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K novele vysokoškolského zákona
Po niekoľkodňovej
rozprave a viacerých odkladoch schválil parlament
11. novembra 1999 ďalšiu novelu vysokoškolského zákona, ktorá nadobudla
účinnosť 1. decembra 1999. Navrhovatefmi novely boli poslanci NR SR
P. Osuský a P. Kresák. Hlavné zmeny, ktoré novela vnáša do doteraz platné
ho zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpi
sov, zhrnul prorektor UK doc. JUDr. Peter Kresák, CSc.

- Zmeny, ktoré priniesla novela vysoko
školského zákona, sa v zásade dotýkajú
troch oblastí: financovania, statusu študen
ta a autonómie vysokých škôl. Poďme
však postupne k najdôležitejším zmenám
podľa jednotlivých paragrafov.
V oblasti financovania vysokých škôl
naše návrhy smerovali k tomu, aby sme
zásadnejším spôsobom pomohli zlepšiť
ich ekonomickú situáciu napr. oslobode
ním podnikateľskej činnosti vysokých škôl
od daní a ciel, resp. aby si mohli vysoké
školy ponechať svoje príjmy. To sa však
z legislatívno-technických dôvodov uká
zalo v tomto návrhu ako nepriechodné,
no tento cieľ sa však podarilo dosiahnuť
v ostatnej novele zákona o daniach z príj
mov fyzických a právnických osôb
Doplnok paragrafu 6. ktorý doteraz umož
ňoval vyberanie príspevkov od fyzických
alebo právnických osôb na úhradu nákla
dov spojených so zabezpečením príjímania
uchádzačov o štúdium, konaním rigoróz
nych skúšok a obhajob rigoróznych prác,
prípadne s vydaním diplomu absolventom
rigorózneho pokračovania, rozširuje túto
možnosť o vyberanie príspevkov aj od
absolventov doktorandského štúdia, a to
v rozpätí od 200 do 1500 Sk.
Zároveň sa tento paragraf dopĺňa o ďalší
odsek, ktorý vyníma z týchto ustanovení
cudzincov, ktorí študujú na štátnych vyso
kých školách za úhradu. V praxi to zname
ná, že v ich prípade tieto príspevky môžu
byť inak konštruované.
V paragrafe 9, ktorý sa týka akademic
kých senátov vysokej školy a fakulty, nove
la v odseku 6 mení doterajšie ustanovenie
o zložení akademických senátov, podľa
ktorého študenti mali tvoriť jednu štvrtinu
až jednu tretinu členov senátu. Novela sta
novuje, že v akademických senátoch školy
či fakulty študenti tvoria najmenej jednu
štvrtinu členov senátu.
Ďalej paragraf 9, odsek 7 určoval, že
predseda AS školy alebo fakulty sa volí
z profesorov, docentov a vedeckých pra
covníkov s priznaným vedeckým kvalifikač
ným stupňom I a IIa. Novela uvoľňuje toto
striktné vymedzenie a umožňuje predsedu
akademického senátu voliť z členov aka
demického senátu.
V paragrafe 10, odsek 1 písm. cl novela
posilnila akademické kompetencie, keď
uznala právomoc akademického senátu
vysokej školy v prípade predčasného
skončenia funkčného odbobia rektora
poveriť do vymenovania nového rektora
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výkonom funkcie rektora osobu z aka
demických funkcionárov vysokej školy
alebo osobu z profesorov a docentov vy
sokej školy. Predchádzajúce znenie záko
na vkladalo túto právomoc do rúk ministra
školstva.
To isté platí aj v prípade akademické
ho senátu fakúlt - nie rektor školy, ale aka
demický senát fakulty v prípade pred
časného ukončenia funkčného obdobia
dekana poveruje výkonom fukcie dekana
osobu z akademických funkcionárov ale
bo profesorov a docentov fakulty.
Novela upravuje aj zloženie vedeckých
rád fakúlt v paragrafe 12. odsek 1, keď
nová dikcia určuje, že počet ďalších vý
znamných odborníkov nesmie presiahnuť
jednu tretinu celkového počtu členov ve
deckej rady fakulty.
Tento paragraf taktiež mení kompetencie
vedeckej rady fakulty, keď táto neschva
ľuje, ale prerokúva študijné programy
fakulty. Tieto podľa novely schvaľuje aka
demický senát fakulty (s výnimkou dok
torandského štúdia - paragraf 10, odsek
2, písm. f).
Paragraf 18, ktorý definuje podmienky vy
sokoškolského štúdia, sa dopĺňa o odsek
9, ktorý znie: "Na štátnych vysokých ško
lách sa občanom v dennej forme štúdia
poskytuje bezplatné vzdelanie počas vy
sokoškolského štúdia v ustanovenej dĺž
ke. Cudzincom sa poskytuje bezplatné
vzdelanie len ak to určuje medzinárodná
zmluva, ktorou je SR viazaná, alebo ak
to ustanovuje zákon". Z toho pre študen
ta vyplýva, že má právo na bezplatné
vzdelania iba po dobu určenú študijným
a skúšobným poriadkom. Ak do určeného
termínu neukončí štúdium, môže škola od
neho žiadať úhradu nákladov spojených
s jeho predĺženým štúdiom.
Postup školy voči študentovi sa sprísňuje
aj v paragrafe 20. keď študent prestáva byt
študentom vysokej školy koncom školské
ho roka, v ktorom mal skončiť vysoko
školské štúdium, ak neskončí štúdium
v termíne určenom študijným a skúšob
ným poriadkom. To pre študentov v praxi
znamená, že ak neukončia vysokoškolské
štúdium v riadnom termíne, prestávajú byť
študentmi školy a tým strácajú právo na
bezplatné vzdelávanie.
Paragraf 27 sa rozširuje o nový odsek 3,
podľa ktorého sa zamestnanci lekárskej
a farmaceutickej fakulty zúčastňujú na
poskytovaní zdravotnej starostlivosti na

pracoviskách v zmysle zákona NR SR
č. 277/1994 Z.z. o zdravotnel starostli
vosti v znení neskorších predpisov. Tým
to ustanovením sa zrušila niekoľkoročná
diskrepancia medzi odmeňovaním le
károv-pedagógov a farmaceutov pedagó
gov v rezorte školstva a odmeňovaním
lekárov a farmaceutov v rezorte /dravo!
níctva.
Zmenil sa celý paragraf 34, podlá ktorého
sa doteraz na veci habilitačného konania
a konania na vymenovanie profesorov
vzťahovali všeobecné predpisy o správ
nom konaní. To znamenalo, že doterajšie
znenie zákona dovoľovalo ministerstvu
zmeniť rozhodnutia vedeckých rád o habili
tačnom konaní a konaní na vymenova
nie profesorov. Nový paragraf 34 strikt
ne stanovuje, že na rozhodovanie podlá
tohto zákona sa nevzťahujú všeobecné
predpisy o správnom konaní, okrem
rozhodovania o poskytovaní štipendií
a o vylúčení zo štúdia na vysokej škole.
0 odvolaní proti rozhodnutiu dekana
rozhoduje rektor. O odvolaní proti rezhodnutiu rektora vysokej školy, ktorá sa
nečlení na fakulty, rozhoduje akademic
ký senát.
Záverom by som rád konštatoval, že
1 keď táto novela nesplnila všetky naše
očakávania, odstránila aspoň najvážnejšie
nedostatky noviel vysokoškolského záko
na z rokov 1994 a 1996, najmä v oblasti
akademických práv a slobôd Už v tomto
roku má byť slovenskej akademickej obci
predložený na diskusiu návrh nového vy
sokoškolského zákona spolu s návrhom
zákona o financovaní vysokých škôl. Inten
zívne sa na nich už pracuje a verím, že
v nich zásadným spôsobom priblížime
slovenskú vysokoškolskú legislatívu európ
skym štandardom.
Oh)

Prvé čestné členstvo UNESCO katedry prekladatelstva UK
Ako prejav uznania udeľuje UNESCO
katedra prekladatelstva UK čestné členstvo
tým významným domácim a zahraničným

vedcom a odborníkom v odbore translatológie, ktorí zásadným spôsobom prispeli
k rozvoju tejto vednej disciplíny. Na návrh

katedry menoval rektor UK prof. Devínsky
8. decembra 1999 prvými čestnými členmi
katedry dvoch popredných slovenských
vedcov v odbore translatológie - prof.
PhDr. Františka Mika, DrSc., a PhDr. Blahoslava Hečka.
Prof. F. Miko predstavuje jednu z naj
významnejších osobností slovenskej filoló
gie, jeho dielo v oblasti štylistiky, literárnej
vedy, teórie komunikácie a translatológie je
uznávané i v zahraničí. Je spolutvorcom
slovenskej školy teórie prekladu a autorom
vyše 600 vedeckých článkov a štúdií vráta
ne recenzných ohlasov.
Dr. B. Hečko je nestorom slovenského
umeleckého prekladu a myslenia o prekla
de. Prekladá prózu a drámu z francúzštiny,
taliančiny, češtiny, rumunčiny, ruštiny, ang
ličtiny a chorváčtiny, bibliografia jeho pre
kladov obsahuje 249 jednotiek. Zároveň je
autorom 195 štúdií a recenzií o problema
tike prekladu. Za svoj umelecký a odbor
ný prínos v oblasti prekladu bol viackrát
vyznamenaný doma i v zahraničí.

Ďalší z cyklu
francúzskych seminárov
Cyklus seminárov Tisíc a jedna Európa pokračoval 6. de
cembra 1999 v Aule Maxima PRAF UK prednáškou francúz
skeho sociológa Dominique Woltona na tému Identity a komu
nikácia odolávajú politickej Európe.
Sociológ D. Wolton pôsobil ako pedagóg v parížskom Inštitúte
politologie, v súčasnosti je vedúcim Inštitútu komunikácie a po
litiky Národného centra vedeckého výskumu a šéfredaktorom
časopisu Hermes - Cognition Communication Politique. Je au
torom a spoluautorom mnohých diel a štúdií a uznávaný na
medzinárodnej politickej i mediálnej scéne. Svojimi originálny
mi úvahami o pozíciách a funkcii národnej identity a komuni
kácie v budúcej zjednotenej Európe zaujal aj univerzitné audi
tórium.

Z rokovania
Akademického senátu UK
Pod vedením predsedu doc. RNDr. V. Rosu, CSc., zasa
dal dňa 15. decembra 1999 Akademický senát UK.
Okrem iného vyslovil v tajnom hlasovaní súhlas s návthom
rektora UK na vymenovanie prof. MUDr. Petra Mráza, DrSc.,
a doc. JUDr. Petra Kresáka, CSc.. za prorektorov UK a čle
nov Vedeckej rady UK. Taktiež schválil návrh Kritérií ročného
rozdelenia rozpočtových prostriedkov UK na rok 2000 pred
ložený rektorom UK.
Ďalej AS UK konštatoval, že príprava celouniverzitného kreditového systému štúdia sa dostala do kritickej situácie
vzhľadom na plnenie termínov fakultami UK Požiadal preto
rektora UK o predloženie písomných oficiálnych stanovísk
fakúlt UK k plneniu harmonogramu prípravy zavedenia kreditového systému na UK.
AS UK zároveň vzal na vedomie správu o realizácii ubyto
vania študentov UK v školskom roku 1999/2000.

Pocta Univerzity Complutense
A. Dubčekovi
V areáli Univerzity Complutence v Madride 29. novem
bra 1999 slávnostne inaugurovali bustu Alexandra Dub
čeka od svetoznámeho španielskeho sochára Santiaga
de Santiaga.
Na inaugurácii sa zúčastnili aj minister spravodlivos
ti Ján Čarnogurský a rektor Univerzity Komenského prof.
Ferdinand Devínsky, predseda Zahraničného výboru
španielskeho Kongresu Javier Rupérez a štátny tajomnfc
Ministerstva spravodlivosti Španielska José Luis Gonza
les Montea Univerzita Complutense pri príležitosti 10 vý
ročia politických zmien tak zlášť dôstojným spôsobom
vyjadrila svoju úctu a uznanie tomuto významnému a v za
hraničí uznávanému slovenskému politikovi
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http://www.uniba.sk
Nová domovská stránka Univerzity Komenského na Internete otvorená
Od začiatku nového roka ]e na Internete
otvorená nová webovská stránka UK. Jej
význam nielen pre akademickú obec UK hod
notí v úvodnom príhovore rektor UK prof. De
vínsky:
- Dnes prežívame obdobie, ktoré smeruje ne
odvratne k tomu, že v ďalšom storočí sa d o ka
tegórie negramotných zaradia nielen tí. ktorí
nebudú vedieť čítať, písať a počítať, ale aj tí, ktorí
nebudú vedieť primerane získavať, spracovávať
a ukladať informácie. Takáto "negramotnosť po
stihnutých jedincov vyradí nielen z procesu uče
nia sa a vzdelávania sa, ale znemožní aj ich
ďalšie pracovné a spoločenské uplatnenie Pre
vysokú školu univerzitného typu, navyše tradič
nú, kvalitnú a tým aj určujúcu isté štandardy, akú
bez akýchkoľvek pochýb predstavuje aj naša
Alma mater - Univerzita Komenského, je dôleži
té, ba je priam otázkou životného významu, mať
nielen vízie, ale aj konkrétne mechanizmy a ná
stroje, ako sa k rýchlym, spoľahlivým a širokospektrálnym informáciám prepracovať. Pričom
samozrejme ďalšou kľúčovou požiadavkou je,
aby mal k týmto informáciám prístup čo najširší
okruh akademickej obce. Súčasne mimoriadny
význam má aj to, aby sa Univerzita Komenského
pozitívne prezentovala v povedomí Širokej do
mácej i zahraničnej verejnosti.
V oblasti rozvoja informačných technológií
bola Univerzita Komenského n a Slovensku vždy
v prvých líniách. O tom svedčí aj prijatie kom
plexného programu a stratégie rozvoja informač
ných technológií na UK. ktoré našli zhmotnenie
v 274 stranovom dokumente "Strategická štúdia
pre Integrovaný informačný a komunikačný
systém Univerzity Komenského", ktorý bol spra
covaný v r 1997 - 1998 Rozsiahly výtah z o Stra
tegickej štúdie bol publikovaný aj v mimoriad
nom čísle časopisu Naša Univerzita v júni 1998.
Tento dokument, ktorý bol schválený tak decíznymi orgánmi UK ako aj jej Akademickým sená
tom, a ktorý prešiel aj celouniverzitnou elektro
nickou diskusiou, tvorí základ nielen vízie, akým
smerom postupovať, ale aj riešenia konkrétnych
problémov Univerzity a jej akademickej obce,
ktoré nás v súčasnosti trápia. Smeruje však aj
do budúcnosti, i keď treba jasne povedať, že
rozvoj informačných technológií je dnes taký
prudký, že ťažko možno pripraviť detailné "plány
pre ďalšie milénium". Napriek tomu je možné a ne
vyhnutné stanoviť isté smery a filozofiu postupu.
Jednou z častí riešenia "Projektu IIKS", ako sa
v skrátenej forme táto stratégia nazýva, bolo aj
vytvorenie jednotného obrazu - "corporate iden
tity" - Univerzity Komenského v elektronickej for
me. Dôraz sme pritom kládli na formulovanie
takej identity, ktorá sa pri elektronickom kontak
te demonštruje minimálne na dvoch úrovniach.
Boli by sme však veľmi radi. keby sme i n a via
cerých úrovniach dokázali informovať všetkých
domácich i zahraničných záujemcov o Univerzite
Komenského ako o jednotnej a silnej organizá
cii. Súčasne cez tú istú bránu, ktorou sa prezen
tujeme pred širokou verejnosťou, chceme umož
niť celej akademickej o b a kontakt a prepojenie
na takmer neobmedzený zdroj informácií, ktorý
dnes svetová počítačová sieť poskytuje
Pre zlepšenie informovanosti akademickej ob
ce a širšej verejnosti o vzdelávacej a vedeckej
práci Univerzity Komenského, ako aj o jej každo
dennom živote, sme preto novo stvárnili i novo
koncipovali w e b - stránky U K Dúfam, že na nich
nájdete informácie, ktoré v á s zaujímajú, alebo
ich potrebujete pre svoje štúdium a prácu. Sú
časne webové stránky U K pokladáme za miesto
všeobecne prístupných informácií a budeme vy
chádzať z toho, že každá informácia publikovaná
v tomto priestore je všeobecne známa a netreba
zaistovať jej alternatívne šírenie.
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Vytvorenie týchto stránok nebolo jednoduché.
Môžu sa na nich vyskytovať isté nepresnosti
a nedostatky Prosíme vás preto, kedže je to
aj váš informačný priestor, o pomoc, ktorú
nám môžete poskytnúť upozornením na chy
by a omyly, ako a] zaslaním materiálov vhod
ných na uverejnenie na elektronickú adresu:
webmaster@rec.uniba.sk.
Pripravujeme aj verziu v jazyku anglickom, kto
rá bude zverejnená po upresnení slovenskej
verzie.
Na tomto mieste chcem vysloviť aj podakovanie všetkým pracovníkom, ktorí sa zaslúžili o vy
tvorenie jednotlivých prezentácií Univerzity a jej
fakúlt a pokračujú v ich udržovaní a zlepšovaní.
Menovite sa chcem podakovať doc RNDr. Sve-

tozárovi Kalavskému, CSc., správcovi IIKS UK.
bez ktorého by www.uniba.sk v tejto forme ne
mohla uzrieť svetlo sveta Moja velká vdaka
a uznanie patrí aj pracovníkom firmy W e b De
sign EL&T. ktorí bez nároku na odmenu vytvorili
návrh nového grafického riešenia titulných strá
nok UK.
Prajem vám. aby ste na W W W stránkach UK
našli vždy aktuálne a hodnoverné informácie
a dúfam, že prispejú k zvýšeniu kvality a renomé
našej Univerzity.
Do Nového roku 2000 želám všetkým náv
števníkom nových webových stránok Univer
zity Komenského vela zdravia, štastia a úspe
chov.
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Vianočný koncert v rytme džezu
V predvečer Vianoc dňa 16. decembra
1999 sa v Aule UK konal ôsmy Vianočný
koncert, ktorý na našej Alma mater už pra
videlne korunuje uplynulý rok.
Na úvod večera sa akademickej obci pri
hovoril rektor UK prof. Devínsky, aby poďa
koval za celoročné úsilie a poprial šťastné
a spokojné Vianoce. Zvlášť pri tejto príleži
tosti vyzdvihol prínos členov vedenia UK
k rozvoju univerzity a udelil im Pamätné
medaily UK.
Prvé takty hudobného programu patrili
Slovenskému komornému orchestru pod

vedením Bohdana Warchala. Majstrovstvo
tohto vynikajúceho hudobného telesa je
známe nielen v celej Európe, ale aj v Aus
trálii, USA, Kanade, Číne, Kórei i v Japon
sku. V sviatočný večer orchester ponúkol
Manfrediniho, Torelliho a Coreliho sklad
by, za ktoré zožal velký aplaus a musel
svoje vustúpenie rozšíriť o niekolko prí
davkov.
V druhej častí večera nečakane zaznel
džez. S koncertom zloženým so svetových
džezových evergreenov a balád sa pred
stavil vynikajúci džezmen Jozef Šošoka

a jeho hostia. Jozef Šošoka má za sebou
viac ako 35 rokov džezovej umeleckej
činnosti, ktorá mu získala mimoriadnu me
dzinárodnú povesť a priniesla rad ocenení.
Už roky organizuje medzinárodné projekty,
na ktorých spolupracuje so svetovými
džezmenmi. Na našom koncerte jeho hos
ťami bola vynikajúca talianska džezová
speváčka Anna Lauvergnac, sólistka Wienna Art Orchestra a Rick Keller z USA, virtu
óz na tenor saxofón. Spolu s nimi účin
koval nemecký klavirista Klaus Raible
a popredný slovenský kontrabasista Juraj
Kalasz.
Tichá noc, svätá noc, anjeli zleteli, aby
pastierom podali zvesť, ktorá svetom dnes
dáva sa niesť, že Kristus, Spasiteľ je tu...
Táto starodávna vianočná pieseň už tradič
ne uzatvára program našich vianočných
koncertov. V tento večer, zvlášť pre túto
príležitosť, ju prišiel zaspievať zbor boho
slovcov Schola cantorum z Kňazského se
minára v Spišskej Kapitule pod vedením
dirigenta Richarda Juríka. K mladým hla
som sa spevom i hudbou pridal aj Jozef
Šošoka a jeho hostia.
'Vianoce by nemali byt iba krátkou vetou,
za ktorou položíme bodku, keď odložíme
vianočný stromček. Ich posolstvo • lásku,
porozumenie a toleranciu - by sme si mali
chrániť, udržiaval a svedomito pěstovat kaž
dú hodinu, deň i mesiac - po celý rok,'
s týmto želaním uzavrel rektor UK prof. De
vínsky umeleckú časť programu. Večer
pokračoval priateľským stretnutím v Rek
torskej sieni UK.

Výberové konanie na štipendiá na New York University
V roku 1997 podpísal rektor U K s Nadáciou Jána a Betky Papánkovcov v U S A kontrakt, podľa ktorého uvedena
nadácia finančne podporí študenta UK počas jednosemestrálneho študijného pobytu a učiteľa U K počas
trojmesačného študijno-vedeckého pobytu n a New Y o r k University. O štipendium s a m ô ž u uchádzať študenti,
doktorandi a učitelia z P R A F UK, F I F UK, P D F U K a F M UK.

Spôsob uchádzania sa o štipendium
Študenti - študent U K predloží na Oddelenie medzinárodných vzťahov U K (OMV UK) nasledovné doklady
v anglickom jazyku:
a) prihlášku,
b) náčrt projektu (predmetu) štúdia vrátane definovania motivácie a plánu pobytu,
c) odporúčanie učiteľa, tútora resp. akademického funkcionára fakulty,
d) výsledok jazykovej skúšky T O E F L ,
e) curriculum vitae.
Učitelia - na OMV UK predložia
a) prihlášku,
b) charakteristiku študijno-vedeckého projektu,
c) curriculum vitae,
d) z o z n a m publikácií.

Záujemcovia musia uvedené doklady predložiť na OMV UK, Šafárikovo nam. 6, 818 06 Bratislava
v termíne do 1. marca 2000.
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Aká je a kam smeruje Lekárska fakulta UK
Pod týmto názvom uskutočnil SPASMUS, časopis Bratislavského spolku medikov, anketu medzi akademickými funkcionármi LF UK,
ktorú uverejnil v čísle 2-3199. I keď oslovil celkom deväť zástupcov vedenia a akademického senátu fakulty, vybrali sme pre vás odpo
vede dvoch súčasných hlavných aktérov života fakulty - terajšieho dekana prof. MUDr. Ivana Ďuriša, DrSc., a prof. MUDr. Pavla Traubnera, CSc., 1. prodekana a kandidáta na dekana fakulty pre budúce funkčné obdobie.

1. Aká je pozícia lekárskej fakulty v kontexte bilancujúceho
pohľadu a kam kráča Lekárska fakulta UK?
Prof. Ďuriš: LF UK napriek
rôznym hodnoteniam vedeckej
produktivity patrí stále medzi
významné univerzitné praco
viská v stredoeurópskom re
gióne. Svedčia o tom členstvá
našich pracovníkov vo význam
ných európskych, ale i americ
kých odborných spoločnos
tiach i európskych skúšobných
komisiách, účasť členov fakulty
na medzinárodných výskum
ných projektoch a v neposled
nom rade stúpajúci záujem
zahraničných študentov a doktorandov vzdelávať sa na našej
fakulte.
Prof. Traubner: Domnievam
sa, že pozícia Lekárskej fakul
ty UK v kontexte bilancujúce
ho pohľadu je naďalej veľmi
dobrá. Lekárska fakulta požíva
autoritu ako jedna z najvýz
namnejších fakúlt Univerzity
Komenského. Disponuje veľ
kým vedecko-výskumným po
tenciálom, mimoriadne kvalit
nými pracovníkmi, ktorí, i keď
sú zamestnancami školstva,
do značnej miery, až 60 %,
suplujú činnosť zdravotníc
kych pracovníkov. Aby sme
však zachovali trend rozvoja
fakulty, je nesmierne dôležité,
aby aspoň 20 - 30 % aktivít fa
kulty bolo venovaných vedecko-výskumnej činnosti, ktorá je rov
nako dôležitá a dáva vlastne lesk príslušnej fakulte. Táto činnosť
v posledných rokoch je žialbohu kriticky nedostatočná. Domnie
vam sa, že je to v dôsledku dvoch faktorov: jednak pre nedosta
tok ekonomických prostriedkov a jednak z vážneho nedostatku
motivácie jednotlivých pracovníkov - od najstarších k najmlad
ším. Pedagogickú činnosť by som hodnotil ako veľmi dobrú vzhľadom na vzdelanosť našich vyučujúcich, ako i vzhľadom na
úspechy
absolventov
v praxi."Kam kráča Lekárska fakulta
Ak mám
odpovedaťfakulty
na otázku
UK", domnievam sa, že trendy činnosti fakulty sú dobré. Veľmi
závažným problémom však zostáva ekonomické zabezpečenie,
v dôsledku ktorého hrozí únik kvalitných mozgov k ekonomicky
výhodnejším aktivitám, či už u farmaceutických firiem alebo do
konca i mimo medicíny. Z hľadiska perspektívy považujem za
nutné urgentne renovovať prístrojovú techniku, ktorej súčasný
stav znechucuje pracovníkov, ako aj značne spomaľuje a brzdí
vedecko-výskumný rozvoj.

skumných plánov univerzity (čiastočne dotované zahraničím)
alebo tie, ktoré sú dotované našimi priemyselníkmi a realizované
individuálnymi nadšencami.
Prof. Traubner: Nepochybne sa o vypracovaní plánu vedecko-technickéhorozvoja fakulty uvažuje a stratégiu, ako i mateiiáľ
no-technické zabezpečenie by nebolo až taký problém vytvoriť,
keby sme mali dostatok finančných prostriedkov Tie. žiaľ. k nám
nijak prudko nepritekajú. skôr opačne, každým rokom sme viac
deficitní. Z tohto dôvodu je iluzórne si predstavovať, že v pnebe
hu krátkej doby dokážeme zabezpečiť vrcholný spôsob výskumu
a bude to trvať niekoIVo rokov, kým sa výskumné aktivity obno
via, čo je veľmi smutné.
3. V čom spočíva problém vypracovania štatútu študenta
a profil absolventa našej fakulty? Myslíte si, že je potrebné
vypracovať profil absolventa?
Prof. Ďuriš: Vypracovať profil absolventa vo všeobecnej
rovine nie je problém. Je to sumár a zovšeobecnenie pred
sťáv profilov absolventov v jednotlivých disciplínách, ktoré sú
však materiálne výrazne poddimenzované a trend vývoja toh
to stavu do budúcnosti je veľmi neurčitý Rovnako realizácia
etických predstáv v novej "nepaťernalistickei" medicíne bude
ťažšia.
Prof. Traubner: Domnievam sa. že profil absolventa je praktic
ky vypracovaný a uvádzaný každoročne v ročenke Myslím le
informovať o tom. čo by všetko profil študenta mal zahrňat je
formálne a zbytočné. Snáď však trúba vypiacovaí itaiut StuJun
ta. študent opúšťajúci LF musí spĺňať také výkonnostné kritériá,
ktoré ho bezprostredne zaradia do Európskej únie alebo do
iných, aj mimoeurópskych štruktúr.
4. Zdá sa, že bude potrebné prehodnotiť formy štúdia,
osviežiť výchovno-vzdelávací proces novými prístupmi - tak
zo strany učiteľov, ako aj zo strany študentov. Je vhodné, aby
zavádzanie kreditového systému predbiehalo takúto prípra
vu? Nie je zavedenie kreditového systému v tomto smere iba
formálna záležitost?
Prof. Ďuriš: Zavedenie kreditového systému nie je formálna
záležitosť - umožní poslucháčom mobilitu a fakulta sa otvorí pre
iné fakulty - prírodné vedy, právo, umelecké školy a pod. Podľa
predstáv integrujúcej sa Európy bude kreditový systém "conditio
sine qua non".
Prof. Traubner: Nepochybne. že na otázku, či treba prehodno
tiť formy štúdia, musím odpovedať áno. Lebo vždy je čo vylepšo
vať, ako zo strany učiteľa, tak aj zo strany študentov. Samozrej
me, zavádzanie niektorých novôt naráža u nás, konzervatívcov,
na niektoré problémy. Napriek tomu si myslím, že treba zaviesť
kreditový systém, nie však kreditový systém paušálny, ale adek
vátny podľa závažnosti jednotlivých predmetov.
5. Viete si predstaviť efektívny systém sledovania úspeš
nosti svojich absolventov na trhu práce? Neabsentuje LF UK
v procese postgraduálneho doškoľovania lekárov, kde by sa
takáto spätná väzba dala sprostredkovať?

2. Uvažuje sa o rozpracovaní plánu vedeckého rozvoja LF
UK? Ako vyzerá a ako by mala vyzerať stratégia výskumu na
LF UK a jej materiálno-technické zabezpečenie?

Prof. Ďuriš: Našou snahou je začleniť postgraduálnu výu
ku do Univerzity Komenského. Jednania so SPAMOM prebie
hajú.

Prof. Ďuriš: Materiálno technické zabezpečenie školstva
a zdravotníctva v krízovom období štátu nedovoľuje zatiaľ vypra
covanie realistického strategického plánu a počítam, že v najbliž
ších rokoch budú funkčné len tie projekty, ktoré sú súčasťou vý

Prof. Traubner: Spätnú väzbu pri hodnotení uplatnenia
študentov lekárskych fakúlt v praxi a konkrétne našej LF UK
považujem za nesmierne dôležitú, lebo ich uplatnenie je dôka
zom toho, ako sme týchto študentov dokázali vychoval Musím
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povedať, že v minulosti sme sa stretli s veľmi dobrými ohlasmi,
s veľmi pozitívnym hodnotením študentov našej fakulty doma
i v zahraničí.
6. Fakulty i univerzita vyslovili výhrady voči doterajšiemu
spôsobu hodnotenia ich úrovne Akreditačnou komisiou. Na
akom princípe by mal byť založený systém hodnotenia vyso
kých škôl a fakúlt?
Prof. Ďuriš: Započatý systém hodnotenia fakúlt je dobrý. Do
mnievam sa, že nie je možné vypracovať jednotný systém hod
notenia pre všetky fakulty. Naša fakulta, podobne ako školy
umeleckého smeru, má svoje špecifiká (ars medici), ktoré by
sme radi zakomponovali do kritérií hodnotenia a vybalancovali
tak čisté scientometrické hodnotenia. Najmä v chirurgických dis
ciplínách by sa totiž mohlo stať, že lekárske "umenie" by nemal
kto učiť.
Prof. Traubner: Čo sa týka hodnotenia LF UK akreditačnou
komisiou, sám som sa viackrát zúčastnil pri evaluácii LF a uplat
není názorov akreditačnej komisie. Domnievam sa, že nie je
vhodné robiť scientometrické hodnotenia jednotlivých fakúlt pau
šálnym, šablónovým spôsobom, pretože každá fakulta má svoje
špecifiká. Niektoré odbory majú obrovské problémy vytvárať prí
slušné publikačné materiály najmä preto, že ich pracovný deň
je vyplnený hlavne preventívno-liečebnou starostlivosťou, bez
ktorej by i taká inštitúcia ako je LF UK jednoducho zahynula.
Osobne si myslím, že treba robiť diferencie medzi jednotlivými
fakultami, medzi teoretickými a klinickými štruktúrami, pretože
hodnotenie vysokých škôl bývalou akreditačnou komisiou som
považoval za nespravodlivé. Dokumentovala to i skutočnosť, že
fakulta, ktorá nevychovala sama žiadnych svojich profesorov, je
zaradená tvrdo do skupiny A, zatiaľ čo LF UK so svojimi hlboký
mi tradíciami a pomerne veľmi dobrými aktivitami je zaradená do
skupiny C. Toto nesvedčí o dobrom spôsobe hodnotenia, preto
že väčšina lekárskych fakúlt, konkrétne v Košiciach, ale i v Marti
ne, sú podhodnotené rovnako ako LF v Bratislave. Kritériá pre
ohodnotenie ich pracovníkov vyžadujú daleko serióznejšiu
anaíýzu, než aká bola robená doteraz. Na druhej strane je
nepochybne nutné podstatne zvýšiť vedecko-výskumnú a publi
kačnú činnosť.
7. Evaluácia univerzity a fakulty si vyžadujú aktívny riadiaci
systém. Tradičný riadiaci systém dekan - vedenie fakulty - ve
decká rada doplnil akademický senát. V čom by mal byť naj
väčší prínos akademického senátu pre chod fakulty?
Prof. Ďuriš: Doc. Sokol, bývalý minister školstva ČR, uskutoč
nil prieskum, prečo európske školstvo (aj Oxford aj nemecké
univerzity) sa v porovnaní s americkým za posledné desaťročia
zbrzdilo vo vývoji. Výsledok bol zaujímavý. Európa má množstvo
štatútov, predpisov a regulí - nový návrh musí prejsť množstvom
schvaľovaní. V USA je volený dekan - monarcha, čo určí, to sa
uskutoční. Za rok sa tak vždy aspoň niečo realizuje. Ak sa náho
dou aj pomýli - rýchlo chybu napraví ďalší dekan. V Európe nie
kedy, vdäka administratívno-právnej klietke, ktorú sme si vytvori
li, neprejde nový návrh ani za tri roky.
Akademický senát by mal byť konštruktívnym kritikom, kritikom
s lepšími návrhmi, než aké má trebárs vedenie fakulty, nielen kri
tikom bez riešení.
Prof. Traubner: Skutočne sa domnievam, že Akademický se
nát má na našej fakulte velkú moc a musím povedať, že i velkú
rozhodujúcu moc, čo je obrazom zachovania demokratických
aktivít v našich podmienkach. Má svoj velký význam v hodnotení
činnosti fakulty. V súčasnosti sa domnievam, že právomoci
napríklad študentskej komory sú niekedy príliš rozsiahle a zasa
hujú občas do oblasti, ktorá nepatrí za bežných okolností do
hodnotenia aktivít fakulty študentmi. Na druhej strane sú prá
vomoci dekana v značnej miere možno zabrzdené reálnymi aka
demickými aktivitami. Treba povedať, že právomoci dekana je
jednoznačne nutné posilniť, pretože dekan nenesie len obrovskú
zodpovednosť, ale musí byť absolútnou autoritou, a to sa mno
hokrát v činnosti senátov, konkrétne v našom senáte, nezacho
váva.

Právnici o životnom prostredí
a aktuálnych úlohách legislatívy
V priestoroch Právnické) fakulty UK sa dňa 10. decembra 1999
konala medzinárodná vedecká konferencia na tému Normotvorba
a životné prostredie. Záštitu nad konferenciou prevzal prof. JUDr. Moj
mír Mamojka, CSc,, dekan PRAF UK a odbornou garantkou konferencie
bola JUDr. Soňa Košičiarová, PhD., členka Katedry správneho a envi
ronmentálneho práva PRAF UK.
Cieľom konferencie bolo podporiť a predznačiť progresívne tendencie
v pozitívnoprávnej úprave starostlivosti o životné prostredie v Slovenskei
a v Českej republike v záujme jej dalšieho skvalitnenia a priblíženia
k právnej úprave členských štátov Európskej únie. Naplniť stanovený ciel
bolo možné vdaka účasti právnych expertov zo Slovenskej republiky
i českých právnických fakúlt, vedeckých pracovníkov Ústavu štátu
a práva SAV a Sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR.
Možno konštatovať, že konferencia bola úspešným príspevkom k dalšiemu rozvoju vedeckých poznatkov o normotvorbe v práve životného
prostredia a hlavne jej aktuálnych úloh v súlade so súčasnými eurotendenciami. V rámci "okrúhleho stola" odzneli konkrétne návrhy de lege fe
renda ku kľúčovým otázkam dalšieho rozvoja legislatívy v tejto oblasti.
S ich obsahom ako i závermi, ku ktorým medzinárodná konferencia
dospela, sa budú mócf záujemcovia oboznámK prostredníctvom
zborníka, ktorý vydá Univerzita Komenského v rámci edície ACTA
FACULTATIS IURIDICAE UNIVERSITATIS COMENIANAE.
Mgr. Mária Srebalová, PhD.
Katedra správneho a environmentálneho práva PRAF UK

Vznikol Spolek přátel ETF
Univerzity Karlovej
V prvý novembrový víkend sa v Prahe stretli bývalí i súčasní študen
ti Evanjelickej teologickej fakulty Univerrity Karlovei v Prahe (ETFj
Prišli z Nemecka, z Holandska, zo Švajčiarska, zo Švédska, z Litvy,
z Angoly, z Čiech, a niekotkí aj zo Slovenska.
Už v jeseni 1998 sa zišla skupina bývalých zahraničných študentov
ETF, ktorí spolu strávili pekný a zaujímavý víkend. Stretli starých pria
teľov, spoznali dalších študentov a vymenili si svoje skúsenosti.
Okrem iného hovorili aj o lednom z prianí pani Adelheid Reininghaus, ktorá viedla zahraničné oddelenie ETF o d jeho počiatkov
v roku 1993/94 až do svojej smrti v roku 1998, založiť "Spolok priate
ľov E T F .
Vdäka ľudom, ktorí pracovali v prípravnej skupine, sa toto stretnutie
stalo realitou. Prípravný výbor, ktorý po celý rok usilovne pracoval,
okrem organizácie celého stretnutia zvládol aj prípravu stanov spol
ku. Stanovy boli predložené študentom na schválenie a po mekolkohodinovej diskusii a mnohých hlasovaniach boli stanovy prijaté
a spolok tak nadobudol legálny charakter Predsedom spolku sa stal
bývalý študent ETF Daniel Neval zo Švajčiarska.
Ciele spolku najmä sú:
- pomáhať budovat a udržiavať kontakty medzi bývalými študentmi
(organizovaním každoročných stretnutí, výmennými pobytmi, spolu
prácou),
- vymieňať si skúsenosti a informácie (vydávaním informačného bulleti
nu, zriadením W W W stránky spolku),
- posilniť vzťahy s dalšími fakultami a cirkvami v Českej republike
a v zahraničí.
Najpútavejším momentom celého stretnutia bola diskusia s peda
gogickým zborom ETF. Okrem súčasných pedagógov prišiel medz:
nás aj pán profesor Miloš Bič. Nepjochybujem o tom. že pre každého
z nás bolo úžasným zážitkom môct sa osobne rozprávat s týmto sve
tovo uznávaným teológom v oblasti Starej Zmluvy. Nemenei zaujíma
vé bolo rozprávanie prof. P. Filipiho - súčasného dekana fakulty
prof. M. Balabána, prof. P. Pokorného, doc. J Štefana i starozmiuvníka doc. M. Prudkého. Hovonli o svojich rokoch štúdia v t o t a l e
i v nových demokratických podmienkach, čo bolo dané a> témou
ktorú navrhol prípravný výbor - "80 rokov štúdia teológie v búrlivom
storočí'"
Naše stretnutie sme zakončili nedelnými Službami Boiimi s Veče
rou Pánovou, ktoré slúžil Mikael Eriksson, farár zo Švédska
Ak by ste sa s nami chceli kontaktovat radi sl prečítame v a i
postreh na e-mall adrese: spolek@etf.cunl.cz.
Jan Čáby. študent EBF UK
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Nové stredisko pre zahraničných študentov
Pri príležitosti 80. výročia založenia Univerzity Komenského sa dňa 30. novembra 1999
konala v Študijnom stredisku Ústavu jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov
Univerzity Komenského v Modre-Harmónii slávnostná akadémia spojená so slávnostným otvo
rením tohto strediska.
Symbolickú pásku prestrihol prorektor UK
doc. I. Ostrovský. Medzi hosťami bol nielen dálší
prorektor UK doc. Súra, ale pozvanie prijali aj
profesor Emil Tokarz, dekan Inštitútu slavistiky
v Katoviciach, zástupca riaditeľa ÚJOP UK z Pra
hy Zdeněk Presl, podpredseda Matice sloven
skej PhDr. Stanislav Bajaník. primátor mesta

Modra, pracovníci ministerstva školstva a iní do
máci a zahraniční hostia.
Po slávnostných prejavoch vystúpili v krát
kom kultúrnom programe zahraniční študenti,
ktorí sa tento rok pripravujú v študijných stredis
kách v Bratislave a v Modre-Harmónii na svo
je dalšie vysokoškolské štúdium. Predstavili sa

tu študenti z Ukrajiny, Gruzínska, Moldavska,
ale aj z Palestíny. Ománu a Sudánu, aby inter
pretovali hudbu a piesne typické pre svoju kra
jinu.
Študijné stredisko v Modre-Harmónn leží v ma
lebnom prostredí tohto vinárskeho kraja Na
kompletnej rekonštrukcii objektu, ktorý predtým
patril Slovenskému syndikátu novinárov, sa po
dieľal aj Krajský úrad v Bratislave a Univerzita
Komenského. Budú sa tu pripravovať študenti
prevažne z arabských krajín na štúdium medicínsko-biologických a technických odborov
v anglickom jazyku. Stredisko má v súčasnosti
kapacitu 80 osôb
Príprava zahraničných študentov na vysoko
školské Štúdium na Slovensku má už takmer
40 ročnú tradíciu Prvé stredisko v Sena vzniklo
v roku 1960. ešte ako jedno z pracovísk Univer
zity 17 novembra so sídlom v Prahe, neskôr
pod záštitou Pedagogičke) fakulty v Banskej
Bystrici a o d roku 1984 ako súčast Univerzity
Komenského Zaželajme preto všetkým Studen
tom, ktorí prejavili záujem študovat na Sloven
sku a chcú poznat reč. kultúru a krásy Slovenska
do dalších rokov všetko najlepšie
RNDf Robert Povchanič
zástupca rladltefa UJOP UK

Ubytovacie kapacity UK ostávajú stále nedostatkovým tovarom
Aj na prelome tisícročia musíme konštatovať, že nedostatok finančných prostriedkov sa neodzrkadľuje len na výraznom znizeni kvality
služieb súvisiacich s ubytovaním v študentských domovoch UK (ŠD UK), zvlášť v ŠD UK Ĺ. Štúra - átriové domky (AD), ale už tradične aj na
nedostatku ubytovacích kapacít, čo je skutočne nedôstojná koncu 20. storočia a postaveniu vysokých škôl.

Ubytovanosť študentov UK
Pre školský rok 1999/2000 bolo v študentských domovoch UK k dispo
zícii 8 423 ubytovacích miest. Celkovo o ubytovanie k 31. 10. 1999, kedy
boli aktualizované údaje, žiadalo 9 921 slobodných študentov UK v Brati
slave a 644 v Martine (študenti denného štúdia, doktorandi a zahraniční
študenti). Okrem toho žiadalo o ubytovanie 67 študentských manžel
ských párov a 166 mladých zamestnancov UK, ako aj 30 manželských
párov mladých zamestancov UK. O ubytovanie žiadali aj ďalšie subjekty
v celkovom počte 251 miest (lektori, zdravotníci, ÚMV PRAF UK, TJ Slá
via UK, Spevácky zbor Comenius, mimoškolská činnost). Univerzita Ko
menského poskytla ubytovanie aj pre 335 študentov VŠMU.
Z celkového počtu žiadateľov UK nebolo možné vyhovieí 2 133 slobod
ným študentom UK, čo predstavuje viac ako pätinu oprávnených žiada
teľov.

Realizácia ubytovania
'Pravidlá pre rozdelenie ubytovacej kapacity medzi jednotlivé takulty
UfC a 'Kritériá pre pridelenie manželského typu ubytovania' prerokovala
a odsúhlasila Komisia pre ŠDaU AS UK dňa 25. 2. 1999. Súčasne bol do
hodnutý harmonogram predloženia - zozbierania žiadostí, ktorý AS UK
schválil dňa 10. 3. 1999. Na následnom zasadaní komisie dňa 13. 4 1999
boli prijaté uznesenia, týkajúce sa rozdelenia ubytovacej kapacity medzi
jednotlivé fakulty UK, ako aj vytvorenia rezervy.
Súčasne komisia konštatovala, že ubytovacie kapacity nepostačujú po
kryť požiadavky študentov na jednotlivých fakultách UK. Tak ako v pre
došlých školských rokoch aj v tomto školskom roku sa podarilo, vdaka
iniciatíve riaditeľa ŠDaJ UK Družba PhDr. I. Daňa, získať povolenie na
dočasné zvýšenie počtu ubytovaných v ŠD Družba o 150 miest, a to for
mou prísteíok na trojlôžkových izbách.
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Na zasadaní sa prijali aj uznesenia týkajúce sa harmonogramu doručo
vania zoznamov, resp. diskiet, z fakúlt na ŠD, s údajmi o jednotlivých
ubytovaných študentoch.
Treba však konštatovať, že tieto uznesenia boli splnené len čiastočne
Problémy, ktoré sa vyskytli, súviseli s nedodržaním termínov predklada
nia menných zoznamov ubytovaných, boli nesprávne a neobsahovali ná
ležitosti, uvedené v uznesení č. 4 zo zasadania komisie dňa 13. 4. 1999.
Fakulty v prevažnej väčšine predmetné uznesenie č. 4 dodržali len
čiastočne, niektoré takmer vôbec, čo veľmi sťažilo prácu ŠD. Pokiaľ fakul
ty nebudú v budúcnosti predkladať menné zoznamy v súlade s prijatými
uzneseniami, schválenými AS UK, môže dôjsť k situácii, že bude na za
čiatku školského roka narušený hladký priebeh ubytovania študentov,
Na zasadnutiach v dňoch 2. 6. 1999 a 14 9. 1999 sa komisia zaoberala
požiadavkou FAF UK "o prehodnotenie dodatočného pridelenia ubytova
cích miest" Po preverení podkladov týkajúcich sa rozdelenia ubytovacej
kapacity ŠD UK, komisia nezistila dôvody pre jej zmenu pre školský rok
1999/2000. Komisia tiež konštatovala, že študenti FAF UK podcenili
v tomto školskom roku základnú podmienku pre pridelenie ubytovacích
miest, a to 'predloženie žiadosti o ubytovanie'
V septembri bolo v ŠD UK L Štúra - A D na bloku "M" v dôsledku havá
rie 27 študentiek PDF UK prestähovaných z 9-ich trojlôžkových izieb na
rezervné ubytovanie, určené na tento účel
Už niekolko rokov tradične konštatujeme, že nedostatok ubytovacích ka
pacít má trvalý charakter Žiaľ, nie je to inak ani v tomto školskom roku
Malou pozitívnou zmenou je skutočnosť, že po ôsmich rokoch bude za
čiatkom roku 2000 znovu v prevádzke blok "K" ktorý sa rekonštruuje
Zároveň sa predpokladá, že v roku 2000 by mala skončit aj generálna
oprava bloku 'hf. Tým by UK získala 376 miest, čo by čiastočne zmiernilo
deficit ubytovacích kapacit
J. B l u n á r , I n g L. G a r o v á

Medzinárodné fórum o farmácii v treťom tisícročí
Ako oficiálny delegát Slovenského spol
ku študentov farmácie som sa v dňoch
12. - 23. augusta 1999 zúčastnila 45. vý
ročného kongresu a zároveň osláv
50. výročia založenia IPSF - International
pharmaceutical student's federation (Me
dzinárodná federácia študentov farmá
cie). Kongres sa konal v Londýne pod
organizačnou záštitou Britskej asociácie
študentov farmácie a zúčastnilo sa ho vyše
200 delegátov - študentov farmácie z rôz
nych krajín sveta.
Jedným z hlavných cieľov medzinárodnej
politiky IPSF je expandovat' do všetkých
krajín sveta a zabezpečiť tak v rámci far
mácie globalizáciu a internacionalizáciu
postojov a trendov. Svedčí o tom aj tohto
ročné prijatie organizácií študentov farmá
cie zo Singapuru, Filipín a Japonska. Za
50 rokov svojej existencie dokázala IPSF
vytvoriť stabilnú celosvetovú základňu štu
dentov farmácie, s cieľom aktívne podpo
rovať v koordinácii s akademickou obcou
ako aj s medzinárodnými zdravotníckymi
organizáciami nové trendy vo vývoji farmá
cie, ktoré sledujú zefektívnenie systému
starostlivosti o pacienta.
'Farmaceuti • efektívnejšia starostlivosť
o pacienta v novom tisícročí* - motto tohto
ročného kongresového sympózia - sa vzta
huje na zefektívňovanie a racionalizáciu
procesov starostlivosti o pacienta, na ma
nažment efektívnej liečby zahrňujúc aj
oboznámenie študentov farmácie, zdravot
níckych profesionálov ale i verejnosti
o spôsoboch resp. metódach realizácie tej
to činnosti. Farmaceuti ako "medical pro
fessionals' sa musia zákonite podieľať na
riešení klinických problémov, poskytovať
prostredníctvom kampaní verejnosti pora
denskú a informačnú činnosť, ako aj umož
ňovať diskrétnu konzultáciu s pacientom,
a tak zabezpečovať vysokú odbornú úro
veň lekárenskej starostlivosti.
I samotné slová prezidenta Kráľovskej far
maceutickej spoločnosti Velkej Británie, kto
ré odzneli počas otváracieho ceremoniálu,
boli apelom na nás, študentov farmácie: Vy,
študenti farmácie, ako budúci farmaceuti
tvoríte významný článok v starostlivosti o pa
cienta. Vaša práca nezačína a nekončí iba
poskytovaním medikamentov, ale tvoríte in
tegrálnu súčasť tímu, ktorý sa podieľa na
poskytovaní zdravotníckej starostlivostľ.
Vysokú odbornú a organizačnú úroveň
tohto podujatia potvrdzuje účasť renomo
vaných osobností ako je: Dr. John Murp
hy z American Society of Health System
Pharmacists, Dr. Sabine Kopp Kubbel
zo Svetovej zdravotníckej organizácie,
Dr. Murtada Sessay - bývalý prezident far
maceutickej asociácie Spojeného kráľov
stva Velkej Británie a Severného írska,
Dr. Hemant Patel - bývalý prezident Royal
Pharmaceutical Society of Great Britain,
MRPharm S. Sultan Dajani - člen Council
of the Royal Pharmaceutical Society of
Great Britain.
Oficiálna časť kongresu bola rozdelená
na viaceré sekcie: sympózium, workshopy,
všeobecný snem, výstavy, štúdiá klinic
kých prípadov, mítingy, Patient Counseling
Event.

Program sympózia oboznámil účastní
kov s mnohými postupmi, návodmi a skú
senosťami priamo z klinickej praxe, sle
dujúcimi efektívnosť práce v prospech
pacienta. Eminentný záujem o toto špeci
fické podujatie potvrdil aj výber kľúčových
prednášajúcich z oblasti sociálnej farmá
cie - napr. Dr. John Murphy z American
Society of Health System Pharmacists, Dr.
Sabine Kubbel zo Svetovej zdravotníckej
organizácie, či členovia Konzulátu Kráľov
skej farmaceutickej spoločnosti Velkej Bri
tánie prezentovali nové projekty a progra
my pripravované v rámci rezortu farmácie.
Napríklad v podmienkach Veľkej Británie
sa nová myšlienka kampane T h e pharma
cists prescribing" oficiálne uzákoní v prie
behu najbližších 1 alebo 2 rokov vďaka
propagačnej, organizačnej a sponzorskej
záštite Kráľovskej farmaceutickej spoloč
nosti Velkej Británie, ktorá sa považuje za
priekopníka v legalizácii predpisovania lie
kov farmaceutmi. Osobne považujem tento
krok za dôrazný apel k začatiu živej disku
sie o možnosti adaptácie a realizácie tejto
myšlienky aj na Slovensku.
Workshopy a mítingy boli zamerané na
otázky klinickej praxe, informačných kam
paní pre verejnosť o správnych návykoch
pri liečbe špecifickými terapeutikami (napr.
správna inhalačná technika pri astme),
0 príznakoch tzv. akútnych civilizačných
ochorení, ich úspešnej prevencii a diagnostikácii. Všetky informácie sprostredko
vali zástupcovia z klinickej praxe a boli
rozdelené na jednotlivé špecifikované sek
cie ako napr: zdravie mužov, zdravie žien,
astma, úrazová politika vo farmácii, zdravie
detí, drogy v športe, polyfarmácia, kardiovasculárne, gastrointestinálne, reumatologické ochorenia.
Clinical skills event je jeden z najnovších
projektov IPSF a je priamo odvodený od
projektu American Society of Health Sys
tem Pharmacists, v ktorom študenti pracu
jú v pároch alebo jednotlivo na zadaných
klinických prípadoch. Ide o simultánnu
súťaž v aplikácii získaných teoretických po
znatkov do klinickej praxe, t.zn. odporuče
nie plánu medikamentóznej liečby, identifi
kácia chorobopisu na základe indikovanej
terapeutickej liečby, rozpoznanie možných
kontraindikácií, spôsob prístupu k pacien
tovi. Výsledky jednotlivcov môžu byť pre
zentované ústne alebo písomnou formou.
1 v podmienkach Slovenska je možné po
važovať tento projekt za potenciálny spô
sob získania potrebnej praxe.
Majestátnost' a monumentálnosť celého
kongresu bola dôstojne korunovaná 50. vý
ročným víkendom, keď sa na recepcii zišli
všetci účastníci kongresov za uplynulé pol
storočie a spoločne si zaspomínali na prvé
začiatky IPSF. Autentickosť tohto okamihu
umocnila výstava rôznych spomienkových
predmetov, kongresových fotografií, ktoré
boli vydražené na aukcii ako príspevok do
Rozvojového fondu IPSF na podporu účas
ti rozvojových krajín na kongresoch a hlav
ne osobné výpovede účastníkov jednotli
vých kongresov. Pre nás, ako nastupujúcu
novú generáciu farmaceutov, to bola veľ
mi stimulujúca a pozitívna skúsenosť k pre

hĺbeniu medzikultúrnej spolupráce, ako
i k odbúraniu akýchkoľvek spoločenských,
sociálnych, politických či ekonomických
bariér.
Kongres po odbornej i spoločenskej
stránke splnil svoj účel - naznačil nové tren
dy smerovania vývoja farmácie a poslanie
nás, ako novej generácie profesionálov
zaisťujúcej zdravie obyvateľstva v novom
tisícročí.
Otázka realizácie a aplikácie týchto tren
dov bude však závisieť:
- od samotnej aktivity a záujmu študentov
farmácie inkorporovať sa do procesu globalizácie vo farmácii,
- od úrovne koordinácie a podpory realizá
cie nových projektov akademickou ob
cou (univerzita, farmaceutická fakulta,
Centrum pre postgraduálne vzdelávanie
vo farmácii...)
- od záujmu a osobnej angažovanosti od
borných farmaceutických inštitúcií (zá
stupcovia farmaceutickej divízie MZ SR.
Slovenskej lekárnickej komory, Farma
ceutickej spoločnosti, Spolku farmaceu
tov, farmaceutických firiem a jednotlivých
regionálnych združení...)
Napriek súčasnej kríze v zdravotníctve je
potrebné si uvedomiť, že kontakt s celo
svetovým trendom je podmienkou a záru
kou na ceste k progresívnemu vývoju
farmácie na Slovensku. Chcela by som
preto apelovať na všetkých zaintereso
vaných, aby sa táto správa stala výzvou
k spolupráci, ako i predmetom živej disku
sie. čím by sme mohli prispieť k reforme
nášho zdravotníctva.
Na záver by som chcela poďakovať vede
niu fakulty za zabezpečenie propagačných
materiálov a publikácií, Slovenskému spol
ku študentov farmácie za finančný prínos
ako i jednotlivým zainteresovaným farma
ceutickým firmám za ich podporu pri repiezentácii Slovenska na tomto význam
nom podujatí.
Gabriela Macháčková, 2. roč. FAF UK
e mail: machackova@pobox sk
mobil: 0905 589 860 fax: 07/55561689
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Dokumenty

MEDZINÁRODNÝ DOHOVOR 0 UZNÁVANÍ KVALIFIKÁCIÍ
Rok 1999 bol bohatý na medzinárodnú legislatívnu čin
nosť v oblasti európskeho vysokého školstva. Nielen jú
nové prijatie Bolonskej deklarácie, ale aj nadobudnutie
platnosti spoločného Dohovoru Rady Európy a UNESCO
o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského
vzdelávania v európskom regióne, má pre slovenské vyso
ké školstvo zásadný význam.
Návrh vypracovať spoločný dohovor Rady Európy a UNESCO o uzná
vaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania vznikol už
v roku 1992. Úsilie odborníkov zamerané na prípravu tohto legislatívneho
dokumentu bolo korunované úspechom na tzv. diplomatickej konferencii
v Lisabone dňa 11. 4. 1997, kde ho s výhradou ratifikácie alebo iného
schválenia podpísalo 27 štátov, vrátane Slovenskej republiky. Medziča
som sa počet smatárov dohovoru zvýšil na 37
Dohovor nadobudol platnosť 1. februára 1999, v Slovenskej republike
dňom 1. septembra 1999.
Podľa tohto dohovoru majú žiadatelia o uznanie svojich zahraničných
diplomov, ak ide o kvalifikácie nadobudnuté na štátom uznaných stred
ných a vysokých školách, nárok na spravodlivé posúdenie svojich kva
lifikácií v primeranom čase Uznanie môže byť zamietnuté iba vtedy,
ked existujú zásadné rozdiely medzi zahraničnou kvalifikáciou a kvalifiká
ciou nadobudnutou v hostiteľskom štáte. Každé zamietnutie sa však musí
zdôvodniť.
Napriek tomu, že dohovor sa týka iba tzv. akademického uznania, tj.
uznania na účely pokračovania v štúdiu, jeho zámerom je uľahčiť a| pro
ces uznávania v súvislosti so zamestnávaním. Platí to hlavne pre kraimy,
v ktorých sa nerozlišuje akademické a profesijné uznávanie zahraničných
kvalifikácií, resp. pre krajiny, v ktorých je akademické uznanie predpokla
dom uznania na účely budúceho zamestnania (výkonu povolania).
Na základe realizácie dohovoru možno očakávať, že sa zefektivni
a sprehľadní proces uznávania dokladov o vzdelaní nielen v európskom
regióne, keďže jeho signatármi sú napr. i také štáty ako USA, Kanada
a Izrael - a že sa už v blízkej budúcnosti výrazne zlepšia aj podmienky
akademickej a pracovnej mobility občanov Slovenskej republiky.
Pre informovanost akademickej obce UK prinášame plný text tých
časti Dohovoru, ktoré sa bezprostredne týkajú vysokoškolského
štúdia.
Cast V.

Uznávanie častí štúdia
Článok V. 1
Každá zmluvná strana uznáva časti štúdia ukončené v rámci študijného
programu v inej zmluvnej strane. Toto uznanie zahŕňa časti štúdia, ktoré
sú zamerané na absolvovanie študijného programu v zmluvnej strane,
v ktorej sa žiada o uznanie, pokiaľ sa nepreukážu podstatné rozdiely me
dzi časťami štúdia absolvovaného v inej zmluvnej strane a časťou štu
dijného programu, ktorú by mali nahradiť v zmluvnej strane, v ktorej sa
žiada o uznanie.
Článok V.2
Podobne pre zmluvnú stranu postačí, ak umožní držiteľovi kvalifikácie
priznanej v jednej zo zmluvných strán na |eho vlastnú žiadosť získať po
súdenie svojej kvalifikácie a na také prípady sa vzťahujú mutatis mutandis
ustanovenia článku V.l.
Článok V.3
Každá zmluvná strana osobitne uľahčí uznanie časti štúdia, ak:
a) už bola uzavretá dohoda medzi vysokou školou alebo kompetent
ným orgánom zodpovedným za príslušnú časť štúdia na jednej strane
a vysokou školou alebo kompetentným orgánom zodpovedným za uzná
vanie na strane druhej, a ak
b) vysoká škola, kde bola absolvovaná časť štúdia, vydala vysvedčenie
alebo výpis skúšok a zápočtov, ktoré potvrdzujú, že študent úspešne spl
nil požiadavky stanovené pre spomínanú časť štúdia.
Časť VI.

Uznávanie vysokoškolských kvalifikácií

Článok VI.2
Podobne pre zmluvnú stranu postačí, ak umožní držiteľovi kvalifikácie
priznanej v jednej zo zmluvných strán na jeho vlastnú žiadosť získať po
súdenie svojej kvalifikácie, a na také prípady sa vzťahujú mutatis mutan
dis ustanovenia článku VI. 1.
Článok VI.3
Uznanie vysokoškolskej kvalifikácie v zmluvnej strane priznanej v inej
zmluvnej strane má jeden alebo oba z týchto dôsledkov
a) prístup k ďalšiemu vysokoškolskému štúdiu, vrátane skúšok a/alebo
prípravy na doktorát, na základe tých istých podmienok, aké sa vzťahujú
na držiteľov kvalifikácií v zmluvnej strane, v ktorej sa žiada o uznanie
b) používanie akademického titulu v súlade so zákonmi a nariadeniami
zmluvnej strany, alebo zákonodarstva zmluvnei strany, v ktorej sa žiada
o uznanie.
Okrem toho. uznanie v súlade so zákonmi a nariadeniami alebo s juris
dikciou zmluvnei strany, v ktorej sa žiada o uznanie, môže uľahčiť prístup
na pracovný trh.
Článok VI 4
Posúdenie vysokoškolskej kvalifikácie v zmluvnei strane priznanej dru
hou zmluvnou stranou môže mať formu
a) rady pre všeobecné účely zamestnania,
b) rady pre vzdelávacie inštitúcie pre účely prijatia do |в| programov.
c) rady pre každý iný orgán kompetentný vo veciach uznávania
Článok VI. 5
Každá zmluvná strana môže podmienit uznanie vysokoškolských kvali
fikácií vydaných zahraničnými vzdelávacími inštitúciami, ktoré pôsobia na
jej území splnením osobitných vnútroštátnych právnych podmienok ale
bo osobitných zmlúv, ktoré uzatvorila so zmluvnou stranou pôvodu ta
kýchto inštitúcií

Aká je u nás súčasná situácia
v oblasti uznávania kvalifikácii?
V súvislosti s platnostou Dohovoru (daiej len Dohovor) o uznávam Kva
lifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania v európskom regióne
treba zdôrazniť, že v Slovenskej republike rozhodnutia o uznaní časti
štúdia a vysokoškolských kvalifikácií stále podliehajú nostrifikácii,
čo rieši v § 25 zákon o vysokých školách č, 172/1990 v platnom znení
a následne vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej
republiky č. 141/1991 o nostrifikácii diplomov a iných dokladov o štúdiu
na zahraničných vysokých školách.
V zmysle týchto dokumentov uznávanie diplomov, prípadne iných do
kladov o štúdiu, je v plnej komp>etencii vysokej školy, na ktorej sú rovna
ké alebo podobné študijné alebo vedné (umelecké) odbory. V sporných
prípadoch, alebo ak v Slovenskei republike takej vysokej školy met, roz
hoduje ministerstvo školstva.
Nenostrifikujú sa doklady o štúdiu vydané zahraničnou vysokou školou
štátu, s ktorým Slovenská republika uzavrela medzinárodnú zmluvu
o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní. Slovenská re
publika má uzavreté takéto dohody s Bulharskom, Českou republikou,
Indiou, Irakom, Maďarskom, Mongolskom, Rumunskom, Poľskom
a patria sem aj nástupnícke štáty bývalej Federatívnej republiky Juhoslá
vie a nástupnícke štáty bývalého ZSSR.
V súvislosti s prijatím Dohovoru treba konštatoval, že citovaná vyhláš
ka č. 141/1991 už nie je v súlade s duchom tohto Dohovoru, hoci aj dote
raz žiadateľ o nostrifikáciu svojho dokladu o vzdelaní nadobudnutého na
zahraničnej vysokej škole mal právo na jeho spravodlivé posúdenie
v primeranom čase. Vyhláška však neumožňuje žiadateľovi, aby sa proti
rozhodnutiu kompetentného orgánu na uznávanie dokladov odvolal (čl
III. 5 Dohovoru). Vyhláška je komplikovaná aj vo vzťahu k ods. 2, čl. III. 3
Dohovoru, podľa ktorého 'zodpovednosť za poskytnutie náležitých intor
mácií nesie predovšetkým žiadateľ, ktorý poskytne také informácie
s dobrým úmyslom'. A to preto, že vyžaduje od žiadateľa overovanie pra
vostí podpisov a odtlačkov pečiatok na origináloch dokladov minister
stvom zahraničných vecí štátu, v ktorom má sídlo vysoká škola, ktorá
doklad vydala (legalizácia dokladu), a zastupiteľským úradom Slovenskej
republiky v tomto štáte (superlegalizácia dokladu)
Bude preto potrebné, aby autori nového vysokoškolského zákona ve
novali pozornosť aj týmto otázkam.

Článok VI. 1
Pokiaľ ide o uznanie vedomostí a zručností potvrdených vysokoškol
skou kvalifikáciou, každá zmluvná strana uznáva vysokoškolské kvalifiká
cie získané v inej zmluvnej strane, pokiaľ sa nepreukáže podstatný roz
diel medzi kvalifikáciou, o uznanie ktorej sa žiada a príslušnou kvalifiká
ciou v zmluvnej strane, v ktorej sa žiada o uznanie kvalifikácie.
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RNDr. M. Holická,
vedúca Pedagogického oddelenia RUK
(Dohovor o uznáváni kvalifikácii týkajúcich sa vysokoškolského vzdelá
vania v európskom regióne, Ústav informácii a prognóz školstva, Stredis
ко pre ekvivalenciu dokladov, Bratislava 1999)

N a v l n á c h internetu
V posledných týždňoch ste si mohli na domovskej www stránke JLF UK v Martine 'nalistovať pod heslom Študijná dokumentácia
zaujímavý program Dr. Diagnóza. O čom je a ako funguje sa redaktori časopisu martinských medikov Omphaius martinensis spýtali
priamo jeho autora doc. MUDr. Dušana Mešká, CSc.

Motto databázy: "Kolko je autorov, tolko
je názorov. Kolko informácií ovládaš, tolkokrát si človekom"
Pred pár týždňami v zahraničí som si
uvedomil, diskutujúc s kolegami prakticky
z celého sveta, že si možno nemusíme
"rozumieť" do absolútnych detailov v názo
roch o "správnosti" pedagogického proce
su, či komplexnej starostlivosti o pacienta.
K čomu som ale dospel práve tam, a nezvratne, bolo úžasné poznanie, že to, čo
nás spája veľmi intímne, bez ohľadu na to,
k akej profesii patríme, bez ohľadu na to,
z ktorého miesta našej modrej planéty po
chádzame (alebo kde sa práve nachádza
me), je transfer informácií. Je zaujímavé
a úchvatné, že tam si rozumieme 24 hodín
denne. Inými slovami, ten mladý muž
(B.G.) mal v osude "namiešanú" takú zosta
vu génov, výsledkom činnosti ktorých sa
infikovala celá zemeguľa. Nemám rád
"unifikáciu", ale v tomto prípade a v jeho
podaní mi neostáva, len to s úctou rešpek
tovať.
Nosím v hlave niekolko nápadov, a jed
ným z nich je aj "DrDiagnóza". Program
som sa rozhodol vypracovať najmä pre
študentov ako databázu informácií, ktoré

. Diagnóza
sú stručné a jasné. Nemôžu byť vyčerpáva
júce a určite si nenárokujú byť definitívne
a jedine správne. Nenahrádzajú učebnice,
môžu byť len a len ich doplnkom. Je to
akási rastúca encyklopédia existujúcich in
formácií v oblasti medicíny, pochádzajúca
z medicínskych zdrojov celého sveta. V sú
časnosti sa nachádza časovo niekde v no
vorodeneckom období. Zahrňuje oblasti diagnóza, diferenciálna diagnostika, labo
ratórne metódy a parametre, liečebné
postupy a metódy, príznaky, rôzne symp
tómy a vyšetrovacie postupy a metódy.
Napr. v oblasti "Rôzne" pod písmenom "С"
je uvedený "Chorobopis virtuálny", ktorý
je akousi reminiscenciou na jednu z mo
jich prvých učebných pomôcok (vzorový
chorobopis, ktorý sme poskytovali štu
dentom a snáď sa ešte v nejakej forme
udržal medzi študentami dodnes) ešte
z roku 1983.

Expresnosť v dodávaní článkov
zo zahraničných časopisov

prostredníctvom databázy JASON
Univerzitná knižnica v Bratislave ponúka širokej odbornej verejnosti využívanie
systému elektronického zasielania článkov zo zahraničných časopisov nazývaného
JASON (Journal Articles Sent on Demand), ktorý poskytuje možnosť dodania poža
dovaného článku v elektronickej forme z viac ako 80 tisíc titulov časopisov z rozlič
ných vedných odborov, a to spravidla do 48 hodín.
Systém JASON vyvinuli v Univerzitnej
knižnici v Bielefelde a v Univerzitnej knižni
ci v Dortmunde. Univerzitná knižnica v Bra
tislave je koordinačným pracoviskom tohto
systému na Slovensku. Aj v roku 2000
možno využívať systém JASON bezplatne.
Podmienky využívania systému
JASON:
1. Ak je záujemca pracovníkom organizá
cie, ktorá je napojená na internet, musí or
ganizácia uzatvoriť dohodu o využívaní
systému JASON s Univerzitnou knižnicou
v Bratislave. Táto dohoda upresňuje pod
mienky využívania systému.

2. Ak je záujemca pracovníkom organizá
cie, ktorá nie je napojená na internet, ďal
šie informácie poskytne Univerzitná knižni
ca v Bratislave.
3. Ostatní záujemcovia sa môžu s požia
davkami na túto službu obrátiť na najbližšiu
knižnicu v regióne, ktorá
- ak je napojená na internet - musí na vy
užívanie tohto systému uzatvoriť do
hodu s Univerzitnou knižnicou v Brati
slave,
- ak táto knižnica nevyužíva internet, mô
že objednať článok klasickou formou
prostredníctvom medziknižničnej výpo-

Databáza je voľne prístupná z domovskej
stránky našej fakulty, zatiaľ je len v sloven
skej verzii. Je robená formou hesiel, ku
každému heslu je uvedený literárny, prí
padne iný zdroj. Zatiaľ databáza nie je
veľmi obsiahla, týždenne do nej pribúda
20-50 hesiel. K 30. 11. 1999 v nej bolo uve
dených viac ako 220 hesiel. Heslá chystám
vo Wörde 97 a následne ich konvertujem
do FrontPage-u do podoby, v akej máte
možnosť heslá vidieť na obrazovke počíta
ča. Profesionálnu prácu vykonáva p. Ing.
Cingel. V určitej fáze predpokladám, že
jednotlivé heslá databázy sa budú dopĺňať
viaczdrojovo a tým vznikne komplexnejší
názor naň.
A na záver to najpodstatnejšie - Cesta:
http: //www.jfmed.uniba.sk / Študijná
dokumentácia / DrDiagnóza / Oblasť /
Požadované počiatočné písmeno hesla /
odoslať.
V databáze je možné vyhľadávať heslá aj
formou napísania minimálne 3 písmen
(časť slova) a odoslať.
Doc. MUDr. Dušan Meško, CSc.
(Omphaius martinensis.
december 1999)

žičnej služby v Univerzitnej knižnici v Bra
tislave.
Bližšie informácie poskytne oddelenie
medziknižničnej výpožičnej služby (MVS):
Univerzitná knižnica
Michalská 1,
814 17 Bratislava
www.ulib.sk
e-mail: mvs@ulib.sk
tel: 07/5443 4981

Študenti
domovákom
Len v priebehu zopár dní - od 6. do
12. decembra - zozbieralo občianske
združenie Za matku Zem na Prírodove
deckej fakulte UK v Bratislave úctyhodné
množstvo vianočných darčekov pre deti
z detských domovov. Študenti pnniesu
veía hračiek, spoločenských hier a kni
žiek. z ktorých sa budu tešit deti z do
movov v Bernolákove a na Železnej stud
ničke v Bratislave.

NAŠA UNIVERZITA spravodaj Univerzity Komenského v Bratislave • Vydáva Univerzita Komenského • Adresa Šafárikovo n i m í 6, 818 06 Bratislava • Tel: 59 24 4 i 11 •
http //www.uniba SK, položka Rektorát UK • Predseda redakínej rady doc JUDr Peter Kresák, CSc . protektor UK. Členovia RNDr Martin Belluí MFF UK doc MUDr Manan
Bernadič, CSc , LF UK, doc. ThOr. Juraj Bándy. EBF UK. ThLic Jozet JanSovií, RKCMBF UK, PhDt. Anna Bujnova, CSc . FM UK. doc PaedDr Roman Moravec CSc FTVŠ UK,
doc PhDr. Peter Ondle|kovič, PDF UK. JUDr Daniela Gregušová. CSc., PRAF UK, prot. MUDr Štefan Straka, DrSc JLF UK, doc RNDr Lubom« T o m a n a CSc PRIF UK.
doc, RNDr. Aladár Volent. CSc,, FAF UK, prof, PhOr, Pavol Žigo, CSc., FIF UK • Zodp r Mgr Jiřino Hinnerová • Grafická úprava: Darina Foldešova • Tlač: Polygrafické stredisko UK •
Uzávierka 1 každého mesiaca
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P
Ako to vnímam
Eva Fuchsbergerová
Byť ako zamrznuly strom,
pustý a prázdny
opustený na zľadovatenej
ceste,
kade uniká civilizácia.
Opustiť realitu a ponoriť sa
do ticha
nie do tmy, ale ticha
tam, kde počuť praskol
zamrznutej vetvičky
tam, kde nešumia koruny
stromov,
len hučia vo vire vetra
zamrznuté haluze.
ľočuť škrekot čiernych
vtákov a piť,
veľa piť, piť, piť
úplne vycicať miazgu
stromov,
sekerou rozťal'ich
zamrznuté srdcia.
Hľadať svoj „životný
príbeh "
a ostať človekom.
Veľa nehovoriť, nepísať, ale
žiť, byť, prežívať.
Lebo moje prežívanie nie je
tvojim,
tak ako jeho cesty nie sú
našimi myšlienkami.
Bojujem.
Zamrznutými päsťami
rozbíjam pokreslené sklá,
ornamenty rozbijem
zakázaným úderom.
Šialenstvo?
Nevnímam, mám tušenie
bezcitovosli,
a predsa...
Kráľovstvo nie je za
tamtými sklami!
Je inde!
Ale kde?
Otáznik pôsobí komicky až
absurdne.
Tak predsa... večné otázky
brzdia prežívanie.

kých štyroch stranách sveta."
Ľudia sa zo strachu pred kon
com bytia kajali, aby neboli
zatratení. Svetské statky odo
vzdávali cirkvi a hľadali spásu
medzi múrmi kláštorov.
Proroctvo sa nenaplnilo, Zem
sa neprestala krútiť. Hoci, satan
predsa len vyšiel z temnôt na
svetlo.
Škriatok zla sa na dne ľudskej
duše ukrýva odnepamäti. Za
halený do plášťa pudu sebazá
chovy nás naučil zabíjať. Ako
satan sa krvou podpísal v 12.
storočí v Číne, keď bol vyrobený
pušný prach. Okolo roku 1350
ho zahliadli v Európe, ako roz
širuje ručné strelné zbrane.
R. 1492 odtiahol na chviľu do
Ameriky, aby zničil kultúru Aztékov a Mayov. V 16. storočí za
čal brániť šíreniu pokrokových
vedeckých myšlienok v podobe
inkvizičných procesov. R. 1687
zboril delovou guľou dvetisíc
ročný historický skvost - chrám
bohyne Atény na Akropole.

PEROM

Koncom 18. storočia diktoval
expanzívnu politiku Kataríne II.
v cárskom Rusku a v Európe po
máhal Napoleonovi uskutočňo
vať sen o francúzskom cisár
stve. Svoju skutočne diabolskú
tvár ale ukazuje až ostatné dve
storočia - svet premenil na jedno
veľké bitevné pole. Smrť vo veľ
kom začal rozsievať r. 1867 vy
nálezom dynamitu. V prvej sve
tovej vojne sa objavil tank. Na
sklonku tej druhej zahalil Ja
ponsko atómový hríb. Jeho ska
zu sa v čase tzv. studenej vojny
podarilo r. 1952 zdokonaliť vý
robou vodíkovej bomby.
K vojenským zbraniam pribud
la aj biologická hrozba - AIDS,
ktorá na verejnosť prenikla r.
1985 spolu so smrťou herca R.
Hudsona.Akeďsar. 1989 zdalo,
že ľudstvo konečne dostalo ro
zum, zjavil sa satan v novom
převleku, v podobe medzinárod
ného terorizmu.
Pred pár dňami sa Zem opäť
raz zmenila na obrovsky ohňo-

Milénium vašimi očami
Milénium - pre niekoho iba zopár núl navyše, pre iného
čas predsavzatí, radikálnych zmien. A k o to vidíme my, ktorí
sa c h y s t á m e p r i s p ô s o b i ť s i to n o v é tisícročie v l a s t n ý m
p o t r e b á m , my, k t o r i p r e b e r á m e z o d p o v e d n o s ť o d pre
došlej generácie a stávame sa tvorcami vlastného osudu?
Študentom Univerzity Komenského sme sa preto položili
tri otázky:
Čo j e prínosom druhého tisícročia?
A k á j e najhoršia stránka druhého tisícročia?
A k é by malo byť motto tretieho tisícročia?
Š t u d e n t k a f i l o z o f i e a ne
meckého j a z y k a :
1. Podľa mňa obrat v oblasti
politiky, všeobecná demokrati
zácia (aj v SR) je pozitívnou
zmenou našich čias.
2. Škoda, že predsudky ľudí a
ich neschopnosť povzniesť sa
nad istými vecami ostali a spre
vádzajú nás naďalej.
3. H e s l o m n o v é h o t i 
sícročia by mala byť toleran
cia v náboženstve, v politike,
v národnostných otázkach.
Študentka práva:
1. Napriek civilizácii, ktorá by
sa nie vždy dala nazvať klad
nou, ostal človek človekom,
zachoval si svoju prapodstatu
a to, čo je v ňom ľudské.
2. Negatívny jav je, že sa ľudia
navzájom odcudzili a strácajú
mnohokrát zmysel života.
3. Nestačí iba hovoriť o tom,
čo by sa malo spraviť... V bu
d ú c n o s t i s a z a r i a ď m e tak,
aby s m e p o d ľ a t o h o aj ko
nali.

Študent histórie:
1. Pozitívnym výdobytkom náš
ho tisícročia je technický pokrok,
ktorý umožnil vstup človeka do
kozmu, zjednodušil prácu a život
ľudí vynálezmi a umožnil komu
nikáciu medzi vzdialenými konti
nentálni. Telefonujeme za oceán,
dozvedáme sa dôležité informá
cie pomocou elektronických mé
dií a napríklad nepotrebujeme
osemdesiat dní na cestu okolo
zeme.
Jedným slovom náš svet sa
stal otvoreným.
2. Tento pokrok však poznačil
naše životy aj záporne. Vznikol
skleníkový efekt. Vedecko-techmcký vývoj zrodil aj také nepo
darky ako atómové bomby či
chemické zbrane. Ťažko pove
dať, či ľudstvo napreduje, alebo
sa rúti do záhuby.
3. Základné etické normy
a m o r á l n e h o d n o t y by s a
mali brať väčšmi do úvahy a
každý by mal zvážiť svoje či
ny - či prospievajú jeho oko
liu alebo nie.

stroj. Našťastie, tentokrát ho ne
spôsobili zbrane. Tie na okamih
stíchli. V nemom úžase som po
zorovala tú ilúziu ľudskej doko
nalosti na oblohe Znovu som
bola dieťaťom, ktorému pred
spanim čítavali rozprávky, nežne
hladili po vlasoch a fúkali mu
rozbité kolená. V duchu som si
priala, aby aj deti tretieho ti
sícročia prichádzali na svet
prirodzene z lona svojich matiek
Aby vedeli, ako chuti materské
mlieko, rodičovské pohladenie i
prvý bozk Aby si mohli pohladiť
kozliatko, jahmatko i teliatko, aby
sa smeli maznať s mačiatkom či
psíkom a zajazdiť si na koni Aby
gorily, tigre, veľryby a kamzíky
nepoznali už iba z kníh a filmov
Aby sa nemuseli báť slnečných
lúčov, cítili chlad čerstvo napa
daného snehu a vôňu horiaceho
dreva v kozube Aby aj oni mohli
byť hrdi na to. že patria k druhu,
ktorý si hovori ČLOVEK
Katarína Kapustová

Študentka anglického a
ruského jazyka:
1 Umenie je dôkazom, že člo
vek prevyšuje svoju impulzívnu
a pudovú stránku povahy tak,
že tvorí. Využíva svoj rozum ne
zištne, iba pre krásu. Pre mňa je
najdôležitejšia Beethovenova IX.
symfónia (óda na radosť). Od
zrkadľuje sa v nej genialita ľud
ského myslenia. Vždy mi pripo
mína, že človek je schopný
všetkého. ( Beethoven ju napísal
hluchý.) Všetko je na dosah
ruky, ak chceme.
2. Najhoršie, čo nám druhé ti
sícročie dalo do vienka, sú civi
lizačné choroby, AIDS, zhubné
nádory Naše deti sa nerodia do
zdravého sveta, a to ma zarmu
cuje.
3. Dúfam, že b u d ú ľ u d i a ,
ktori sa pozastavia a poroz
m ý š ľ a j ú nad n a š í m spoloč
n ý m ž i v o t o m . Že h o n b a za
kariérou, nenaplnené ambí
cie, či stres neovládnu našu
podstatu. Mojou túžbou
ostáva, aby vždy e x i s t o v a l i
taki ľudia ako napríklad
slávny maliar na Tahiti G a u g u i n , ktorý v z d a j ú c sa
s v o j e j prospešnej bankár
skej činnosti, ž i l medzi do
m o r o d c a m i v c h u d o b e , ale
v absolútnej slobode a tvoril
nesmrteľné diela. Práve tie
dokazujú, že sme niečo viac
ako hlúčik mäsa a kosti.
Pripravila V. Schmiedtová

Túto stranu pripravili študenti 2. ročníka Katedry žurnalistiky FiF UK pod vedením Viktórie Schmiedtovej

