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NASA UNIVERZITA
Byť viac človekom
Vianočná atmosféra si /ю stáročia imdmaňuje a k nám
né dieťa. Boh na ceste k ľuďom ako človek je však v tomto při
preniká v mnohorakej [todobe. Vlastne sa tejto tajomnej sile,
jde, žiaľ, človekom odmietnutý.
ktorá premieňa naše srdcia, ani nebránime.
Nie Je to len starý príbeh. Klo/Miiie na dvere odvtedy
Za oných čias sa v Betleheme nečakaným a ne/x>choplteľne/trestalo a nie na dvere Iných ľudí, ale aj na dvere každého
ným s/tósobom boh dotkol nášho sveta. Prihovoril sa svojou
z nás.
/юкогои, stal sa človekom so všetkou jeho bledou a slabosťouDnes nachádzame Jasličky tut každom kroku: medzí
okrem hriechu, a tým dal ľudstvu novú dimenziu.
deťmi v detských domovoch, u slarý'ch opustených ľudí,
Príchod Jeitša nie je jednorazovou záležitosťou. Boh k nám
medzi bezdomovcům I jx>d mostami a v ftodcíiodoch. v bied
prichádza stále. V tomto milostivom čase viac ako Inokedy.
nych Jfostavách prehŕňajúcich sa v kontajneroch. Л prostredPrichádza vo vianočných bohoslužbách - v Božom slove, v od
ničivom nich klo/^e betlehemské Dieťa Ježiš na naše srdcia, čo
pustení, v tichej modlitbe, ale aj v službe Iným. Dovoľme mu
ste urobili jednému z týchto najmenších, mne ste urobili.
aj týmto sf/ôsobom vstúpiť do nášho života.
Vianoce sa teda v našom svete o[>áť stávajú výzvou, aby
Nebojme sa, ak sme po dlhé roky stratili s ním kontakt.
sme otvorili srdcia a neutlahJI sa do nášho stikromného
Je Uchý, neukazuje svoju silu, ale svoju lásku, aby sme
"svätého pokoja", akokoľvek veľmi to možno potrebujeme.
aj my milovali a túto lásA preto vianočné posolstvo,
ku prenášali do dnešného
ohlasované na prvé Vianoce,
sveta.
sa nedá ani uzatvoriť do
Dobrá noíHtui, šťastná hodina.
Stará vianočná pieseň po
niekoľkých sviatočných ho
Čo sa tejto noci staloí
chádzajúca z alpskej oblasti
dín či dní.
Nebo svetu svetlo dalo.
začína otázkou: "Kto klope
Nebráňme sa teda sile Via
Dobrá novina, šťastná hodina.
tam!'" To sa pýtajú ľudia,
noc, tiediajme ich pôsobiť
ktorí sedla uprostred svojich
v nás!
blízkych pri bohatom stole,
Je to veľká príležitosť o/Jäť
v príjemne vykúrenej izbe.
nabrať odvahu byť viac člo
Na ich otázku v piesni odpo
vekom.
vedajú bojazlivé hlasy Márie
Doc. Viliam Judák
a Jozefa, ktorí prosia o útu
RKCJUBF UK
lok pre seba a ešte nenarode
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UNIVERZITA KOMENSKÉHO JE PRVOU VYSOKOU ŠKOLOO V SLOVENSKEJ REPUBLIKE,
ktorá sa podrobuje medzinárodnej evaluácii
Už od júna t.r. sa Univerzita Komenského, ako prvá vysoká škola v SR, pripravuje na medzinárodnú evaluáciu, ktoiá, v prípade
úspešného zavŕšenia, zvýši medzinárodný kredit univerzity a jej kompatibilitu najmä s európskymi vysokými školami Návrh na me
dzinárodnú evaluáciu UK predložil rektor UK prof. Devínsky členom kolégia rektora dňa 2. júna 1997 a získal pre tento zámer ich plnú
podporu. Medzinárodnú evaluáciu vykoná Asociácia európskych univerzít, ktorá na základe žiadosti rektora UK zaradila Univerzitu
Komenského do harmonogramu svojej činnosti a určila termín evaluačného konania od decembra 1997 do júna 1998. Súčasne
oboznámila vedenie UK so všetkými procesnými podmienkami a požiadavkami, potrebnými k započatiu evaluácie. Keďže už v de
cembri má začať vlastný evaluačný proces, opýtali sme sa prorektora UK doc. I. Ostrovského, ktorý je koordinátorom tohto
procesu, v akom štádiu je na UK príprava medzinárodnej evaluácie.
- Podľa protokolu Asociácie európskych
univerzít bude Univerzitu Komenského
hodnotiť 4-členná evaluačná komisia zlože
ná z odborníkov z rôznych európskych vy
sokých škôl. Komisia by mala osobne Uni
verzitu Komenského navštíviť dvakrát, prvý
raz v termíne od 3. do 5. februára 1998 za
účelom predbežných rozhovorov s vede
ním UK a fakúlt a v priebehu marca až júna
1998 by sa mal uskutočniť vlastný evaluač
ný proces. Na predbežnú analýzu si komi
sia vyberie dve fakulty UK, pravdepodobne
jednu humanitného a jednu prírpodovedného zamerania. V rámci dalšej návštevy
budú hodnotené dälšie 3 - 4 fakulty. Aby
však komisia mohla uskutočniť medziná
rodnú evaluáciu celej UK, je samozrejme
potrebné, aby mala k dispozícii odpoveda
júce podkladové materiály zo všetkých

fakúlt a súčastí UK. Preto na základe osno
vy, ktorú nám poskytla Asociácia európ
skych univerzít, všetky fakulty a súčasti UK
pripravili už pre evaluačnú komisiu v angliekom jazyku, podľa nášho názoru, veľmi
kvalitné správy, hodnotiace z rôznych as
pektov stav a činnosť fakúlt Nielen po
kvantitatívnej či obsahovej stránke - naprí
klad kolko má tá ktorá fakulta študentov,
profesorov, aké je jej poslanie, druhy štu
dia, obsah výučby, kvalita pedagogického
a vedeckého procesu apod ale väčšinou
aj pravdivo definovali citlivé problémy,
s ktorými v súčasnosti zápasia. Je zrejmé,
a fakulty si to správne uvedomili, že na
jednej strane nemá význam zakrývať
nedostatky a prikrášľovať svoj imidž. no na
druhej strane netreba mlčať o kvalite a po
zitívnych výsledkoch, v mnohých prípa

Sme o krok vpredu...

doch porovnateľných so zahraničím, ktoré
dosahujeme a za ktoré sa skutočne nemu
síme hanbit Povedal by som teda, že hod
notiace správy z fakúlt sú vyvážené, vysti
hujú požiadavky asociácie Do 15 decern
bra 1997 musí z Univerzity Komenského
odíst na Asociáciu európskych univerzít
do Ženevy jednotná komplexná správa,
ktorá bude východiskovým matenálom
pre prácu evaluačnej komisie Následné
rozhovory, ktoré sa uskutočnia počas
osobných návštev členov komisie, budú
verifikovať obsah správy a na mieste hod
notiť, či stupeň kvality činnosti a stav uni
verzity odpovedá evaluačným kritériám
Zaželajme si. aby Univerzita Komenského
prešla touto "skúškou ohňom* skutočne
úspešne
(jb)

Slávnostná inaugurácia
dekana EBF UK

*

Diplomy u nás a v Európe
Európska únia pripravuje vytvorenie siete európskych
univerzít. Informoval o tom predseda Slovenskej rektorskej
konferencie Juraj Stem, ktorý sa koncom novembra v Lu
xemburgu zúčastnil na zasadaní prezidentov európskych
rektorských konferencií. Univerzity by mali vydávať diplomy
všeobecne platné v krajinách EÚ. Preto sa bude posudzo
vať, či príslušná univerzita spĺňa vopred stanovené krité
riá a vzdelávací proces na nej zodpovedá požadovanej
úrovni. Hodnotením prejdú aj akreditačné komisie jednotli
vých krajín, ktoré posudzujú kvalitu vzdelávania a na zákla
de ich oprávnení vysoké škofy udeľujú akademické tituly.
Komisie musia byť nezávislé a zložené z domácich a me
dzinárodných odborníkov. Na luxemburskom zasadnutí sa
apelovalo predovšetkým na asociované krajiny EÚ. aby
podporili vzdelávací program SOKRATES, ktorý umožňuje
výmenu študentov. Diskutovalo sa aj o poplatkoch za štú
dium, ktoré sú bežným zdrojom financií vysokých škôl.
Študenti však obvykle majú možnosť získať peniaze z pôži
čiek, úverov, ktoré poskytujú bankové inštitúcie, nadácie
i komerčné firmy.
(Podlá Pravdy, 26. 11. 1997)
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Tradičné dekanské insígnie Evanjelickej bohosloveckej
fakulty UK odovzdal rektor UK prof. Devínsky dňa 25. novem
bra 1997 novému dekanovi fakulty doc. ThDr. Igorovi Kiššovi
Slávnostný ceremoniál inaugurácie nového dekana sa usku
točnil v chráme na Panenskej ulici za prítomnosti najvyšších
predstaviteľov Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, akade
mických funkcionárov UK, profesorského zboru a akademic
kej obce fakulty a UK

Odborníci proti drogám
Na základe záverov spoločného rokova
nia Slovenskej rektorskej konferencie s vlá
dou SR v októbri t.r., prijal podpredseda
vlády SR Jozef Kaiman 5.novembra 1997
predstaviteľov UK - prorektora UK doc.
I. Ostrovského a kvestorku UK Ing. Z. Dobríkovú. Témou stretnutia bolo zapojenie
odborníkov univerzity do protidrogovej čin
nosti v zmysle Národného programu boja
proti drogám.

Poslanec M. Dzurinda
sa stretol s rektorom UK
Univerzitu Komenského navštívil 10. no
vembra 1997 poslanec Národnej rady SR
za KDH Mikuláš Dzurinda a na vlastnú žia
dosť sa stretol s jej rektorom prof. Devín
skym. V rozhovore s rektorom UK sa
M. Dzurinda zaujímal o finančnú situáciu
vysokých škôl SR, ako i o aktuálny prob
lém s vykurovaním novej budovy UK. Rek
tor UK prof. Devínsky mu ukázal priestory
UK vrátane kotolne, ktorej oneskorená
rekonštrukcia v dôsledku chýbajúcich fi
nančných prostriedkov bola príčinou nevykurovania viacerých učební a pracovní UK
na Šafárikovom námestí. Ďalej informoval
poslanca o chýbajúcich 680 miliónoch Sk
pre vysoké školy na tento rok i o inovač
nom dlhu všetkých univerzít v Slovenskej
republike, ktorý predstavuje asi 4 mld. Sk,
v dôsledku viacročného nedostatku finan
cií na prístrojové vybavenie škôl, údržbu
budov a pod.

Z rokovania
Kolégia rektora UK
Pod vedením rektora UK prof. Devínske
ho zasadalo dňa 24. novembra 1997
Kolégium rektora UK. Hlavným bodom ro
kovania bola informácia vedenia UK o ná
vrhu štátneho rozpočtu, osobitne kapitoly
školstva, ako i o súčasnej ekonomickej si
tuácii UK, fakúlt a súčastí. Ďalej sa kolé
gium zaoberalo stavom príprav medziná
rodnej evaluácie UK a otázkami doktorand
ského štúdia. Na záver navštívili rokovanie
kolégia zástupcovia Slovenských elektrár
ní, a.s., s ktorou UK pred nedávnom uza
tvorila dohodu o vzájomnej spolupráci.
(jh)

Ladislav Chudik - student honoris causa
Po Karolovi Krylovi a Vojtechovi Zamarowskom je Ladislav Chudík už tretím
študentom honoris causa Filozofickej
fakulty UK. Tento čestný titul p. Chudíkovi pri príležitosti Dňa Studentstva udeli
li 20. novembra 1997 Komora študentov
AS, Akademický senát a vedenie Filozo
fickej fakulty UK na obdobie od 17. no
vembra tohto roku do 17. novembra bu
dúceho roku. Spolu s čestným titulom
obdržal p. Chudík aj študentský index
a stravné lístky do študentskej jedálne.
Dlhotrvajúcim aplausom odpovedala
zaplnená Aula UK na poďakovanie milé
ho hosťa, ktorý sa prihovoril, ako sám
povedal, trasúcim hlasom, so zarosený
mi očami a podlomenými kolenami. Po
príhovore dekana FIF UK doc. Kiczka sa
rozprúdila živá diskusia v humornom
i vážnom tóne. Na toto mimoriadne
úspešné podujatie, ktoré pripravili a su
verénne režírovali sami študenti fakulty,
budú jeho účastníci ešte dlho spomínať.
Oh)

UNIVERZITA KOMENSKÉHO NA VÝSTAVÁCH DOMAI V ZAHRANIČÍ
Jesenné mesiace bývajú obdobím, kedy sa otvárajú brány veľtrhov a výstav orientovaných na
informácie pre výchovných poradcov, maturantov a ich rodičov, aby im pomohli odpovedať na
otázku, kam po strednej škole.
Vo Výstavnom a kongresovom centre Incheby v Bratislave sa v dňoch 6 - 9. novembra 1997
konal druhý ročník výstavy vzdelávania a didaktickej techniky PEDAGOGIKA'97 Prvý raz jeho sú
časťou bol Salón vzdelávania, predstavujúci ponuku pomaturitného Štúdia, ktorého odborným ga
rantom bola Univerzita Komenského VelVá a reprezentačná expozícia našej univerzity ponúkala
rovným dielom tak aktuálne informácie o možnostiach štúdia na fakultách UK, ako a| bohatý reper
toár skript, učebníc a publikácií vydávaných v univerzitných vydavateľstvách Záujem návštevniVov
pútala expozícia metodických pomôcok a literatúry lekárskej fakulty ako i botanické vědomost de*
testujúce "FYTODOMINO" spolu s knihami s historickou tématikou pedagogickej fakulty. Bohatú
publikačnú emisiu odbornej literatúry predstavila aj právnická fakulta. Ostatné fakulty U K i keď mali
možnosť prispieť do expozície svojimi didaktickými exponátmi, sa prezentovali najmä informačnými
a propagačnými materiálmi.
Ďalší veľtrh pomaturitného vzdelávania GAUDEAMUS*97, za účasti Univerzity Komenského ako
jediného zahraničného vystavovateľa, sa konal v dňoch 19. - 22. novembra 1997 na výstavisku
v Brne. Tentoraz program výstavy bol sústredený výlučne na informácie o možnostiach ďalšieho
pomaturitného vzdelávania. Tak ako stánky českých vysokých škôl aj našu expozíciu obliehali
strapce študentov, vypytujúcich sa na obsah a podmienky štúdia na UK. Najväčší' dopyt po informá
ciách zaznamenali farmaceutická, pedagogická, právnická a prírodovedecká fakulta, viacerí študen
ti prejavili záujem o štúdium špeciálnej pedagogiky a arabského jazyka. I keď na svoje otázky
o podmienakch štúdia na UK dostali českí záujemcovia kvalifikovanú odpoved spolu s informačný
mi letákmi o aktuálnom študijnom programe jednotlivých fakúlt, nemohli sme dostatočne uspokojiť
ich záujem o informácie o štúdiu na ostatných vysokých školách v SR, ktorý bol značný. Bolo by
žiadúce, aby tejto výstave, ktorá je v ČR najväčšia svojho druhu, venovalo v záujme propagácie slo
venského vysokého školstva pozornosť aj MŠ SR.
Podľa odhadu organizátorov výstavu zhliadlo približne 20 000 návštevníkov zo všetkých kútov
ČR, ale aj zo Slovenska a susedných krajín.
J. Hlnnerova

Noví diplomati
Noví absolventi Ústavu medzinárodných
vzťahov a aproximácie práva Právnickej fa
kulty UK boli 25. novembra 1997 slávnost
ne promovaní v Aule UK za prítomnosti
zástupcov diplomatického zboru na Slo
vensku, úradu vlády, ministerstva za- hra
ničí a dalších hostí. V zahraničných
službách, najmä v slovenskej diplomacii
a jej zahraničných misiách, v štátnej sprá
ve, ale aj v bankovej sfére i v renomova
ných súkromných firmách so zahraničnou
účasťou, bude pôsobiť dnes už 111 absol
ventov tohto štúdia.
(žz)
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Stretnutie к 5. výročiu založenia JAZYKOVÉHO CENTRA UK
Na sv. Martina 11. novembra 1997, ktorý je patrónom holandského mesta
Groningen a v Bratislave má tiež svoj Dóm, uplynulo presne páť rokov o d otvore
nia Jazykového centra Univerzity Komenského. Pri príležitosti tohto jubilea usku
točnilo sa v jeho priestoroch na Laurinskej ulici slávnostné stretnutie. Zúčastnili
sa na ňom zástupcovia partnerskej holandskej Univerzity v Groningene, za pomo
ci ktorej v roku 1992 jazykové centrum vzniklo, rektor a prorektori UK, predstavi
telia Britskej rady v Bratislave a ďalší hostia. Prítomný bol aj charge d'affaires
Holandského královstva v SR Hugo Gajus Scheltema.
Riaditeľka Jazykového centra UK PhDr.
Alžbeta Moravčíková, CSc., ktorá stála pri
jeho zrode, zhodnotila v úvodnom príhovo
re doterajšie aktivity centra. Od prvých špe
cializovaných kurzov jazyka anglického
a nemeckého sa ponuka výučby jazykov
rozšírila o ďalšie jazyky a nové formy jazy
kovej výučby. Postupne sa otvárali rôzne
typy profesionálnych kurzov pre akademic
kú komunitu a odborníkov z praxe zamera
né na komunikáciu v odbore, až po kurzy
všeobecného charakteru - dlhodobé, krát

kodobé, intenzívne i letné, určené pre štu
dentov a verejnosť. K najúspešnejším patrí
jednoročný denný Státnicový kurz angličti
ny a nemčiny pre maturantov, ktorí neboli
prijatí na vysokú školu a chcú sa zdokona
ľovať v cudzích jazykoch. Za päť rokov čin
nosti pracovníci centra v 173 kurzoch cel
kovo odučili vyše 20 679 hodín za účasti
vyše 1550 frekventantov.
V Jazykovom centre UK sa v súčasnosti
vyučuje angličtina, nemčina, taliančina,
holandčina a slovenčina pre cudzincov
za prispenia lektorov z USA, Velkej Britá
nie a Holandska. V tomto akademickom
roku navštevuje 39 rôznych kurzov okolo
390 študujúcich.
Centrum spolupracuje s Britskou radou
a Goetheho inštitútom v Bratislave, s uni
verzitami v Holandsku, vo Velkej Butánu
a ďalšími vzdelávacími a kultúrnymi inštitu
ciami.

Z príhovoru riaditelky Jazykového centra UK PhDr. Alžbety Moravčíkovej, CSc
Radi by sme vyjadrili naše poďakovanie Univerzite v Groningene a jej Jazykovému centru,
ktorí poskytujú našej knižnici vynikajúce slovníky a príručky a umoiŕiuju našim uiitefom pra
videlné študijné pobyty a pracovné návštevy Rektor Univerzity v Groningene po návšteve
nášho jazykového centra pred dvoma rokmi dal nám ako darček tro/ročné predplatné od
borného časopisu ELT Journal Najkrajší darček sme však dostali od Univerzity v Groninge
ne v júni 1996. kedy sa vedenie univerzity rozhodlo poskytnúť štipendiá svo/im absolventom
štúdia angličtiny, resp. nemčiny a holandčiny, ktorí si v našom centre doplŕiu/u pedagogic
kú prax. Program sa začal realizovať pred rokom a na jar tohto roku keď prezident SR
M. Kováč navštívil Groningen, bol predĺžený na ďalšie tri roky '

MEDZINÁRODNÝ KATECHETICKÝ KONGRES
Vo Vatikáne

V Synodálnej aule v o Vatikáne sa
v dňoch od 14. do 17. októbra 1997
uskutočnil celosvetový Medzinárodný
katechetický kongres Viera cirkvi a jej
evanjelizačné poslanie. Kongresu sa
zúčastnilo 8 kardinálov, 71 biskupov,
140 kňazov, niekolko desiatok rehoľníkov,
rehoľníčok a laikov zo 72 krajín sveta. Pre
zidentmi kongresu boli kardinál Ratzinger
a arcibiskup Castrillon, prefekti Kongregá
cií pre náuku viery a klérus. Zo Slovenska
sa kongresu zúčastnili: Prof. Thür. Ing.
Jozef Kutarňa, dekan RKCMBF UK, ThLic.
Jozef Šelinga, predseda katechetickej
komisie nitrianskej diecézy a Ing. Mgr.
Eugen Valovič, tajomník Komisie pre
katechizáciu pri Konferencii biskupov
Slovenska. Hlavnú tému kongresu - Vie
ra cirkvi a jej evanjelizačné poslanie ovplyvnili dve pre celú katolícku cirkev
významné skutočnosti,a to zverejnenie
oficiálneho textu katechizmu katolíckej
cirkvi (v latinčine) a prepracované vy
danie Všeobecného direktória pre katechézu.
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Počas kongresu odznelo 6 hlavných re
ferátov, ktoré boli doplnené 40 konkrétny
mi správami z rôznych krajín jednotlivých
svetadielov. Vyzdvihol sa význam týchto
dvoch dokumentov pre život v Cirkvi, ako
sa prijímajú a používajú, a aké problémy
sú s tým spojené. V sociálnej a kultúrnej
oblasti vystúpili do popredia nasledujúce
skutočnosti: - sekularizmus, ktorý zasahu
je už všetky krajiny, - nebezpečný a po
chybný vplyv hnutia New Age a siekt, subjektivistické a synkretistické osvojova
nie si viery, - náboženský a kultúrny plura
lizmus, nahlodávajúci jednotu a jedineč
nosť ohlasovania, - bieda, násilie a nedo
držiavanie ľudských práv, ktoré spôsobu
jú, že evanjeliové posolstvo je sťažené
a nehodnoverné.
Odzneli mnohé diskusné príspevky k tej
to téme, mnohé skúsenosti súvisiace
s evanjelizáciou, katechézou a Katechiz
mom katolíckej cirkvi na prahu tretieho
tisícročia.
Prof. ThDr. Ing. Jozef Kutarňa,
dekan RKCMBF UK

Výstava

Ž I V O T
Slávnostné otvorenie celoslovenskej
putovnej výstavy ŽIVOT sa uskutoč
nilo dňa 24. 11. 1997 v Umeleckom
a kongresovom centre Istropolis
v Bratislave.
Organizátorom výstavy, ktorá v jed
notýždňových intervaloch bude po
kračovať vo všetkých krajských a
okresných mestách SR, je Rímskoka
tolícka cyrilometodská bohoslovecká
fakulta UK a jej autormi študenti
fakulty - Roman Skladaný a Jozef
Krištof.
Hlavným ťažiskom výstavy je ľudský
život vo všetkých jeho dimenziách.
V šiestich sekciách výstava približuje
hodnotu života, vývoj človeka od prenatálneho obdobia cez dospievanie až
po starobu, špeciálna pozornosť je
venovaná rodine a zvláštnu sekciu
tvoria drogy a ich nebezpečenstvo.
Téma výstavy je zobrazené na fareb
ných fotografiách, doplnené rôznymi
údajmi a krátkymi jednoduchými tex
tami. Expozícia je určená hlavne
mládeži.

MIESTO PRE FARMACEUTICKÚ FAKULTU U K

45. výročie samostatnej Farmaceutickej fakulty UK
Začiatok školského roka 1997-98 bol na Farmaceutickej fakulte UK spojený s oslavami 45. výročia jej založenia. Do roku
1952 sa farmaceutické štúdium realizovalo na Lekárskej fakulte UK, kde jeho hlavným zakladateľom a organizátorom bol prof. MUDr.
František Švec, DrSc. Po osamostatnení farmaceutického štúdia a založení fakulty v r. 1952 prešli na novú fakultu viacerí učitelia, kto
rí dovtedy zabezpečovali výchovu farmaceutov na lekárskej fakulte. Prvým dekanom sa stal prof. RNDr. L. Krasnec. Odvtedy fakulta
prešla viacerými premenami, budovali sa odborné katedry a pracoviská, profilovalo sa štúdium, neskôr fakulta získala samostatné
priestory, v ktorých sídli dodnes. Vytvorili sa základy vedecko-výskumných smerov najmä v odborných farmaceutických disciplínách,
fakulta získala kredit a uznanie nielen v Československu, ale aj v zahraničí.

V súčasnosti patrí
fakulta ku konsoli
dovaným pracovis
kám Univerzity Ko
menského. Pracuje
na nej 159 vysoko
školských učiteľov
a vedeckých pra
covníkov, 81 tech
nických pracovníkov a ďalší pomocný per
sonál. Studuje na nej vyše 1000 študentov
zo Slovenska, ale i zo zahraničia, ktorým
zabezpečuje výučbu v anglickom jazyku.
Fakulta má 9 odborných katedier a jej sú
časťou sú aj ďalšie pracoviská, ako je ka

tedra jazykov, katedra telesnej výchovy
a športu, univerzitná lekáreň ako výučbová
základňa fakulty, ústredná knižnica, záhra
da liečivých rastlín, lodenica, študentská
jedáleň.
Oslavy 45. výročia fakulty sa sústredili do
dvoch dní. V podvečer 22.septembra 1997
dekan fakulty prof. MUDr. P. Švec, DrSc.,
usporiadal slávnostnú recepciu za účasti
členov vedenia UK, fakulty, členov Vedec
kej rady FaF, vedúcich katedier a praco
vísk, členov Akademického senátu, býva
lých významných pracovníkov fakulty, zá
stupcov farmaceutických firiem, priemyslu
a ďalších hostí. O deň neskôr sa konalo

K prijímacím skúškam na farmaceutickej lakulte
Je všeobecne známe, že už viacero rokov pretrváva u nás zvýšený záujem o štúdium
farmácie. Svedčí o tom aj skutočnosť, že prihlášky na štúdium v školskom roku
1997/98 na FAF UK si podalo 1411 absolventov stredných škôl zo Slovenska, Čiech
a aj ďalších kraj/n.
Prijímacie skúšky, ktoré sa na fakulte konali od 16. do 25. júna 1997, boli organizo
vané tak, aby čo najobjektívnejšie zhodnotili vedomostné predpoklady uchádzačov
o toto náročné štúdium. Jediným kritériom pre prijatie uchádzačov sú výsledky prijí
macích skúšok pri zohľadnení výsledkov štúdia na strednej škole. Kapacitné možnosti
fakulty dovoľujú prijať do prvého ročníka okolo 200 študentov.
Uchádzači na prijímacích skúškach preukazovali svoje vedomosti z chémie a bioló
gie formou písomných testov. Ked2e každofočne verejnosť bedlivo sleduje priebeh,
organizáciu a výsledky prijímacích skúšok, vedenie fakulty im aj tohto roku venovalo
veľa úsilia. Zvlášť dôležitá a zodpovedná bola práca kolektívu učiteľov, ktorí sa podieľa
li na ich prípravách a priebehu. Velkú pozornosť venovali zostavovaniu skúšobných pí
somných testov z gymnaziálneho učiva z chémie a biológie. Na fakulte bol vypracova
ný systém prijímania uchádzačov na štúdium, ktorý zabezpečuje dôslednú anonymitu
uchádzačov pri písaní a pri opravách testov. Zvlášť pozoruhodnou črtou prijímacích
skúšok na našej fakulte je skutočnosť, že po 'odtajnení' má uchádzač možnosť na
hliadnuť do svojho testu, zoznámiť sa nielen s celkovým výsledkom, ale aj s ohodnote
ním jeho odpovedí na jednotlivé otázky. Domov teda odchádza s vedomosťami o cel
kovom počte bodov, ktoré získal na prijímacej skúške a ktoré si 'odniesol' zo strednej
školy. Rozhodnutie dekana o prijatí resp. neprijatí obdrží uchádzač poštou po ukonče
ní celého prijímacieho konania.
Na Farmaceutickej fakulte UK sa realizuje výučba aj v anglickom jazyku a prví absol
venti boli promovaní práve v tomto roku. A j pre školský rok 1997/98 sa konali prijíma
cie skúšky uchádzačov z Grécka a arabských krajín o štúdium v anglickom jazyku.
Požiadavky na prijímacích skúškach sú porovnateľné s požiadavkami pre našich štu
dentov. a kedle všetci tohoroční zahraniční uchádzači preukázali výborné vedomosti
z chémie a biológie, boli prijatí na farmaceutické štúdium.
V tomto školskom roku sa do prvého ročníka denného štúdia zapísalo 216 študen
tov, z toho 172 zo Slovenska, 29 z českej republiky a 15 z ďalšieho zahraničia. Tým.
že farmaceutická fakulta prijíma na štúdium aj uchádzačov z českej republiky,
významnou mierou napĺňa kvótu medzivládnej dohody o reciprocite vysokoškolského
Štúdia medzi SR a ČR.
Rád by som vyslovil presvedčenie, že noví študenti farmácie budú nielen dobre štu
dovať, ale farmácia sa im stane koníčkom. Že to budú študenti, a neskôr absolventi,
ktorí sa stanú našimi zanietenými pokračovateľmi a tvorcami modernej slovenskej far
mácie.
Doc. RNDr. J. Seginko, CSc.

slávnostné zhromaždenie členov akade
mickej obce fakulty, na ktorom dekan
fakulty prof. P. Švec v úvodnom príhovore
podal stručný prierez 45-ročnej histórie
fakulty, jednotlivých etáp jej vývoja, ale
i problémov, ktoré na tejto ceste bolo pot
rebné riešiť. Súčasnú fakultu charakteri
zoval ako stabilizované vysokoškolské
vedecko-pedagogické pracovisko, jediné
svojho druhu na Slovensku, ktoré má vy
soký kredit nielen doma, ale aj medzi
zahraničnými farmaceutickými fakultami
združenými v Európskej asociácii farma
ceutických fakúlt. Nevyhol sa však ani pál
čivej téme súčasnosti - nedostatočnej fi
nančnej podpory zo strany štátnych orgá
nov. Zvlášť srdečne sa poďakoval všetkým
tým, ktorí fakultu podporujú nielen morál
ne, ale aj finančne.
Na záver svojho príhovoru poďako
val zaslúžilým pracovníkom fakulty, ktorí
počas svojej aktívnej činnosti pôsobili
v rôznych funkciách a orgánoch školy a vý
znamne sa pričinili o jej rozvoj Ocenil po
diel aj dalších pracovníkov, ktorí s fakultou
v minulosti spolupracovali a aj v súčasnosti
prispievajú k jej rozvoju. Na návrh dekana
a po odsúhlasení v akademickom senáte
fakulty Im bola udelená Pamätná medai
la Farmaceutickej fakulty UK. Ocenenia
z rúk dekana prevzali títo pracovníci:
akademik Majer, doc. Kvasničková, prof.
Jahodáŕ, prof. Chalabala, prof. Kovács,
prof. Mandák, prof. Mělník, prof. Suchý,
prof. Schiller, prof. Šaršúnová, prof.
Springer, prof. Tomko, prof. Záthurecký,
doc. Borovanský, doc. Ďurinda, doc.
Georch, doc. Kňažko, doc. Kresánek,
doc. Krátsmár-Smogrovič, doc. Medvecký a doc. Heger.
Po pozdravných príhovoroch hostí sa za
vyznamenaných emotívnym prejavom po
ďakoval dlhoročný známy učiteľ organickej
chémie a funkcionár fakulty doc. dr. Jozef
Heger. Slávnostné zhromaždenie sa skon
čilo hymnickou piesňou Gaudeamus igitur
Vyznamenaní sa potom stretli s členmi ve
denia fakulty a vedúcimi katedier a v druž
nej atmosfére neformálne pospomínali na
aktívne roky svojho pôsobenia na fakulte.
Ústredným motívom tohoto milého stretnu
tia boli mnohoraké odpovede na naj
frekventovanejšie kladenú otázku 'parná
táš sa ?'.
Fakulta si takto pripomenula svoje výro
čie, život sa však nezastavil a popoludní už
naplno pokračoval vyučovací proces
Doc. RNDr. J. Seginko, C Sc
prodekan FaF UK
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PEDAGOGIČKA FAKULTA UK V BOJI PROTI DROGÁM
Súčasnú situáciu na drogovej scéne na území SR charakterizuje sústavný nárast počtu drogovo závislých
spolu s alarmujúcim znižovaním priemerného veku tak závislých na drogách, ako aj tých, ktoií prichádza
jú do styku s drogou po prvýkrát. Najmô v tejto oblasti možno konštatovať, že sa Slovensko ocitá na
poprednom mieste v Európe. Odborníci zhodne konštatujú, že najúčinnejším prostriedkom boja proti
drogovým závislostiam a proti znižovaní dopytu po drogách, je primárna čiže generálna prevencia, kde,
osobitne medzi mládežou, zohrávajú klUčovú úlohu učitelia. Ako svojich absolventov pre toto poslanie
pripravuje Pedagogická fakulta UK a o Jej projektoch do budúcnosti, hovoríme dnes s doc. PhDr.
Petrom Ondrejkovlčom, prodekanom PDFUK a podpredsedom Rady protidrogového fondu SR.

- Preventívne protidrogové aktivity sú
v súčasnosti na Slovensku poznačené
velkým množstvom mýtov, nereálnymi
očakávaniami a skepticizmom, ale predo
všetkým nízkou profesionalitou. Práve níz
ka profesionalita, hraničiaca často až
s amaterizmom, neraz zvyšuje u mládeže
záujem, zvedavosť a chuť experimento
vať s drogami. Neustále sa stretávame
s bezradnosťou učiteľov, a to nielen v prí
padoch priameho kontaktu s drogové zá
vislými, ale predovšetkým pri uplatňovaní
preventívnych výchovných opatrení. Nastá
vajúci učitelia, okrem všeobecných a spo
radických informácií o drogovej situácii na
území SR a o účinku drog, by mali absol
vovať dôkladnejšiu prípravu, ktorá by im
pomohla v praxi úspešnejšie sa orientovať
v problematike drogových závislostí.
• Nazdávate sa teda, že doterajšiu
štandardnú "protidrogovú" prípravu so
ciálnych pracovníkov a pedagógov by
mala fakulta rozšírit?
- Považujem to v te/to situácii za najefek
tívnejšie riešenie. Na Pedagogickej fakulte
UK je od r. 1991 zriadený študijný odbor
sociálna práca, koncipovaný ako 3-ročné
bakalárske a súčasne i ako 5-ročné magis
terské štúdium. Katedra sociálnej práce vedúci katedry PhDr. Gabura - pripravuje
študentov sociálnej práce tak v dennom
štúdiu, ako i v štúdiu popri zamestnaní, čo
využívajú najmä zamestnanci štátnej sprá
vy pracujúci na úseku sociálnej práce,
Zbor väzenskej a justičnej správy, ako
i ďalšie inštitúcie. Katedra pripravuje absol
ventov aj pre prácu v oblasti prevencie
drogových závislostí. Okrem biologickej,
psychologickej a sociologickej prípravy
absolvujú počas 5-ročného štúdia všetci
študenti v 2. ročníku jednosemestrálny
kurz 'Problémy drogových závislostí", pra
videlne sa v priebehu 8 semestrov zú
častňujú na povinnej 2-týždňovej praxi
v sociálnych zariadeniach na území celého
Slovenska (spolu približne 4 až 5 mesia
cov), súčasťou výučby je aj predmet
"Analýza sociálneho prostredia", na záver
ktorého predkladajú písomnú seminárnu
prácu. Nemálo študentov sa už od 1. roč
níka štúdia orientuje na problémy drogo
vých závislostí a nezriedka tejto tematike
venujú aj diplomové práce. Niektoré
z predložených prác dosahujú permanente
vysokú úroveň.
Ukazuje sa však, že pre aktívny výkon
povolania v oblasti sociálnej práce je ne
vyhnutné prehĺbiť špeciálne poznatky
z oblasti drogových závislostí, a to tak po
teoretickej ako aj praktickej stránke. Kated
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ra sociálnej práce musí pripraviť svojich
absolventov nielen pre oblasť primárnej
prevencie, ale aj pre prácu s ohrozenou
mládežou, resp. ohrozenými skupinami
obyvateľstva, ako i pre prácu spojenú
s novozaradovaním abstinujúcich do živo
ta spoločnosti. Musí rozšíriť svoju spolu
prácu s väčším počtom štátnych i ne
štátnych protidrogových pracovísk, ako
i s poprednými domácimi i zahraničnými
odborníkmi v tejto oblasti Absolventi mu
sia byť pripravení samostatne zasahovať na
teritóriu, v ktorom budú pôsobiť, pričom sa
nezaobídu bez riešenia problémov deviantnej mládeže, rozvrátených rodín, pora
denstva, zdravotníctva, profesionálnych
štátnych i neštátnych pracovísk a ústavov,
ale i škôl. Musia byť pripravení na to, že ne
zriedka budú sami koncipovať alebo parti
cipovať na tvorbe protidrogovej politiky.
Pre budúcich sociálnych pracovníkov, ktorí
sa budú špecializovať na otázky prevencie
drogových závislostí ako i na problematiku
lesociahzácie abstinujúcich narkomanov,
je potrebné vytvoriť osobitný priestor pre
sledovanie vývoja problematiky u nás i vo
svete, sprostredkovať špecializovanú litera
túru, stretnutia a diskusie s terapeutmi, od
borníkmi z praxe a významnými osobnos
ťami, činnými v protidrogových aktivitách.
Študenti musia mať možnosť oboznámiť sa
s protidrogovými aktivitami a skúsenosťami
i v zahraničí, zúčastňovať sa súťaží o naj
lepšie študentské vedecké práce, semi
náre, konferencie a študentské sympóziá
a sami obdobné aktivity organizovať.
Vzhľadom na profesionálnu príbuznosť
všeobecného a špeciálneho vychovávateľstva možno predpokladať, že problematika
protidrogových aktivít sa bude v rovnakej
miere dotýkať aj týchto študentov.
• Doteraz ste hovorili o rozšírení
programu výučby sociálnej práce. Máte
už pripravený konkrétny projekt aj pre
učiteľský smer?
- Príprava študentov učiteľských smerov
štúdia - nastávajúcich učiteľov predškol
ských zariadení, základných a stredných
škôl - pre problematiku drogových závis
lostí a primárnej prevencie zostáva naďalej
otvorená.
Jej zaradenie do výučby budúcich učite
ľov, ale i sociálnych pracovníkov, je nevy
hnutne spojené s vyriešením viacerých otá
zok, ako napr. obsahu výučby, medzipredmetových vzťahov a adekvátnej dotácie
počtu hodín, spôsobu preverovania vedo
mostí (zápočet, klasifikovaný zápočet ale
bo skúška), zaradenia do príslušného
ročníka štúdia, študijnou literatúrou a vyu

čujúcimi. Preto z poverenia dekana fakulty
prof. Zelinu nešime nasledovné úlohy:
a) Otázky obsahu výučby. V prípade štú
dia sociálnej práce ide o rozšírenie o po
vinnú prax v špecializovaných zariadeniach
pre liečbu, resocializáciu a prevenciu dro
gových závislostí Súčasne je pripravený
návrh možnej špecializácie pre prácu
s drogovými závislosťami. Výučba sa bude
spájať s účasťou expertov • psychiatrov,
kriminalistov, terapeutov, príp. zahranič
ných lektorov.
b) Dĺžka prípravy Obsah prípravy je mož
né zvládnuť u budúcich učiteľov v priebehu
1 semestra, v prípade prípravy sociálnych
pracovníkov v priebehu 2 semestrov
V oboch prípadoch v rozsahu 2 hodín týž
denne.
c) Spôsob preverovania vedomosti • pí
somná (seminárna a ročníková) práca
a skúška, výběrově diplomové práce
d) Tak v učiteľskom ako i neučitefskom
štúdiu sa zaraďuie táto problematika ako
samostatný predmet do druhého ročníka.
e) Študijná literatúra. Vytvára sa kolektív
autorov, ktorý bude spolupracovať na tvor
be vysokoškolskej učebnice. Súčasne sa
započalo s okamžitým získavaním naj
novšej odbornej lireratúry.
f) Gestorovaním prípravy výučby bola
rozhodnutím dekana poverená katedra so
ciálnej práce (doc. PhDr. P. Ondrejkovič)
a realizáciou výučby príslušný prodekan.
Dekan PDF UK tiež ustanovil stály seminár,
ktorého úlohou bude sledovanie a zhro
mažďovanie najnovšej domácej i zahranič
nej protidrogovej literatúry, usporadúvanie
stretnutí študentov s vybranými domácimi i
zahraničnými odborníkmi, ako i mapovanie
najnaliehavejších problémov v školstve, sú
visiacich s nárastom drogových závislostí,
so spätnou väzbou na obsah prípravy bu
dúcich učiteľov i sociálnych pracovníkov.
Zriadenie seminára podmieňuje gestorova
nie i samotnú realizáciu výučby predo
všetkým budúcich učiteľov a sociálnych
pracovníkov. Vzhľadom na obmedzené
prostriedky PDF UK je však možné projekt
realizovať iba s podporou Protidrogového
fondu. V prípade úspešného rozbehu se
minára ponúkneme jeho služby i ostatným
fakultám UK a neskôr, v prípade záujmu,
i všetkým ostatným vysokým školám v SR
Taktiež budeme môcť potom uvažovať o
zriadení vedeckovýskumného pracoviska
Nazdávam sa, že realizáciou uvedených
opatrení sa nám podarí účinne prispieť
k riešeniu problémov drogovej epidémie
v SR a súčasne splatit i dlh, ktorý má do
posiaľ vysoké školstvo v tejto oblasti (jh)
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ROZVOJ ROMÁNSKYCH JAZYKOV NA PEDAGOGICKEJ FAKOLTE OK
Katedra románskych jazykov a literatúr na Pedagogickej fakulte UK vznikla ako mnohé iné katedry jazykov v období' po
revolučných udalostiach, v roku 1990. Začínala svoju existenciu ako skromné oddelenie francúzskeho jazyka popri oddelení
angličtiny a nemčiny. Skromné počtom učitelbv, ale aj materiálnym vybavením. Vedenie fakulty stálo pred závažným rozhod
nutím, či dať priestor požiadavkám a potrebám verejnosti, teda rozšíriť oddelenia na katedry a začať s kvalitnou prípravou
budúcich učiteľov jazykov, alebo ustúpiť finančným problémom a zachovať len katedru jazykov. Rozhodnutie bolo jasné a jed
noznačné. Katedry prijali študentov a zobrali na seba s plnou vážnosťou povinnosť kvalitne pripraviť pre prax učiteľov cudzích
jazykov a tiež rekvalifikovať učiteľov ruského jazyka na niektorý iný západný jazyk.
Katedra romanistiky prechádzala niekolkými vývojovými fázami
svojej existencie, hľadajúc si svoje miesto a postavenie me
dzi ostatnými katedrami romanistiky, ktoré existovali už
v predchádzajúcom období, boli vyprofilované a tiež personálne
i materiálne relatívne dobre zabezpečené.
Po prvom roku svojej existencie, katedra romanistiky pristúpila
na ponuku otvoriť okrem klasického dvojodborového štúdia
i štúdium rekvalifikačné. Pre učiteľov katedry to bol podnet pre
analýzu svojho študijného programu a zároveň impulz pre úvahy
o ďalšom smerovaní katedry. Zvýšené požiadavky nútili k väčšej
dynamike a flexibilite vyučujúcich. Na základe priebežného
prieskumu požiadaviek študentov a potrieb trhu bolo nutné
v spolupráci s vedením fakulty optimalizovat' výučbu, závadzať
nové a progresívne metódy a hľadať riešenia pre neutešenú si
tuáciu v materiálnom vybavení katedry. A najmä hľadať spôsob,
ako ju kvalitne vybaviť odbornou a študijnou literatúrou.
Ako prvé v tomto období prišlo s ponukou k spolupráci CCLE
(Centre de Cooperation Linguistique et Educative) pri Francúz
skom veľvyslanectve. Pomoc bola veľkorysá - katedra získala
knižný dar v hodnote asi 7000 FrF a zároveň jej boli ponúknuté
študijné pobyty pre učiteľov, aby bol zabezpečený ich kontakt
s novými trendmi v príprave pedagógov francúzskeho jazyka.
Postupne sa katedra rozšírila v roku 1992 o odbor španielsky
jazyk a literatúra a v roku 1995 aj o odbor taliansky jazyk a litera
túra.
Od roku 1992 po veľmi podrobnej analýze svojich podmienok
začala intenzívna príprava pre vstup do projektu PHARE
"Obnova vzdelávacieho systému" ponúknutého Európskou komi
siou prostredníctvom ministerstva školstva všetkým slovenským
filozofickým i pedagogickým fakultám. Pre katedru romanistiky
tento projekt mal mimoriadny význam z hľadiska jej kvantitatívne
ho ale i kvalitatívneho rastu. Znamenal rozvoj významných
zahraničných bilaterálnych a multilaterálnych kontaktov, mobilitu
učiteľov i študentov, znamenal zavedenie nových význam
ných aktivít do študijných programov, ktoré prinášajú výborné
výsledky.
Kľúčovým momentom v rámci projektu PHARE bola tiež povin
ná evaluácia študijných programov, vyučovacích metód a tech
ník určenou zahraničnou univerzitou. V prípade katedry romanis
tiky PDF UK sa na evaluácii podielali dve univerzity - Univerzita
Michel de Montaigne v Bordeaux vo Francúzsku a Univerzita
v Granade v Španielsku. Obe evaluačné správy boli pozitívne
a vyhodnotili novovytvorený študijný program jako porovnateľný
takmer vo všetkých hodnotiacich kritériách s programami na
univerzitách Európskej únie. Aby katedra dospela k takémuto
hodnoteniu, musela postupne splniť viaceré požiadavky. Dôraz
sa kládol na zavádzanie nových technológií do výučby a tiež aj
na dlhodobú kontinuálnu prípravu učiteľov v oblasti využívania
týchto technológií. Každý učiteľ katedry v období dvoch rokov
prešiel kurzom informatiky a tí, ktorí sa vo výučbe orientovali na
túto oblasť, mali možnosť absolvovať kurzy aj v zahraničí.
Katedra je vybavená multimediálnou učebňou s najnovšími'
multimedálnymi produktmi určenými na výučbu, ale slúžiacimi
najmä ako prostriedok pre individuálnu prácu študentov a per
spektívne ako prostriedok pre možné dištančné štúdium v rámci
ďalšieho vzdelávania absolventov v praxi. V súčasnom študijnom
programe figuruje predmet Jazykové zdroje ako disciplína vyu
čovaná v spolupráci s kabinetom počítačovej lingvistiky a tiež
predmet Využitie výpočtovej techniky vo výučbe cudzích jazykov.
Zavedením počítačovej siete čiastočne z prostriedkov PHARE sa
vytvorili nové možnosti samovzdelávania pre študentov i učiteľov
katedry.

Vo svojich plánoch si katedra stanovila viaceré oblasti, v kto
rých by chcela skvalitňovať svoje pôsobenie smerom dovnútra
katedry, ale aj smerom k ostatným katedrám na Slovensku a tiež
smerom k partnerským katedrám v zahraničí.
V rámci priorít svojich činností sa podarilo vytvoriť veľmi funkč
nú komunikačnú sieť medzi všetkými sekciami francúzskeho
a španielskeho jazyka na Slovensku. Katedra s úspechom po
tretíkrát zorganizovala stretnutie členov francúzskych sekcií všet
kých slovenských fakúlt, aby spolu so zahraničnými kolegami
a expertmi v danej oblasti zhodnotili stav, ktorý je na Slovensku,
aké sú ďalšie ciele a perspektívy vývoja prípravy učiteľov francúz
štiny a vývoja v neučíteľských odboroch. Výsledkom stretnutí bol
zborník Etudes francaise en Slovaquie en 1996, ktorý je zaujíma
vý tým, že štatisticky mapuje stav romanistiky u nás. Podobné
aktivity celonárodného charakteru organizovalo i oddelenie špa
nielskeho jazyka a literatúry.
Ako jednu z priorít si katedra tiež predsavzala udržiavať kon
takty so špičkovými odborníkmi zo zahraničných univerzít.
V minulom školskom roku prednášalo pre študentov a učiteľov
katedry, s otvorenými dverami pre všetkých učiteľov ostatných
slovenských fakúlt, 19 zahraničných vysokoškolských odborní
kov, z nich 10 Francúzov, 2 Taliani a 7 Španielov z Univerzity
Clermont-Ferrand, Univerzity Bordeaux, I.U.F.M de Lorraine.
ENS Fontenay Saint-Cloud Paris, CLEMI-Paris, Univerzity Zara
goza, Univerzity Granada a Univerzity Catania.
Študenti majú možnosť rozvíjať svoje vedomosti i zručnosti
v profesnej príprave tak na domácej pôde, ako i v zahraničí. Kaž
doročne boli organizované pre študentov jednoodborového štú
dia intenzívne jazykové kurzy, kde každý študent absolvoval
10-dňovú intenzívnu jazykovú prípravu so zahraničnými lektormi,
obohatenú napríklad o psychologický výcvik (francúzštinári),
o senzibilizáciu k žurnalistickým aktivitám, o možnosti autoskopie a iné zaujímavé činnosti.
Zo zahraničných aktivít sa podarilo založiť tradíciu študentské
ho štipendijného pobytu na Univerzite v Granade, kde študent
našej katedry vyučuje slovenčinu na katedre slavistiky granadskej univerzity a zároveň študuje na katedre hispanistiky tamoj
šej univerzity. V prípade, že získa dostatočný počet kreditov
daného odboru, univerzita sa zaviazala (na základe evaluácie
nášho študijného odboru) uznať všetky naše skúšky a udeliť po
slucháčovi diplom Univerzity Granada. Okrem tohoto štipendia
študenti získavajú na základe konkurzu ďalšie vládne štipendijné
pobyty.
CCLE spolu s Univerzitou Blaise Pascal v Clermont-Ferrand
ponúka tiež každoročne 4-5 päťtýždňových pobytov študentom
francúzskeho jazyka katedry románskych jazykov a literatúr PDF
UK pri príprave diplomovej práce. V tomto školskom roku sme
získali tiež 9-mesačný študijný pobyt na Univerzite Clermont-Ferrand pre študenta posledného ročníka, ktorý takto má možnosť
vypracovať diplomovú prácu pod vedením dvoch vedúcich dip
lomových prác (francúzsky a slovenský). Túto skúsenosť mala
katedra už aj v predchádzajúcom období.
V súčasnosti pracuje na katedre romanistiky 13 interných slo
venských učiteľov, 9 zahraničných lektorov. 2 vysokoškolskí pro
fesori a 1 docent na polovičný pracovný úväzok Katedra má tiež
2 externých doktorandov.
Flexibilný a dynamický tím pracovníkov v úzkej a veľmi dobrej
spolupráci s vedením fakulty a univerzity sa bude snažit i nada ť
vytváiať svojim poslucháčom dobré podmienky pre štúdium a
udržať súčasný pozitívny trend vo všetkých oblastiach činnosti
PhDr. Anna Butašová, CSc .
vedúca katedry románskych jazykov a literatur PDF UK
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ŠTUDENTI
к 17. NOVEMBRU
Deň študentstva - 17. november - si
študenti v podvečer sviatku pripomenu
li mítingom na Námestí slobody v Brati
slave. Jeho iniciátormi boli študenti
Filozofickej fakulty UK, ktorí nielen
zhromaždenie, ale celú študentskú
akademickú obec oslovili osobitným
listom a Výzvou, v ktorej žiadajú mi
nisterku školstva o verejný dialóg.
O výsledkoch mítingu sme hovorili
s jednou z jeho organizátoriek, štu
dentkou 2. ročníka psychológie Fl F
UK Renátou Králikovou.
• S akým cieľom ste podujatie pri
pravovali?
- Pôvodne sme chceli míting k 17. no
vembru pripraviť iba ako spomienkovú
akciu, ale keď sme sa rozprávali o jeho
programe a o súčasnej situácii v škol
stve, rozhodli sme sa na ňom prejaviť
svoj názor a využiť túto vhodnú príleži
tosť aj na koordináciu študentov.
• Na námestí sa však veľa štu
dentov nezišlo. V čom vidíš príčinu?
V apatii študentov?
- Je dosť možné, že to malo aj svoje
objektívne príčiny, veľa študetnov bolo
mimo Bratislavy, ale myslím, že keby
bola u študentov vôla, tak by prišli.
200-250 študentov je dosť málo a je to
smutné, že takto bratislavskí študenti
zareagovali. Neviem, či je to len v štu
dentoch, ale myslím si, že je to určitým
spôsobom znakom celej našej súčas
nej spoločnosti, akoby strácala vieru,
že niečo môže dokázať. A už vôbec nie
ako jedna skupina. Keď sa jedna skupi
na na niečo ozýva, tak väčšinou ju
ostatní nechávajú v štichu. Možno, že
študenti sú už aj unavení z protestov,
ktoré vlastne neprinášajú žiadne vý
sledky.
• Čo myslíš, že by sa muselo stať,
aby sa študenti zobudili?
- Určite by zapôsobila situácia, ktorá
by sa ich bytostne dotýkala. Keby sa
napríklad v internátoch nekúrilo a ne
tiekla teplá voda, tak by pravdepodob
ne vyšli do ulíc. Alebo zvýšenie poplat
kov za ubytovanie, to by ich určite
vyburcovalo. Ako sme si vyrátali, tak
v prípade oddelenia internátov od vy
sokých škôl by poplatok za lôžko na in
ternáte bol 2000 Sk a to si asi málokto
rý študent môže dovoliť. Preto sme aj
v našej výzve požiadali o vysvetlenie
tohto zámeru.
• Ako reagujú študenti na vašu
výzvu?
- Už na mítingu chodili študenti za na
mi a chceli výzvu podpisovať, študen
tom adresujeme aj list, v ktorom ich
žiadame, aby sa k nám pripojili a aby o
podporu našej Výzvy požiadali aj svoje
akademické senáty.
Výzvu študentov k 17. novembru
podporilo dňa 19. novembra 1997
Predsedníctvo A S UK a dňa 26. no
vembra 1997 Akademický senát UK.
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LIST ŠTUDENTOM
Vážení kolegovia,
sme študenti bratislavských vysokých škôl, dalo by sa povedať - nadšenci, ktorým nie
je ľahostajné, čo sa u nás deje. V predvečer Dňa študentstva, 16 novembra, sme zorga
nizovali v Bratislave míting ako spomienku k udalostiam 17. novembra.
Nechceli sme si len pripomínať udalosti spred ôsmich rokov, ale išlo nám hlavne o re
kapituláciu toho, čo sa stalo za posledný rok. Od protestných akcií proti novele VS
zákona v novembri minulého roku, cez rozdelenie UPJŠ, až po štrajkové pohotovosti
v marci tohoto roku. Všetky tieto udalosti sa týkali nás, študentov.
Dnes máme znova pocit, že nemôžeme mlčať! Nechceme mlčať, keď sa rozhoduje
o našej budúcnosti. Sme študenti tak ako vy a veríme, že ani vám nie je ľahostajné, čo
sa stane nielen s našimi školami.
Ak si myslíte, že naša Výzva má zmysel a uvedené fakty vás rovnako trápia, je viacero
možností, ako nás môžete podporiť. Jednak môžete Výzvu prerokovať vy, ako študent
ská časť AS, ďalej ju môžete predložiť na prerokovanie celému AS A hlavne dať mož
nosť samotným študentom pripojiť sa k našej Výzve podpisom
Ďakujeme vám za podporu.
V Bratislave, 17. novembra 1997
Za organizačný výbor mítingu: Barbora Hrdličková, FiFUK,
Hana Kňazeová, FiFUK, Renáta Králiková, FiFUK,
Martina Mikitová, FiFUK, Michal Zeman, MFFUK
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Mimoriadne aktívni boli študenti FIF UK i počas študentského štrajku v marci 1997
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Na základe posledných informácií o ďalšom rozvoji V Š a príprave novely Zákona
o vysokých školách, žiadame ministerku školstva v nami organizovanom verejnom dia
lógu na pôde niektorej z vysokých škôl:
- o vysvetlenie možnosti zavedenia štúdia za poplatok od budúceho školského roka až
u 30% študentov nad prijímaciu kapacitu a o smernici MŠ SR pre takýto postup,
- o vysvetlenie zámeru oddeliť sociálne služby a internáty od V Š a o fomách takéhoto
postupu,
- o vysvetlenie zodpovednosti MŠ SR za zaradenie do privatizácie nemocničného areálu
Krásna Hôrka, v ktorom sú kliniky LF UK. Teda, čo urobila ministerka školstva Eva
Slavkovská, aby zabránila možnému precedensu privatizácie zariadenia, v ktorom vy
konáva činnosť VŠ,
- o vysvetlenie účasti ministerky školstva Evy Slavkovskej, ktorá je členkou vlády, na pri
jatí Le Pena na Slovensku v čase, keď sa na Slovensku stupňujú prejavy nacionalizmu
a šovinizmu,
- o vysvetlenie, čo konkrétne urobila pani ministerka pre to, aby bola odstránená tabuľa,
nachádzajúca sa v areáli troch V Š v Prievidzi, pripomínajúca exponenta fašistickej or
ganizácie Stanislava Mečiara,
- o vysvetlenie finančného a materiálneho zabezpečenia rozvoja novovzníknutých VŠ,
keď súčasným V Š chýba iba na základnú prevádzku 680 miliónov Sk.
V súvislosti s nedostatkom finančných prostriedkov pre školstvo, zdravotníctvo a vedu
žiadame tiež vysvetlenie, ako mohol neplatením dani vzniknúť viac ako 30 miliardový
deficit.
- Chceme vedieť, kto a v akej výške v tejto situácii získal úľavy na daniach
- Žiadame o bezodkladné vypracovanie a prijatie zákona o milionárskej dani
Vyzývame študentské časti akademických senátov, Študentskú radu vysokých škôl,
Radu vysokých škôl, Slovenskú rektorskú konferenciu, Klub dekanov, občianske a mi
movládne organizácie, ako aj jednotlivcov, aby naše vyhlásenie podporili

Deň Studentstva - 17. no
vember - sa už tradične na
Univerzite Komenského spája
s ocenením študentov, ktorí
počas štúdia dosahujú vynika
júce študijné úspechy a svojimi výnimočnými znalosťami, schop
nosťami i talentom úspešne reprezentujú UK doma i v zahraničí.
I tohto roku sa 17. novembra 1997 na slávnostnom prijatí
v Rektorskej sieni UK stretli 24 študenti zo všetkých fakúlt
UK s najvyššími akademickými funkcionármi univerzity
a fakúlt, aby prevzali Akademickú pochvalu rektora UK za
rok 1997.

V slávnostnom príhovore rektor
UK prof. Devínsky vyzdvihol ako
odkaz 17. novembra 1989 slo
bodu myslenia a konania, ktorú
poskytuje vysoká škola a ktorej
živým príkladom sú dnešní študenti a ich medzinárodné aktivity.
V mene všetkých ocenených študentov poďakovala Veronika Beniaková z Právnickej fakulty UK a prisľúbila, že "... v našom štúdiu
a neskôr v profesionálnom živote sa budeme snažiť dokázať, že
sme tohto ocenenia hodni...".
Milú slávnosť ukončil umelecký hudobný program študentov Pe
dagogickej fakulty UK.

Vyznamenanie najlepších študentnv UK

Študenti ocenení Akademickou pochvalou rektora UK za rok 1997
Na základe návrhov dekanov jednotlivých fakúlt rektor UK prof. Devín
sky sa rozhodol Akademickú pochvalu rektora UK za rok 1997 udeliť
týmto 24 študentom UK:
LEKÁRSKA FAKULTA UK:
1. Tibor Hlavatý, študent 6. ročníka.
V rokoch 1995 at 1997 sa zúčastnil mesačných stáži v rozličných lekár
skych oblastiach vo Švédsku, v SRN, v Tanzánii Aktívne sa zúčastnil
rôznych medzinárodných konferencii v Nairobi, Budapešti a Prahe. Roku
1997 sa podieľal na rozvojovom projekte Indian Institute for mother and
child so sídlom v Kalkate.
2. Katarína Skálová, študentka 5 ročníka
Na fakultnej konferencii Študentskej vedeckej a odbornej činnosti
(ŠVOČ) získala 1. miesto. Bola koordinátorkou konferencie "Výchova le
károv pre 3. tisícročie." V rokoch 1996 až 1997 absolvovala zahraničné
stáže na internom oddelení v Katalánsku a Tanzánii
JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA UK:
3. Norbert Moravanský, študent 6. ročníka
Je šéfredaktorom študentského časopisu OMPHALUS MARTINESSIS,
čim výrazne prispieva k reprezentácii a zviditeľneniu fakulty
4 Juraj Mokrý
Na fakultnej konferencií ŠVOČ v roku 1997 sa svojou študentskou
vedeckou prácou umiestnil medzi prvými tromi prácami. S ocenenou prá
cou bude fakultu reprezentovať aj na celoštátnej konferencii ŠVOČ
FARMACEUTICKÁ FAKULTA UK
5. Andrea Slováková, študentka 5 ročníka
Vzorne reprezentovala fakultu v rámci 5-mesačného vedecko-výskumného pobytu na King's College London. University of London Expe
rimentálne výsledky, ktorá získala z oblasti farmakokinetiky a metaboliz
mu liečiv, sú pripravené na publikovanie.
6. Žofia Ambrošová, študentka 5. ročníka
Výsledky, ktoré dosiahla v spolupráci so SAV, prezentovala s úpechom
v národnom a medzinárodnom kole ŠVOČ.
PRÁVNICKÁ FAKULTA UK
7. Veronika Beniaková, blok C, 8 semester
5 Európskou komisiou a organizáciou ELSA sa r. 1996 zúčastnila štu
dijného pobytu v Japonsku, ako jediná reprezentantka SR. V rámci pro
gramu TEMPUS bola na študijnom pobyte v Toulouse vo Francúzsku,
kde jej výborné študijné výsledky boli ocenené diplomom
8. Marek Chovanec, blok C. 9. semester
Veľkou mierou sa zaslúžil o zmenu systému štúdia na právnickej fakulte
z blokového na ročníkový systém. Aktívne obhajuje záujmy študentov na
fakulte.
FILOZOFICKÁ FAKULTA UK
9. Matúš Korba, študent 4. ročníka
Od roku 1996 je aktívnym členom Výberového vzdelávacieho spolku,
cfalej spolupracuje s UNESCO Centrom pre výchovu k ľudským právam
pri UK v rámci Security Education management. Projekt je podporovaný
Európskym spoločenstvom ako Phare Democracy Programme.
10. Jitka Huškové, študentka 4. ročníka
Je autorkou nadpriemernej práce v rámci katedrového kola ŠVOČ Táto
práca bola narhnutá na publikovanie.

PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK
15. Dana Moravčíková, študentka 5 ročníka
Reprezentovala Slovensko na Bienále ilustrácie 1997 ako ilustrátorka
knihy pre deti, čo je výnimočný úspech, ktorý svedčí o odbornej vyspelos
tí študentky.
16. Tatiana Zelizňáková, študentka 4. ročníka
Zúčastnila sa viacerých zahraničných študijných pobytov, kde výborne
reprezentovala fakultu a univerzitu
FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UK
17. Matej Režný, študent 3 ročníka
Je 4-násobným majstrom Slovenska v duatlone pre rok 1997. Úspešne
reprezentoval SR na Majstrovstvách Európy v duatlone vo Fínsku
18. Ivan Plaštiak, študent 4 ročníka
Pôsobil ako aktívny športovec v judo a zúčastnil sa mnohých medziná
rodných sútaži V minulom šk roku sa umiestnil na 1. mieste vo fakult
nom kole ŠVK s prácou Judo a olympijské hnutie, ktorú si vyžiadalo
Centrum olympijských štúdii v Lausanne
FAKULTA MANAGEMENTU UK
19. Zuzana Bezeková, študentka 4 ročníka
V šk. roku 1996/97 úspešne reprezentovala fakultu v Groningene v Ho
landsku na medzinárodnom študijnom pobyte v rámci projektu TEMPUS
kde dosiahla vynikajúce výsledky.
20. Viktor Holúbek študent 4 ročníka
Takisto fakultu úspešne reprezentoval na študijnom pobyte v Groninge
ne Aktívne sa podieľa na práci informačného systému fakulty a propagá
cie fakulty na Internete
RÍMSKOKATOLÍCKA CYRILOMETODSKÁ BOHOSLOVECKÁ
FAKULTA UK
21. Peter Šantavý, študent 4. ročníka
Ako hlavný autor prispel k riešeniu počítačovej siete na fakulte a jej pri
pojenia do celouniverzitnej siete a do Internetu. Vytvorením informačného
uzla na fakulte sprístupnil na fakultu informácie z celého sveta.,
22. Jozef Krištof
Ako člen komisie pre usporiadanie celoslovenskej putovnej výstavy
Život sa veľkou mierou zaslúžil, aby táto literárna a výtvarná sútaž zá
kladných a stredných škôl na tému Dôstojnosť ľudského života sa v tomto
školskom roku uskutočnila v slovenských mestách.
EVANJELICKÁ BOHOSLOVECKÁ FAKULTA UK
23. Ľubomír Batka, študent 5 ročníka
Zúčastnil sa študijných pobytov v Túbingene (SRN), v Mineapolise
(USA) a v Oslo (Norsko). V rokoch 1994-97 sa zúčastnil medzinárodných
konferencii na Martin-Luther-Akademie v Ratzeburgu.
24. Anna Petrak, študentka 5. ročníka
Reprezentovala v rokoch 1996-97 fakultu na viacerých medzinárodných
konferenciách v Rige, Bangkoku a v Hong Kongu

PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA UK
11. Radovan Šebesta, študent 5. ročníka
V rámci programu TEMPUS absolvoval r. 1997 jednosemestrový študij
ný pobyt v Strasbourgu. Experimentálne pracoval na projekte totálnej
syntézy kvapalných kryštálov. Prejavil veľkú experimentálnu zručnosť
a výsledky jeho práce sú pripravené na publikovanie
12. Miroslav lliaš, študent 5 ročník
Na fakultných kolách ŠVOČ obsadil roku 1996 2 miesto a r 1997
1. miesto. Do renomovaných zahraničných časopisov odoslal dva články
MATEMATICKO-FYZIKÁLNA FAKULTA UK
13. Martin Niepel, študent 4 ročníka
Úspešne reprezentoval fakultu na Medzinárodnej sútaži vysokoškolá
kov v Plovdive, kde získal 2 miesto a 1 cenu
14. Bronislava Brejová, študentka 4. ročníka
Je členkou družstva, ktoré sa zúčastnilo súťaže ACM v programovaní
v San-José v Kalifornii a získalo 7 miesto
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Klady a zápory internacionalizácie v súčasných spisovných jazykoch
V priestoroch Filozofickej fakulty UK sa
v dňoch 9. 10. 11. -10. 1997 uskutočnilo zasa
danie Medzinárodnej komisie pre slovanské
spisovné jazyky pri Medzinárodnom komitéte
slavistov. Zúčastnili sa na ňom také významné
osobnosti ako je prof. K. Gutschmidt z univerzity
v Drážďanoch, prof. dr. H. Faska z ústavu pre
srbský jazyk v Budyšíne, polskí zástupcovia prof. S. Gajda z Opole a prof. A. Markowski
z Varšavy, prof. M. Samardžija z o Záhrebu
i zástupcovia z Čiech, Bieloruska a Bulharska.
Zasadanie zvolal a organizačne pripravil
doc. J. Bosák, pracovník Jazykovedného ústa
v u Ľudovíta Štúra S A V a predseda Medziná
rodnej komisie pre slovanské spisovné jazyky
za pomoci doc. E. Tibenskej, tajomníčky ko
misie.
Na svojom zasadaní komisia zhodnotila svoju
doterajšiu činnosť a rozhodla sa nadviazať na
predchádzajúcu dobrú tradíciu stretnutí, sympó
zií a spoločne vydávaných zborníkov, venova

ných výskumu súčasných slovanských spisov
ných jazykov.
Účastníci stretnutia sa vyjadrovali k navrhova
ným témam na budúce stretnutia a rozhodli sa
naďalej zohľadňovať predovšetkým sociálno-komunikatívny a komparatívny aspekt v o výskume
súčasných slovanských spisovných jazykov.
Dohodli sa, že ďalšie stretnutie členov komisie
sa uskutoční v Krakove počas konania pripravo
vaného slavistického zjazdu.
Zasadanie bolo spojené so sympózlom na
tému Internacionalizácia v súčasných spi
sovných jazykoch: za а proti - kde referáty
predniesli aj zástupcovia našej fakulty - prof.
J. Mlacek (Problémy internacionalizácie v sú
časnej slovenskej frazeológii), prof. J, Dolník
(Preberanie lexikálnych výrazov), doc. E Tibenská (Internacionalizácia a ideologizácia v jazyku)
a dr. O. Orgoftová (K polysémizácii galicizmov
v slovenčine). V jednotlivých referátoch sa účast
níci sympózia zaoberali problematikou podstaty

internacionalizácie v súčasných slovanských spi
sovných jazykoch, vzťahu internacionalizácie
a europeizácie, postojov lazykového spoločen
stva k internacionalizmom a k cudzím slovám,
otázkami internacionalizácie z pohľadu jazykovei
politiky a lazykovej kultúry, prenikaním internacionalizmov d o jednotlivých terminologických
sústav a jazykových rovín.
Zasadanie komisie aj následné sympózium
splnili svoj cieľ, umožnili ďalšie prehĺbenie
a skvalitnenie kontaktov medzi vedeckými a pe
dagogickými pracoviskami zameranými na vý
skum
súčasných
slovanských
spisovných
jazykov.
A k o tajomníčka komisie využívam túto príleži
tosť, aby som vyslovila úprimné poďakovanie ve
deniu Filozofickej fakulty U K za to, že vyšli orga
nizátorom v ústrety a poskytli členom komisie aj
účastníkom sympózia dôstojné a príjemné pra
covné prostredie
Doc. PhDr. Eva Tlbenska, CSc.

0 historickom kontexte vlastných mien na medzinárodnej úrovni
V Učebnom a rekreačnom stredisku UK
v Modre-Piesku sa v dňoch 2. až 4. októbra
1997 konala 13. slovenská onomastická kon
ferencia s medzinárodnou účasťou ktorú
v spolupráci s Jazykovedným ústavom L Štúra
S A V a Slovenskou onomastickou komisiou zor
ganizovala katedra slovenského jazyka FIF UK.
Ústrednou témou konferencie boli otázky histo
rickej a areálovej onomastiky, náuky o vlastných
menách. V dvadsiatich šiestich referátoch jazy
kovedci a historici z vysokoškolských pracovísk
a vedeckých ústavov šiestich krajín (Slovenska,
Česka, Poľska, Švajčiarska, Bulharska a Slovin
ska) predniesli najnovšie poznatky týkajúce sa
teoretických problémov porovnávacej onomastiky, vzťahu dialektológie a dejín jazyka a štruktúr

nych typov vlastných mien z hľadiska ich gené
z y Osobitný okruh problémov tvorili teoretické
otázky jazykovozemepisnei metódy v onomastike, vďaka ktorej možno presvedčivo vykladal zá
kladné vývinové tendencie nielen v oblasti |azyka, ale prostredníctvom historického pramenné
ho materiálu dotvárať ai obraz vývinových ten
dencií v konkrétnom vývinovom období' spoloč
nosti Stretnutie jazykovedcov a historikov na
pôde Univerzity Komenského bolo pravidelným
pokračovaním tridsaťročnej tradície trvajúcej o d
I. slovenskej onomastickej konferencie, ktorá sa
konala v Bratislave v r. 1967. Osobitným príno
som týchto interdisciplinárnych stretnutí je o d
začiatku ich medzinárodný charakter, vydávanie
pravidelných zborníkov a vytvorenie medziná

rodného pracovného kolektívu, ktorý n a roz
siahlom areáli (zatiaľ len na území západoslo
vanských lazykov) retrospektívnou metódou
postupne spracúva štruktúrne typy miestnych
názvov, analyzuje motivačné činitele vzniku toponým v o vzťahu k dejinám spoločnosti venuje
sa spoločenskému fungovaniu vlastných mien
a metodologickým a všeobecnelazykovednym
otázkam Trinásta slovenská onomastická konto
rečnia sa stala ďalším ohnivkom v retazi medzi
národnej spolupráce filologických a historických
katedier a spoločenskovedných vedeckých ústa
vov. Osobitnú poznávaciu hodnotu bude mať aj
zborník, ktorý z tohto podujatia pripravujú jeho
organizátori.
žg

Slovensko-rakúske kolokvium o súčasnej ženskej próze

cim, vytvárajúcim priestor na medzikultúrnu
komunikáciu. Tvorbu rakúskej spisovateľky
Ingeborg Bachmannovej na pozadí feministic
kej filozofie podrobne zhodnotila Dagmar
Košťálová, ilustrujúc citátmi z tvorby rozporupl
ný svet jej postáv i svojrázne umelecké postupy.
lise Brehmovu, ako výraznú a mnohostrannú
umeleckú osobnosť rakúskei literatúry, ktorej
dielo sa stalo témou diplomovej práce, spolu
s ukážkami jej lyriky, predstavila Ingeborg
Stahlová.

skych autoriek Zbližovanie (H & H, Bratislava
1996, edícia Svetová aréna), ktorú zostavili
E Farkašová а Z Beckerová V samostat
nom bloku, venovanom prezentácii a hodnote
niu antológie, mozaiku pohľadov načrtli všetci
zúčastnení, zostavovatelky a autorky poviedok
f . Farkašová, Z. Beckerová, ďalšia prítomná pro
zaička E. MalitiFraňová,
E. Ehrgangová ako
překladatelka rakúskych poviedok. Porovnaním
ideového a estetického stvárnenia témy v jed
notlivých poviedkach Zbližovania n a paralely
a kontrasty slovenských a rakúskych autoriek
upozornila Dagmar Kročanová. Popri mnohých
rovnakých črtách poukázala n a výraznejšiu sna
hu slovenských autoriek zachytiť rodovo-kultové
a medzigeneračné väzby oproti hlbšiemu
záujmu rakúskych prozaičiek o spoločenské
dianie Využitím literárnych textov v o výučbe
cudzieho jazyka sa zaoberali lektorky J. Pekarovičová na ukážkach textov slovenských prozai
čiek a rakúska lektorka E LenzovA n a interpretá
cii tvorby rakúskych spisovateliek
Slovensko-rakúske kolokvium potvrdilo záu|em o vzájomné spoznávanie oboch kultúr
a naznačilo možnosti ďalších spoločných
projektov.

Priamym podnetom kolokvia sa však stalo
vydanie antológie poviedok slovenských a rakú

Jana Pekarovlčová,
katedra slovenského jazyka FIF UK

Tradíciu a pevné miesto v živote FIF UK majú odborné podujatia, konané p o d záštitou Rakúske
h o ústavu pre východnú a juhovýchodnú Európu s o sídlom n a FIF UK, ktorý pomáha pri nadvä
zovaní a rozvíjaní spolupráce slovenských a rakúskych inštitúcií v oblasti vedy a výskumu. J e
prirodzené, ž e bohaté možnosti Rakúskeho ústavu využívajú katedry najmä pri zabezpečovaní
prednáškových pobytov rakúskych odborníkov a pedagógov z partnerských univerzít, ale výnim
kou nie sú ani spoločné vedecko-pedagogické aktivity. Jednou z nich bolo už 3. slovensko-rakúske kolokvium d ň a 6. novembra 1997 n a tému Problémy súčasnej shvenskej a rakúskej ienskej
prózy, ktoré pripravili katedry germanistiky a nordístiky, slovenského jazyka a slovenskej litera
túry a literárnej vedy. Účinkujúcim šlo jednak o literárno-estetické hodnotenia niektorých
spisovateliek, jednak o vyjadrenie postoja k ženskej literatúre, postaveniu ženy ako autorky i ako
objektu literárnej reflexie, ktoré ilustrovali na vlastných skúsenostiach ako aj na analýze vybra
ných textov.

Niektoré podoby súčasnej slovenskej ženskej
prózy n a príklade literárnych obrazov matersko-dcérskych vzťahov plasticky predstavila
Etela Farkašová, ktorá v svojej sociologicky i literárnokriticky zameranej sonde poukázala na
bohatý repertoár tematizácie tohoto vzťahu
v slovenskej próze. O typickom probléme hľada
nia vlastnej identity i osobných skúsenostiach
s jej tradičným hodnotením sugestívne hovorila
Zdenka Beckerová. rakúska spisovatelka naro
dená v Čechách a vychovaná n a Slovensku, kto
rá, súc vnútorne spojená s o všetkými kultúrami,
chce byť mostom medzi nimi, mostom spájajú
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Na okraj rozvoja slovanských filológií na FIF UK
V programe štúdia slovanských jazykov a literatúr na
filozofickej fakulte za posledné roky vidno celkom zreteľne
tendenciu rozšíriť spektrum ponuky tak, aby tu boli zastú
pené podlá možnosti všetky slovanské filológie. Ruština
ako najväčšia z nich sa pravidelne otvára na katedre ruského
jazyka a literatúry. Štúdium ďalších slovanských jazykov a litera
túr sa otvára na katedre slovanských filológií, kde k tradič
ným odborom patrí poľština, srbčina a bulharčina. Popri nich
sa v posledných rokoch konštituovali aj nové odbory čeština
a chorvátčina a už niekolko rokov tu pracuje lektorát slovinčiny.
Pri budovaní týchto odborov má dôležitú úlohu úzky kontakt
s univerzitnými pracoviskami v materskej krajine. Tu sa žiada
ako príklad uviesť angažovanosť slavistiky na univerzite v Ľubľa
ne a osobitne kontakty s reprezentantom ľubľanskej slovakistiky
A. Rozmanom. Výsledkom spolupráce je pravidelná účasť
záujemcov zo Slovenska na letnej škole slovinčiny v Ľubľane
a aj koncept dlhodobejšej prípravy budúcich absolventov
FIF v oblasti slovenistiky formou stáží na univerzite v Ľubľane,
ktorý sa už začal realizovať. V rámci reciprocity sa slovinskí
študenti zúčastňujú na letnej škole slovenčiny SAS v Bratislave.
V tomto svetle pôsobí paradoxne, že v spektre slavistických
disciplín na FIF zatiaľ absentuje ukrajinistika, hoci Ukrajina
je bezprostredným a najväčším susedom Slovenska. Záujem
o konštituovanie ukrajinistiky na národnej univerzite sa dekla
roval pri rozličných príležitostiach, faktom však je, že zatiaľ nie
sú vytvorené základné podmienky ani na zriadenie ukrajinis
tiky na úrovni lektorátu. Ako krok vpred možno v tomto smere
považovať nadviazanie pracovných kontaktov so slavistický
mi, resp. ukrajinistickými pracoviskami vo Viedni a v Prahe.
Jedným z konkrétnych výsledkov spolupráce s pražskou
ukrajinistikou je vydanie ukrajinsko-slovenskej a slovensko-ukrajinskej konverzačnej príručky, ktorá vyšla aj v českej mutácii
a na ktorej sa autorsky a odborne podieľali pracovníci katedry
rusistiky FIF UK (L. Matějko, Š. Švagrovský) a pracovníci
Ústavu východoevropských studií na FF KU (S. Doloman,
V. Židlický).
V slovenskej slavistickej produkcii figuruje tradične popri
slovanských filológiách aj jazykovedná a literárnovedná slovakis
tika. V rámci FIF tu možno spomenúť napr. projekt výskumu
v oblasti teórie prekladu, kde impulz dala slovakistika (J. Mlacek)
a na ktorom participuje aj rusistika (M. Jankovičová) a bulharistika (M. Dobríková). Sem patrí aj širší záber slovakistického
bádania v oblasti literárnohistorickej, napr. vo vzťahu k ruskej
literatúre (J. Zambor) a tiež účasť slovakistiky vo výskume
dejín slavistiky (P. Žigo). Ak hovoríme o interdisciplinárnych vzťa
hoch v rámci slavistického výskumu na FIF, treba spomenúť aj
spoluprácu slovanských filológií s etnológiou, archeológiou
a historiografiou. V rámci takejto spolupráce sa v tomto roku
uskutočnilo aj sympózium Poľská slovakistika a slovenská polo
nistika, ktorého cieľom bolo načrtnúť celistvý obraz o archeolo
gických, historických, etnologických, jazykovedných a literárnovedných štúdiách v oblasti slovakistiky v Poľsku a v oblasti
polonistiky na Slovensku. Zo slovenskej strany významné miesto
mali práve príspevky pracovníkov filozofickej fakulty (M. Pančíková, J. Hvišč, K. Jakubíková, J. Michálek a M. Homza). Výnimoč
nou príležitosťou prezentovať sa na širšom multidisciplinárnom
fóre bola v tomto roku aj medzinárodná konferencia Thessalo
niki - Great Moravia v gréckom Solúne, kde z filozofickej fakul
ty bola zastúpená archeológia (T. Štefanovičová), história
(Z. Ševčíková) a filológia (L. Matějko). Širší horizont fakultnej sla
vistiky v budúcnosti dáva tušiť aj konštituovanie odboru
byzantológia, ktorý sa formuje v rámci katedry všeobecných
dejín a ktorého dušou je A. Avenarius. Ako účelná a produktívna
sa pri riešení výskumných projektov ukazuje aj spolupráca
slovanských filológií na FIF s Historickým ústavom SAV a so

Slavistickým kabinetom SAV. Spomenúť tu možno spoločný
projekt s HÚ SAV k dejinám slovenskej slavistiky (z fakulty tu par
ticipuje L. Matějko a L. Buzássyová) a účasť bulharistov
z filozofickej fakulty (M. Dobríková, I. Hochel a A. Atanasova)
pri tvorbe bulharsko-slovenského slovníka pripravovaného v Sla
vistickom kabinete SAV.
Širšie zázemie pre slovanské filológie na FIF dáva spolupráca
s profesnými a záujmovými združeniami ako je Spoločnosť pre
dejiny strednej a východnej Európy, Asociácia rusistov Sloven
ska, Spoločnosť slovensko-chorvátskeho priateľstva, Spoločnosť
slovanskej vzájomnosti a tiež spolupráca s Bulharským kultúr
nym centrom a Poľským inštitútom v Bratislave. V spolupráci
s týmito inštitúciami sa za posledné dva roky uskutočnilo viacero
prednášok hosťujúcich učiteľov zahraničných univerzít, seminá
rov a konferencií. Pokusom o bilanciu rozvoja slovanských filoló
gií za 75 rokov existencie FIF bolo sympózium nazvané štúdium
slovanských filológií na Filozofickej fakulte UK. Pod týmto ná
zvom bol publikovaný aj zborník referátov zo sympózia
(Bratislava 1996). Na prezentáciu nových výskumov v oblasti po
lonistiky bola zameraná medzinárodná konferencia Slovensko-poľské jazykové a literárne vzťahy, organizovaná katedrou
slovanských filológií. Fakultnú polonistiku tu zastupovali
M. Pančíková a J. Hvišč. V kalendári významnejších podujatí slo
vanských filológií na FIF v tomto roku dominovala reprezentatív
na konferencia na katedre ruského jazyka a literatúry, ktorá bola
venovaná otázkam porovnávacieho opisu statiky a dynamiky
v súčasnej ruštine.
Široká
účasť
zahraničnej rusistiky
(participovali tu bádatelia z Ruska, Bieloruska, Ukrajiny, Juhoslá
vie, česka, Maďarska a Rakúska) poskytla platformu na prezen
táciu rozličných pohľadov, počnúc lingvistickými disciplína
mi a končiac didaktikou a metodikou. Z FIF tu vystúpili P. Šima.
R. Blazsek, J. Benkovičová, M. Jankovičová, O. Kuželová
a Z. Nováková.
Osobitnú poznámku sa žiada venovať literárnovednej rusistike. Kým v oblasti jazykovedy jestvujú viaceré syntézy zalo
žené na porovnávacom výskume ruštiny a slovenčiny, v oblasti
literárnovednej rusistiky dodnes na Slovensku chýba syntetická
práca, ktorá by poskytla nielen prehľad o dejinách ruskej
literatúry od najstarších čias po dnešok, ale zároveň by ruský
literárny vývin reflektovala slovenskými očami a s ohľadom na
slovenské literárne dejiny. Prvý krok v tomto smere predsta
vujú tri fakultné projekty realizované na katedre rusistiky
v priebehu posledných dvoch - troch rokov. Výsledkom prvého
z nich bol zborník Osemnáste storočie v ruskej literatúre, ktorý
vydala katedra rusistiky r. 1996 a v ktorom sa prezentovali naši
i zahraniční bádatelia. Druhý projekt sa zameral na ruskú
literatúru na prelomu 19. a 20. stor., ktorá bola v našej literár
novednej rusistike z ideologických dôvodov dlho ignorovaná.
V jeho rámci vznikli tri monografické štúdie O. Kovačičovej.
M. Kusej a A. Eliáša, ktoré vyšli spoločne v zborníku Kontexty
ruskej moderny (Bratislava 1996). Najnovším príspevkom k syn
tetizujúcemu pohľadu na vývin ruskej literatúry je zborník
monografických štúdií tých istých autorov, ktorý nadväzuje
na predchádzajúce výskumy a venuje sa fenoménom ruské
ho literárneho života 19. stor. Zborník vyšiel r. 1997 pod náz
vom Romantizmus reflektujúci a reflektovaný. Hoci všetky
tri projekty sú zamerané iba na čiastkové výskumy, v prie
behu ich realizácie bolo potrebné riešiť aj viaceré zásadné
otázky celkového poňatia ruského literárneho vývinu Ne
znamenajú tak iba materiálový prínos, ale v istom ohlade sú aj zrkadlom metodologických prístupov, ktoré sa
zrejme uplatnia aj v práci rozsiahlejšieho a syntetizujúceho cha
rakteru.
Lubor Matějko

11

Súbor CAMERATA COMENIANA BRATISLAVENSIS jubiluje
V tomto roku oslavuje 10. výročie
svojho vzniku súbor CAMERATA CO
MENIANA BRATISLAVENSIS, ktorý bol
založený pri Filozofickej fakulte Univer
zity Komenského v Bratislave roku
1987 pod umeleckým vedením doc.
PhDr. Kristíny Izákovej, CSc. Súbor
vznikol z počiatočných hudobných aktivít,
ktorými boli sólové interpretačné výkony
a vytváranie prvých komorných ensemblov, ocenených na súťažiach študentskej
odbornej umeleckej činnosti, ako aj
v rámci bratislavských Dní komornej hud
by a dalších aktivít. Súbor sa formoval
ako variabilné zoskupenie najprv inštru
mentálnych hráčov s orientáciou na inter
pretáciu starej (historickej) hudby, neskôr
s preferenciami na bratislavských a v Bra
tislave pôsobiacich autorov. Dnes má ši
roký repretoár, reprezentujúci premeny
hudby od renesancie až po súčasnosť,
ktorý zahrňuje rovnako druhy vokálnej,
ako aj vokálno-ínštrumentálnej hudby.
Ambíciou súboru je aj uvádzanie novoob
javených, resp. novospracovaných skla
dieb slovenskej
hudobnej histórie,
prezentovaných muzikologickou školou
katedry hudobnej vedy FIF UK. Súbor
reprezentuje zaujímavé komorné zosku
penie - kvarteto zobcových fláut, sláčiko
vé kvarteto, klavírne trio, gitara, spinet
a organ ako sólové i sprievodné nástroje,
zobcové flauty v kombinácii s renesanč
nou poéziou, variabilné vokálne ensem
ble a i.
Členmi súboru od jeho začiatkov boli
prevažne študenti katedry hudobnej vedy
Filozofickej fakulty i ďalších fakúlt Univer
zity Komenského a neskôr aj iných škôl.
V súčasnosti sa ich počet stabilizoval na
20 - 26 členov, medzi ktorými sú už aj ab
solventi vysokých škôl. Za 10 rokov exis
tencie súboru sa v jeho radoch vystrieda
lo vyše 60 členov.
Počas svojej existencie súbor absolvo
val desiatky koncertov v rôznych mestách
Slovenska i v zahraničí (Modra, Piešťany,

Trenčín, Rožňava, Betliar, Krásna Hôrka,
Slavošovce, Dudince, Smolenice, D. N.
Ves). V Bratislave účinkoval na rôznych
podujatiach ako napr. na vernisážach vý
stav, v Slovenskej národnej galérii, Novo
ročnom koncerte v Klariskách, v rámci
Kultúrneho leta v roku 1991 (Klarisky),
v Hummelovom múzeu (1992), na Sym
póziu mladých muzikológov (1993),
v rámci Roka slovenskej hudby (1996) a i.
Na Dňoch komornej hudby v roku 1990
a 1991 súbor získal viaceré ocenenia in
terpretačných výkonov, i cenu za štýlovú
interpretáciu komornej hudby. Na etnomuzikologickom sympóziu v Grazi
v r. 1994 s úspechom predviedol inštru
mentálne diela slovenských autorov.
Osobitne treba spomenúť interpretáciu
Klavírneho tria Jozefa Kresánka, bývalého
vedúceho katedry hudobnej vedy FIF UK,
realizovaného v roku 1991, ako aj inter
pretáciu jeho poslednej skladby Meditá
cia pre sláčikové kvarteto z roku 1985,
ktoré odznelo na koncertoch súboru v ro
ku 1996 a 1997. Za interpretáciu Klavírne

Na Filozofickej fakulte UK sa 29. októbra uskutočnila prezentácia
knihy literárneho vedca, esejistu a dlhoročného pracovníka katedry
maďarského jazyla a literatúry doc. PhDr. Ľudovíta Garaja, CSc.,
Gemer a Malohont (Bratislava, Stimul 1997, 227 s.). Autorský zámer
a profesionálnu orientáciu doc.
L Garaja prezrádza podtitul
knihy - Kultúrna a literárna tradí
cia regiónu maďarskej prove
niencie.
Uvedenie titulu na knižný trh
otvoril dekan FIF UK doc. PhDr. L Kiczko, CSc., ktorý vyzdvihol
význam spracovania regionálnych kultúrnych tradícií a literatúry, vdaka
ktorému sa potom ľahšie vytvára obraz o literatúre jednotlivých národ
ností. Vedúci katedry maďarského jazyka a literatúry doc. PhDr. O. Mészáros, CSc., pripomenul autorov dlhoročný záujem o výskum gemer
skej a malohontskej literárnej tradície a literatúry, ktorá na našom území
vznikala v maďarčine. Recenzent knihy PhDr, V. Hotár upozornil na au
torov pokus o charakteristiku jednotlivých spisovateľov nielen encyklo
pedickou formou, ale aj z hľadiska ich celkového podielu na maďarskej
literatúre, najmä v staršom období.
Kniha L Garaja je rozdelená na desať základných častí. Okrem chro
nologického členenia, v ktorom sú samostatne spracovaní gemerskí au
tori tvoriaci v staršom období literatúry (16. - 18. stor., s. 11-29), osvietenskom a klasicistickom období (s. 30-45), v období romantizmu
(1820-1867, s. 46-92), v období literárneho realizmu (1867-1918.

ho tria získal súbor cenu SHS za prednes
sklady slovenského skladateľa.
Desiate výročie vzniku oslávil súbor sé
riou koncertných vystúpení vo viacerých
mestách Slovenska. Dňa 2. decembra
1997 sa uskutočnil záverečný koncert sú
boru v Moyzesovej sieni Slovenskej filhar
mónie pod názvom Premeny hudby od
renesancie po súčasnosť, na ktorom
účinkovalo sláčikové kvarteto, flautové
kvarteto, spevácke duo a sólisti (organ,
spev a klavír). Koncert bol dôstojným za
vŕšením osláv tohoto jubilea
Kultivovanosť a precíznosť umeleckého
prejavu členov komorného súboru Camerata Comeniana Bratislavensis oceňuje
publikum i odborná tlač doma i v za
hraničí.
Prajeme členom jubilujúceho súboru
do dalších rokov veľa úspechov na
domácich aj zahraničných pódiách
a hlavne veľa radosti z výsledkov Ich
nezištnej, obetavej a na vysokej ume
leckej úrovni realizovanej práce.
PhDr. Olga Šímová, CSc.

s. 93-118), literárny život v Gemeri a tvorba gemerských autorov
v rokoch 1918-1945 (s 119-152), sú v knihe a| kapitoly o dotykoch ma
ďarských spisovateľov s Gemerom (s. 153-156), o literárnej tvorbe ge
merských autorov v súčasnej maďarskej literatúre v Československu
po r. 1945 a kapitola o súčasných
autoroch,
literárnych
vedcoch
a publicistoch gemerského pôvodu
píšucich po maďarsky (s 160-175,
resp 175-179) Okrem významných
osobností, ktorí výrazným spôso
bom ovplyvnili vývin maďarskej literatúry (M. Tompa, A. Ady, M. Jókai,
K. Mikszáth) a svojou tvorbou inklinovali ku Gemeru, resp. Malohontu,
pozornosť si v knihe zasluhuje najmä autorov postoj k slovenským spi
sovateľom (J. I. Bajza, M Holko, S. Ferjenčík, L. Barlolomeides), ktorí
v skutočností nepísali v maďarčine, ale ich diela 6 príspevky boli d o
tohto jazyka iba preložené. S Gemerom či Malohontom ich nespája
maďarčina, ale len kultúrny kontext, do ktorého sa Ich dielo sprostred
kované dostalo vďaka tomu. že niektorí z nich boli tunajšími rodákmi
slovenského pôvodu Objektívny postoj k tejto interpretácii pravdepo
dobne zaujmú literárni veda а literárni kritici. Kniha Gemer a Malohont
vyšla v slovenčine a má slúžiť na doplnenie poznatkov o kultúrnom e li
terárnom živote Gemera a Malohontu v minulosti a dnes z pohľadu po
maďarsky píšucich autorov. Takéto dotváranie obrazu si však v dvojia
zyčnom regióne, a teda aj v prípade knihy L Garaja, vyžaduje dobré
poznanie de|ín obidvoch literatúr, národov a ich kultúr
ig

Prezentácia knihy GEMER A MAL0H0NT
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ёшмшл/ЁЯШШ'тФт^
Naše rozhlasové rána

ZA MIKROFÓNOM ŠTUDENTI ŽURNALISTIKY
Priskoro chladivé jesenné ráno sa priam zalieča leňošením. Ale učebňa "214" na
Štúrovej ulici je čosi po pol ôsmej plná sviežosti. Veď tu sa počas mediálneho ateliéru rozhlasu stretávajú študenti I. ročníka katedry žurnalistiky s pánom doc. PhDr. Jánom
Sandom, CSc., aby pracovali na príprave správ Štúdia Academica.
I dnes ako každý pracovný deň v týždni študenti vysielajú na živo správy zo života brati
slavských vysokých škôl. Na svoju moderátorskú premiéru sa pripravuje Katarína. A tak
kolegovia - spolužiaci listujú v novinách, redigujú správy zo škôl. O tri štvrte na deväť sa
so študentmi presúvam do priestorov Rádia Regtime, kde prostredníctvom jeho vlnových
dĺžok mladí žurnalisti pod odborným vedením pedagógov pripravujú a vysielajú svoje
relácie.
Katka si opäť a opäť číta správy pre seba a jej spolužiaci zúčastněně s ňou prežívaiú
trému...
Čas sa čoraz rýchlejšie posúva, Katka v štúdiu si ešte s technikom upresňuje "nástupy"
na červenú, z éteru znie reklama a ... INFORMAČNÝ SERVIS ŠTÚDIA ACADEMICA.
Rafael, Juraj, Michal, Slavo, Martin, Juliana, Miriam, Kristína a Paľo si nenechali ujsť prí
ležitosť vidieť pri práci svoju kolegyňu. A ticho jej závidieť, keď po bezchybnom odhlásení
správ sa lúči od mikrofónu. Patrí jej potlesk!
V učebni si väčšina študentov vypočuje správy ešte raz. Pravdaže, už s odborným ko
mentárom pedagóga pána doc. PhDr. Sanda.
Po vypočutí správ zbierajú študenti informácie do zajtrajšieho vysielania a "priúčajú sa"
spravodajskému rozhovoru. Chýba ešte rozpis služieb moderátorov na nadchádzajúce
týždne a niekoľko organizačných informácií.
Veď rozhlasový mediálny ateliér sa končí. Študenti odchádzajú do terénu získavať nové
správy, oznamy o podujatiach.
A o chvíľu sa tichom nesie myslená, no nevyslovená otázka: 'Počúvali ste nás?"
Možno nám odpoviete v letnom semestri. Študentov čakajú totiž skriptá a skúšky
a spravodajský mikrofón zaslúžený oddych. Tak teda do počutia vo februári!
Eva Bachletová

Študenti MFF UK
opäť postúpili

do svetového finále
v programovaní
V stredoeurópskom regionálnom
kole celosvetovej programátorskej
súťaže
univerzitných
družstiev
15. novembra 1997 zvíťazili študenti
MFF UK Rasťo Královic, Daniel Štefankovič a Tomáš Vinář.
S cieľom postúpiť do celosvetového
finále v programovaní prišlo do Bra
tislavy 45 univerzitných družstiev
z 28 univerzít Strednej Európy.
Dve družstvá z MFF UK obsadili
1. a 3. miesto - vynikajúcu tretiu
priečku na stupni víťazov získali
Bronislava Brejová. Miroslav Dudík
a Martin Pál Na druhom mieste sa
umiestnil tím mladých programátorov
z Poľska. Prvé dva tímy čaká cefosvetové finále tejto prestížnej sútaže
v americkej Atlante.
Regionálne kolo už po tretí raz
organizovala Univerzita Komenského,
o rok sa najlepší programátori-študenti stretnú na Univerzite Karlovej
v Prahe.
'Univerzita Komenského má v tejto
súťaži mimoriadne dobré postavenie,
a preto sme boli poverení organizova
ním jej stredoeurópskeho kola Naši
študenti už v minulosti preukázali vyni
kajúce výsledky v programovaní, na
príklad v predchádzajúcom nočníku sa
v celosvetovom finale v San José v Ka
lifornii umiestnili spomedzi viac ako
tisícky svetových univerzít na vynikajú
com 7. mieste. Vlastne za posledných
päť rokov sme vždy postúpili do
finále', povedal riaditeľ súťaže doc.
Peter Mederly z MFF UK.

Pár minút pred deviatou a študenti ľ ročníka žurnalistiky na "skusoch* vo vysielaní Štúdia Academica

Pôžičky pre 5 341 študentov
Študentský pôžičkový fond (ŠPF) pridelil
v tomto akademickom roku pôžičku 5 341
vysokoškolákom zo 7 495 žiadateľov. Za
tiaľ však nie je jasné, kolkí študenti podpíšu
s fondom zmluvu a pôžičku budú skutočne
čerpať. Podľa riaditeľa fondu Lubomíra
Zburína, ak vybraní uchádzači nepodpíšu
zmluvu do 15. decembra, budú vyradení
zo zoznamu a nebudú môcť pôžičku čer
pať. Na rozdiel od predchádzajúcich rokov,
keď študent podpisoval zmluvu so Sloven
skou sporiteľňou, v ktorej mal aj účet, tento
rok zmluvu podpíše priamo so ŠPF, ktorý

mu bude peniaze pukazovať na osobný
účet zriadený v ktoromkoľvek peňažnom
ústave. V priebehu roka by mal fond štu
dentom vyplatiť viac ako 106 miliónov ko
rún. Pôžičky zo ŠPF sa vysokoškolákom
poskytujú od roku 1995, pričom fond má
k dispozícii približne 100 miliónov korún
ročne. Podľa údajov ministerstva školstva
sa v roku 1995/96 pôžičky čerpali na 87 %,
lebo zmluvu neuzavrelo 650 študentov,
v roku 1996/97 na 95 %, pričom zmluvu
nepodpísalo 263 študentov.

Študenti museli počas piatich hodín
vyriešiť čo najviac z ôsmich praktic
kých problémov. Súťažili v trojčlen
ných tímoch, takže okrem tvorivosti
a programátorskej schopnosti bola
dôležitá aj zohranosť. Na práci poroty
sa podielali aj odborníci zo zahráni
čia. V tomto roku do Bratislavy prizva
li aj dlhoročného riaditeľa tejto sútaže
- prof Jamesa Comera z Univerzity
Worth v štáte Texas
Vŕtazom blahoželáme a velä štastia v Atlante!
(jh podľa dennej tlače)

(podľa SME, 8. novembra 1997)
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JUBILEÁ VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ

Legenda slovenského práva
nával ako prodekan a dekan Právnickej fakulty UK i ako jej rektor
v školskom roku 1949-50.
Prof. Rebro sa stal prvým slovenským medzinárodne uznáva
ným odborníkom na rímske právo a antické právne dejiny, mno
hé jeho štúdie predstavovali v tejto oblasti prioritné diela. Bohatá
vedecko-publikačná činnosť prof. Rebra zdobí dnes univerzitné
knižnice v mnohých krajinách sveta. Svojou láskou k vedeckej
práci a hlbokým vzťahom k dejinám starovekého Ríma dokázal
upútať študentov a vychovať rad svojich nasledovníkov, vynikajú
cich právnikov. Originálne sú aj výsledky jeho bádania v oblasti
dejín práva na území Slovenska, ktorými prehĺbil poznatky o na
šej národnej histórii. Svojimi vynikajúcimi vedeckými úspechmi
prof. Rebro prispel k šíreniu dobrého mena v zahraničí tak Uni
verzity Komenského, ako i celého Slovenska
Prof. Rebro, ktorý je už nositeľom najvyšších univerzitných
vyznamenaní, stále ešte pôsobí na Právnickej fakulte UK.
Z gratulačného listu rektora UK prof. Rebroví:

Významné životné jubileum - 85. narodeniny - oslávil nestor
slovenskej právnej vedy - prof. JUDr. Karol Rebro, DrSc. Pri
tejto príležitosti sa dňa 4. novembra stretol s rektorom UK
prof. Devínskym, ktorý mu odovzdal gratulačný list.
Pôsobenie prof. Rebra na Univerzite Komenského je úzko spo
jené s mimoriadne významnými a medzinárodne oceňovanými
bádateľskými úspechmi v oblasti právnych vied, ale i s akade
mickými funkciami a organizačno-riadiacou prácou, ktorú vyko

'Slovensko má málo osobností Vaše/ intelektuálne/ velkosti,
a preto /e poctou pre Univerzitu Komenského, že ste po dlhé
roky patrili k členom je/ akademicke/ komunity Boli ste a ostá
vate mimoriadne skvelým odborníkom v oblasti právnych vied.
Vám patri slovenský primát v štúdiu rímskeho prava a antických
právnych dejín Láske k právnym vedám ste učili i svo/ich štu
dentov. pre ktorých bola príkladom Vaša zanietenosť a tutba
odkrývať doposiaľ neznáme a neprebádané právne vztahy či
v starovekom Ríme alebo v histórii Slovenska Svo/im celoirvotným dielom ste sa zapísali nielen do slovenských, ale I sveto
vých dejín právnej vedy a pričinili ste sa o renomé Univerzity
Komenského v zahraničí'
Oh)

Jubilant profesor Július Špaňár
Vzácneho jubilea - 80 rokov - sa 12. no
vembra 1997 dožil prof. PhDr. Július
Špaňár, CSc., nestor slovenských klasic
kých filológov. Narodil sa vo Velkej Mani,
vyrastal v skromných hmotných pomeroch,
avšak vďaka nadaniu, cieľavedomej praco
vitosti aj pochopeniu rodičov, sa mu poda
rilo dosiahnuť naozaj úctyhodné výsledky.
Po maturite na Reálnom gymnáziu v Zla
tých Moravciach (1937) vyštudoval klasic
kú filológiu a nemčinu na Filozofickej fakul
te Univerzity Komenského v Bratislave
a štúdiá zavŕšil na univerzite v Lipsku, kde
v akademickom roku 1941/42 navštevoval
prednášky a semináre chýrnych profeso
rov Reinhardta, Klingnera a Gadamera. Od
1. 10. 1942 nastúpil na 1. štátne gymná
zium v Bratislave. Na FIF vtedajšej Sloven
skej univerzity dosiahol v r. 1944 gradus
PhDr., neskôr tu pôsobil ako výpomocný
asistent, aby v roku 1951 nastúpil na plný
úväzok ako odborný asistent klasickej filo
lógie. Po habilitácii (1961) bol vymenovaný
za štátneho docenta (1963) a od 1. 2. 1969
za riadneho profesora klasickej filológie na
FIF UK.
Bibliografia jubilanta dnes zahŕňa približ
ne 230 položiek. Sú medzi nimi monogra
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fické práce i štúdie venované problematike
antickej filozofie a predovšetkým dialekti
kovi Herakleitovi, ktoré vyvolali pozornosť
aj v zahraničí. Nájdeme tu desiatky odbor
ných recenzií vedeckej i prekladovej tvorby
a úctyhodný rad vlastných prekladov antic
kých gréckych i novolatinských autorov,
z ktorých treba menovať aspoň Longa, Lukiana, Herodota, Xenofonta a najmä filozo
fov Aristotela, Sexta Empirika, z novodo
bých potom Spinozu a Descarta. Impo
zantný preklad celého Platónovho diela bol
odmenený Hollého cenou za r. 1990. Širšia
verejnosť pozná jubilanta i z rozhlasových
relácií s antickou, hlavne platónskou tema
tikou, a ako autora základných príručiek
k štúdiu latinčiny.
Pravda, bolo by ilúziou predstavovať život
a činnosť jubilanta ako neprerušenú sériu
úspechov. Spoločenské a politické pomery
sa odrazili aj v jeho osobných peripetiách:
členstvo v komunistickej strane a vylúčenie
z nej v rámci poaugustových čistiek
s dôsledkami v oblastí publikovania, funk
cie na fakulte (prodekan 1965-69, vedúci
katedry 1968 - 1971) a odchod z nich vrá
tane vylúčenia z redakčnej rady zborníka
FIF Graecolatina et Orientalia, zastavenie

pedagogického pôsobenia (1975), zbave
nie funkcie profesora (1979), penzionovanie (1981). Prof. Špaňár sa však ešte
vrátil za vysokoškolskú katedru, a to ako
emeritus r. 1963 viedol špeciálne prednáš
ky a semináre a vypomáhal pri vyučova
ní gréčtiny. Naďalej je členom komisií
pre štátne skúšky a pre doktorandské štú
dium.
V tomto jeho kolegiálnom prístupe sa od
zrkadľuje aj jubilantova otvorená, skôr lás
kavá a žičlivá povaha. Vždy ho zdobila
schopnosť vyjadrovať sa s nadhľadom, po
hotovo, neraz aj s dávkou miernej irónie.
Filozofická ataraxia, s ktorou čelil kritickým
situáciám, a typická slovanská družnosť,
pomocou ktorej zdolával menej príjem
né stránky individualizmu akademického
milieu, patrili medzi jeho najuznávanejšie
pozitíva.
Želáme mu ešte dlhé roky v zdraví
a v duševnej pohode najmä v kruhu rodi
ny i na stretnutiach s kolegami - klasic
kými filológmi.
Ad multos annosl
Daniel Škoviera

JUBILEÁ VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ

Profesor Komadel • mladý sedemdesiatnik
Prof. MUDr. Ludovi't Komadel,
DrSc., rodák z Piešťan, oslávil
1. novembra 1997 sedemdesiat
rokov života. Celý svoj profesný
život venoval Univerzite Komen
ského a vo svojom odbore, telo
výchovnom lekárstve, dosiahol
vysokú domácu i medzinárodnú
prestíž. Prvých 8 rokov na lekár
skej fakulte a od r. 1961 na fakul
te telesnej výchovy a športu. Od
r. 1952 ako odborný asistent,
1964 docent, 1981 profesor, 1957
atestácia, 1960 CSc., 1986 DrSc.,
1961-81 vedúci katedry, 1981-88
riaditeľ Výskumného ústavu teles
nej kultúry UK, 1966-70 prodekan
pre vedecko-výskumnú činnosť.
Taký je suchý chronologický
výpočet jeho kvalifikačných stup
ňov a pracovných zaradení. Do
vyratúvania jeho funkcií sa ani
nepúšťam. Vyhradený priestor
by na to nestačil. Dôležité je,
že prof. Komadel na fakulte naďa
lej v nadúvázku pracuje a angažu
je sa v rôznorodej dobrovoľnej
činnosti.
Ako člen Slavia UK prof. Komadel robil
plavecké rekordy, vyhrával majstrovstvá,
reprezentoval na medzinárodných poduja
tiach, vrátane olympijských hier 1952 v Hel
sinkách, kde sa umiestnil ôsmy, ako tretí
najlepší Európan. Hneď po promócii začal
pracovať tiež v Slavii UK ako dobrovoľný
funkcionár. Postupne zastával v univerzit
nom športe stále významnejšie funkcie, až
v roku 1969 bol zvolený do exekutívy Me
dzinárodnej federácie univerzitného športu
(FISU), kde pôsobil do r. 1979 a kde
v r. 1975 založil lekársku komisiu a do
r. 1983 bol jej predsedom. Za svoje záslu
hy bol zvolený za čestného člena FISU
a získal talianske, bulharské a rakúske štát
ne vyznamenania.
K spolupráci ho znova pozval Slovenský
univerzitný šport pri príprave 13. Zimnej
univerziády 1987 na štrbskom Plese ako
podpredsedu Organizačného výboru so
zodpovednosťou za vzťah k FISU. Táto si
tuácia sa zopakovala v tomto roku, keď sa
začala pripravovať 19. Zimná univerziáda
1999 v Poprade-Tatrách.
Olympijské hnutie bolo prof. Komadelovi
veľmi blízke už od čias aktívnej športovej
činnosti. Pracoval v bývalom ČSOV a bol
spolutvorcom Slovenského olympijského
výboru. Hneď od založenia 1992 vytvoril aj
Lekársku komisiu SOV, ktorú stále úspeš
ne vedie. Za prínos pre olympijské hnutie
ho Medzinárodný olympijský výbor roku
1992 v Barcelone ako prvého Slováka vy
znamenal olympijským radom.

Bol spoluautorom 692-stranovej
Olympie Book of Sports Medici
ne, ktorú vydali v angličtine Me
dzinárodný
olympijský
výbor
a FIMS v roku 1988 v Oxforde.
Postupne bola kniha prelože
ná do francúzštiny, španielčiny
i nemčiny a distribuovaná do
všetkých 192 členských štá
tov Medzinárodného olympijské
ho výboru. Pre Slovensko je veľ
kým uznaním, že prof. Komadel
má v tejto "biblii telovýchovného
lekárstva" samostatnú kapitolu
•Identification of performance po
tential". Za jeho menom je ako
pracovisko uvedená Univerzita
Komenského v Bratislave.

Sústavnú vedecko-výskumnú činnosť
prezentoval prof. Komadel v množstve
obhájených záverečných správ výskum
ných úloh a v rozsiahlej publikačnej čin
nosti. Zverejnil 311 vedeckých prác, na
vedeckých fórach predniesol 325 predná
šok, z nich 88 na medzinárodných
podujatiach, publikoval 371 odborných prí
spevkov.
Medzi publikáciami zaujíma osobitné
miesto 336-stranová monografia L. Koma
del, E. Barta, M. Kokavec,: "Fyziologické
zväčšenie srdca", vydaná vo Vydavateľstve
Slovenskej akadémie vied v roku 1964 po
slovensky a v r. 1968 v ruštine. Bezpros
tredný význam pre riešenie teoretických
otázok i problémov klinickej a športovej
praxe mali rozsiahle zisťovania a sledova
nia prof. Komadela zamerané na športovo
talentovanú mládež.
Výborné jazykové schopnosti, aktívne
ovládanie angličtiny, francúzštiny, nemči
ny, ruštiny a čiastočne ďalších jazykov, bo
lo dobrým východiskom pre činnosť prof.
Komadela na medzinárodnej úrovni. Často
predsedal a prednášal na medzinárodných
kongresoch, konferenciách a kurzoch. Ak
tívne pôsobil v Medzinárodnej federácii te
lovýchovného lekárstva (FIMS) a v r. 1992
bol na generálnom zhromaždení v Honkongu za svoju činnosť ocenený zlatou
medailou a zvolený za čestného člena
FIMS. Stal sa členom redakčných rád
troch medzinárodných časopisov vychá
dzajúcich v Ríme, Londýne a New Yorku.

Úspešná medzinárodná činnosť
sa prejavila aj ďalšími ocene
niami. Prof. Komadel sa stal
postupne čestným členom národ
ných spoločností telovýchovné
ho lekárstva Rakúska, Maďarska
bývalej NDR a ČR, dostal US
Sports Academy Distinguished
Award 1985 a pod.
V organizačnej sfére je prvora
dým prínosom prof. Komadela jeho práca
vo výbore Slovenskej spoločnosti telový
chovného lekárstva, kde vo funkciách pô
sobí od r. 1955 až doteraz. Všeobecne sa
vysoko oceňuje, že prof. Komadel dokázal
dlhodobou cieľavedomou činnosťou za
bezpečiť svoje nástupníctvo. Je to aj v me
dzinárodnom meradle veľmi zriedkavý prí
pad. Doc. Hamar sa stal roku 1987 členom
Lekárskej komisie FISU, vo funkčnom ob
dobí 1990-94 členom Vedeckej komisie
FIMS a 1994-98 členom exekutívy FIMS
Slovensko sa tak v medzinárodnom telový
chovnom lekárstve naďalej veľmi dobre
prezentuje.
Rozsiahla úspešná činnosť prof. Koma
dela našla, samozrejme, ocenenie aj do
ma, je nositeľom vysokých vyznamenaní
Slovenskej lekárskej spoločnosti, Univer
zity Komenského, Fakulty telesnej vý
chovy a športu UK a telovýchovných orga
nizácií.
Záverom možno jednoznačne konšta
tovať, že prof. Komadel významne
prispel k dobrému menu Univerzity Ko
menského a jej Fakulty telesnej výchovy
a športu u nás i v o svete. Menom jeho
spolupracovníkov a žiakov mu za to
vyslovujeme úprimné poďakovanie. Že
láme mu pevne zdravie, spokojnosť
a radosť z ďalšej činnosti.
Ad multos annosl
Doc. MUDr.Dušan Hamar,CSc.
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Študentským perom

Sme múdrejší...(?)
Za niekoľko dni sa skonči
rok, ktorý nám priniesol veľa
zmien. Žiaľ, nie vždy k lepšie
mu.
Prílev finančných prostried
kov neustále klesá, čo malo už
v minulom roku nepriaznivý
dopad na celý chod školy.
Akoby mocným nezáležalo na
tradicii univerzity a na kvalite
výučby. Podporuje sa vznik
nových vysokých škôl, ktorých
úroveň je často diskutabilná
A naše fakulty krátia výučbu,
počítajú so znižovaním počtu
prijímaných študentov...
Čo si teda popriať do
Nového roku? Všetci si
želáme, aby sa finančná
situácia univerzity podstatne
zlepšila. Pretože od toho
závisí:
či budú fungovať internáty,
či pribudnú nové knihy,
či budú odchádzať učitelia
a či vôbec prídu novi študenti
Starší študenti i absolventi si
našu Univerzitu vážia. Práve
minulý mesiac sa L. Chudik
stal čestným Študentom
honoris causa Filozofickej
fakulty. Pri tejto príležitosti
povedal:
„Ak chcete skutočne lír,
musíte vnímať, čo sa deje
okolo vás. Najhoršia je
ľahostajnosť..."

Seminár FOŠTUS-u
Počas tretieho novembrového
víkendu sa v Senci konal semi
nár pod názvom Občianska aktivizácia študentov. Projekt vznikol
z iniciatívy Fóra študentskej soli
darity (FOŠTUS). Medzi viac ako
dvadsiatimi účastníkmi boli ok
rem predstaviteľov mládežníckopolitických organizácií a spolkov
aj zástupcovia študentskej obce.
V rámci prednášok a diskusií
s reprezentantami politických
strán, verejnoprávnych inštitúcii
a akademickej obce s a a n a 
lyzovali najmä problémy pasivity
študentského hnutia a v p l y v
mládeže na celospoločenské
dianie.
Nemenej zaujímavými témami
boli študentské práva, pôsobenie
politických strán na akademickej
pôde a fungovanie študentských
hnutí v zahraničí. V závere semi
nára sa účastníci venovali budú
cim spoločným projektom, ktoré
by mali viesť k zvýšeniu aktivizácie študentov.
Zuzana Šímová

Žiadosti sa hromadia
V súčasnosti sa stretávame v oblasti vysokých škôl s mnohými
problémami. A k o keby ich nebolo dosť, pribúdajú ďalšie. Napríklad,
mnohi úspešní absolventi zistili, ž e nie je možné vykonávanie rigo
róznych skúšok. Celý tento proces je pozastavený. Keď absolvent
odošle prihlášku na rigorózum, dostane nasledujúcu odpoveď:
„ Z á k o n č.324/1996 Z . z . (novela V Š zákona), v § 35 a p i s m e n o
b), s p l n o m o c n i l Ministerstvo školstva S R v y d a ť všeobecne zá
v ä z n ý predpis o r i g o r ó z n y c h s k ú š k a c h a o b h a j o b á c h rigo
r ó z n y c h prác. K ý m nebude tento právny predpis schválený a
v y d a n ý v Zbierke z á k o n o v , ž i a d o s ť o v y k o n a n i e s k ú š k y s a
eviduje."
Žiadosti sa hromadia a budú neustále pribúdať, kým sa Ministerstvo
školstva nerozhodne využiť svoje oprávnenie. Zatiaľ sa celý proces
zbytočne predlžuje. Navyše, rigorózna skúška sa viaže ku katedrám
a ich kapacity tiež nie sú neobmedzené - bude treba čakať
Titul síce nieje tou najdôležitejšou, ale pre prax predsa len dôležitou
podmienkou. Mnohým ľuďom ťažko vysvetlíte, ž e Mgr. je nielen
farmaceut, ale aj právnik.
Katarína P os l uchová

Štúdium v Spojených štátoch
Nadácia Open Society Foun
dation pripravila konkurz pre vy
sokoškolákov, ktorý umožňuje
jednoročné štúdium v USA. A k
máte z á u j e m , odošlite s v o j u
prihlášku najneskôr do 9. januára
I998 na adresu: Undegraduate
Exchange Program, Nadácia ot
vorenej spoločnosti, Staromest
ská 6/D, 811 03 Bratislava
Organizátori upozorňujú, ž e
študenti nemajú možnosť ziskať
titul, pretože sa počíta s tým, ž e
svoje štúdium ukončia na ma
terskej univerzite.
Kritériá pre uchádzačov:
1. Študenti musia študovať nie
ktorý z nasledujúcich odborov:
amerikanistika, dejiny umenia,
klasické štúdie, porovnávacia
literatúra, kultúrna antropológia,
medzinárodné vzťahy, žurnalis-

tika, história, politológia. socioló
gia.
2. Riadne denné štúdium danej
univerzity, v čase podávania pri
hlášky navštevujú druhý ročník
3. Vynikajúci študijný prospech
4 Študenti strávili predchá
dzajúce dva roky v krajine svojho
trvalého pobytu.
5. Uchádzači nenavštevovali
strednú školu v U S A dlhšie ako
jeden semester
6. Plynulé ovládanie anglic
kého jazyka.
7. Vek v čase podávania pri
hlášky 18 až 24 rokov.
8. Začiatok štúdia j e v lete
1998.
Podrobnejšie informácie môže
te získať na bratislavských tel.
číslach 531 69 13, 521 47 30.
(kp)

NAOZAJ

O polievke а prstoch kapitána I.
Vianoce sú charakteristické ako sviatky pokoja. Na druhej strane
je to však čas, ktorý nejedného z nás straši. Zhon pri nákupe
darčekov, upratovanie, varenie. A pritom všetko sa zdá byť také
jednoduché... Stači v správnom čase zapnúť televizor a naše
problémy miznú.
Upratovanie? Kým prídeme domov z internátu, posádka nášho
trvalého bydliska všetko hravo zvládne vďaka úžasným čistiacim
prostriedkom.
Varenie a pečenie? Stačí kúpiť sáčkovú polievku a rybie prsty
kapitána I. (nechceme mu robiť bezplatnú reklamu).
No a nieje nič jednoduchšie, ako nakupovať darčeky. Objednáme
hudobné lahôdky" pre romantikov alebo vankúš „contur pillow". Nikto
nám však nezaručí, že tovar príde už tieto Vianoce. Mali by sme
preto začať objednávať už v lete.
Absurdné? Skutočnosť je úplne iná. Ľudia sa nervózne tlačia v ob
chodoch, čo je veľmi výhodné pre „sviatočných zlodejov". A kým sa
po celodennom zhone vrátime domov, kaprovi vytečie z vane voda
No nič. Kto by zabíjal na Štedrý večer?
Ešte šťastie, že nakoniec všetko dobre dopadne Ľudia sa tešia aj
z hlúposti (aspoň sa tak tvária), jedlo je dobré a hlavne, rodina je na
krátky čas opäť spolu.
(eho)

„To nie je sen"
Na tlačovej besede pri príle
žitosti ukončenia projektu Com e n i u s II, v ktorom firma Digi
tal v e n o v a l a našej univerzite
š p i č k o v ý server, s m e s a prí
t o m n ý c h p á n o v rektorov opý
tali, aká udalosť z čias ich v y 
s o k o š k o l s k é h o štúdia sa na
trvalo v r y l a d o i c h vedomia.
Prof. Ing. F. DEVÍNSKY.
DrSc., rektor UK: Som chemic
ký inžinier, skončil som v oblasti
liečiv a práve odtiaľto mám jeden
ohromujúci, ale veľmi pozitivny
zážitok. Bolo to vo štvrtom roč
níku, keď som navštívil hlohoveckú Slovakofarmu, kde som po
prvýkrát videl, čo je to veľká
chémia.
Do c. Ing. I. HUDOBA, CSc.,
rektor STU Študoval som v ro
koch 1966 až 1971 a. samozrej
me. bol to rok 1968. ktorý sa chá
pe ako zlom v našich dejinách
Vysokoškoláci to brali veľmi váž
ne a aj ja môžem povedať, že
som bol pn tom
Prof. PhDr. P. LIBA, DrSc..
rektor UKF: Dnes. keď prebe
ráme od fumy Digital nový server,
mi napadá, že v čase. keď som
študoval - bolo to v 50 rokoch
sme na vstup do univerzitnej
knižnice museli mať osobitné
povolenie z dekanátu. Takže ak
to porovnám s dneškom, keď štu
denti môžu, ba majú povinnosť
navštevovať knižnice, a bez pro
blémov vstupujú do svetových
knižníc, tak to nie je pre mňa sen,
to je čosi nevyjadriteľné.
Eva Horváthová

Štúdium v Holandsku
Máte záujem o študijný pobyt
v Holandskom kráľovstve?
P o k r o č i l ý m š t u d e n t o m a ab
solventom práva j e určený
letný k u r z m e d z i n á r o d n é h o
práva v Haagu, ostatní sa mô
ž u uchádzať o kurz holand
činy.
Troj- až deväťmesačné štu
dijné pobyty s ú pripravené pre
študentov, doktorantov a ve
deckých pracovníkov. Uzá
vierka prihlášok j e 10. januára
1998.
Na základe pozývacieho listu
m o ž n o d o H o l a n d s k a vy ce s 
t o v a ť aj na n i e k o ľ k o d ň o v é ve
decké návštevy. Uzávierka pri
hlášok j e štyri mesiace pred
p l á n o v a n o u návštevou.
Bližšie informácie: D o m zah
raničných s t y k o v MŠ SR, Ro
m a n o v a 37, 850 05 Bratislava
v pracovné d n i o k r e m pondel
ka, Mgr. A . A d a m o v á

Túto stranu pripravili študenti 3 ročníka katedry žurnalistiky FÍF UK pod vedením Evy Horváthovej

