ktorý 
sa pod názvom "When do fish become 
juveniles - looking beyond the meta
morphosis" uskutočnil 1. až 4. septem
bra 1997 v priestoroch hotela Družba 
v Bratislave. Zorganizoval ho Ústav ekoló
gie Prírodovedeckej fakulty UK v spolupráci 
s Landscape & Ecology Research Group, 
University of Hertfordshire z Hatfieldu 
(Veľká Británia) a Slovenskou zoologickou 
spoločnosťou. Cieľom workshopu bolo vy
meniť si názory na problematiku vývinu rýb, 
a to s osobitým zreteľom na prechod medzi 
larválnou a juvenilnou periódou. Vo vedec
kej literatúre totiž možno nájsť množstvo 
prác zaoberajúcich sa raným vývinom rýb 
(zahŕňa embryonálnu a larválnu periódu) 
alebo rozličnými aspektmi života dospelých 
rýb, zdá sa však, že juvenilnej perióde ne
bola dosiaľ venovaná dostatočná pozor
nosť Podrobnejšie znalosti o prechode me
dzi larválnou a juvenilnou periódou by nám 
pritom mohli pomôcť napríklad pri vzájom
nom porovnávaní ontogenézy rozličných 
druhov rýb a pri výskume evolúcie jednotli
vých druhov a rodov, ale aj pri objasňovaní 
zmien vo využívaní priestorových a potrav

ných nik počas vývinu rýb v ich prvom roku 
života, či v praktickom rybárstve 

Účastníkmi workshopu, ktorí pochádzali 
zo 17 európskych krajín, Austrálie, Kanady 
a Japonska, boli odborníci z rozmanitých 
oblastí ichtyológie Zastúpenie mala ako 
sladkovodná, tak aj morská ichtyológia 
a okrem vedeckých pracovníkov nechýbali 
ani odborníci z praxe. Vďaka takémuto pes
trému zloženiu mohla byť hlavná téma 
workshopu diskutovaná z veľmi rozmani
tých uhlov pohľadu, najmä však z hľadiska 
morfologického, ekologického či etologické
ho. Úvodnú prednášku predniesol pozvaný 
hosť prof. Eugene K. Balon z University 
of Guelph (Kanada). Uviedol v nej hlavné 

myšlienky teórie o skokovitom charaktere 
ontogenézy rýb a zdôraznil nevyhnutnosť 
integratívneho prístupu k riešeniu diskuto
vanej problematiky. Potom nasledovali 
prednášky venované štyrom pracovným té
mam: 1. ontogenéza a zmeny v životných 
prejavoch a vzťahoch; 2. somatický rast po
čas larválnej a juvenilnej periódy; 3. morfo
lógia, fyziológia, správanie a nika; a 4. zme
ny vo využívaní zdrojov. Počas troch 
prednáškových dní na workshope odznelo 
spolu 19 prednášok. Okrem toho bolo 
prezentovaných 7 posterov. Predložené ru
kopisy budú po starostlivom posúdení 
nezávislými recenzentmi a prípadnom prija
tí publikované v jednom z čísel renomova
ného medzinárodného ichtyologického ča
sopisu Environmental Biology of Fishes 
(vychádza v Kanade), ktoré bude venované 
tomuto workshopu. Súčasťou workshopu 
bola aj exkurzia na vodné dielo Gabčíkovo 
a dunajské ramená Predpokladá sa. že 
2. Medzinárodný workshop Fish Ontogeny 
Network of Europe sa uskutoční koncom ro
ku 1999, alebo v roku 2000, pravdepodob
ne v Berlíne. RNDr. Vladimír Kováč, Csc. 

Ústav ekológie PRIF UK 

O práve starších IVadí na vzdelanie 
Univerzita tretieho veku UK pripravila v dňoch 8.-11. októb

ra 1997 v priestoroch Študentského domova Družba zasadnu
tie výboru organizácie EFOS (Európskej federácie starších 
študentov), ktorej je tiež členom. Zasadnutie výboru vyvrcho
lilo dňa 10. októbra odborným seminárom pod názvom 
"Prínos vzdelávania starších pre psychofyzické zdravie člove
ka". Na podujatí sa okrem slovenských účastníkov zúčastnili aj 
zástupcovia seniorských univerzít z Viedne, Innsbrucku, Linzu, 
Baselu, Lyonu, Berlína, Varšavy a Olomouca, ktorí už od 
8. októbra prezentovali prácu jednotlivých univerzít a výsledky 
európskeho prieskumu, realizovaného zatiaľ na Univerzite v Linzi, 
na UTV v Bratislave a vo Varšave. Doplňujúcim programom 
pre účastníkov medzinárodného stretnutia bola návšteva hradu 
Devín, prehliadka historického centra nášho mesta, návšteva 
baletného predstavenia v SND a prijatie na pôde Univerzity 
Komenského prorektorom UK doc Brezinom. 

Na odbornom seminári 
dňa 10. októbra sa stret
lo spolu 62 zástupcov 
univerzít tretieho veku 
z hosťujúcich štátov a zo 
Slovenska. Päť vstupných 
referátov spolu s ôsmimi 
koreferátmi predniesli od
borníci z Rakúska, Poľ
ska, ČR a SR. 

V jednotlivých príspev
koch odznelo mnoho pod
netných návrhov, veľa 
kladných vyjadrení k pro
gramu a cieľom univerzit
ného seniorského vzdelá
vania. Poukázali aj na 
najväčší spoločný prob
lém, ktorým je finančná 
podpora činností univerzít 
tretieho veku Vystúpenia 
v diskusii informovali nie
len o činnosti univerzít 

tretieho veku, ale týkali sa aj správneho spôsobu života, adekvát
neho sebahodnotenia a schopností vyrovnávať sa s problémami 
každodenného života i v staršom veku. K hlavným životným cie
ľom poslucháčov UTV patrí skončenie štúdia na UTV, spokojnosť 
v rodine, vyplnená staroba a vlastná sebarealizácia. Z odborného 
seminára vyplynuli nasledovné závery: 
- napĺňať základné poslanie univerzít tretieho veku: prispievať 

k zabezpečovaniu práva starších ľudí na vzdelanie, 
- podľa možností častejšie zapájať seniorov do riešenia vý

skumných úloh a využívať ich rozumový potenciál, životné skú
senosti a vedomosti, 

- využívaním rozličných foriem a metód vzdelávania seniorov 
v UTV prispievať k zlepšovaniu ich psychofyzické) kondície 
a k spomaľovaniu starnutia, 

- využívať výsledky výskumu realizovaného na európskych senior
ských univerzitách a vedome pôsobiť na zachovanie zdravej 

rovnováhy telesných čin
nosti a duševného stavu 
seniorov. 

Zástupcovia EFOS, kto-
ri naposledy navštívili 
Univerzitu Komenského 
v apríli 1994 sa opätov
ne kladne vyjadrili o čin
nosti UTV na UK. ako 
i o dobrej organizačnej 
a vysokej odbornej úrov
ni seminára. 

Kongres Medzinárodnej 
asociácie univerzit tre
tieho veku AIUTA. kto
rej členom je aj Uni
verzita Komenského, sa 
uskutočni v budúcom 
roku v Schwäbskom 
Gmünde 

Mgi  Naděžd* HrapkovA 
vedúca ref. CZV a UTV 
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AKO ĎALEJ S INFORMAČNÝM A KOMUNIKAČNÝM SYSTÉMOM 
Univerzity Komenského 

Kolégium rektora UK prijalo na svojom zasadaní dňa 17. októbra 1997 návrh postupu ďalšieho budovania Informačného 
a komunikačného systému Univerzity Komenského predložený jej rektorom. Cieľom tohoto príspevku je podrobnejšie informovat 
univerzitnú komunitu o obsahu tohoto rozhodnutia. Napriek tomu, že téma informácií a informačných technológií je dnes veľmi 
frekventovaná, pokladám za vhodné začat stručným uvedením do problematiky informačných systémov. 

1. Úvod 

Všetci sa zrejme bez problémov zhodneme v tom, že pre svoj profesio
nálny i osobný život potrebujeme rýchle a spoľahlivé informácie. Táto 
skutočnosť nie je nová - informácie boli pre jednotlivcov i spoločenstvá 
dôležité vždy a na tom sa teda dnes v porovnaní s minulosfou až tak vela 
nezmenilo. K veľkým zmenám však prišlo v oblasti prostriedkov pre prácu 
s informáciami alebo inak v oblasti informačných technológií. 

Najväčší pokrok týchto technológií nastal v našom storočí. Ich hlavnými 
predstaviteľmi, tak ako sa historicky objavovali, sú telefón, rádio, televízia, 
počítače a počítačové siete vrátane satelitnei komunikácie. Novým feno
ménom v poslednej štvrtine nášho storočia je konvergencia všetkých 
týchto technológií založená na digitalizácii informácií, teda na prechode 
od analógovej alebo spojitej reprezentácie zvuku a obrazu na digitálnu, 
ktorá umožňuje jej priame spracovanie počítačmi a prenos počítačovými 
sieťami. Táto konvergencia spôsobuje ďalšiu veľmi rýchlu akceleráciu 
v oblasti informačných technológií. 

Uvedený vývoj, či chceme alebo nie, sa dotýka a čoraz viac bude dotý
kať jednotlivcov, organizácií i celej spoločnosti, a to tak v národnom ako 
i v medzinárodnom meradle. 

Pozrime sa, ako vplýva rozvoj informačných technológií na našu uni
verzitu. Ke<í sa hovorí o úlohe informačných technológií v živote organi
zácií, zvykne sa štandardne používat pojem informačný systém. Rozumie 
sa ním súbor všetkých technických, programových a organizačných 
prostriedkov ako i ľudských zdrojov, ktoré sa v organizácii využívajú 
pre zber, uchovávanie, spracovávanie a distribúciu informácií potreb
ných pre jej chod. 

Pri tvorbe informačných systémov organizácií donedávna prevažoval 
(a aj dnes sa ešte často používa) prístup založený na ad hoc riešení po
trieb organizácie v oblasti spracovania informácií. Prakticky to znamená, 
že sa jednotlivé zložky informačného systému vytvárajú viacmenei izolo
vane, s cieľom riešiť jednotlivé problémy organizácie Aj takto vytváraný 
informačný systém môže organizácii pomôcť, má však svoje ohraničenia 
najmä v možnostiach vnútornej integrácie, ďalšieho rozvoja ako i dosta
točne širokej podpory činnosti organizácie. 

Ako reakcia na uvedené obmedzenia vznikol iný prístup ku tvorbe infor
mačných systémov organizácií. Základný rozdiel oproti predchádzajúce

mu je v tom, že pri takomto prístupe sa v prvom kroku treba pozrieť na 
organizáciu ako celok, jej poslanie, ciele a spôsob, ako ich chce dosaho
vať. Z toho sa potom odvíjajú úvahy, ako jej v tom môže pomôcť infor
mačný systém. Vyžaduje si to, oproti štandardnému vývoju softvérového 
modulu, ktorý spočíva v postupnom vykonaní analýzy požiadaviek, návr
hu systému, jeho implementácie a testovania, navyše ďalší stupeň pláno
vania a koordinácie. Táto etapa vývoja sa nazýva strategickým plánova
ním informačného systému Jej hlavnou úlohou je určenie cieľov infor
mačného systému a vytvorenie jeho architektúry, pričom slovo strategic
ký znamená, že plány sa týkajú stredne dlhej doby 5 - 1 0  rokov Celkový 
pohľad na vývoj infomačného systému podľa tohoto prístupu |e znázor 
nený na obrázku 1. 

Toľko k všeobecnému úvodu. Pomocou pojmov, ktoré sme si v ňom 
zaviedli, môžeme teraz jasnejšie charakterizovať na začiatku spomínané 
rozhodnutie Kolégia rektora UK. Rektor predložil kolégiu material 
(úvodnú štúdiu) s názvom Návrh postupu ďalšieho budovania Informačne 
ho а komunikačného systému Univerzity Komenského predstavujúci vlast 
ne prvý krok strategického plánovania Na základe tohoto materiálu kote 
gium rozhodlo zadať vytvorenie strategickej štúdie pre Integrovaný n (or 
mačný a komunikačný systém UK (IIKS UK), ktorá tvorí kľúčový krok stra 
tegického planovania. Podľa výsledkov te|to strategekei štúdie kotegium 
rozhodne o ďalšom postupe. V druhej časti tohoto príspevku uvedieme 
základne myšlienky úvodnei štúdie, ktoré predstavou východiska pre 
strategickú štúdiu a teda i pre nový systém 

2. Základne myšlienky úvodnej štúdie 
"Návrh postupu dalšieho budovania Informačného 

a komunikačného systému Univerzity Komenskeho* 

Motto Nový informačný system Univerzty Komenského петл by( ten 
skupinou /ednotlivych programov vytváranych izolovane pod tlakom den 
ných problémov, ale integrovaným informačným systémom Hory bude 
v rámci daných možnosti maximalne podporovat dne ine i budúce ciele 
našej univerzity. V dobe, keď sa informácie stávajú najdôleiŔejšim kapŘá 
lom, má byť základom nielen elektronického, ale i úzkeho funkčného pre
pojenia fakúlt a ostatných súčasti univerzity, a tak prispieť k jej vnútornému 
otvoreniu a zomknutiu 

Vývoj IS ako 
celok 

Projektové 
prostredie 
pre vývoj 

Strategické plánovanie 

1 (Mzdy) Projekt 2 (Štud.inf.) Projekt N (...) 

Prevádzka a údržba 

Obr. 1. Celkový pophľad na vývoj informačného systému 
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Informačný a komunikačný systém Univerzity Komenského (IKS UK) sa 
začal budovat na jeseň roku 1991. Okrem služieb pre riadiacich pracovní
kov priniesol všetkým členom univerzitnej komunity podstatné zvýšenie 
možností komunikácie a prístup k velkému množstvu informácií doma 
i v zahraničí. Spôsob jeho budovania vychádzal z podmienok v danom 
období. Po 6 rokoch je čas zhodnotiť dosiahnutý stav a rozhodnut o tom, 
ako pokračovať ďalej. Núti nás k tomu najmä nárast požiadaviek na infor
mačné zdroje. V dôsledku týchto zvýšených požiadaviek súčasný systém 
pracuje na hranici svojich možností a v niektorých smeroch už nespĺňa 
potreby fakúlt i univerzity ako celku. Ak hovoríme o zvýšených požiadav
kách na informačné zdroje, máme na mysli nielen riadiacich pracovníkov, 
ale aj širokú univerzitnú komunitu. 

Predkladaná štúdia navrhuje smerovať ďalší vývoj budovania IKS UK 
k integrovanému informačnému a komunikačnému systému novej gene
rácie, ktorého hlavným cieľom bude maximálne podporovať dnešné i bu
dúce ciele univerzity a vytvárať optimálne prostredie pre prácu všetkých 
jej pracovníkov a študentov. 

Ide o mimoriadne náročný projekt, ktorého úspech závisí od mnohých 
faktorov. Pre budúcnosť univerzity však má kľúčový význam. Univerzita, 
pokiaľ si chce udržať svoje doterajšie postavenie tak na Slovensku ako aj 
v medzinárodnom meradle, nemá v tomto smere žiadnu inú alternatívu. 

Najdôležitejšími faktormi pre úspech projektu sú: 
•Politická vôľa vedenia univerzity ako i vedení fakúlt a ostatných súčastí 

vybudoval integrovaný inlormačný systém a odhodlanie naplno sa anga
žovať pri vytváraní podmienok potrebných pre úspech tohoto projektu. 

•Podpora projektu rozhodujúcou časťou univerzitnej komunity. 
•Schopnosť univerzity získať a aktívne zapojiť do projektu dostatočný 

počet svojich pracovníkov a študentov so znalosťami v oblasti informač
ných technológií a vývoja informačných systémov. 

•Ochota univerzity vyčleniť pre budovanie informačného systému potrebné 
finančné prostriedky 

•Profesionálny prístup založený na aktuálnych poznatkoch softvérového 
inžinierstva vyžadujúci ako prvý krok vypracovanie celkovej stratégie in
formačného systému a následne jej postupné napĺňanie 

Prvým krokom pri ďalšom budovaní informačného systému bude etapa 
strategického plánovania nevyhnutná na to, aby vyvdaný integrovaný 
informačný systém skutočne pomáhal univerzite pri dosahovaní jej cie
ľov, ako i na to, aby jeho jednotlivé časti vytvárali integrovaný celok. Pri 
strategickom plánovaní sa bude vychádzať z metodiky britskej vládnej 
agentúry CCTA (Central Computer and Telecommunications Agency). 
Táto metodika |e oficiálnou metodikou používanou v britskej štátnei sprá
ve a vychádza z nej a| pripravovaný štandard pre tvorbu informačných 
systémov v rámci štátneho informačného systému SR 

Predložená úvodná štúdia je prvým krokom tejto etapy. Jej úlohou je 
pripraviť pôdu pre druhý krok - vypracovanie strategicke/ štúdie, v ktorej 
sa bude analyzovať súčasná i predpokladaná budúca činnosť univerzity 
a možnosti informačného systému pre jej podporu. Výstupom strategic
kej štúdie je návrh možných scenárov ďalšieho vývoja informačného systé
mu. Tretím krokom strategického plánovania informačného systému je 
definovanie stratégie. V rámci neho sa vyberie jeden zo scenárov navrh
nutých strategickou štúdiou a podrobne sa rozpracuje do podoby koneč
nej stratégie. V o  štvrtom kroku sa naplánujú konkrétne projekty imple
mentácie informačného systému. V piatom kroku, ktorý má trvalý charak
ter, dochádza k monitorovaniu, ladeniu a prípadnej korekcii prijatej stra
tégie. 

Obsahom strategickej štúdie budú nasledujúce hlavné body: 

1. Súčasná situácia na Univerzite Komenského 
• Pozadie činnosti univerzity 
•Analýza činnosti univerzity 

2. Situácia na univerzite očakávaná v najbližších rokoch 
•Smerovanie univerzity 
•Obmedzenia 

3. Súčasná situácia v oblasti informačného a komunikačného 
systému 
•Súčasný stav IKS 
• Existujúca technická infraštruktúra 

4. Budúci vývoj  IKS 
•Vízia budúcej povahy HKS 
•Otázky riadenia IIKS 
•Otázky financovania HKS 
•Otázky personálneho zabezpečenia 
• Pravidlá pre prácu s informáciami 
•Vplyv technologických trendov na HKS 
• Nástroje a metódy pre vývoj systému 
•Architektúra počítačových systémov 
•Otázky technického vybavenia (hardvéru) 
• Komunikačná infraštruktúra 
•Základný (systémový) softvér 
• Kancelárske systémy 
• Návrhy nových resp. inovovaných komponentov IIKS 

5. Možnosti ďalšieho postupu 
• Identifikácia scenárov 
•Vplyv jednotlivých scenárov na činnosť univerzity 

•Vplyv jednotlivých scenárov na HKS 
•Analýza nákladov/prínosov pre každý scenár 
•Odporúčaný scenár 
•Dôvody pre odporúčanie 

6. Plán pre definovanie a implementáciu stratégie 
•Vytvorenie riadiaceho mechanizmu 
•Organizácia a plánovanie ďalších etáp 

Budúci integrovaný informačný systém sa sústredí na podporu všet
kých základných aktivít na fakultách a ostatných súčastiach i na úrovni 
univerzity ako celku. Jeho zavedenie prebehne v dvoch etapách: v prvej 
(do 2 rokov) sa vytvoria základné moduly s najvyššou prioritou a v druhej 
(do 5 rokov) ostatné moduly. Vo vertikálnom smere bude informačný 
systém rozdelený na úroveň univerzity a úroveň fakúlt a ostatných súčas
tí. Uvedené moduly sa v štandardnej forme vytvoria pre obe úrovne. 
Teda v rámci projektu vzniknú aj všetky základné moduly pre informačné 
systémy fakúlt a ostatných súčastí. Fakulty a súčasti si budú môcť dopĺ
ňať tieto moduly o ďalšie časti pokrývajúce ich špecifické činnosti a tak 
vytvoriť informačné systémy vyhovujúce ich špecifikám. V horizontálnom 
smere bude informačný systém konceptuálne rozdelený na časť prístup
nú celej akademickej komunite a na časť prístupnú len odpovedajúcim 
riadiacim pracovníkom. 

Po etape strategického plánovania informačného systému bude nasle
dovať vývoj jeho jednotlivých podsystémov - pravdepodobne aj externý
mi dodávateľmi v úzkej spolupráci s odborníkmi z univerzity. Konečnou 
etapou v rámci prebiehajúceho inovačného cyklu bude prevádzka vytvo
reného informačného systému. 

Strategickú štúdiu vypracuje kolektív pod vedením vedúceho vymeno
vaného rektorom. Členov tímu si vyberá so súhlasom rektora vedúci. Tím 
dostáva pre vypracovanie strategickej štúdie zadanie v nasledujúcom 
tvare: 

• Vypracovať strategickú štúdiu pre Integrovaný informačný a komunikačný 
systém Univerzity Komenského vychádzajúc zo zásad uvedených v tejto 
úvodnej štúdii. 

•Z organizačného hľadiska sa strategická štúdia zamena tak na úroveň uni-
verzŔy, ako aj na úroveň fakúlt a súčastí 

•Z funkčného hľadiska sa štúdia po hrubej analýze celkovej činnosti 
univerzity dôležitej z hľadiska získania celkového obrazu a súvislostí za
meria podrobnejšie na nasledujúce oblasti a funkcie, v ktorých by malo 
prísť v horizonte 2 rokov k vytvoreniu nových alebo inovácii existujúcich 
modulov informačného systému 

V oblasti vzdelávacej ide o funkcie 
•Ponuka a propagácia štúdia 
• Prijímacie konanie. 
• Evidencia študentov a študijných výsledkov 
•Sociálne služby študentom (ubytovanie, štipendiá, strava, športové 

možnosti). 
• Pedagogický proces (rozvrh, vlastná výučba, hodnotenie študentov, po

radenstvo, študijné materiály). 
• Platby za štúdium. 

V oblasti vedeckej ide o funkcie: 
•Sledovanie požiadaviek okolia vrátane zahraničia a grantových agentúr 

na výskumné práce a sledovanie reakcie ich objednávateľov na dote
rajšie dodávky zo strany univerzity. 

•Príprava návrhov výskumných projektov, dojednávanie zmlúv, správa 
autorských práv. 

•Administrácia pridelených grantov a uzatvorených zmlúv. 
•Sledovanie publikačnej činnosti univerzity. 
•Agenda vnútrouniverzitných grantov. 
•Agenda udeľovania vedeckých a vedecko-pedagogických hodnosť. 

V oblasti vzťahov s verejnosťou ide o funkcie: 
•Propagácia univerzity smerom navonok. 
•Udržiavanie vzťahov s absolventmi. 

V oblasti zahraničných stykov ide o funkcie: 
•Vyslania do zahraničia a prijatia zahraničných hostí. 
•Administrácia členstva univerzity a fakúlt v medzinárodných organi

záciách. 

V oblasti zabezpečenia vnútorného chodu univerzity ide o funkcie 
•Všeobecné plánovanie a tvorba rozpočtu 
•Ekonomické zabezpečenie činnosti univerzity 
•Personálne zabezpečenie činnosti univerzity vrátane miezd 
•Legislatívne zabezpečenie činnosti univerzity 
•Informačný systém. 
•Prevádzka budov a zariadení 
•Chod knižníc. 

V oblasti podnikateľskej činnosti ide o funkciu 
•Evidencia a administrácia aktivít podnikateľskej činnosti 

V oblasti rozvoja ide o funkcie 
•Vypracovávanie strategických plánov univerzity 
•Vypracovávanie plánov nových aktivít univerzity v jednotlivých oblas 

tiach jej činnosti. 
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3.  Z á v e r  

Pred otázkou, ako ďalej s používaním informačných technológií, stojí 
dnes prakticky každá univerzita na svete. Odpovedať na túto otázku nie |e 
jednoduché a odpovede tednotlivých univerzít sa v detailoch môžu čias 
točne odlišovať. Ukazuje sa však, že základné rozhodnutie už prestáva 
byť otázkou voľby a stáva sa otázkou prežitia. V tomto zmysle sa vyjadril 
na konferencii európskej organizácie pre univerzitné informačné systémy 
EÜNIS konanej v septembri tohoto toku v Grenobli Richard Katz, vicepre
zident organizácie CAUSE, zameriavajúcej sa na spoluprácu univerzít 
v oblasti využívania informačných technológií a združujúcej takmer 
1400 univerzít z celého sveta (Univerzita Komenského sa stala členom 
CAUSE v júli tohoto roku ako prvá a zatiaľ jediná univerzita z krajín býva
lého východného bloku), ktorý povedal: 

'The new investments in information technology are strategic. These 
investments are huge. The decision ol whether to invest or not is a matter 
ol survival, not really a matter of choice. An extraordinary investment in 
a fundamentally new and 'information age'- friendly infrastructure and 
service culture is the price ol admission to the game [of 21st century 
higher education].' 

V zozname podmienok pre úspech projektu budovania nového infor
mačného systému sme popri podpore vedenia univerzity a fakúlt hneď 
na druhom mieste uviedli podporu univerzitnej komunity Tá je samozrej
me viazaná na prínosy nového systému pre jej členov. Skúsme preto 
v závere tohoto príspevku stručne naznačiť, čo by mal nový systém pri
niesť napríklad bežnému vysokoškolskému učiteľovi. 

Systém v prvom rade zabezpečí prístup ku všetkým základným služ
bám siete, ako sú elektronická pošta s podporou multimediálnych správ 
(teda správ, ktoré okrem textu môžu obsahovať aj statické alebo pohybli
vé obrázky a zvuk), systém W W W  spolu s prostriedkami na vyhľadávanie 
informácií v rámci celého Internetu, pristúp do rôznych diskusných sku
pín ako i možnosť využívania videospojení. Ako ďalšiu štandardnú podpo
ru denných aktivít bude systém poskytovať elektronický dar, prostriedky 
pre vytváranie dokumentov, prípravu prezentácií a prednášok ako i tabuľ
kové kalkulátory. Pretože systém by mal pokrývať všetky hlavné činnosti 
univerzity, učiteľ by sa z neho mal dozvedieť všetky pre neho potrebné in
formácie ohľadne výučby: informácie o študijných programoch na celei 
univerzite, rozvrh, skúšobné termíny, informácie o študentoch a ich aktu 
álnych študijných výsledkoch. Pre výskumnú činnosť by systém mal uči
teľovi umožniť v prvom rade prístup do knižničných databaz doma i vo 
svete s možnosťou vyhľadávania zdrojov obsahujúcich informácie o té

•'х'У'Ц 

Í r  •' Ф 

mach podľa jeho výskumných záujmov, informácie o výskumných úlo
hách riešených na univerzite, o publikačnej činnosti, o vedeckých spolu 
prácach univerzity s domácimi i zahraničnými inštitúciami, o bežiacich 
vedeckých seminároch i o špeciálnych prednáškach. Pre zodpoved 
ných riešiteľov úloh bude systém poskytovať navyše zvláštnu podporu 
pre ich organizačné povinnosti, či už sú ekonomického charakteru 
(objednávanie tovarov a služieb, vysielanie na pracovné cesty) alebo I »  
gislativno-technickei povahy (vypracovávanie návrhov proiektov, uzatva 
ranie zmlúv, prihlasovanie vynálezov a patentov, ochrana autorských 
práv). Treba zvlášť zdôrazní, že systém by mal v maximálnej miere pou
žívať jednotné a čo najjednoduchšie používateľské rozhrania ku všetkým 
spomínaným službám, a tak čo najviac uľahčiť jeho používanie všetkým 
členom univerzitnej komunity 

Celkom na záver ešte dva konkrétne údaje a jedna výzva strategic
ká štúdia pre nový Integrovaný Informačný a komunikačný systém UK 
má byt spracovaná do 30. aprila 1908 a rektor poveril vedením tímu 
pre jej spracovanie autora tohoto príspevku Preto sa aj touto cesiou 
obraciam na celú univerzitnú komunitu so žiadosťou o spoluprácu na 
projekte, ktorý, ako verím, by mal priniesť úžitok pre všetkých jej 
členov. 

Peter Mederty, Matematicko-fyzlkálna fakulta UK 

POSOLSTVO 
prezidenta 

British Council 

K o n c o m  septembra navšt ív i l  
U n i v e r z i t u  K o m e n s k é h o  prezi
d e n t  Br i tskej  r a d y  S i r  J o h n  
H a n s o n ,  k d e  s a  stretol  s akade
m i c k ý m i  f u n k c i o n á r m i  v y s o k ý c h  
š k ô l  a S A V .  P r i  te j to  pr í lež i tost i  
o d o v z d a l  rektor  U K  prof.  Dev ín
s k y  v z á c n e m u  h o s ť o v i  V e f k ú  
z l a t ú  m e d a i l u  U K  a k o  v ý r a z  úcty  
a p o ď a k o v a n i a  Britské] r a d e  z a  
v š e s t r a n n ú  p o d p o r u  akademic
k ý c h  akt iv í t  U K  I o s t a t n ý c h  slo
v e n s k ý c h  v y s o k ý c h  škôl .  

V októbr i  o b d r ž a l  rektor U K  
o d  Síra J .  H a n s o n a  n a s l e d u j ú c i  
liet, ktorý m o ž n o  p o v a ž o v a ť  
z a  p o s o l s t v o  c e l e j  a k a d e m i c k e j  
o b c i  U K :  

< t w  

After euch travelling since we mat in Bratislava I write to 
express m y  enormous sense oř honour in being the recipient of 
the Great Gold Medal o f  Comenius University. I recall with 
great pleasure m y  visit to the University and the stimulating 
discussion with Faculty members. 

I and m y  colleagues in the British Council, in Slovakia and 
elsewhere, have reason to respect the role and record of 
Comenius University as a long time defender o f  academic and 
personal freedom. He in the British Council respect that 
tradition and the tradition of academic excellence which the 
University sustains. 

It was therefore with a great sense o f  privilege that I 
received the Medal, on behalf of m y  many colleagues in the 
British Council who have striven to exemplify, values esteemed 
b y  the University itself. I look forward to our continuing 
co-operation. . 
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V priestoroch knižnice Fakulty mana
gementu UK, za účasti jej dekana 
doc. Ing. Jána Rudyho, CSc., pozvaných 
hosti, pracovníkov fakulty a študentov, 
bol dňa 16. 10. 1997 slávnostne odo
vzdaný do užívania dar od University of 
Pittsburgh a školy ILR na Cornell 
University v USA - ektronická databá
za zahraničných ekonomických časo
pisov v hodnote 11 065 USD. Tento 
unikátny dar - pod názvom ABI/INFORM 
ONDISC and BUSINESS PERIODI
CALS ONDISC Select edition, ktorý je v 
súčasnosti prvý a jediný svojho druhu 
na Slovensku, odovzdali vedeniu fakulty 
zástupca Pittsburgh University - prof. Ben 
J. Tuchi a zástupca Cornell University, 
informačný špecialista - pán Stuart M. Ba-
sefski. 

Informačná báza ABI/INFORM ONDISC 
and BUSINESS PERIODICALS ONDISC 
Select edition umožňuje získať v krátkom 
čase z renomovaných ekonomických perio
dík, ako sú napr. Bussines Week, The Wall 
Street Journal, Harvard Business Review, 
International Management a ďalších, naj
novšie informácie v podobe výstupov ako 
sú rešerše, alebo kompletné texty pre pot
reby štúdia, či výskumu. V uvedenej infor
mačnej elektronickej databáze sa nachádza 
374 titulov z rokov 1994 -1997 vo forme re

šerší a 144 ďalších titulov v podobe plno-
textovej obrazovej databázy. 

Informačná databáza s využitím kompakt
ných diskov a následnou možnosťou vytla
čenia požadovaných materiálov, ktorá 
znamená prevratný spôsob v rýchlosti zís-

Prvá 
na Slovensku.... 

kavania a spracovanie najnovších informá
cií z bankovníctva, financií, marketingu 
a manažmentu, je ihneď k dispozícii poten
cionálnym používateľom. Pracovníčky kniž
nice FM UK fundovane a ochotne obozná
mia každého záujemcu so systémom práče 
s informačnou databázou. 

Keďže ide o skutočne veľmi efektívny 
spôsob práce s ekonomickými informácia
mi predovšetkým z hľadiska ich nadobúda
nia, ktoré sú vyselektované z mimoriadne 
veľkého počtu renomovaných a na naše 
podmienky často ťažko dostupných odbor
ných ekonomických periodík nielen z USA, 
ale aj Austrálie, Anglicka a iných štátov, in
terpretujeme názory na tento projekt 
tých najkompetentnejších. 

Doc. J. Rudy, dekan FM UK už pri pre
beraní sponzorského daru veľmi pozitívne 
hodnotil jeho prednosti a konštatoval, že 
prostredníctvom spomenutej elektronickej 
informačnej databázy vzniká možnosť zís
kať najnovšie poznatky v oblasti manaž

mentu, ktoré študenti využijú nielen pri 
spracovaní diplomových prác, ale aj 
v rámci prípravy na skúšky z odborných 
predmetov. Pre pedagogických pracov
níkov táto informačná databáza vytvára 
priestor pre intenzifikáciu a zvyšovanie 
kvality pedagogického procesu a vedec-
ko-výskumnej práce. Vzhľadom na sku
točnosť, že ide o ojedinelú databázu 

v oblasti manažmentu v Strednej Európe, 
systém vytvára možnosti pre získavanie 
najnovších poznatkov aj pre potreby slo
venských podnikateľov. 

Podobne prodekanka pre vedu a vý
skum doc. V.  Cibáková na otázku, akým 
spôsobom bude využiteľná uvedená elek
tronická informačná databáza pre potreby 
výskumu v rámci fakulty uviedla že jej 
prednosti v maximálnej miere budú môcť 
využívať mladí vedeckí pracovníci na fakul
te a zvlášť poslucháči doktorandského štú
dia pri spracovaní dizertačných prác. 

PhDr. Anna Bujnová, CSc., 
Oddelenie vedy a výskumu FM UK 

TREND v marketingovej komunikácii 
V hoteli Holiday Inn v Bratislave sa v dňoch 1. a 2. októbra 1997 uskutočnila TREND konferencia Marketingová komunikácia'97. 

Tretí ročnik konferencie s medzinárodnou účasťou sa konal pod názvom Úlohy a možnosti marketingovej komunikácie pri dosa
hovaní marketingových cieľov. Konferenciu usporiadal Týždenník o hospodárstve a podnikaní TREND za odbornej spolupráce 
Klubu reklamných agentúr Slovenska, Fakulty managementu UK a Slovenského manažérskeho tréningového centra. 

Program konferencie bol zameraný na marketingové ciele a spô
sob komunikácie, na otázky integrovanej marketingovej komuniká
cie, rozpočet marketingovej komunikácie a efektivitu reklamných 
kampaní. Integrálnou súčasťou konferencie boli workshopy s ná
zorovou diskusiou. 

Fakulta managementu pozvala na konferenciu experta na mar
ketingovú komunikáciu z Montclair State Univerzity, USA, profeso
ra marketingu Dr. Chinappu Jayachandrana, PhD., ktorý vystúpil 
na konferencii s prednáškou Stanovovanie rozpočtu reklamných 
kampaní - teoretické a praktické prístupy. 

Následne po konferencii, dňa 3. októbra 1997, sa uskutočnil na 
Fakulte managementu UK workshop, venovaný marketingovej ko
munikácii s názvom Možnosti rozvoja marketingovej komunikácie 

na Slovensku a porovnanie s USA, ktorý zorganizovala katedra 
marketingu. Katedra uvítala prítomnosť odborníka v tejto oblasti na 
fakulte. V živej diskusii si učitelia fakulty, hostia z Ekonomickej uni
verzity a študenti vymenili svoje poznatky a názory na problemati
ku marketingovej komunikácie. 

Prof. Jayachandran je pôvodom z Indie, žije v USA. Je profeso
rom marketingu a riaditeľom medzinárodného obchodného centra 
pri School of Bussines - Montclair State University, USA. Je znal
com ázijských ekonomík, osobitne čínskej Bol už druhýkrát na 
Slovensku a ako povedal, našiel tu veľa milých a schopných ľudí, 
s ktorými plánuje spolupracovať na pripravovanom projekte. 

PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc. 
Katedra marketingu FM UK 

Štúdio Academics vysieia pre vás... 

Aj v tomto školskom roku vás chce osloviť Štúdio Academica, 
rozhlasové vysielanie študentov katedry žurnalistiky FIF UK. 

Štúdio Academica, ktoré s a  u ž  stalo súčasťou univerzitného života Bratislavy, pripravujú študenti I., II. a III. ročníka 
pod odborným vedením pedagógov - doc. PhDr. Jána Sanda, CSc., PhDr. Kataríny Štefánikovej a PhDr. Danice 
Hlinkovej. V l n a m i  rozhlasovej  stanice Rádia  Ragtime s a  každý pracovný deň v týždni šíri  ranné spravodajstvo v čase 
od 9.00 hod. do 9.05 hod., ktoré prináša aktuálne správy z o  života fakúlt Univerzity Komenského a k o  a j  všetkých 
bratislavských vysokých škôl. V pondelok, stredu, piatok a sobotu v čase od 19.00 hod. do 19 3 0  h o d  vys ie la  štúdio 
svoje publicistické relácie, z ktorých upozorňujem najmä n a  Univerzitný klub, vysielaný v stredu 

Radi  b y  s m e  v á s  touto formou poprosili o spoluprácu pri informovaní o dianí n a  vašej  fakulte, katedre, pracovisku 
o aktivitách študentov  O aktuálnych a pripravovaných podujatiach nás prosím informujte buď prostredníctvom 
telefónneho kontaktu na katedru žurnalistiky: 07-322 975 - PhDr. Katarina Štefániková, PhDr. Danica Hlinková, 
alebo 07-364 192, klapka 119 - Mgr. Eva Bachletová. 

Písomne svoje pozvánky na podujatia zasielajte na adresu: 
Mgr. Eva Bachletová, Katedra žurnalistiky FIF UK, Gondova ul. č. 2, 818 01 Bratislava. Môžete využívať aj 

spojenie elektronickou poštou a do schránky "Štúdia Academica" denne vhodiť s v o j  "list" s o  správou, ktorú 
už  zajtra môžete počuť v éteri! 

Náš e-mail: stac@fphil.uniba.sk E v a  Bachletová 
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Jesseniova lekárska fakulta UK 
v Martine sa zapojila 

do úsilia mesta o ziraví komiiiti 

Poľnohospodárske výstavy v Nitre majú už svoju bohatú tradíciu a právom 
si získali vysoké domáce i medzinárodné uznanie. Tohtoročného medziná
rodného poľnohospodárskeho veľtrhu AGROKOMPLEX '97 v Nitre v dňoch 
14. - 21.augusta sa zúčastnil rekordný počet vystavovateľov - 783, ktorí zastupo
vali 1700 firiem z 26 štátov sveta. 

Vysoká účasť našich a zahraničných firiem svojimi exponátmi prezentovala 
dobrú úroveň a správny smer cesty modernej výroby nezávadných a zdraviu 
prospešných potravín pri nízkych materiálových a energetických vstupoch. 

Najväčšie zastúpenie zo zahraničných vystavovateľov mala už tradične Česká 
republika, ďalej Nemecko, Maďarsko, Juhoslávia, Rumunsko, Bulharsko, 
Rakúsko, Taliansko a iní. Zaujímavú národnú expozíciu pripravilo Dolné Sasko -
Nemecko. Skladala sa zo 16 častí, kde sa vystavovali najmä potravinárske výrob
ky, biopreparáty a technológia kŕmnej zmesi. 

Farmaceutická fakulta UK a Slovakofarma a.s. Hlohovec 
na Agrokomplexe '97 v Nitre 

Pozoruhodný nárast zaznamenali potravi
nári - hlavne z radov spracovateľov mäsa, 
mlieka a hrozna, a vinári. Najväčší priestor 
však už tradične zabrali expozície strojov 
a techniky, umiestnené na voľnej ploche. 

Význam liečivých rastlín pre farmaceutický 
priemysel sa z roka na rok zvyšuje. Stúpajúci 
dopyt po liečivých rastlinách nie je možné 
uspokojiť z voľnej prírody a to podnecuje poľ
nohospodárov pestovať žiadaný druh lieči
vých rastlín. Po určitej dobe ústupu sa mo
derný výskum liečiv vracia opäť k prírodným 
materiálom, ktoré sú mnohokrát dostupným 
a finančne nenáročným zdrojom biologic
ky aktívnych látok Už dlhé roky sa na 
AGROKOMPLEXE v Nitre zúčastňuje aj 
Farmaceutická fakulta UK s cieľom 
oboznámiť širokú veřejnost s liečivými 
rastlinami. 

Scenár spoločnej expozície Farmaceutic
kej fakulty UK v Bratislave a Slovakofarmy 
a.s. Hlohovec pripravili v januári 1997 RNDr. 
T. Lindauerová, CSc., Ing. M. Kučerová, 
CSc., a RNDr. J. Stano, CSc. Hlavnú po
zornosť sme tento rok zamerali na lieči
vé čaje, ktoré sa pripravujú v divízii  Lie
čivé rastliny Malacky. Potrebné rastliny sa 
pestovali v Záhrade liečivých rastlín Farma
ceutickej fakulty UK v Bratislave. Po jarnej 
revízii porastov sa doplnili vyhynuté exemplá
re a vysiali sa jednoročné rastliny. Asi 6 týž
dňov pred otvorením výstavy však slimáky 
zničili všetky mladé porasty. Preto sa museli 

využiť všetky rezervy Záhrady liečivých rast
lín - levandula, echinacea, rozmarín, leuzea, 
koriander, mäta, repík, paprika, bazalka 
a doplniť nimi zničené políčka Konzultačná 
služba na výstave poskytovala návštevníkom 
informácie o pestovaní, spracovaní, použití 
a možnostiach predaja liečivých rastlín ako 
aj o izoláciách a použití biologicky aktívnych 
látok. Ďalšie informácie sa týkali zloženia, 
vlastností a použitia hlavne voľne predajných 
prípravkov Slovakofarmy a s Hlohovec Záu
jemcom o pestovanie liečivých rastlín sme 
poskytli príručky "Pestovanie liečivých rast
lín" zdarma 

Veľký počet návštevníkov z radov laickej 
i odbornej verejnosti potvrdzuje opodstatne
nosť našej každoročnej spoločnej expozície 
na veľtrhu Agrokomplex v Nitre Vzhľadom 
na súčasnú koncepciu štúdia botaniky 
na gymnáziách sú výstavné polička živou 
učebnicou botaniky, zameranou na liečivé 
rastliny. 

Po reorganizácii areálu v roku 1998 bu
de podľa vyjadrenia garantky výstavy Ing. 
L. Procházkovej potrebné vysadiť nové ex
ponáty - rozšíriť sortiment a množstvo 
prezentovaných rastlín, čo bude predme
tom najbližšieho spoločného pracovného 
stretnutia zástupcov Slovakofarmy a.s. Hlo
hovec a Farmaceutickej fakulty UK v Bra
tislave. 

RNDr. J. Stano, CSc. 
Doc. RNDr. A. Vaient, CSc. 

Problematika vysokej predčasnej úmrt
nosti a nízkej strednej dĺžky života obyva
teľov Slovenska a snaha o nápravu tohto 
nepriaznivého stavu viedla primátora 
mesta Martin Ing Stanislava Bernáta 
k tomu, že sa pripojil k viacerým sloven
ským mestám a zapojil aj svoje mesto 
Martin do aktivit projektov zdravých ko
munit Partnerské projekty, pracujúce 
pod záštitou americkej organizácie AIHA 
(American International Health Alliance), 
financovanej zastrešujúcou organizáciou 
USAID, sa vypracúvajú spoločne s ame
rickými partnermi a odpovedajú na potre
bu riešenia najdôležitejších problémov 
daného regiónu Americká strana - v tom
to prípade MetroHealt - poskytuje infor
mácie a skúsenosti Takáto spolupráca 
už priniesla svoje plody v mnohých 
mestách strednej a východnej Európy 
ako aj v štátoch bývalého Sovietskeho 
zväzu 

V Martine takýmto spôsobom začali 
participovať na snahách o zlepšenie 
zdravotného stavu obyvateľstva mesta 
pracovnici Jesseniovej lekárske] fakulty 
UK, ktorí sa spolu s pracovníkmi Mest
ského úradu štátneho zdravotného ústa
vu, Martinskej fakultnej nemocnice, Mar
tinskej polikliniky a Strednej zdravotnícke) 
škoty zamerali hlavne na dva problémy 
vysokú prevalenciu fajčenia a potrebu 
vybudovania hospiců Prvý projekt sa 
zameriava na odhalenie špecifických ry
sov epidemiológie fajčenia v tomto meste, 
vypracovanie preventívnych intervenč
ných opatrení na základe zistených úda
jov a ich zavedenie do praxe. Druhý pro
jekt sa sústrecíuje na hľadanie vhodných 
zdrojov na vybudovanie hospiců, ako aj 
na optimálny model jeho fungovania 
v podmienkach regiónu Turca. 

V tomto čase pracovníci Ústavu epide
miológie a Ústavu ošetrovateľstva Jesse
niovej lekárskej fakulty UK v Martine 
vykonávajú prierezovú dotazníkovú štúdiu 
o fajčení medzi študentmi stredných škôl 
Okrem toho s Klinikou TBC a pľúcnych 
chorôb Martinskej fakultnej nemocnice, 
Štátneho zdravotného ústavu a Strednej 
zdravotníckej školy pripravujú vykonanie 
rfalšej prierezovej štúdie o fajčení na 
vzorke dospelej populácie mesta Martin 
Predpokladajú, že jej výsledky by mali 
významnou mierou prispieť k poznaniu 
epidemiologických charakteristík tohto 
zlozvyku v danom regióne a pomôcť pri 
navrhovaní účinných preventívnych opat
rení. Tieto by mali spolu s pripravovaným 
hospicom napokon prispieť na jednej 
strane k skvalitneniu života martínčanov 
a na druhej strane k dôstojnému ukonče
niu života terminálne chorých. Vedecký 
a praktický význam získaných skúsenos
tí určite presiahne regionálny význam 
a obohatí znalosti odbornej aj laickej 
verejnosti v týchto významných sférach 

MUDr. Tibor Baška 
Prof. MUDr. Štefan Straka, DrSc. 
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P O D  O L Y M P I J S K Ý M I  K R U H M I  

Jubilejný olympijský kongres 

Medzinárodný výbor Pierra de Coubertina uskutočnil v prístavnom meste Le Havre, v o  francúzskej Normandii v dňoch 
17.- 20. septembra 1997 jubilejný olympijský kongres L E  HAVRE 1897 - 1997: PIERRE DE COUBERTIN A OLYMPIZMUS -
O T Á Z K Y  DO BUDÚCNOSTI. 

Na kongrese sa zúčastnilo 150 účastníkov zo 
40 krajín piatich kontinentov. 

V popredí rokovania boli 4 aspekty: 
1. Pohľad do histórie. 
2. Prínos kongresu v roku 1897. 
3. Športová etika - olympizmus a realita. 
4. Olympizmus pre budúcnosť. 
Prednášky a diskusie prebiehali neformálne 

a vo vynikajúcej atmosfére. Nielen v rokovacej 
sále, ale aj vo foyer sa hovorilo o stále aktuálnej 
otázke olympizmu a o jeho celosvetovom pôso
bení. 

Okrem rokovania mali účastníci kongresu 
bohatý aj kultúrny a poznávací program, v rámci 
ktorého navštívili viac významných lokalít v Nor
mandii. Nezabudnuteľné spomienky si odnesli zo 
slávnostnej recepcie v zámku Mirville, vzorovo 
udržiavanom súkromnom sídle, kde prežil svoju 
mladosť zakladateľ novodobého olympizmu, 
Pierre de Coubertin. 

Výsledky kongresu riadiaci výbor zosumari-
zoval v záverečnej správe. Viaceré z nich sú 
mimoriadne závažné aj pre vzdelávacie Inšti
túcie, hlavne univerzity: 
- Aktuálnosť a význam diela Pierra de Coubertina 

sú stále. 
- Kongres s radosťou konštatuje, že od sympózia 

v Lausanne (1986) veľký počet mladých bádate
ľov z mnohých krajin rozšíril rady coubertinov-
ského výskumu. Úvahy a stále diskusie o diele 
Pierra de Coubertina sú nevyhnutnou aktuálnou 
potrebou kultúrnych societ celého sveta 

- Ďalší vývoj olympijského hnutia potrebuje úvahy 
Pierra de Coubertina, aby mohlo prevziať jeho 
poslanie čo sa týka celosvetovej výchovy 

- Kongres pripomína športovcom a národným 
aj medzinárodným športovým organizáciám 

hlavné coubertinovské línie a vyzýva re 
vať ich. 
Hlavne: 

• Harmonický rozvoj tela, ducha a vôle súčasne 
so športovou výchovou, čo vyústi do intelektuál
neho a estetického formovania osobnosti 

- Dobrovoľné akceptovanie etických základov 
šporlu z hľadiska vývoja charakteru jednotlivca 
podľa zámerov Pierra de Coubertina, ako 
fair-play, vzájomné rešpektovanie a porozume
nie medzi ľuďmi. 

- Osobnú slobodu a dôstojnosť športovcov ako 
neustály vývoj a emancipačné priblíženie k jed
notlivcovi. 

• Uznanie vysokých športových výkonov ako dyna
mického rozvoja a napredovania pokroku ľud
stva. 
Kongres zvlášť vyzdvihol otázku olympijskej vý

chovy mládeže. Zdôraznil výnimočnosť každej 
kultúry, ktorá musí byť nielen rešpektovaná, ale 
musi byť aj prínosom pre olympizmus. 

V perspektíve O H  2000 v Sydney, multikultúrna 
austrálska spoločnosť ponúka výnimočnú šancu 
a impulz pre komunikáciu a rozvoj myšlienok 
Pierra de Coubertina. 
- Na celom svete musí byť zintenzívnerrý vedecký 

výskum o Pierrovi de Coubertinovi. 
- Studenti všetkých fakúlt musia byť stimulovaní 

konkurzmi a súťažami k tomu, aby sa vyjadrili 
o myšlienkach Pierra de Coubertina týkajúcich 
sa športu, olympizmu a ľudstva. 

- Úloha univerzít je najdôležitejšia pre vzdeláva
nie profesorov a výskumníkov na poli couberti-
novských štúdií. Je nevyhnutné, aby každá 
veľká krajina mala Olympijské centrum univer
zitného výskumu. 

V rámci kongresu v Le Havri bok) zorganizova-
r>é prvé medziškolské fórum škôl pomenovaných 
po Pierrovi de Coubertinovi, čo bok) jedinečnou 
skúsenosťou. Do Le Havru prišlo 120 zástupcov 
zo šiestich stredných škôl zo štyroch krajín. 
Medzinárodné stretnutia škôl Pierra de Couberti
na by mali byť organizované každé dva roky Me
dzinárodným výborom Pierra de Coubertina so 
vzájomnou podporou národných olympijských 
výborov Je žiadúce, aby do roku 2000 bola v kaž
dej krajine aspoň jedna škola pomenovaná po 
Pierrovi de Coubertinovi. 

Mgr. František Seman 
FTVŠ UK 

Seminár Slovenskej olympijskej akadémie 

Slovenská olympijská akadémia (SOA), ktorej kolektívnym členom j e  aj FTVŠ UK, zorganizovala v dňoch 11. - 12. 10. 1997 
seminár s medzinárodnou účasťou na tému "Desať rokov činnosti národnej olympijskej akadémie na Slovensku". Seminár sa 
konal v prekrásnom prostredí hotela Ostredok v Jasnej, v Nízkych Tatrách. 

Národná olympijská akadémia, podľa vzoru Me
dzinárodnej olympijskej akadémie (MOA), bola 
v bývalom Československu založená v roku 1987. 
V Československej olympijskej akadémii malo, 
samozrejme, početné zastúpenie aj Slovensko. 
So vznikom samostatnej Slovenskej republiky, 
vlastne ešte pred jej oficiálnym vznikom, bola 
skonštituovaná Slovenská rada ČSOA, z ktorej 
vznikla Slovenská olympijská akadémia. Toto 
podujatie bolo teda prvým podujatím na oslavu 
5. výročia jej založenia. 

Na podujatie vyslali svojich zástupcov tradičné 
partnerské národné olympijské akadémie zo su
sedných štátov. Trojčlennú delegáciu Maďarskej 
olympijskej akadémie viedla jej tajomníčka 
Dr. Mária Jakabházyová. Za Rakúsku olympijskú 
akadémiu sa na seminári zúčastnil jej predseda 
prof. Hermann Andrecs, ktorý je zároveň aj člen 
Medzinárodného výboru Pierra de Coubertina. 
Českú republiku reprezentoval podpredseda Čes
kej olympijskej akadémie pán Marek Waics a pán 
Karel Wendl, bývalý pracovník ústredia Medziná
rodného olympijského výboru. 

Z predstaviteľov Slovenského olympijského 
výboru sa na seminári zúčastnila jeho podpred
sedníčka - Dr. Mária Mračnová. Rokovanie 
pozdravil listom aj jeho predseda, prof. Vladimír 
Černušák. 

Predseda SOA doc. Ján Grexa v hlavnom refe
ráte zhodnotil činnosť národnej olympijskej 
akadémie na Slovensku, ktorú rozdelil do troch 
etáp (socialistická, postsocialistická a slovenská) 
a činnosť každej z nich detailne rozobral. 

Prvý koreferát sa zaoberal históriou vzniku 
a činnosti MOA, ako najvyššej olympijskej vzdelá
vacej inštitúcie. Samozrejme, nechýbala ani 
správa zo "Zasadania pre mladých účastníkov" 
v Olympii v Grécku, na ktorom sa zúčastnili v júli 
1997 dvaja členovia SOA. 

V bohatej diskusii sa hovorilo o činnosti Olym
pijských klubov (OK) na Slovensku, kde sa disku
tujúci zaoberali napr. regionálnym olympijským 
vysielaním v Slovenskom rozhlase (OK Košice) 
Predmetom diskusie boli aj vzájomné vzťahy me
dzi olympionikmi Slovenska a Maďarska v regió
ne Novohrad - Nógrád, kde sa každoročne 
organizujú stretnutia spoločensko-športového 
charakteru (OK Lučenec). 

Zahraniční účastnici informovali o činnosti ich 
národných olympijskách akadémii na úseku 
olympijského vzdelávania. Pán Waics z Českej 
republiky dokonca olympijské vzdelávanie na 
Slovensku vyzdvihol nad české, čo je iste povzbu
denie do ďalšej práce všetkým členom SOA. Sa
mozrejme, činnosť ČOA a SOA je v mnohých 
smeroch, vzhľadom na predchádzajúci spoločný 
vývoj, paralelná. 

Prof. Glesk vyzdvihol realizáciu olympijských 
myšlienok v praktickom živote a prof. Sýkora na
vrhoval intenzívnejšie pôsobenie aj prostredníc
tvom telesnej výchovy a športu nielen na rozvoj 
vedomia, intelektuálnych schopnosti jednotlivca, 
ale aj na jeho citovú oblasť a na celkový sociálny 
vývoj hlavne mladých ľudí. 

Ďalší diskusný príspevok sa zaoberal založe
ním Slovenského výboru Pierra de Coubertina 
vzhľadom na potrebu poznania diela tohoto vyni
kajúceho humanistu, pretože olympizmus nie je 
ani polovicou práce Pierra de Coubertina. Napo
kon, vo viacerých krajinách na svete už takéto in
štitúcie pracujú. 

Večer po rokováni sa uskutočnilo stretnutie čie-
nov SOA s olympionikmi regiónu - lyžiarka-
mi-zjazdárkami Ľudmilou Milanovou a Dagmar 
Kuzmanovou-Slavkovskou. Olympijsky klub Vyso
ké Tatry pripravil pre účastníkov seminara aj pre
hliadku športovísk na Štrbskom Plese vrátane 
regeneračného centra v areáli hotela FIS. 

Na záver ešte jeden citát z prispevku nášho 
hosťa, prof. Andrecsa "Zúčastnit sa na olym
pijských hrách }e vyhradené len úzkej elfte 
Ale zúčastnit sa na olympijskom hnuti má 
možnost každý." 

Mgr. František Seman 
FTVŠ UK 
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MEDZINÁRODNÁ JAZYKOVEDNA KONFERENCIA 
Medzinárodná vedecká konferencia na tému Konfrontačný 

opis statiky a dynamiky súčasnej ruštiny v teoretickej a apli
kovanej rovine sa uskutočnila v dňoch 11.- 12. septembra t.r. 
na pôde Filozofickej fakulty UK. Usporiadateľmi boli katedra rus
kého jazyka a literatúry FIF UK, Metodické centrum mesta Bratislavy 
v spolupráci so zastupiteľstvom Roszarubežcentra pri vláde R F 
v Bratislave a našou pobočkou Rakúského ústavu pre východnú 
a juhovýchodnú Európu. Podujatie sa mohlo uskutočniť aj vcfaka 
účinnej podpore MŠ SR, vedenia UK a FIF, ako aj príspevkom 
sponzorov (firma A V T  International, Perex, a.s.). 

Na slávnostnom otvorení konferencie sa okrem jej účastníkov 
a zástupcov spoluorganizátorov zúčastnil prorektor UK doc. 
PhDr. I. Brezina, CSc., dekan FIF UK doc. PhDr. L. Kiczko, CSc., 
a zástupca Veľvyslanectva Ruskej federácie A.l. Veta a V.  Ľ. Mi-
čurin. 

Toto medzinárodné podujatie nadväzovalo na rovnomennú gran-
tovú vedecko-výskumnú úlohu, ktorú rieši lingvistický kolektív 
pracovníkov katedry. Cieľom konferencie bolo konfrontovať naše 
výsledky doterajšieho výskumu statiky a dynamiky jednotlivých 
jazykových rovín súčasného ruského jazyka s obdobnými pokusmi 
na iných rusistických a slavistických pracoviskách doma a v za
hraničí. 

Pozvanie organizátorov prijalo celkom 55 lingvistov, z nich 29 zo 
zahraničia (Rusko, Bielorusko, Ukrajina, Česko, Rakúsko, Juhoslá
via, Madarsko). Závažnosť a aktuálnosť problematiky podčiarkla 
účasť 9 profesorov, 21 docentov a iných odborných a pedagogic
kých pracovníkov. 

Rokovania prebiehali v pléne a troch sekciách, z ktorých boli dve 
lingvistické a jedna kulturologicko-metodická. Zaoberali sa spornými 
otázkami zmien, prebiehajúcimi v súčasnom ruskom jazyku v porov
naní s analogickými zmenami v iných slovanských jazykoch, ich do
padom na všeobecnú teóriu jazyka, aplikáciu v pedagogickej a tran-
slatologickej praxi. Všetky materiály z konferencie budú uverejnené 
v dohľadnom čase v pripravovanom zborníku 

O úrovni konferencie a jej pripravenosti po odbornej obsahovej 
i spoločenskej stránke svedčia mimoriadne priaznivé ohlasy zo stra
ny jej domácich i zahraničných účastníkov. Konferencia bola jedným 
z významnejších podujatí slovenských rusistov v rámci ich prípravy 
na IX. medzinárodný kongres MAPRJAL, ktorý sa bude konať v roku 
1999 v Bratislave. V príprave tohto celosvetového podujatia, na kto
rom sa zúčastni asi 500 hostí z Európy, Azie a zo zámoria, sa 
musia čo najaktívnejšie angažovať predovšetkým odborníci usporia
dajúcej krajiny. 

R. Blazsek - P. Šíma 

Prvenstvo obrázkového slovníka slovenčiny 
"Obrázkový slovník slovenčiny je  urče

ný všetkým záujemcom, ktorí majú 
úprimnú snahu pohotovo a čo naj
presnejšie komunikovať po slovensky", 
prihovára sa autorka Oľga Škvareninová 
v úvode "Obrázkového slovníka slovenčiny" 
svojim čitateľom. 

Tento slovník z produkcie Slovenského 
pedagogického nakladateľstva je prvým die
lom tohto druhu v dejinách slovenskej jazy
kovedy. "Obsahuje 3000 vybraných slov, čo 
prevyšuje hranicu základného slovného fon
du a dáva možnosť osvojiť si názvy všetkých 
reálií, s ktorými sa v bežnom slovenskom 
kontexte možno stretnúť' dodáva autorka. 

PhDr. Oľga Škvareninová, CSc., úspešne 
pôsobí na Filozofickej fakulte UK už jede
násty rok. V súčasnosti ako odborná asis
tentka katedry žurnalistiky vedie prednášky 
a semináre z kurzov "Jazyk a štýl masmédií 
II. a III." a "Neverbála komunikácia" Zároveň 
na Právnickej fakulte UK vyučuje študentov 
práva štylistiku a rétoriku. 

"Obrázkový slovník slovenčiny" sa objavil 
na knižnom trhu v tomto roku Kvalita obsa

hového a grafického spracovania slovníka si 
zaslúži pozornosť a ocenenie odbornej i laic
kej verejnosti Vecí prvý obrázkový slovník 
nášho materinského jazyka otvára cestu 
k rozpoznávaniu hodnôt slovenského jazyka 
v celosvetovom kontexte 

Vynikajúce ilustrácie Vladimíra Vánku spo
lu s textom tvoria zreteľnú mapu slovenčiny, 
s ktorou sa domáci i zahraničný čitateľ ne
stratí. 

Ako vlastne "Obrázkový slovník slovenčiny" 
vznikol? Na to som sa opýtala autorky 
slovníka PhDr. Oľgy Škvareninovej, CSc. 

•Pani  doktorka, čo Vás viedlo k zosta
veniu obrázkového slovníka a s akými 
ohlasmi sa dnes stretávate? 

- Viedli ma k tomu analogické slovníky, 
ktoré má dnes už každý vyspelý jazyk a chý
bal mi takýto slovník v slovenčine. Aj  preto je 
to obrázkový slovník len slovenčiny, kde nie 
je preklad do iného jazyka. Na príprave slov
níka som pracovala intenzívne dva roky 
a som rada, že Slovenské pedagogické 
nakladateľstvo slovník vydalo. Najmä po vý
tvarnej stránke to bol pre SPN nesmierne 

• 
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náročný titul A kecfže Obrázkový slovník 
slovenčiny vlastne dovtedy nebol v predaji, 
nakladateľstvo nemohlo vedieť, ako sa bude 
predávať a či sa im vrátia financie, ktoré do 
slovníka vložili A aké mám ohlasy? Slovník 
už ma|ú moji bývali študenti v Pittsburgu. po
kiaľ viem. ob)edna!i t i  ho naši Slováci v P of 
sku pre základné školy Učia sa podľa neho 
aj cudzinci žijúci na Slovensku 

• "Obrázkový slovník slovenčiny" ste 
rozdelili d o  t iest ich základných tematic
kých skupín • napríklad Človek a jeho 
okolie, Príroda, Umenie a veda. A každá 
skupina obsahuje vlastné súbory slov. 

- Pôvodne som chcela, aby slovník obsa
hoval minimálne desaťtisíc slov, teraz 
obsahuje tritisíc. Najťažšie bolo vlastne pre
pracovať rukopis na dnešných tritisíc slov 
Musela som súčasne dodržať stanovený po
čet strán. Chcela som, aby to bol slovník aj 
pre Slováka, ktorý dokonale ovláda slovenči
nu. Aby bol akousi technicko-komunikačnou 
pomôckou, vecf množstvo rôznych súčiastok 
zariadení v byte často nedokážeme ani 
pomenovať. Sedemdesiat až osemdesiat 
percent slovíčok som si nechala overiť 
odborníkmi, ktorí pracujú v danej oblasti 
A samozrejme chodila som aj po obcho
doch - i s kresbami predmetov. 

• Myslíte, že vydanie rozšíreného 
"Obrázkového slovníka slovenčiny" by 
malo zmysel? 

- Myslím, že áno. Stretla som sa s názor
mi, aby slovník mal viac hesiel, jednotiek 
Pravdepodobne to záleží od financií vydava
teľa. Bolo by pekné, keby sme mali obrázko
vý slovník obsahujúci okolo tridsaťtisíc 
hesiel. 

"Obrázkový slovník slovenčiny" rozhodne 
nájde široké využitie Dôležité je, aby sme 
všetci nacíalej cítili zodpovednosť za dary 
nášho jazyka, národa A modernou formou 
sa o ne delili so svetom. 

Mgr. Eva  Bachletová, 
Katedra žurnalistiky FiF UK 
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ČIERNA ZASTAVA NAD PRÁVNICKOU FAKULTOU 
"Právnická fakulta Univerzity Komenského sa v priebehu piatich mesiacov rozlúčila so štyrmi svojimi dlhoročnými pracovníkmi 

- najskôr študentmi, neskôr pedagógmi, kolegami a priateľmi. V máji s prof. JUDr. Karolom Plankom, DrSc., v júni s prof. JUDr. 
Floriánom Sivákom, CSc., v auguste s prof. JUDr. Gabrielou Nikšovou, CSc., a v septembri s doc. JUDr. Jozefom Fischerom, CSc. 
Odišli nám blízki ľudia, ktorí vychovali niekoľko generácií slovenských právnikov, svoje sily venovali rozvoju slovenskej právnej 
vedy a právneho vedomia slovenského národa. Odišli tam, odkiaľ už niet návratu, ale v našich srdciach a mysliach zostanú 
naďalej s nami." 

Doc. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc., 
dekan P RA F UK 

Rozlúčka bez podania ruky 

Ako úder blesku z jasného neba za
siahla nás l.júna neuveriteľná správa 
o náhlom odchode vzácneho človeka, 
príkladného spolupracovníka a úprim
ného priateľa - prof. JUDr. Floriána 
Siváka, CSc. I keď ho dlhé roky trápila 
ťažká choroba, úporné a chlapsky 
s ňou bojoval - rovnako ako so všetký
mi ťažkosťami vo svojom živote - no 
neubránil sa. Odišiel človek, ktorého 
sme si všetci vážili a mali radi. 

Pán profesor Sivák sa narodil 
5. októbra 1922 v Dúbrave neďaleko 
Ružomberka. Po maturite sa prihlásil 
na Právnickú fakultu UK v Bratislave, kde bol v roku 1960 promo
vaný. Ako mladý absolvent fakulty, ktorý sa vždy živo zaujímal 
o históriu, sa 1. augusta 1960 stal asistentom na katedre dejín štá
tu a práva, na ktorej nepretržite pracoval 37 rokov. Pod vedením 
vynikajúceho znalca dejín štátu a práva, profesora Martina Vietora. 
začal sa usilovne a systematicky venovať národným dejinám štátu 
a práva Zápalitosť a húževnatosť, s akou prekonával životné pre
kážky, predurčovali jeho ďalšie napredovanie. V roku 1963 sa stal 

odborným asistentom a v roku 1972 dosiahol vedecko-pedagogic-
ký titul docenta. Od roku 1970 bol vedúcim katedry - a je pozoru
hodné, že v tejto funkcií pracoval kontinuitne až do posledných dní 
svojho života. Od 1. októbra 1970 až do 31. augusta 1976 zastával 
funkciu prodekana Právnickej fakulty UK. V roku 1984 bol prezi
dentom republiky vymenovaný za univerzitného profesora pre od
bor Dejiny štátu a práva. Popri pedagogickej a vedeckej práci na 
bratislavskej fakulte stál pri zrode Právnickej fakulty UPJŠ v Koši
ciach, ktorú pomáhal budovať od prvých rokoch jej existencie 

Rozsiahla a bohatá je i vedecká a odborná činnosť prof Siváka 
V popredí jeho odborného záujmu stáli otázky československého 
parlamentarizmu v rokoch prvej republiky, systém politických 
strán, pozemková reforma, Slovenské národné povstanie. Napísal 
množstvo učebných textov pre študentov právnických fakúlt. Zá
kladný význam v tomto smere má jeho kniha "Dejiny štátu a práva 
v Československu do roku 1918", ktorú publikoval ako celoštátnu 
učebnicu spolu s profesorom pražskej právnickej fakulty Karlom 
Malým. Prednášal na mnohých vedeckých konferenciách nielen 
doma ale aj v zahraničí. 

Nech je  nám všetkým útechou jeho usilovnou prácou napl
nený život, ktorý tak obetavo žil. 

Prof. JUDr. Peter Blaho, CSc. 

Za pani profesorkou NIKSOVOU 

Ešte pred krátkym časom sme sa 
s prof. JUDr. Gabrielou Nikšovou, 
CSc., vídavali v priestoroch našej fa
kulty v kruhu svojich spolupracovní
kov a študentov. O to bolestnejšia bo
la správa o jej úmrtí dňa 10.8. 1997. 
Všetkým nám bude nenahraditeľne 
chýbať, pretože bola nenapodobiteľ
ným príkladom v pedagogickej práci 
a hodná obdivu z hľadiska zaniete
nosti a ľudskej dimenzie, s ktorou pri
stupovala nielen k plneniu každoden
ných prozaických úloh, ale k životu 
vôbec. 

Pani profesorka Nikšová sa narodila 3. 10 1928 v Žiline Práv
nické vzdelanie na Právnickej fakulte UK ukončila a titul doktorky 
práv získala v r. 1952. Profesne začala pôsobiť na prokuratúre 
a v r. 1962 prešla na Právnickú fakultu UK, kde pôsobila 35 rokov, 

najskôr v študijnom a informačnom stredisku a od r. 1965 na ka
tedre trestného práva. V r. 1969 získala vedeckú hodnosť kandi
dátky právnych vied, monografickou prácou o Kriminalite žien sa 
úspešne habilitovala a v r. 1979 bola menovaná docentkou. 
V r. 1991 získala hodnosť profesorky trestného práva. 

Profesorka Nikšová sa v odbornej vedeckej a publikačnej činnos
ti špecializovala v rámci trestnoprávnych disciplín na kriminológiu -
jej príčiny, stav, dynamiku jej vývoja, prevenciu a prognózovanie 
kriminality. Stala sa uznávanou odborníčkou a ostalo po nej bohaté 
dedičstvo. 

K rozvoju poznatkov a ich aplikácií v trestnom práve prispela aj 
ako zakladateľka a predsedníčka Slovenskej kriminologickej spo
ločnosti. 

Aj po odchode do dôchodku pred 4 mesiacmi prejavovala živý 
záujem o ďalšiu pedagogickú a publikačnú činnosť. 

Lúčime sa s Tebou, ostávaš však v našich srdciach a mys
liach. 

Tvoji  kolegovia 

Posledná rozlúčka 

S pohnutím, s hlbokou pietou sa 
skláňame pred životom a dielom ne
všedného, priameho človeka, uznáva
ného pedagóga, pracovníka na poli 
vedy, angažovaného občana - docen
ta JUDr. Jozefa Fischera, CSc. 

Pol storočia žil svoj život spolu so 
životom Právnickej fakulty Univerzity 
Komenského Práve pred päťdesiatimi 
rokmi sa zapísal do jej prvého semes
tra, vstúpil do "stavu akademických 
občanov". Vystúpil z tohto zväzku 
v dôsledku právnej udalosti, neodvola
teľnej a nezrušiteľnej - v deň svojho 
úmrtia 26. septembra 1997. 

Doc. Fischer bol bytostne spätý s rodným Záhorím, jeho druhou 
metropolou Holíčom, kde sa narodil 26. decembra 1927 

Už koncom štúdia pôsobil na Právnickej fakulte UK ako asistent. 
V rokoch 1951-1952 bol tajomníkom fakulty, od roku 1960 pôsobil 

ako odborný asistent a potom ako docent od roku 1965 bol hlav
ným predstaviteľom novej vedecko-pedagogickej disciplíny na 
katedre dejín štátu a práva, Dejín štátu a práva socialistických 
krajín. V tejto disciplíne publikoval aj dva základné učebné texty, 
zborníky dokumentov a stal sa spoluautorom celoštátnej učebnice 
Opieral sa pritom aj o výsledky svojho štúdia porovnávacej práv
nej vedy zo študijného pobytu v Portugalsku. Jeho dizertácia, habi
litačná práca, vedecký výskum vyústili do monografii, početných 
štúdií a článkov, ktoré sa zaoberali právnymi aspektmi našej ná
rodnej a demokratickej revolúcie, politickým systémom, národnými 
výbormi, národným frontom a otázkou federácie 

Doc Fischer spoluvytváral polstoročie dejín Právnickej fakulty 
UK. Stál pri jej zrode a pomáhal tiež budovať i v poradí druhú slo
venskú Právnickú fakultu UPJŠ v Košiciach Odišiel práve pred 
otvorením nového akademického roku, ktorý svojimi úlohami hu
manizácie vzdelávania by potreboval ľudí jeho energie a rozhľadu. 
O to viac nám bude chýbať. 

Prof. JUDr. Andrej Bajcura, CSc. 
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Študentským perom 

Do tretice... 
Ctení čitatelia, aj filozofi 

koncom septembra v aule 
slávnostne otvárali uí 77. škol
ský rok so telaním dekana fa
kulty doc. Kiczku v príhovore na 
adresu akademickej obce, aby 
„symbolické dve sedmičky ne
závisle od vier a povier zname
nali aj úspešné vykročenie a 
úspešný začiatok toho, čo od 
fakulty očakávate, a s čím spá
jate svoje pôsobenie na našej 
Alma Mater." 

Berieme aj jeho názor, ie vy
sokoškolsky vzdelaný človek nie 
je len sumou encyklopedických 
vedomostí, ale ie by mal vedieť 
„metodicky túto sumu vedo
mostí vyuiívaí v záujme krea
tivity a schopnosti vyjadriť svoj 
subjektívny názor podloiený 
racionálnou argumentáciou, 
ktorá sa nemusí vôbec zhodovať 
so závislosťou od autorít moci 
a peňazí." 

My, iurnalisti, máme zasa 
polookrúhle jubileum - 45 ro
kov činnosti. A na stránkach 
Našej univerzity sa vám takto 
privrávame ui po tretí raz. Chce
me prispieť k naplnemu idey, aby 
„ v akademickej komunite pre
vládla tvorivá atmosféra, duch 
systematickej práce, vzájomnej 
stavovskej spolupatričnosti, 
úcty, tolerancie, zodpovednosti, 
náročnosti, rešpektovania a 
dodržiavania pravidiel." 

Budeme veľmi radi, ak nám do 
tretice zachováte svoju priazeň. 

Svedectvá kamenných námestí 
História a spomienky sú našimi neustálymi priateľmi i prena-

sledovateľmi. Sú neviditeľnými ukazovateľmi ľudských skutkov. 
Neočakávane zasahujú do svedomia a kladu otázky. Udalosti 17. 
novembra v roku 1989 priniesli radikálne zmeny, ktorých hlavnými 
svedkami sa stali nemé kamenné námestia. Tento dátum spustil 
lavínu premien spoločnosti. Premien, ktoré zobudilli vieru mnohých 
ľudí v slobodnejší život, znamenajúcich Európu - už nie východnú a 
západnú, ale kontinent spoločný, jednotný, bez ostnatého drôtu, bez 
retazí, ktoré pútali ruky miliónom ľudí. V novembri znovu a znovu 
preciťujeme eufóriu Čechov a Slovákov z čias, keď išlo o to, či právo 
a ľudskosť zvíťazí nad mocou. 

V tých chvíľach práve mladí ľudia - študenti - ukázali silu a neza-
staviteľnosf. Bojovali za seba, za svojich rodičov, za budúcnosť svo
jich ešte nenarodených detí. Odkázali nám dedičstvo neviditeľné, 
ale o to silnejšie. Kto z nás má právo odhodiť a nechať ho za sebou, 
niekde v úzadí, nepovšimnuté? Pridajme k nemu našu silu a nene
chajme si zamknúť ústa, nenechajme sa pripraviť o základné aka
demické slobody a právo na plnohodnotné vzdelanie Práve ono je 
šancou na život slobodný, bez ostnatých drôtov, bez retazi 

Skúsme sa započúvať do hlasov nemých kamenných námestí a 
možno všetci spoločne budeme počuť zvláštny, intenzívny šum Či 
krik? Kamila Kajanová 

Ja cestujem, ty cestuješ 
Nejeden študent si len smutne 

povzdychne nad lákavými po
nukami cestovných kancelárii, 
ktoré sú preňho momentálne 
viac-menej nereálne Aj  keď je 
túžba cestovať, či študovať v za
hraničí veľmi silná, často stros
kotáva práve na nedostatku 
financií. 

Istú úľavu pre mladých ľudí už 
niekoľko rokov predstavujú me
dzinárodne platné študentské 
karty KM EURO<26, ISIC a 
učiteľský preukaz ITIC. O niečo 
menej známa je karta I Y H F ,  
ktorá zabezpečuje príjemné, a 
najmä cenovo prístupné uby

SEDEM GROŠOV PRE STUDENTA 
Nemožno nepočuť chýry, ktoré sa v posledných týždňoch šíria 

po škole. Vraj  v novembri by sa malo prestať učiť. Kvôli  fi
nanciám. Čosi na tom bude. Všimli  sme si, že začiatkom októbra 
prestali na katedrách de facto existovať externisti, s výnimkou 
tých, ktorí s ú  ochotní prednášať - ako sa vravi  - za vatikánsku 
menu. Iba pre niektorých katedry našli náhradné zdroje finan
covania. Peniaze nie s ú  ani na takú základnú vec ako je  kúrenie. 
Kvôli  tomu sa rozhodlo vedenie Prírodovedeckej fakulty UK 
skrátiť o jeden týždeň výučbu. Iné fakulty - aby študenti a pe
dagógovia nemuseli sedieť v mrazoch, začali semester už v po
lovici septembra... 

Nuž, sedem korún, ktoré s ú  na deň pridelené na študenta, 
nemôže stačiť na chod univerzity. Začína sa uvažovať o štrajku. 
Takéto riešenie by však mohlo uspieť iba vtedy, ak by sa do 
akcie zapojil i  všetky vysoké školy. Nikto však nie je  natoľko 
naivný, aby predpokladal, že nás podporia, povedzme, poli-
tológovia z banskobystrickej UMB, ktorých fakulte pribudlo na 
účte 108 miliónov Sk. Proti takejto sume nemajú žiadne princípy 
a ideály šancu. 

Tunajši pedagógovia nie sú  odkázáni „na almužnu", ktorú teraz 
dostávajú a bez väčších problémov sa uplatnia kdekoľvek. A k o  
by však v takejto krajnej situácii dopadol študent? Takých päť 
semestrov medicíny asi sotva stačí na to, aby ho pustil i  na 
operačnú sálu. TÁŇA DIOVČOŠOVÁ 

tovanie v sieti hostelov vo viac 
ako 60 krajinách sveta Navyše, 
ide o vekovo i profesijne neob
medzenú možnosť zfavy 

Absolútnym „prebornikonrf v 
tejto oblasti sú však špeciálne 
S A T A  letenky, ktoré pre štu
dentov uvažujúcich o zahra-
ničom pobyte predstavujú v mno
hých prípadoch až niekoľko
tisícový cenový rozdiel v po
rovnaní s bežným typom letenky. 
Týka sa to aj otvorených šesť- až 
dvanásťmesačných letov, čo 
ocenia najmä tí, ktorí uvažujú o 
dlhodobom študijnom pobyte. 
Jedinou podmienkou je vlast
níctvo niektorej zo spomínaných 
kariet. 

A j  keď medzi najžiadanejšie 
krajiny patrí V e ľ k á  Británia, 
Holandsko, Francúzsko a Kana
da, na požiadanie je  možná 
rezervácia letenky podľa indi
viduálnej predstavy záujemcov. 

Zdá sa, že študentom sa blýska 
na lepšie časy. So zľavou môžu 
lietať, precestovať autobusom 
celý svet, zabezpečiť si cenovo 
výhodné ubytovanie i cestovné 
poistenie A j  takto sa začinajú 
plniť veľké sny... 

Zuzana Šímová 

• Cyklus prednášok veno
vaných Židom a židovstvu od
štartoval 1. októbra v Inštitúte 
judaistiky Univerzity Komen
ského, ktorý ich organizuje spolu 
s Nadáciou K Adenauera 
Termín prednášok bude vždy 
vopred oznámený na infor
mačných tabuliach jednotlivých 
fakúlt. 

Bude menej viac? 
Podľa rektora Univerzity 

Komenského prof. Ferdi
nanda Devínskeho sa ako 
veľmi  reálny dôsledok zni
žovania objemu financií pri
delených pre UK javí „dras
t ické obmedzenie  počtu  
pr i j ímaných študentov v 
budúcom školskom roku." 
Tento prístup pán rektor o-
dôvodňuje  s n a h o u  o za
chovanie kval i tat ívnej  ú-
rovne výučby. 

Z krátkodobého hľadiska 
je  toto riešenie možno ne
vyhnutnosťou, ak sa však 
pozrieme ďalej do budúc
nosti, skrýva v sebe veľké 
riziká. Početné nové vy
soké školy (ktorých kvalita
tívna úroveň je  často dis
kutabilná) viažu nemalý ba
lík financií, čo sa musí lo
gicky odraziť na nedostat
ku zdrojov pre UK. Pri níz
kom objeme študentov bu
de peňazí ešte menej a na 
kvalitné i t u d i u m  ( I  budu 
musieť študenti doplácať 
Už v súčasnosti su  tzv. sa- i 
moplatcovia v porovnaní 
s bežnými študentmi zvý
hodňováni pri prijímaní na 
UK. Neskôr však situácia 
môže dospieť až do štádia 
platenej univerz i ty,  kedy 
stanovený počet prijíma
ných naplnia t i  platiaci a 
bežní, neplatiaci študenti s i  
b u d ú  na te j to  š k o l e  pri
padať ako štipendijní náv
števníci na zahraničnej uni
verzite. Kladom tohto modelu by 
bolo, že kvalitní  pedagó
govia by sa (azda) vrát i l i  
späť do školy, na zodpo
vedajúcej kval i tat ívnej  ú-
rovni by však zrejme neboli 
študenti. Celý dôvod exis
tencie takejto školy by sa 
tak úplne rozplynul, preto
že by sa stala iba snob
s k ý m  a i m i d ž o v ý m  ústa
vom. 

Samozrejme, že by to ne
bola chyba súčasného ve
denia školy. Uvedomiť by s i  
to mali predovšetkým tvor
cov ia  nove j  koncepcie 
vzdelávania  na Minister
stve školstva SR. Ibaže... 

DUŠAN DEVAN 

• Každý pondelok o 20 hod 
sa v jezuitskom kostole na Fran
tiškánskom námestí konajú vy
sokoškolské omše 

Túto stranu pripravili študenti 3 ročníka katedry žurnalistiky FiF UK pod vedenim Kamily Kajanovej 


