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Predseda českej akadémie vied Rudolf Zahradník čestným doktorom UK
"Co pokladám za dary Boží? Je to touha po poznání,
jež hraje v životě všech vnímavých velikou roli. U batatelů, humanistů a přírodovědců je to podmínka nutná
pro veškerou činnost. S tím se snoubí i druhý z darů,
totiž to, že lidská bytost je daná superpozicí rozumu
a citu. Obojího je naléhavě třeba. Jsou-li tyto složky
v harmonii, nehrozí • v souvislosti s vědou - etické
problémy. Za třetí z darů božích pokládám přátelství,
nad něž stavím máloco. Snad smím říci, že přátelství
ve vědě je velice vzrušující forma přátelství. Přátelství
s mými slovenskými kolegy, trvající desetiletí, přispělo
půvabu mého života nevšedním způsobem."

I

(Zo slávnostného prejavu prof. R. Zahradníka)

Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady Univerzity
Komenského rozšírenej o vedecké rady fakúlt UK bola
dňa 18. apríla 2000 v Aule UK udelená čestná vedecká
hodnosť doctor honoris causa prof. Ing. Rudolfovi Zahrad
níkovi, DrSc., predsedovi Akademie vied Českej republiky.
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Profesor Rudolf Zahradník - spoluzakladatel slovenskej teoretickej chémie
Univerzita K o m e n s k é h o udeľuje najvyššie čestné aka
demické ohodnotenie osobnostiam, ktoré v ý z n a m n o u
m i e r o u prispeli r o z v o j u poznania, vzdelania, kultúry, de
m o k r a c i e a v š e ľ u d s k ý c h h o d n ô t a o s o b n e s a pričinili
o rozvoj poznania a pokroku aj na Slovensku.
Na akademickej slávnosti v A u l e U K konanej na počest
prof . R . Z a h r a d n í k a t a k U n i v e r z i t a K o m e n s k é h o u d e l e n í m
č e s t n e j v e d e c k e j h o d n o s t i doctor honoris
causa v z d a l a
poctu vedcovi, spoluzakladateľovi slovenskej teoretickej
chémie, ktorý o s o b n e prispel k výchove generácií sloven
s k ý c h teoretických a kvantových chemikov a pomáhal
f o r m o v a ť i c h v e d e c k ý profil. N á v r h na udelenie tohto
č e s t n é h o t i t u l u p r o f . R . Z a h r a d n í k o v i p o d a l a V e d e c k á ra
d a P R I F U K a s c h v á l i l a V e d e c k á r a d a U K v a p r í l i t.r.

'Pre Univerzitu Komenského i pre mňa osobne je cťou, že dnes
môžeme vyznamenat' brilantnú vedeckú osobnosť, vedeckú autori
tu, ktorá svojimi odbornými i ľudskými kvalitami presiahla hranice
štátu a prispela k vytvoreniu pozitívneho
obrazu svojej krajiny.
Osobnosť, ktorej význam nepramení len z jej vedeckej práce či
z udelenia mnohých vedeckých a akademických ocenení, ale kto
rej autoritu potvrdila aj široká domáca verejnosť, keď si priala jej
nomináciu na prezidenta republiky. Je to jav výnimočný zvlášť v prí
pade vedca z oblasti prírodných vied, no o to viac sugestívny a pre
hrdosť a prestíž vedeckej obce nesmierne povzbudzujúci.
Takú
osobnost možno krajine úprimne závidieť. Karel Čapek by povedal,
že je to pre ňu Boží dar. ' p o v e d a l v ú v o d e slávnostného príhovo
r u rektor U K prof. D e v í n s k y . Z á r o v e ň v y z d v i h o l hierarchiu h o d
nôt v o s o b n o m a p r o f e s i o n á l n o m živote prof. Zahradníka, k e ď
pocity spolupatričnosti k tejto časti strednej E u r ó p y m u nedovo
lili v minulosti opustiť krajinu a a j v č a s o c h politického útlaku b o l
p r e č e s k ý c h a s l o v e n s k ý c h v e d c o v príkladom nescudzíteľnosti
h o d n ô t s l o b o d y a d e m o k r a c i e . T ý m , ž e celý s v o j život prof.
Z a h r a d n í k zasvätil č e s k e j a s l o v e n s k e j v e d e a v y n i k a j ú c o j u repre
zentoval i v z a h r a n i č í a j e h o m r a v n é ideály s a stali v z o r o m
pre m l a d ú v e d e c k ú generáciu, s a nezmazateľne zapísal d o histó
rie v e d y v o b o c h krajinách a p r á v o m m u prináleží čestná vedec
k á hodnosť doctor honoris causa Univerzity K o m e n s k é h o v Brati
slave.

V p o p o l u d ň a j š í c h h o d i n á c h predniesol prof. R. Zahradník
n a P R I F U K p r e d n á š k u n a t é m u C h é m i a pre radosť v ro
k u 2000.

Prof. Ing. Rudolf ZAHRADNÍK, DrSc. sa narodil 20 októbra 192в
v Bratislave Vyštudoval VŠCHT v Prahe (1952) a obhájil kandidátsku
dizertačnú prácu (1956). V rokoch 1952 až 1961 sa zaoberal súvislos
ťami medzi molekulovou štruktúrou a biologickou účinnosťou v Ústave
hygieny práce a chorôb z povolania. Od roku 1961 viedol v Ústave
fyzikálnej chémie ČSAV oddelenie aplikovanej kvantovej chémie
V roku 1959 začal prednášať na Prírodovedeckej fakulte Univerzity
Karlovej v Prahe a v roku 1991 sa stal jej profesorom V roku 1968
obhájil doktorskú dizertačnú prácu (DrSc) Od roku 1975 prednášal
na V&CHT v Prahe
V rokoch 1965 až 1997 prednášal ako hosťujúci profesor na univer
zitách vo Wůrzburgu. Darmstadte. Gronmgene, Giesene. Bazilej/.
Erlagene a Lipsku, dalej na univerzitách v Japonsku, v USA. na Um
versity of Texas v Austine a na Vanderbilt University v Nashville a ab
solvoval niekoľko prednáškových ciest na univeuitách v Európu
a v USA V roku 1970 ziskal Senior Fellowships NSF a v roku 1977
prednášal na japonských univerzitách ako host NFPS. predniesol celý
rad pozvaných prednášok na kongresoch a niekoľko špeciálnych
prednášok v Holandsku, v Švédsku, v Nórsku a v USA Bol alebo je
členom redakčných rád deviatich chemických i kvantovo chemických
časopisov V roku 1982 bol zvolený za člena prestitnej Internationa:
Academy of Quantum Molecular Sciences Má spolu 21 ocenení
rôznych univerzit, z toho 6 čestných doktorátov, je čestným členom
Švajčiarskej chemickej spoločnosti, členom Európskej akademie
umeni, vied a literatúry v Parlti, členom Európskej akadémie environ
mentálnych záležitosti, členom Európskej akadémie vied a umení
v Salzburgu, dopisujúcim členom Chorvátskej akadémie vied a nosíte
ľom ďalších ocenení
Prof R Zahradník publikoval so spolupracovníkmi okolo 350 vedec
kých prác. niekoľko skript a de v ar monografii Práce sa týkali hlavne
teórie molekulových orbitalov. teórie reaktivity, slabých medzimoioku
iových interakcii a molekulovej spektroskopie Ut /oho skoré věr e
o použiti teórie MO v súvislosti s predpoveďou sfarbenia -ito- vrata
ne ich priemyslových aplikácii, boh priekopnícke
Jeho trvalou
"láskou" je chemická reaktivita a katalýza odpovede na úlohu 'urobit
zakázané reakcie dovolenými" Teraz sú to na/ma medzimolekulové
interakcie a ich dopad na biologické problémy Patu medzi p . /ch
ktorí upozornili na nutnosť zahrnutia entropie v oblasti medzimoiekuio
vých interakcii, a teda aj na úlohu teploty • dovtedy sa táto probler-1
tika skúmala metódami kvantovej chém:e na izolovaných mov* . i h
a ich malých klastroch. uvažovalo sa takmer výlučne o interakčnej
energií. Dosah jeho diela sa zďaleka neobmedzuje iba na chémiu
zasahuje aj do biológie, napr. prostredníctvom skúmania vplyvu
prostredia na vodíkové väzby báz v DNA
Prof Zahradník patrí medzi zakladateľské osobnosti českej a slo
venskej teoretickej chémie. Bez jeho podpory by pravdepodobne ne
vznikla silná škola slovenskej teoretickej chémie. Bol školiteľom nie
koľkých slovenských teoretikov, oponentom mnohých kandidátskych,
doktorských, habilitačných a inauguračných prác. S Prírodovedeckou
fakultou UK úzko spolupracuje od r 1970 a spolu s pracovníkmi tejto
fakulty, ale aj s pracovníkmi MFF UK, publikoval rad spoločných prác
(prvú v r. 1973. zatiaľ poslednú v r. 1997). Na fakultách Univerzity
Komenského absolvoval viacero cyklov prednášok a naopak - pracov
níci UK prednášali na Heyrovského ústave v Prahe
Prof Zahradník je výnimočnou vedeckou osobnosťou, učíte fот i oiganizátorom vedy s vysokou autoritou v medzinárodných vedeckých
kruhoch
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Projekt Európskej komisie EuroPrix MultiMediaArts 2000 pre
zentoval na Univerzite Komenského dňa 27. apríla 2000 riaditeľ
projektu prof. Peter Bruck zo Salzburgu (podrobnejšie informá
cie o projekte prinášame na str. 11)

•

• •

Vedenie univerzity Blaise Pascal v Clermont-Ferrand
na návšteve UK

Za prítomnosti ministra školstva M Ftáčnika, rektora UK prof
F. Devínskeho, riaditeľa ŠD LŠ JUDr M. Onufráka, vedenia sta
vebnej firmy Hornex, s.r.o., a dalších hostí bol dňa 4. apríla 2000
slávnostne oficiálne otvorený novorekonštruovaný blok "K" v ŠD
LŠ (o rekonštrukcii bloku "K" sme podrobnejšie písali v minulom
čísle NU).

Cyklus seminárov Skúsenosti s polskou transformáciou po
kračoval dňa 26. apríla 2000 v Auditóriu Maxima PRAF UK v po
radí deviatym stretnutím na tému Verejná mienka na systémovú
transformáciu, ktorého protagonistom bola prof, dt hab. Le
na Kolarska-Bobinska, riaditelVa poľského Inštitútu pre verejné
otázky.

V rámci pracovných návštev univerzít v o východnej Euró
pe navštívili Univerzitu Komenského v dňoch 10. - 11 aprí
la 2000 predstavitelia univerzity Blaise Pascal z francúzskeho
Clermont-Ferrand - rektor prof. Jaques Fontaine a prorektor
pre medzinárodné vztahy prof. Robert Pickering

Hostí prijal rektor UK prof. F. Devínsky spolu s prorektorom UK
pre medzinárodné vzťahy prof. P. Mrázom. Predmetom stretnu
tia boli perspektívy ďalšej spolupráce vo výchovno-vzdelávacej
oblasti, pričom bolo opätovne konštatované, že vzhľadom na
rozsah spoločných aktivít je pre túto francúzsku univerzitu naša
Alma mater druhým najsilnejším zahraničným partnerom
Zmluvu o družobnej spolupiáci s univerzitou Blaise Pascal
podpísala UK v roku 1992 a k jej rozšíreniu došlo v roku 1997
keď boli podpísané dve separátne zmluvy s katediami romanisti
ky Filozofickej a Pedagogickej fakulty UK
Počas svojho pobytu na UK francúzski hostia navštívili PRIF
UK. PDF UK, FIF UK a FM UK, teda tie fakulty, ktoré sú v rámci
družobných výmen najaktívnejšie Sučasíou programu francúz
skych hostí v Biatislave bola aj navšteva oddelení pre lingvistickú
a vedeckú spoluprácu na Francúzskom inštitúte a prehliadka
Bratislavy
Badibangová B
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Nové zloženie Vedeckej rady U K
Na základe návrhu rektora UK prof. F. Devínskeho schválil Akademický senát UK dňa 27. 3. 2000 Vedeckú radu UK v tomto zlození:
prof. MUDr. Viktor Bauer, DrSc., • SAV
prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc., - MFF UK
prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc., - predseda Akreditačnej komisie vlády
SR
prof. Milan Čorba - rektor VŠMU
prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD., - LF UK
prof. MUDr. Ján Danko, CSc., - dekan JLF UK
prof. Ing. Ferdinand Devínsky, DrSc., - rektor UK
doc. RNDr. Vladimír Ferák, CSc., - dekan PRIF UK
doc. RNDr. Ľudovít Fischer, CSc., - dekan MFF UK
prof. PhDr. Vladimír Hellebrandt, CSc., - dekan FTVŠ UK
doc. Ján Hoffstädter, akad. sochár - rektor VŠVU
doc. PhDr. Roman Holec, CSc., - FIF UK
doc. RNDr. Svetozár Kalavský, CSc., - správca IIKS UK
doc. PhDr. Ladislav Kiczko, CSc., - dekan FIF UK
prof. ThDr. Igor Kišš - dekan EBF UK
prof. Ing. Vojtech Kollár, CSc., - rektor E U
prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc., - riaditeľ Centra ďalšieho a celoživot
ného vzdelávania UK
prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc., - dekan FM UK
prof. RNDr. Ladislav Kováč, DrSc., - PRIF UK
PhDr. Dušan Kováč, DrSc., - SAV

prof. RNDr. Ivan Kraus, DrSc., - PRIF UK
doc. JUDr. Peter Kresák, CSc., - prorektor UK
prof. PhDr. Miroslav Kusý, CSc., - FIF UK
prof. ThDr. Ing. Jozef Kutarfta - dekan RKCMBF UK
prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., - predseda SAV
prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc., - dekan PRAF UK
prof. JUDr. Vladimír Mathern. DrSc., - PRAF UK
doc RNDr. Peter Mederly. CSc., - gen. riadite! Sekcie VŠ MŠ SR
prof. RNDr. Dušan Mlynarčík, DrSc., - prorektor UK
prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc., - rektor STU
prof. MUDr. Peter Mráz, DrSc., - prorektor UK
prof. Ing. Milan Noga, DrSc . - MFF UK
doc. RNDr. Ivan Ostrovský, CSc . - prorektor UK
prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc , - MFF UK
doc. MUDr. Ivan Režňák, CSc , - JLF UK
doc. RNDr. Jozef Seginko, CSc., - dekan FAF UK
doc RNDr Pavel Súra, CSc , - prorektor UK
prof. MUDr Juraj Švec, DrSc., - LF UK
prof. MUDr Pavel Traubner, CSc.. - dekan LF UK
prof. Miroslav Urban, DrSc., - PRIF UK
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc , - rektor UK Praha
prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc., - dekan PDF UK

Dvaja vedci Univerzity Komenského
zaradení medzi svetové vedecké osobnostii 20. storočia
Dvaja poprední slovenskí lingvisti, profesori Univerzity Komenského - prof PhDr Jozef MISTRIK, DrSc
a prof. PhDr. Ján KAČALA, DrSc., boli zaradení medzi vybratých popredných učencov 20. storočia. Svedčia
o tom príslušné vyznamenania - medaila a diplom, ktoré dostali z britského Cambridge
V texte diplomov sa uvádza, že toto vyznamenanie bolo |ednohlasne schválené Radou vedúcich čimtefov
a vedcov Medzinárodného životopisného centra, Cambridge, Anglicko. Bolo oficiálne schválené a udelené prof
Jozefovi Mistríkovi a prof Jánovi Kačalovi za ich mimoriadne výsledky v oblasti lingvistiky
Ďalej diplomy potvrdzujú, že obaja vedci boli v decembri 1999 zaradení do zoznamu vynikajúcich vedcov
20 storočia.
Srdečne blahoželáme!
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Geológovia na Prírodovedeckej fakulte UK zriadili "Medailu D. Andrusova"
Katedry Prírodovedeckej fakulty UK, združené do Geologickej sekcie, navrhli v roku 1998 zriadiť a udělovat "Medailu D. An
drusova" ako výraz úcty k dielu tohoto vynikajúceho vedca a pedagóga a zároveň tým založiť tradíciu verejného ocenenia
priekopníckych prác v geologických odboroch.
c) vypracovanie nových metodických po
stupov, za realizovanie patentov, či iných
akceptovaných postupov aplikovaných vo
vedeckom výskume alebo spoločenskej
praxi,
d) priekopnícku pedagogickú činnosť
v odboroch geologických vied.
2. Medaila D. Andrusova sa udeľuje prí
ležitostne a odovzdáva ju dekan Príro
dovedeckej fakulty UK v Bratislave pri
slávnostných príležitostiach v reprezentač
ných priestoroch PRIF UK.

zite Habana (Kuba) a v Alžírsku - Universitě
de Constantine. Viedol mnoho ašpirantov
našich aj zahraničných. Založil slovenskú
sedimentámo-petrografickú školu, rozvinul
štúdium mikrofácii karbonatických hornín.
Rozborom exotických hornín zo zlepencov
kriedy a paleogénu preukázal nesprávnosť
dovtedajších paleogeografických predstáv,
čo viedlo k zostaveniu nového modelu Zá
padných Karpát.
Doc. RNDr. Viliam Sitár, CSc.

III.

Vybraný tím geologickej sekcie pod ve
dením prof. RNDr. D. Hovorku DrSc., bol
poverený vypracovať štatút pre udeľovanie
medaily D. Andrusova, z ktorého vyplýva:
I.
Medaila D. Andrusova je čestné ocenenie
udeľované za vynikajúce výsledky vo ve
deckom bádaní v geologických vedách,
ktoré podstatne prispeli k ich rozvoju a kto
ré boli alebo sú základom vytvorenia ve
deckej školy.
1. Medaila D. Andrusova sa udeľuje fyzic
kým osobám vo všetkých odboroch geolo
gických vied.
2. Návrh na udelenie medaily D. Andru
sova podávajú písomne fyzické alebo
právnické osoby (inštitúcie, spoločnosti,
záujmové a profesné združenia) vedúcemu
Geologickej sekcie PRIF UK. Súčasťou po
dávaného návrhu je jeho zdôvodnenie.
3. O udelení medaily rozhoduje vedenie
Geologickej sekcie spolu s grémiom profe
sorov Geologickej sekcie PRIF UK v Brati
slave
II.
1. Medaila D. Andrusova sa udeľuje za:
a) vynikajúce, odbornou komunitou ak
ceptované výsledky vedeckovýskumnej čin
nosti,
b) publikované syntetizujúce monografic
ké práce metodického, resp. regionálneho
zamerania,

1. Medaila D. Andrusova sa udeľuje ne
pravidelne, prevažne s 2 - 4 ročnými od
stupmi. Udelené medaily D. Andrusova
budú číslované.
2. Medaila D. Andrusova sa udeľuje pra
covníkom vysokých škôl a vedeckový
skumných inštitúcií pôsobiacich v SR.
Medaila sa udeľuje občanom SR i cudzin
com, ktorí sa podstatnou mierou zaslúžili
o výskum Západných Karpát a tethydnej
oblasti Európy.
IV.
1. Držitelia medaily D. Andrusova budú
zverejnení na pamätnej doske vo vstup
ných priestoroch do pavilónu G PRIF UK
v Bratislave.
2. Štatút udeľovania medaily D. Andruso
va bol schválený výborom geologickej sek
cie na jeho zasadaní dňa 25/06/1998.
Prvá Medaila D. Andrusova bola ude
lená vynikajúcemu vedcovi, pedagó
govi, žiakovi prof. Andrusova - profe
sorovi RNDr. Milanovi Mišíkovi, DrSc.,
pri príležitosti jeho 72 narodenín.
Prof. RNDr. Milan Mišík, DrSc., pôsobí na
Katedre geológie a paleontológie PRIF UK
od roku 1951 doteraz. Prednášal regionál
nu geológiu Karpát, sedimentárnu petro
grafiu, geotektoniku. No jeho hlavnou
prednáškou je historická a stratigrafická
geológia. Ako pedagóg pôsobil na Univer

Prot RNDr. D. Andrusov. DrSc. sa narodil
7. 11. 1897 v Jurjeve (Dorpat, dnes Ta/tu)
v Estónsku ako syn vynikajúceho ruského
geológa, univerzitného profesora Nikolaja
Ivanoviča Andrusova a Naděždy Genrichovny. rodenej Schliemanovej. Umrel 1. 4 1976
v Bratislave.
Po svojom otcovi a po dedovi H. Schliemanovi, slávnom objavietovi Jrofe zdedil
vedecké nadanie a otec bol a/ jeho prvým
geologickým inštruktorom. Stredoškolské štú
dium začal na klasickom gymnáziu v Kyjeve
potom v St. Petersburgu. kde v r. 1915 matu
roval. V tom istom roku sa zapísal na štúdium
prírodných vied na Univerzite v Petersburgu.
r. 1918 na Tauridske/ univerzite v Simieropole
a od r 1920. kedy /eho rodičia opustili Rus
ko. prešiel na Parížsku Sorbonnu. V r 1922
prišiel s rodičmi do Prahy, kde na Karlovej
univerzite r 1925 bol promovaný na doktora
prírodných vied. V r. 1929 sa stal asistentom
Geologicko-paleontologického ústavu Karlo
vej univerzity v Prahe, vedeného prof. Kettnerom. kde sa v r. 1932 habilitoval ako súkrom
ný docent geológie. V r. 1938 bol menovaný
mimoriadnym profesorom geológie na novo
zriadenej Slovenskej vysokej škole technickej
v Košiciach, premiestnenej neskôr do Tur
čianskeho Martina a dálej do Bratislavy. V r.
1940 bol Dimitrij Andrusov menovaný za riad
neho profesora geológie na Slovenskej uni
verzite v Bratislave a prednášal geologiu na
oboch jediných slovenských vysokých ško
lách. Má prvoradú zásluhu o to. že v r 1940
bol v Bratislave založený Štátny geologicky
ústav Ineskôr Geologicky ústav D. Štúraj, kto
rého bol prvým riaditebm. V r. 1944 1945 bol
dekanom Fakulty špeciálnych náuk SVŠT
v Bratislave a v r. 1946 1947 prodekanom tej
istej fakulty. V r. 1952 stal sa vedúcim novo
zriadenej Katedry geológie na Prírodovedec
kej fakulta UK Mal tiež velky podiel na zriade
ní Fakulty geologicko geografických vied.
ktorá zohrala významnú úlohu vo výchove ge
ologických odborníkov v rokoch 1952-1959.
Prof. RNDr. Andrusov bol členom rôznych
vedeckých spoločnosti u nás i v zahraničí.
Od roku 1953 bol akademikom SAV a od roku
1956 člen korešpondent ČSAV. Jeho vedec
kovýskumná činnost bola velmi rozsiahla no
hlavnou motiváciou bolo študium geologie
Západných Karpát, o čom svedčia mnohé ve
decké práce a štúdie Jeho na/mzsiahie;ším
dielom je frofzväzková monografia *Geo#g*a
československých Karpát"
Popri bohaté/ vedeckej činnosti bol a/ vy
nikajúcim pedagogom Táto činnost nespo
čívala len v množstve napísaných sknpt
a učebných textov, ate hlavne v osobnom ve
dení mladých adeptov geoiogre
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V y sa pýtate - my odpovedáme
Už po tretíkrát odpovedá na stránkach nášho
spravodaja prorektor UK doc. Pavel Súra na
otázky, ktoré kladú fakulty ohľadne zavedenia
kreditového systému na UK od začiatku nového
akademického roka. Do dnešnej diskusie prišli
otázky z FTVŠ UK a z PRIF UK

Pokračujeme v diskusii
o zavádzaní
kreditového systému na UK

FTVŠ UK:
1. Kedy možno očakávať inštaláciu hardvéru
a softveru na podporu zavádzania kreditové
ho systému štúdia? Obávame sa, ž e ak sa ne
stihne termín do konca júna, skomplikuje to
nábeh na KS o d nového akademického roka.
- V súlade s harmonogramom prác prebehne
inštalácia softvéru na podporu kreditového sys
tému štúdia - vrátane zaškolenia obsluhy - do
začiatku letných prázdnin. Na začiatku školské
ho roku 2000/01 by mali byť fakulty kompletne
pripravené a navyše posilnené o jedno pracovné
miesto pre osobu, ktorá bude mať na starosti
agendu spojenú s kreditovým štúdiom a pracov
nou stanicou (PC), na ktorej bude inovovaný
program ŠTUDENT nainštalovaný a prevádzko
vaný.
2. A k ý m spôsobom sa dosiahne väčšia
kompatibilita jednotlivých fakúlt UK v rámci
kreditového systému štúdia? Otázka sa týka
hlavne učitelského odboru štúdia, ktoré často
prebieha na dvoch fakultách, ale aj špeciali
zácií niektorých neučitelských odborov, ktoré
sa realizujú na dvoch fakultách. Ide predo
všetkým o rozdelenie kreditov medzi dve fa
kulty - nemôže ist o aritmetický priemer. Ne
jednotnost môže plodiť problémy z hradiska
získania potrebneho počtu kreditov študent
mi. Ďalej zjednotenie, alebo aspoň priblíženie
počtu kreditov pridelených niektorým spoloč
ným predmetom, či činnostiam. Napr. počty
kreditov pridelených vypracovaniu diplomo
vej práce. Počet kolíše od 30 a viac po 7 kre
ditov. V závislosti o d toho, kde píše študent
diplomovú prácu, taký počet kreditov získa.
Môžu m u teda chýbať kredity, ak diplomovú
prácu píše na fakulte, ktorá jej přiřadila menší
počet kreditov. Ďalej by mal byt jednotný aj
počet kreditov pridelených pedagogickej pra
xi. Toto sa týka mnohých dalších aspektov,
činností a predmetov, ktoré by bolo dobre
zjednotiť medzi kooperujúcimi fakultami z pohľadu UK. Jednotiaci princíp by sa mal uplat
niť a prejaviť i v dodatkoch k študijným a skú
šobným poriadkom, kde s ú sformulované zá
kladné princípy a kritériá štúdia.
- Učiteľské Štúdium, prebiehajúce na dvoch fa
kultách, si aj doteraz vyžadovalo koordináciu
termínov, vyučovacích hodín, rozvrhu a podob
ne. Neviem si predstaviť, ako mohli fakulty na
vrhnúť študijné programy učiteľského štúdia
v podmienkach kreditového systému bez toho,
aby s kooperujúcou fakultou neprerokovali všet
ky spoločné otázky. Je naivné sa domnievať, že
'niekto' (napr. študijný prorektor) stanoví, aké
kreditové ohodnotenie má mať ten ktorý pred
met. Nie je to v jeho kompetencii a ani pri poč
te tisícok (možno desaťtisícok) predmetov vy
učovaných na UK v jeho silách Čo sa týka
"jednotiaceho princípu" pri tvorbe študijných
a skúšobných poriadkov, bol presadzovaný
hned od počiatku prác na zavádzaní kreditového
štúdia. Dokonca si viem predstaviť, že by mohol
byť študijný a skúšobný poriadok na UK jeden
jediný, jednotný pre celú univerzitu. Ak vznikli na
fakultách nejaké odchýlky od odporúčaného
vzoru tak len preto, že sa fakulty domnievali, že
sú čímsi "špecifické", čo si musia vyriešiť po svo
jom. Samozrejme nič nie je "zadarmo" a každé
takéto "špecifikum" je zaplatené komplikáciami
vo vzťahu k celku.
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3. Predpokladá sa prechod na databázu štu
dentov na úrovni UK? A kedy?
- Celouniverzitný register študentov (matrika
študentov) je nevyhnutnou súčasťou prechodu
na jednotný kreditový systém štúdia Na jeho
príprave sa pracuje a predpokladám, že niektoré
jeho funkcie budú k dispozícii už v priebehu aka
demického roku 2000/2001

PRIF UK:
1. Predpokladá sa na úrovni UK koordiná
cia priderovania počtu kreditov jednotlivým
predmetom v závislosti na rozsahu priamej
výučby predmetov v týždni? Na niektorých
univerzitách v zahraničí sa tento vzťah uplat
ňuje.
- Odpoveď si dovolím rozčleniť na dve nezá
vislé Časti, pretože aj otázka v sebe skrýva dva
problémy. Koordinácia počtu kreditov pridele
ných jednotlivým predmetom na celoumverzitnej
úrovni je prakticky nemožná, ak si pod koordiná
ciou predstavujeme, že nejaká osoba alebo ko
misia priradí všetkým predmetom vyučovaným
na UK kreditové ohodnotenie Nie je to možné
z dôvodov, ktoré som už naznačil v predchá
dzajúcej odpovedi. Ku koordinácii malo dôjsť
(a v mnohých prípadoch to tak aj bolo) najma
medzi fakultami, ktoré spolupracujú pri výučbe
spoločného študijného odboru, alebo si aspoň
poskytujú nejaké pedagogické služby K dalším
ujednoteniam dôjde, aspoň dúfam, keď v sep
tembri zverejnia fakulty svoje študijné programy
(vrátane rozdelenia kreditov) a fakulty sa budú
navzájom porovnávať, a to nielen v róma UK,
ale najma v ráma podobne zameraných fakult
v celej Európe Vždy som tvrdil, že nábeh kredi
tového systému je proces, ktorý sa nedá urobiť
hned a definitívne, že je to proces, ktorý sa bude
niekolko rokov vyvíjať a zdokonaľovať. Druhá
časť problému obsiahnutého v otázke sa týka
súvisu počtu kreditov a počtu hodín priamej vyu
čovacej činnosti. Hoci materiály zverejnené na
webovej stránke UK sa tohoto problému dotýka
jú, možno nezaškodí si čo to pripomenúť. Definí
cia kreditového ohodnotenia predmetu hovorí,
že je to množstvo práce (námahy), ktoré musí
priemerný študent vynaložiť na to, aby predmet
úspešne absolvoval. Pritom do práce študenta
treba započítať naozaj všetku námahu, t.j účasť
na priamej vyučovacej Činnosti, prípravu na
skúšky, prípravu na kontrolné testy, vypracova
nie seminárnych, ročníkových a iných prác,
spracovanie nameraných výsledkov z praktic
kých cvičení (t.j. vypracovanie referátov, grafov,
tabuliek), samoštúdium a podobne. Zredukovať
teda počet kreditov na počet týždenných hodín
je zjednodušením, ktoré môže byť v niektorých
prípadoch prípustné, v iných nie Odporúčaný
postup je taký (a myslím, že vačšina fakúlt ho aj
využila), že sa urobí prvotné rozdelenie podľa
počtu hodín (2 semestre x 12 týždňov za semes
ter x 5 dní v týždni x 5 hodín za deň = 600 h =
60 kreditov, z toho vyplýva 1 kredit = 10 hodín.
Predmet vyučovaný 4 h do týždňa = 48 h = 5
kreditov). Toto prvotné rozdelenie sa potom ko
riguje s uvážením, aké ďalšie aktivity okrem
priamej vyučovacej činnosti sa od študenta vy
žadujú, prípadne porovnaním s inými fakultami
(doma i v zahraničí"), ktoré kreditový systém pou
žívajú.
2. Ostane zachovaný štatút celouniverzitných prednášok?
- Štatút celouniverzitných prednášok bude
zachovaný do tých čias, kým budú jestvovať roč
níky, študujúce podľa klasického študijného
systému. V podmienkach úplného kreditového
systému stratia svoje opodstatnenie a pravdepo
dobne zamknú.

A ešte tri otázky
Naša univerzita:

od redakcie

spravodaja

1. S realizáciou kreditového systému štú
dia na UK od začiatku akademického roka
2000/2001 súvisia aj zvýšene vydavky na jeho
zavedenie, o krytie ktorých vedenie UK požia
dalo aj MŠ SR. Čoho by sa mala táto podpora
z o strany ministerstva tykat?
- Som rád, že môžem akademickej o b a UK
oznámiť, že nám bola na základe našej žiadosti
pridelená finančná podpora z rezervy MŠ SR na
projekt celoumverzitného kreditového systému
štúdia V dôsledku toho budu každej fakulte UK.
ktorá prejavila záujem zapojit sa o d septembra
2000 do projektu jednotného kreditového systé
mu na UK a ktorá sa riadi ceiouni ver žitným
harmonogramom a celoumverzitnými požiada v
kamt pridelene mzdové prostriedky na jedno
miesto referenta referentky pre kreditový sys
tém a tvorbu centrálnej matriky študentov
a jeden kvalitný počítač - server na prevádz
kovanie softveru na spracovanie študijnej
agendy kreditoveho systému studia а central
nej matriky študentov UK
Kandidátov na funkau referentov pre kreditový
systém navrhne fakulta a posúdi odborná kom*
sia. O miesta sa môžu uchádzať tak zamestnanci
fakulty, ako aj externí pracovníci a je žiadúce,
aby tieto miesta boli obsadené čo najskôr.
2. Môžete záujemcov bližšie informovat
o náplni práce referenta pre kreditový systém
na fakulte?
- Áno, pracovné povinnosti sú definované takto
- spolupracovať so študijným prodekanom a štu
dijným oddelením pri zostavovaní študijných
programov a informačných balíkov pre kreditové štúdium,
- podieľať sa na príprave rozvrhu, predzápisu
a zápisu v spolupráci s rozvrhovou komisiou
a študijným oddelením fakulty.
- poskytovať referentkám študijných oddelení
pomoc pri používaní programu na spracovanie
študijnej agendy,
- aktualizovať informácie o štúdiu na webovej
stránke fakulty.
- zabezpečovať prevádzku fakultného uzla CMŠ
UK v spolupráci s technickým správcom IIKS.
- vykonávať ďalšie práce súvisiace s kreditovým
štúdiom podľa potrieb fakulty
Z uvedenej náplne práce vyplývajú aj tieto kva
lifikačné predpoklady
- prehľad v problematike vysokoškolského vzde
lávania.
- ovládanie práce s PC (Word. Excel, základné
služby siete - pošta, web),
- znalosť anglického jazyka vítaná (mfopackage)
3. A čo treba vediet k účelovo prideleným
počítačom?
- Najmá to, Že musia slúžiť výlučne ako server
pre lokálnu sieť študijného oddelenia fakulty,
keďže na nich bude nainštalovaný program na
spracovanie študijnej agendy v podmienkach
kreditového systému štúdia a zároveň musia slú
žiť ako súčast siete zabezpečujúcej funkau cen
trálnej matriky Študentov UK

Vysoké školy si navzájom tuoelujú učiteľov
Marián a Soňa sedia dopoludnia so skupinou spolužiakov na
pive, hoci by práve mali byť na prednáške. Sú tretiakmi na pre
stížnej fakulte jednej z bratislavských vysokých škôl. Z prednášky
odišli, lebo ich nebaví: 'Nemá to pre nás význam, profesor je dô
chodca, stiahli ho naspäť do školy len preto, že tento predmet
nemá kto učiť. Starý pán už nie je najzdravší, prednášky staré dvad
sať rokov číta z papierov a uspáva seba aj nás.'
Na Slovensku je dnes 21 vysokých škôl a onedlho k nim pribud
ne ďalšia, kresťanská univerzita. Úbohé platy však vyháňajú zo
škôl tých najkvalifikovanejších učiteľov. Biednu kvalitu a počty
pedagógov ešte znižuje nový trend - vzájomné tunelovanie uni
verzít o profesorov a docentov. Nové univerzity v Trnave, Banskej
Bystrici a Trenčíne robia všetko preto, aby získali potrebných od
borníkov, a lákajú ich na funkcie a vyššie platy, ktoré k týmto
funkciám podľa tabuliek náležia.
Rektor Univerzity Komenského Ferdinand Devínsky vidí rieše
nie: 'Už dlhšie upozorňujem na potrebu systémových zmien na
vysokých školách, ktoré majú ťažkopádnu vnútornú organizáciu
a amatérske manažmenty. Pomohlo by, keby sme nasledovali na
šich susedov v Čechách. Tam vlani zaviedli pre vysoké školy sa
mostatný platový systém. Páky na odmeňovanie má v rukách rektor
a dekan, ktorí najlepšie vedia, akých odborníkov univerzita potre
buje. '
Podľa rektora UK F. Devínskeho by táto zmena vytvorila konku
renčné prostredie medzi školami a tie by mohli súperiť o dobrých
odborníkov na princípe trhu, pretože by im mohli ponúknuť rôzne
platy. Podľa dnešného systému sú všetci profesori, docenti či
asistenti platení podľa rovnakej mzdovej tabulky bez ohľadu na
ich osobné kvality. Ten, ktorý na sebe pracuje, venuje sa poriad
ne študentom a popritom aj výskumu, má ten istý plat ako jeho
kolega bez ambícií.
Slovenskou raritou je aj to, že titul profesora či docenta je celo
životný. V o svete sú vysokoškolskí odborníci zamestnávaní väč
šinou na dobu určitú, u nás je to na neurčito. Zbaviť sa slabého
učiteľa je potom pre školu takmer nemožné. "V Amerike sa len
málokedy človek stretne s profesorom, ktorý má svoj titul celoživot
né. Konkurenčné prostredie je tu také silné, že pre profesora je
česť, keď si ho univerzita na nejaký čas vyberie. Odborníci uchá
dzajúci sa o profesorský post vôbec nemusia byť držiteľmi tohto
titulu, musia však svoju erudovanosť skutočne dokázať vo veľmi
prísnych kritériách. Prepožičaný titul profesora či docenta má po
tom aj inú váhu. Taká prax by aj u nás zaručila kvalitu vyučovania,"
hovorí F. Devínsky.
Najčerstvejším prípadom vysokoškolského tunelovania je Práv
nická fakulta UK, z ktorej vinou odlivu profesorov a docentov na
Právnickú fakultu Trnavskej univerzity zostalo na domácej pôde
iba torzo pôvodného tímu.
(Sme, 14. 4. 2000)

Jedna otázka
pre kvestorku UK Ing. Z. Dobríkovú

Zbierka na Aulu UK
pokračuje
Necelé dva roky trvala finančná zbierka na opravu Auly
UK, do ktorej prispelo aj mnoho členov akademickej ob
ce UK. Aký je výsledok zbierky a aký bude ďalší osud
Auly UK?
- Keď na jar roku 1998 vyhlásilo vedenie UK verejnú finanč
nú zbierku na Aulu UK, ktorá už nevyhnutne potrebovala
opravu, urobili sme tak s vedomím, že nebola nádej iným
spôsobom získať finančné prostriedky. S opravou auly sme
však dlhšie nemohli čakať, lebo bola už v kritickom stave. Ak
sa v priebehu 65 rokov nevykonala žiadna dôkladnejšia re
konštrukcia, problémy sa naakumulujú. Málokto vie, že aulou
každý rok prejde viac než 50 000 návštevníkov, najmä počas
promócií, čo vidno na jej opotrebovaní.
Vdáka finančným príspevkom zo zbierky sme mohli ešte
v roku 1998 opraviť zatekajúcu strechu, vlani v lete sa celá
aula vymaľovala a na jeseň sa začala rekonštrukcia ozvuče
nia. Do konca roku 1999 sa na konte "Aula UK* nazbieralo
vyše 1,6 mil. Sk a vedenie UK i touto cestou vyjadruje všet
kým darcom úprimné poďakovanie. Za povšimnutie stojí i to.
že zbierka oslovila najprv našich absolventov a zamestnancov
a len neskôr aj väčšie podnikateľské subjekty, ako Sloven
ské elektrárne, VÚB, Slovenské telekomunikácie, Slovnaft,
Bankové zúčtovacie centrum, Technopol a ďalšie. A j od pá
na premiéra sme v minulom roku dostali príspevok vo výške
250 tis. Sk.
Žiaľ, ani tieto finančné prostriedky nestačia na to, aby sa
inovoval celý interiér auly. doplnili lustre, opravilo drevené
obloženie i kúrenie. Opäť sme preto požiadali Ministerstvo
vnútra SR o to, aby zbierka mohla pokračovať ďalej. Toto po
volenie sme získali, a tak "druhá etapa' zbierky bude trvať do
28. februára 2002. Pre tento rok sme dostali aj prostriedky na
rekonštrukciu od MŠ SR, ktoré sú určené najmä na komplet
nú výmenu sedadiel. Veríme, že sa nám podarí osloviť aj
dalších sponzorov, priateľov i absolventov našej Alma mater
tak, aby Aula UK opäť nadobudla svoj lesk, ktorý jej, ako srd
cu univerzity, právom náleží.
Chceme využit túto příležitost a oznámiť všetkým, ktorí
by chceli Aule UK pomôcť, že zvláštny účet "AULA UK" má
nové číslo: 20036-4129-012/0200 s označením "AULA" a je
vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., Bratislava.

U N I V E R Z I T N Á ŠTATISTIKA
Počty uchádzačov o štúdium na UK v školskom roku 2000/01
evidovaných v Informačných systémoch fakult:
Fakulta

Počet uchádzačov

CMBF UK
EBF UK
MFF UK
PRIF UK
FM UK
LF UK
JLFUK
FAF UK
PRAF UK
FIFUK
PDF UK
FTVŠ UK
Celkový počet prihlášok:

146
20
1 528
4 835
1 432
1 704
1 158
726
2 765
4 593
4 136
842
23 885

Počet uchádzačov prihlásených na 1 fakultu:
2 fakulty:
3 fakulty.
4 fakulty
5 fakúlt:
Celkový počet evidovaných uchádzačov:

14 61
3 292
755
105
1
18 764
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R E Z E R V O V A N É P R E O D B O R Y

Čo nového v odboroch
po III. z j a z d e O d borovéh o z v ä z u pracovníkov š k o l s t v a a vedy n a S l o v e n s k u ?
V novembri 1999 sa v Piešťanoch konal
III. zjazd Odborového z v ä z u pracovníkov
školstva a vedy na Slovensku. Na tomto zjaz
de zvolili za predsedu Zväzu Ing. Jána Gašperana, za podpredsedu Zväzu a predsedu
Združenia VŠ a PRO RNDr. Milana Vachulu.
Zjazd schválil zjazdové dokumenty - stanovy O Z
PŠaV, hospodársku smernicu, ako aj programo
vé ciele na ďalšie obdobie. Vytvoril sa nový
orgán - Predsedníctvo O Z s paritným zastúpe
ním jednotlivých združení (zanikol sekretariát),
v ktorom vysoké školy a priamo riadené organi
zácie zastupuje okrem predsedu Združenia VŠ
a PRO aj Ján Macko z E U v Bratislave a Mária
Čížová z Technickej univerzity vo Zvolene. Pod
statne sa zoštíhliia pôvodne viac ako 100 člen
ná Rada O Z PŠaV, ktorá má v súčasnosti iba
32 členov s pomerným zastúpením jednotlivých
združení - 16 členov za Združenie ZŠ, 8 členov
za Združenie SŠ a 4 členovia za Združenie VŠ
a PRO. Združenie VŠ a PRO v nej zastupujú
pp. G. Jonášková z UKF Nitra, J. Michal z UMB
v Banskej Bystrici, B. Pandula z STU Košice a L.
Turanová z UK Bratislava.
Na zasadnutí Rady predsedov OZ PŠaV pri
Univerzite Komenského sa dňa 29. 2. 2000
uskutočnila nová volba predsedu rady UK
a do funkcie bola väčšinou hlasov opätovne
zvolená p. Lídia Turanová.
Prvé zasadnutie novozvolenej Rady OZ
PŠaV na Slovensku sa konalo v dňoch 15. až
16. 3. 2000 v Bratislave, v ŠD Družba, a boli na
ňom schválené programové ciele Zväzu na rok
2000, návrh na uzatvorenie dohody o spolupráci
medzi Zväzom a MŠ SR, výsledky hospodárenia

za rok 1999 a návrh rozpočtu Zväzu na rok
2000, návrh rokovacieho poriadku Predsedníc
tva Zväzu a návrh časového a obsahového plá
nu činnosti Rady Zväzu na rok 2000. Členovia
Rady OZ boli informovaní o 1. zasadnutí Pred
sedníctva Zvázu, o vyhodnotení jednohodinového celoslovenského výstražného štrajku škol
ských pracovníkov, ktorý sa uskutočnil 17. no
vembra 1999, o zastúpení Zväzu vo významnej
ších orgánoch a organizáciách a o vysporiadaní
vlastníctva k 3-izbovému bytu a žiadosti bývalé
ho predsedu RNDr, Kamila Vajnorského kúpiť
tento byt.
Na druhý deň sa Rady O Z zúčastnil a| minister
školstva SR Milan Ftáčnik, ktorý s predsedom
Zväzu Ing. Jánom Gašperanom slávnostne pod
písali Dohodu o spolupráci, vzájomných part
nerských vzťahoch medzi Zväzom a MS SR a jej
vykonávací plán. Minister školstva Milan Ftáčnik tiež informoval o legislatívnych zámeroch koncepcii Milénium, o pripravovaných zákonoch,
o financovaní škôl a školských zariadení, škol
skom zákone, zákonoch o štátnej a verejnej
službe, vyhláške o prijímaní na stredné školy, vy
hláške o pedagogickej a odbornej spôsobilosti
v nadväznosti na zákon o verejnei službe.
V Kežmarských ŽFaboch sa v dňoch 12. až
15. 4. 2000 uskutočnilo zasadnutie plena
Združenia VŠ a PRO, na ktorom odzneli infor
mácie o aktivitách Zväzu a Združenia od III. ziazdu Zväzu, informácie o spolupráci s KOZ SR
a o príprave zjazdu KOZ (za účasti prezidenta
KOZ p. Ivana Saktora), ako aj informácie o Ge
nerálnej dohode na rok 2000 a jej dôsledkoch,
ktorá bola podpísaná 17. marca tohto roku.

Pre pracovníkov rozpočtovej a príspevkovej
sféry sú dôležité predovšetkým závazky vlády
v oblasti politiky pracovných prímov Diskutova
lo sa najma o naplnení bodu 2 v časti IV, ktorý
znie: "Vláda prijme také opatrenia v hospodár
skej а rozpočtovej politike štátu, aby došlo k ras
tu reálnych platov zamestnancov rozpočtové/
a príspevkovej stéry" Zaujímavé pre nás sú
tiež záväzky vlády završit transformáciu systému
odmeňovania zamestnancov štátnei a vereinei
služby, dalšia novela o dani z príjmov, ktorei
cieľom |e znížiť daňové zaťaženie fyzických osôb
zo závislej činnosti v roku 2001 a 2002 na úro
veň roku 1993, návrh mechanizmu valorizá
cie daňových pásiem a nezdanitelných súm zo
základu dane z príjmov fyzickych osôb Napriek
tomu, že v diskusii odznelo množstvo výhrad
voči generálnej dohode, zdá sa. že je pokro
kom skutočnost. že sa vôbec dohodol určitý
postup, aby sa zamedzilo zníženiu reálnych
miezd
Zaujímavá bola tiež informácia o priemerných
mzdách v rôznych odvetviach národného ho»podárstva. kde školstvo ako celok zostáva stale
na chvoste tejto tabulky s priemernou mzdou
mečo málo nad 8 000,- Sk. zatiaľ čo priemerná
mzda v odvetviach peňažníctva a pcnstovn.c
ťva predstavuje takmer trojnásobok Pnemerná
mzda na vysokých školách je o málo v y i V l
a dosiahla v roku 1999 sumu 10 728, - Sk čo p
stále iba 50 % priemernej mzdy v peňažníctve
а poistovníctve napriek tomu. že vzdeianoatná
úroveň v odvetví vysokého školstva je neporov
nateíne vyššia.
Lídia Turanová

P o m ô ž e petícia zachrániť F a k u l t n ú n e m o c n i c u ?
Petičnú akciu za záchranu Fakultnej nemocnice a jej pracovísk
zorganizovala Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov
školstva a vedy pri Lekárskej fakulte UK v čase od 15. - 30. mar
ca 2000. Zúčastnili sa jej odborári, zamestnanci Lekárskej fakulty UK
v Bratislave, Fakultnej nemocnice a jej pracovísk, za morálnej podpory
Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, Matematicko-fyzikálnej fakulty UK
a Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Petíciu podpísalo 1 299 zamestnan
cov uvedených pracovísk.
V petícii sme dôrazne protestovali:
- proti zrušeniu Fakultnej nemocnice na Mickiewiczovej ul. a jej pracovísk
v Bratislave,
- proti redukcii lôžok, na ktorých sa realizuje výučba poslucháčov Lekár
skej fakulty UK a ktoré sú zároveň bázou vedeckovýskumnej činností,
- proti zámeru prípadne odpredať rozostavanú Fakultnú nemocnicu v lo
kalite Bratislava-Rázsochy.
Žiadali sme:
- rekonštrukciu areálu Fakultnej nemocnice na Mickiewiczovej ul. a jej pra
covísk v Bratislave,
- pokračovať v začatej stavbe Fakultnej nemocnice v lokalite Bratisla
va-Rázsochy so zámerom, aby tento areál poskytoval podmienky na
ďalší všestranný rozvoj Fakultnej nemocnice, Lekárskej fakulty UK, jej
teoretických ústavov a vhodné podmienky pre výučbu študentov.
Petičné hárky sme poslali na Úrad vlády SR do vlastných rúk pána
premiéra S R M. Dzurindu.
V liste sme uviedli, že projekt výstavby vznikol v 80-tych rokoch s dlho
dobou perspektívou vybudovania kompletného vysokoškolského areálu
Lekárskej fakulty UK, ktorý mali tvoriť teoretické pracoviská, klinické pra
coviská, správne jednotky, ako aj ďalšie doplnkové súčasti. Stavba bola
rozhodnutím vtády zaradená medzi prioritné stavby, s plánovaným termí
nom ukončenia výstavby v r. 1993.
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Návrh ministra zdravotníctva SR, ktorý neodporúča pokračovat v do
stavbe, je súčasne návrhom na likvidáciu vybudovania tohto dlho očaká
vaného komplexného areálu, znehodnotením nielen ideí rozvoja Lekárskei
fakulty UK. ale aj doposiaí vynaložených prostriedkov na jeho vybudova
nie.
Zásadne protestujeme proti redukcii počtu lôžok, ktoré potrebujeme pre
zabezpečenie pregraduálnej a postgraduálnej výchovy v medicínskych
odboroch.
V každom štáte je fakultná nemocnica špičkovým pracoviskom, kde pra
cujú významní odborníci. Nedávno v rámci reštitúcií bolo zlikvidované
jedno zo špičkových pracovísk - II. gynekologicko-pôrodnícka klinika na
Šulekovej ul. v Bratislave.
Sme za postupnú rekonštrukciu Fakultnej nemocnice spojenú s rekon
štrukciou jej satelitných pracovísk (t j kliník, ktoré sú lokalizované mimo
Mickiewiczovej ul., osobitne objektu na Heydukovej ul. 8, ktorý je určujúci
pre zachovanie výučby študijného odboru stomatológia na Lekárskej fa
kulte UK). Sme za dobudovanie Rázsoch tak, ako to bolo plánované Dô
razne protestujeme proti odpredaju stavby Rázsoch a sme za to, aby sa
s pokračovaním počkalo do obdobia, kedy to ekonomická situácia SR
umožní. Jednoznačne sme proti navrhovanej lokalizácii hlavného fakultné
ho lôžkového zariadenia v Petržalke - znížil by sa počet lôžok, potrebných
pre výučbu našich študentov, zvýšili by sa finančné náklady na dopravu,
zhoršil by sa kontakt medzi teoretickými ústavmi Lekárskej fakulty UK, za
niklo by posledné historické lôžkové zariadenie v centre mesta.
V súčasnosti sme svedkami toho, že sa postupne dehonestuje naše
školstvo a zdravotníctvo, ktoré bolo v minulosti príkladom ai pre iné kra|iny.
Výstavba areálu v Rázsochách nie je izolovanou záležitostou dotknutých
subjektov zdravotníctva a školstva, ale má celospoločenský význam. Udr
ží sa úroveň vysokoškolského štúdia, zdravotníctva, starostlivost o obýva
teístvo na vyššej úrovni Nie |e zanedbateľná ani otázka zamestnanosti
v školstve a zdravotníctve, ale aj v stavebníctve a v iných odboroch
Lýdia Kozlnková
predsedníčka Výboru ZO LF UK a petičného výboru

Mladý výskumník roka SR 1999 z UK
Journaliste-Studio Bratislava ako vy
hlašovatel', Klub vedecko- technických
žurnalistov SSN. Nadácia PROGRES
a Agentúra ARKOP ako spoluorganizá
tori pod odborným gestorstvom Slo
venskej akadémie vied, Ministerstva
školstva SR a Úradu pre normalizáciu,
metrológiu a skúšobníctvo SR udělova
li 14. apríla 2000 v Trenčíne tituly Ve
dec roka 1999 a Mladý výskumník
roka 1999. V treťom ročníku oceňo
vania osobností a organizácií, ktoré
sa zaslúžili o rozvoj vedy na Slo
vensku, získal ocenenie Mladý vý
skumník roka SR 1999 pracovník
Katedry biochémie Prírodovedeckej
fakulty U K - RNDr. Jozef Nosek, CSc.

Je potešením konštatovať, že sa oficiálne
ocenenie dostalo mladému učiteľovi Uni
verzity Komenského, ktorý z viacerých hľa
dísk môže slúžiť ako príťažlivý vzor pre
mladších kolegova najmä pre študentov.
J. Nosek je vzorom vedeckého pracovní
ka - plne oddaný vede, cieľavedomý, ma
nuálne zručný, hýriaci nápadmi a zároveň
schopný vytrvať pri dôslednom riešení
problému, ktorý sa rozhodol skúmať. Od
počiatku sa orientoval interdisciplinárne:
študoval genetiku, pracoval v kolektív bio
chemikov a stal sa expertom na bioche
mickú genetiku. K experimentálnej práci,
do laboratória, sa dostal v roku 1987 už
ako študent 2. ročníka vysokej školy a od
tej doby laboratórium neopustil. Už ako
študent temer každodenne cestoval do
Ivanky pri Dunaji, kde sa zapojil do vý
skumu v Ústave fyziológie hospodárskych
zvierat SAV. Nevenoval sa však štúdiu živo
číchov - jeho doménou bola od počiatku

a ostala až doposiaľ biológia bunky - v nej
mu slúžia jednobunkové organizmy, kva
sinky, ako výhodný genetický a bioche
mický model. Ak večer zmeškal posledný
autobus - a prihodilo sa mu to často, lebo
pracoval dlho do noci - prespal v labora
tóriu a ráno v práci pokračoval. Už ako
študent brilantne zvládol techniky géno
vých manipulácií. To mu umožnilo izolo
vať a charakterizovať mitochondriálnu DNA
z kvasinky Endomyces magnusii, no v tejto
kvasinke objavil aj dvojvláknový RNA vírus
unikátnych vlastností. Aj na inej kvasinke,
Candida parapsílosis, študoval mitochon
driálnu DNA. Po skončení vysokej školy
v jej podrobnej analýze pokračoval na za
hraničnom pracovisku, na Inštitúte M. Cu
rie, Universite Paris XI, Orsay, Francúzsko.
Z lineárnej molekuly tejto DNA, ktorá má
na oboch koncoch štruktúry analogické teloméram jadrových chromozómov, urobil
originálny model štúdia replikácie lineár
nych DNA molekúl. Model mimoriadne dô
ležitý dnes, keď je výskum telomér a ich
zmien možno kľúčom k pochopeniu ná
dorového rastu a jeho kontroly.
Zámerom J. Noseka je rozšíriť počet kva
sinkových druhov, vhodných ako modelo
vé organizmy v bunkovej biológii. Použiť
ich nielen ako modely štúdia nádorového
rastu, ale aj ako modely morfogenézy,
medzibunkovej komunikácie, kooperácie
a kognície. Vypracoval preto metódy gene
tickej transformácie viacerých kvasinkových
druhov, ktoré doteraz neboli prístupné
molekulámo-biologickému skúmaniu. Za
sedem rokov dokázal publikovať 15 vedec
kých prác v najpoprednejších svetových
časopisoch. Zvláštnym medzinárodným
ocenením jeho práce bolo pozvanie pred
niesť plenárnu prednášku na svetovej kon
ferencii o molekulárnej biológii kvasiniek

V krytom bazéne na Lafranconi sa už pláva

v roku 1999 v talianskom Rimini. Pritom
celý rad jeho cenných výsledkov ostal
nepublikovaný. Medzi nimi aj jeden znač
ného biotechnologického významu: ešte
v rámci svojej diplomovej práce úspešne
pripravil geneticky zmanipulovanú pekár
sku kvasinku, ktorá dokáže rásť na odpa
doch tvorených pri príprave mliečnych
výrobkov.
J. Nosek je vzorom vysokoškolského uči
teľa, ktorý zručne kombinuje výskumnú
a pedagogickú prácu. Svoje rozsiahle zna
losti dokáže hierarchizovať a v takejto vy
triedenej podobe priblížiť v prednáškach
študentom. Diplomové práce vedie s roz
vahou, s dôrazom na samostatnosť a záro
veň so schopnosťou obetavo pomôcť štu
dentovi, ak sa mu práca nedarí alebo ak
uviazla v slepej uličke.
No nadovšetko je J. Nosek vzorom zása
dového človeka. Úzkostlivo dôsledný v pl
není povinností, nekompromisne úprimný,
racionálne rozmýšľajúci, verný nadosob
ným hodnotám. Popritom však citovo silno
priviazaný k svojim spolupracovníkom, obe
tavý, korektný až do dokonalosti. A opti
mista bez velkých rečí. Napriek tomu, že
by bez problémov mohol natrvalo zakotviť
na popredných zahraničných pracovis
kách, dokáže síce medzinárodnú spolup
rácu úspešne využívať, ale svoju rozhodu
júcu energiu venuje budovaniu a rozvíjaniu
molekulárnej biológie na našej univerzite.
S uváženosťou. oddanosťou, entuziazmom
rozvíja svoju vlastnú vedeckú školu. Pod
jeho vedením študent špecializácie bio
chémia Peter Kosa sa stal nielen víťazom
chemickej sekcie tohtoročnej študentskej
vedeckej konferencie na PRIF UK, ale sú
časne mu bola udelená aj Cena dekana za
najlepšiu prácu.
Doc. RNDr. Marta Kollárová, CSc.

Počas troch rokov bol prerušovane odstavovaný z prevádzky krytý bazén
v areáli FTVŠ UK na Lafranconi. Študenti fakulty mali smolu, museli plavec
ké disciplíny trénovať na suchu. Dnes už je bazén k radosti vedenia fakulty
i študentov otvorený a už v ňom prebehli aj prijímacie testy z plávania. Čo
bolo dôvodom odstavenia bazénu a ako prebiehala rekonštrukcia - na to
sme sa opýtali Ing. Zuzany Chomovej, vedúcej Centra inžinierskych slu
žieb UK.
- K príprave rekonštrukcie krytého bazénu FTVŠ UK na Lafranconi sme
pristúpili v roku 1997. Najmä z bezpečnostného hľadiska bolo už nevy
hnutné vymeniť presklenú bazénovú stenu, ktorá bola v havaninom stave,
ako i poškodený podhľad nad bazénom. Hygienickým požiadavkam ne
vyhovovali ani šatne a sociálne zariadenia poslúchajúce k bazénu, preto
bola nutná ich rekonštrukcia Takmer úplne nefunkčná bola tiež vzducho
technika a životu nebezpečná začala byt aj elektroinštalácia.
Spracovanie projektu rekonštrukcie sme zabezpečili u Zdravoproiektu.
Bratislava, Projekt zároveň riešil aj zmenu umiestnenia šatní, ktoré boli
presunuté na úroveň bazénu vedľa sociálnych zariadení, ô'm sa umožnil
vstup do bazéna aj imobilným návštevníkom.
V rámci prvej etapy ešte v roku 1997 sme vymenili presklenú hliníkovú
stenu v bazénovej hale a okná na bočných schodištiach a v sociálnych
zariadeniach. V druhej etape prác sme mohli pokračovat až po prídel en
finančných prostriedkov v r. 1999, ale celú stavbu bolo možné dokonči! až
na jar 2000, ked sme dostali finančné prostriedky ai na je| dofinancovanie
V tejto etape boli kompletne zrekonštruované sociálne zanadema, šatne
elektroinštalácia, zdravotechnika, ústredné kúrenie, vzduchotechnika, me
ranie a regulácia týchto zariadení V priestoroch spŕch |e dokonca zabu
dovaná nová sauna. V bazénovej hale bola ošetrená a upravená nosná
kovová konštrukcia stropu, ktorá bola na mnohých miestach mimonadne
skorodovaná, boli zabudované nové podhľady, osvetlenie, obklady
a malby stien ako aj nová podlaha okolo bazénu Celkové náklady na re
konštrukciu presiahli 18 mil. Sk, sme však radi, že sme stihli dat bazén do
užívania už v apríli t.r., najmä kvôli prijímacím skúškam
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Seminár k životnému jubileu doc. Turana
Geologický ústav Prírodovedeckej fakulty UK usporiadal dňa 13. januára 2000 odborný
seminár Magnezitová mineralizácia Slovenska. Seminár bol venovaný 60. výročiu vzniku PRIF
UK a 70. výročiu narodenia doc. RNDr Jána Turana, PhD., významného dlhoročného odborní
ka v oblasti výskumu uhličitanovej, predovšetkým magnezitovej mineralizácie na Slovensku.
Na seminári odzneli príspev
ky viažuce sa k výstupom
grantového projektu Magne
zitová mineralizácia Sloven
ska 1/4235/97, ktorý sa riešil
na pracovisku Geologického
ústavu PRIF UK v rokoch 1998-1999, pretože všetky práce boli vy
konávané v bezprostrednej väzbe na projekt alebo na predchá
dzajúce projekty týkajúce sa výskumu magnezitových ložísk.
História výskumu magnezitových ložísk na Slovensku realizova
ná na PRIF UK od roku 1968 je veľmi úzko spätá so životom jubi
lanta doc. RNDr. Jána Turana, PhD., ktorý sa venoval štúdiu
magnezitových ložísk s väčšími alebo menšími prestávkami ostat
ných 32 rokov.
Doc. RNDr. Ján Turan, PhD., je absolventom Geologicko-geografickej fakulty v Bratislave a na PRIF UK pracuje od r. 1955, keď
nastúpil ako asistent na katedru nerastných surovín, geochémie
a geofyziky. V r. 1962 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu na té
mu Baryty Nízkych Tatier a priľahlých oblastí. Problematike bary
tového zrudnenia boli venované aj jeho prvé publikácie.
Neskôr študoval cementárenské suroviny, hlavne v oblasti Ma
lých Karpát. Výsledky štúdia boli zhrnuté v habilitačnej práci Litologicko-geochemická charakteristika "bonnských vápencov'
v okolí Stupavy, ktorú obhájil v r. 1968. Od r. 1968 až doposiaľ sa
venuje štúdiu ložísk uhličitanov, najskôr magnezitových ložísk,
neskôr magnezitovo-mastkových ložísk, ale aj sideritových ložísk
v oblasti Spišsko-gemerského rudohoria
V roku 1972 bol preradený do Geologického ústavu PRIF UK,
pretože na univerzite patril k tým 10 docentom, ktorým bola
z politických dôvodov pozastavená pedagogická a publikačná
činnosť.
Na Geologickom ústave PRIF UK sa venoval štúdiu magnezito
vých ložísk. V rokoch 1969-1980 bol zodpovedným riešiteľom
úlohy ŠPZV 'Komplexný výskum magnezitových ložísk Západ
ných Karpát", od r. 1981 po zlúčení viacerých úloh bol spoluriešiteľom projektu "Metalogenéza Západných Karpát", v rámci ktorej
riešil samostatnú tému Uhličitanová mineralizácia centrálnych
Západných Karpát.

Z tejto problematiky štúdia magnezitových, magnezitovo-mast
kových a sideritových ložísk publikoval viac ako 40 prác, v kto
rých zverejnil poznatky o geologickej stavbe, o mineralogicko
a petrografickom zložení, ako aj o geochemických pomeroch
na študovaných ložiskách. V prácach boli publikované nové, do
teraz neopísané výskyty magnezitu a breuneritu, a nové, doteraz
neopísané výskyty minerálov na týchto ložiskách Týka sa to naj
mä výskytov Mg-Fe uhličitanových minerálov viazaných na eva
pority a mineralizácie v ložiskách Mútnik a Gemerská Poloma.
V r. 1990-1992 bol spoluriešiteľom grantového projektu čierne
bridlice gemerika a v r. 1993-1996 spoluriešiteľom grantového
projektu Komplexná charakteristika magnezitovo-mastencovei
suroviny a jej vplyv na životné prostredie Od r. 1997 sa zúčastňu
je na riešení projektu Magnezitová mineralizácia Slovenska a na
grantovom projekte Metodické problémy riešenia mobility prvkov
v pôdach. Taktiež spolupracuje na inštitucionálnom projekte Sle
dovanie mobility prvkov v pôdach postihnutých antropogénnou
činnosťou.
Problematika štúdia uhličitanov, hlavne množstvo analýz pot
rebných pre vyhodnotenie ich zloženia, priviedla doc Turana naj
skôr k práci na zlepšovacom návrhu a potom k podaniu dvoch
patentov týkajúcich sa metódy kvalitatívneho a kvantitatívneho
stanovenia uhličitanov, ako aj k návrhu zariadenia pre analýzu
uhličitanov, na ktoré mu udelili autorské osvedčenia A O 187505
v r . 1981 a A O 272461 v r . 1992.
Praktické využitie získaných poznatkov sa odrazilo ai v úzkej
spolupráci s prieskumnými a ťažobnými podnikmi, pre ktoré vy
pracoval viac ako 40 správ a posudkov
Napriek tomu. že dlhšie obdobie nemohol publikoval počas
svojho 42 ročného pôsobenia na PRIF UK bol autorom alebo
spoluautorom 78 pôvodných článkov zverejnených doma i v za
hraničí. Okrem toho publikoval výsledky svojej činnosti v 51 vý
skumných správach.
Na zasadnutí Vedeckej rady PRIF UK bola dňa 17. marca 2000
udelená doc. RNDr. Jánovi Turanovi, PhD., za jeho celoživot
né dielo Zlatá medaila Prírodovedeckej fakulty Univerzity Ko
menského.
(It)

Medzinárodná konferencia o rozširovaní EÚ na východ
Hlavné mesto Ukrajiny sa v dňoch od 27. do 30. 3. 2000 stalo miestom stretnutia študentov viacerých stredoeurópskych štátov,
ktorých spája spoločná myšlienka európskej integrácie. Konferenciu usporiadal elitný Inštitút medzinárodných vzťahov Tarasa
Ševčenka v Kyjeve, ktorý má aj v súčasnosti významné postavenie pri výchove mladých diplomatov zo štátov bývalého Sovietskeho zväzu.
Inštitút medzinárodných vzťahov má štyri
fakulty: fakultu medzinárodných vzťahov,
fakultu medzinárodného práva, fakultu
medzinárodných ekonomických vzťahov
a fakultu medzinárodných informácií. Náv
števníkov hneď upúta svojou veľkolepos
ťou, nachádza sa totiž v bývalých budo
vách vysokej školy komunistickej strany
Ukrajiny. Priestranné haly zdobia červené
koberce, chodby sú vykladané leštenými
parketami, na stenách visia originálne ob
razy umelcov z celého ZSSR, ktoré na roz
diel od nadživotnej busty Lenina, ktorá
mimochodom zdobí priestory šatne v sute
réne, prežili porevolučné upratovanie.
Konferenciu organizovali študenti inštitú
tu za finančnej podpory Nadácie Konráda
Adenauera. Okrem usporiadateľov z Inšti
tútu medzinárodných vzťahov a študen
tov z Ruska a z pobaltských štátov sa jej
zúčastnili aj študenti z Maďarska, Poľska
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a Českej republiky, ktorých štáty pokročili
v procese integrácie do EÚ najďalej. Napriek
tomu, že témou konferencie boli možnosti
začlenenia Ukrajiny do európskych štruk
túr, niektoré príspevky účastníkov z Ruska
a Ukrajiny sa skôr zameriavali na možnosti
prehĺbenia bilaterálnej spolupráce týchto
dvoch štátov. Paradoxné bolo, že téma
konferencie sa postupne zmenila na disku
siu o otázke: 'Má vôbec Ukrajina záujem
o členstvo v EÚ?' Zo strany prednášajúcich
z ukrajinského MZV odznelo oficiálne sta
novisko, ktoré potvrdzuje ako prioritné in
tegračné záujmy vlády. V skutočnosti až
budúcnosť ukáže, kam už dnes ukrajinská
zahraničná politika smeruje.
Príspevky študentov zo strednej Európy
riešili konkrétne problémy súvisiace s apro
ximáciou jednotlivých kapitol. Napriek to
mu, že išlo o veľmi konkrétne a pre každý
štát charakteristické problémy, účastníkov

z Ukrajiny uvedené príspevky zaujali. Mno
hí z nich si uvedomovali veľkú prav
depodobnosť, že sa uvedené problémy
vyskytnú aj u nich v prípade budúceho za
čleňovania Ukrajiny do EÚ.
Organizátori pripravili okrem zaujímavých
prednášok zástupcov štátnych inštitúcií
a diplomatických misií aj pestrý sprievodný
program. Navštívili sme národný skanzen
v mestečku Pirogovo a každý večer bol
okorenený aj návštevou nočného podniku,
kde boli ideálne podmienky na neformálne
diskusie a výmeny názorov.
A ešte jedna rada na záver. V prípade, že
navštívite Kyjev, majte na pamäti, že každý
vodič je potenciálny taxikár. Za cenu, ktorá
je v priemere o polovicu nižšia ako oficiál
na sadzba taxi, vás vodič dopraví kamkoľ
vek v meste. Stačí len zamávať
Ing. Martin Slska a M y r Andrej Leontlev
študenti UMVaAP UK. účastníci konferencie

EuroPrix 2000 MultiMediaArt - celoeurópska súfaž o najlepšie multimediálně produkty
eUROPfLX

MultiMediaArt

Prvá európska súťaž o najlepšie produkty
v oblasti multimédií sa zrodila v roku 1998
za intenzívnej podpory Európskej komisie
a rakúskeho ministerstva hospodárstva.
Táto súťaž, známa tiež pod názvom
"EuroPrix MultiMediaArt", sa postupne sta
la najvýznamnejšou medzinárodnou akciou
v tejto oblasti.
Hlavnú náplň súťaže tvoria multimediálně
produkty, ktoré jednoznačne prinášajú
praktický úžitok. Základom pre hodnotenie
je teda okrem kvality príspevku aj praktické
využitie produktu a jeho mnohostranná
upotrebiteľnosť pre najrôznejšie cieľové
skupiny.
Súťaž EuroPrix MultiMediaArt je zame
raná na:
- európskych výrobcov multimediálnych
produktov a aplikácií (off-line a on-line);
- kvalitu obsahovej stránky jednotlivých
produktov, pričom sa kladie zvláštny dô
raz na prínos a úžitok pre užívateľa. Zá
roveň sa hodnotí nápaditosť, estetická
stránka a úspešný prístup k jasne defino
vanej cieľovej skupine;
- produkty, ktoré už boli v Európe zrealizo
vané alebo zverejnené v rokoch 1999
a 2000.

Súťaže EuroPrix sa môžu zúčastniť
producenti, ktorí sú občanmi niektorej
z 15 členských krajín EÚ, event, občania
niektorej z 10 krajín strednej a východnej
Európy, uchádzajúcich sa o členstvo v EÚ,
prípadne tiež občania Cypru, Malty, Turec
ka, resp. producenti, ktorých firmy majú
sídlo v niektorej z týchto krajín.
Do posledného kola súťaže bude nomi
novaných päť najlepších produktov z kaž
dej obsahovej kategórie, ktoré vyhodnotí
medzinárodná porota zložená z 44 ne
závislých expertov v odbore multimédií
z 29 krajín Európy. V októbri 2000 budú tie
to produkty prezentované na Frankfurt
skom knižnom vellrhu a zverejnené v Eu
roPrix katalógu, v internete na EuroPrix
Homepage a na EuroPrix CD-ROM. Všet
ky prihlášky do súťaže budú publikované
v Katalógu licenčných práv, ktorý bude vy
daný pri príležitosti Frankfurtského knižné
ho vellrhu.
Víťazi budú vyhlásení v novembri na
gala večere "EuroPrix 2000" vo Francúz
sku.
Zvláštna súťaž je pripravená aj pre štu
dentov.
Súťaž EuroPrix je orientovaná do na
sledujúcich tematických kategórií:
1. Znalosti a objavy
Táto oblasť má podnecovať záujem o vzde
lávanie v najrôznejších odboroch - včítane
vedy.
2. Zapojenie európskej kultúry do digitál
neho sveta
Cieľom tejto tematickej oblasti je zobraziť
akékoľvek aspekty každodenného živo
ta v Európe, tradície i kultúrne dedičstvo
krajín.

Bibliografia diplomových prác
Ružarovský, Ignác: Bibliografia diplomových prác obhájených na
Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch
1963 až 1973. Bratislava: Vydavateľstvo UK, 1999, 273 s.
Bibliografia, ktorú zostavil PhDr. I. Ružarovský, pracovník Katedry
žurnalistiky Filozofickej fakulty UK, nadväzuje na prácu Štefana Ďurovčíka, vydanú v roku 1963 Maticou slovenskou v Martine pod názvom Bib
liografia dizertačných a diplomových prác obhájených na Filozofickej
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave za roky 1922 - 1962. Ružarovského bibliografia bola pôvodne v edičnom pláne univerzity na rok
1975, k jej vydaniu však z rozličných príčin došlo až o takmer 25 rokov
neskôr.
Bibliografia obsahuje záznamy o 3 047 obhájených diplomových prá
cach (autor, názov práce, jej prípadný podtitul, rok obhajoby, rozsah
strán a meno školiteľa), ktoré sú systematicky roztriedené podľa 28 štu
dijných odborov existujúcich na FIF UK v rokoch 1963 - 1973. Záznamy
neobsahujú podrobnejšie údaje, lebo prípadné anotácie by znamenali
značné rozšírenie aj tak rozsiahlej (273 str.) publikácie. Okrem registra
autorov diplomových prác je na záver bibliografie pripojený tiež regis
ter mien a register regionálny - prvý s menami osôb a druhý s názvami
obcí, miest a teritoriálnych útvarov, ktoré sú spomínané v diplomových
prácach.
Ide o veľmi záslužnú prácu Dr. Ružarovského, ktorá je nielen podrob
ným dobovým dokumentom, ale predovšetkým užitočnou pomôckou pre
študijné účely poslucháčov ako aj vedeckých a pedagogických pracovní
kov v oblasti spoločenských vied. Možno len veriť, že bude mať na
sledovníkov, ktorí bibliograficky zaznamenajú aj nasledu|úce obdobie
takmer tridsiatich rokov.
doc. JUDr. Luboš Šefčák, CSc.

3. Pomoc malým a stredným podnikom
preniknúť na európsky trh prostredníctvom
multimédií
S pomocou multimédií je možné podpo
rovať všetky podniky a firmy, ktoré zamest
návajú do 500 pracovníkov.
4. Viac demokracie a lepšie podmienky
pre občanov Európy, ktorí sa môžu podieľať
na spoluvytváraní svojho života aj za pomo
ci multimédií
Cieľ témy - využitie nových médií ako ob
hájců práv a záujmov občanov voči vládam
a verejnej správe a celkové posilnenie ob
čianskeho vedomia.
5. V službách viacjazyčnej a multikulturálnej Európy
Príspevky orientované na prekračovanie
a prekonávanie hraníc jazykov a kultúr
v spojenej Európe, ktorá si napriek tomu
i naďalej zachováva jazykovú rozmani
tosť.
6. Prvé kroky k vytvoreniu novej sociálnej
siete za pomoci multimédií
Sprístupňovanie nových médií rôznym
skupinám užívateľov, podpora sociálnej
súdržnosti a vytváranie nových sociálnych
spoločenstiev.
7. Muttimédiá pre mobilnú spoločnosť
Inšpirácie pre nových "kočovníkov* Euró
py, ktorí chcú používať multimediálně prí
stroje a zariadenia.
Špeciálna súťaž: Študentské cena
Svoje produkty môžu přihlásit do sutaže
študenti zo všetkých európskych inštitúcií.
Súťažné príspevky treba prihlásiť naj
neskôr do 30. júna 2000 na sekretariáte
EuroPrix v Salzburgu, Rakúsko. Pravidlá
súťaže a prihlášku nájdu záujemcovia na
adrese: www.europrix.org

Invázia študentov
zo Slovenska
Nezvykle vela študentov zo Slovenska mien tento rok na česke
vysoké školy. Podľa českej Mladej fronty dnes (MFD) slovenskí štu
denti tak chcú využiť novú možnosť bezplatného štúdia v Českej
republike a rovnako ako Česi kalkulujú s tým, že v tomto roku vdaka
zavedeniu povinných deviatych ročníkov pred štyrmi rokmi, bude
väčšia šanca na skúškach uspieť. Záujem slovenských študentov je
v porovnaní s minulým rokom na niektorých českých vysokých ško
lách až trojnásobný
MFD ako príklad uvádza Univerzitu Palackého v Olomouci, kde te
raz študuje 250 Slovákov a na školu sa hlási dalších asi 500 Na filo
zofickú fakultu tejto univerzity sa vlani hlásilo 88 Slovákov, teraz a&
200. Zvýšený záujem Slovákov o štúdium v Č R potvrdil MFO aj pra
covník Informačno-poradenského centra Univerzity Karlovei v Prahe
Ludvik Burian, "Žiadalo nás o radu až niekolko sto slovenských
študentov. Pýtali sa najmä na to, ako prebiehajú prijímacie skúšky
Zaujímali sa hlavne o mediánu, spoločenské vedy a cudzie jazyky
najma ázijské," konštatoval L, Burian
MFD v tejto súvislosti pnpomína. že v minulosti museli sioversk
študenti za štúdium v ČR pľatit a česko-siovenske medzivládne do
hody zaručovali bezplatné štúdium len pre 80 študentov ročne, od
roku 1998 bol limit zvýšený na 300. Ostatn s museh platit škc : ^é.
čo na niektorých fakultach znamenalo ročne ai 12 000 amerických
dolárov
(Práca, 26 4 2000)
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Šúr, na ktorého území sa nachádza Biologická stanica PRIF UK, je ojedinelým prírodným útvarom so zvláštnym spôsobom vzniku - zhruba pred desatíisíc
rokmi, v mladších štvrtohorách, vytvorila sa tektonickou činnosťou priehlbeň a napĺňala sa vodou pritekajúcou z malokarpatských svahov a Dunaja.
V tomto obrovskom, no plytkom jazere sa darilo rastlinám, ktoré postupne odumierali, usadzovali sa na dne a tlením sa z nich vytvárala rašelina. Tak
postupne vznikol šúr, nepriechodný močiar pokrytý stromami a iným rastlinstvom. Močariny tvorili prirodzenú zásobáreň zveriny a vtáctva pre obyvateľov
okolitých obcí a zároveň boli rezervoárom pitnej vody. Tvorili však prekážku pri rozširovaní poľnohospodárskych plôch a preto sa ľudia už od stredoveku
usilovali o vysušovanie močiara. Na úkor získania pôdy pre poľnohospodársku a vinohradnícku činnosť postupne padol za obeť velky kus šúrskeho lesa.
Na kyslých lúkách sa nedarilo vinohradom, ale zato tu bujnela vegetácia. Prechod lesom v minulosti bol možný len na člne, pretože väčšiu časť roka bol
pod vodou. Bolo tu významné neresisko šťúk, zdroj rašeliny pre blízke tehelne, vynikajúce podmienky na hniezdenie vodného vtáctva, refúgium pre jeleniu
zver z Malých Karpát.

Jedna z najstarších slovenských prírodných rezervácii
Už na sklonku minulého storočia upozorňovali
prírodovedci na mimoriadnu hodnotu šúru tak
po stránke floristickej, ako aj faunistickej. V roku
1952 bolo preto územie šúru ako jedno z prvých
na Slovensku vyhlásené za prírodnú rezerváciu
a v roku 1994 podľa zákona o ochrane prírody
a krajiny prekategorizované na Národnú prírod
nú rezerváciu Šúr (NPR).
Celková rozloha rezervácie a ochranného pás
ma je 988,6857 ha. NPR Šúr predstavuje v sú
časnosti najväčší' zvyšok vysokokmenného barinato-slatinného lesa, pričom je pravdepodobne
posledným a jediným pôvodným biotopom jelšo
vého lesa tohto typu v strednej Európe (Šúrsky
les). Hodnotné sú aj zvyšky mokrých a rašelino
vých lúk po obvode jelšového lesa a teplomilné
brestové dúbravy Panónskeho hája, ktorého po
rast je výborným útočiskom drobnej zveri a kto
rý je cenný i pre výskyt niektorých dutinových
hniezdičov a ohrozených druhov bezstavovcov
Zaujímavé je aj rozsiahle slanísko s niekoľkými
kriticky ohrozenými druhmi rastlín. Význam re
zervácie spočíva najmä v zachovaní pôvodných
rastlinných a živočíšnych spoločenstiev rôznych
typov a štruktúr skoncentrovaných na relatívne
malej ploche. I to bol jeden z dôvodov zaradenia
tohto územia v roku 1990 do zoznamu medziná
rodne významných mokradi - Ramsarskej kon
vencie.
Chránené územie je jedinečnou študijnou plo
chou pre vedeckých pracovníkov. Rastie tu niekolko desiatok vzácnych, chránených a existenč
ne ohrozených rastlín. Odborníci tu zistili výskyt
viacerých druhov živočíchov nových pre vedu:
v roku 1972 pijavice - Batrachobdella slovaca,
v r. 1991 vošky - Stomaphis bratislavensis, alebo
pre územie Slovenska novozistených druhov
bzdôch, vošiek, vírnikov, perloočíek i blanokrídlovcov. Šúr je významným biotopom pre chráne
né druhy obojživelníkov a plazov a nemenej
významným miestom pre hniezdenie ohroze
ných druhov vtákov.
A práve na tomto krásnom mieste, vzdialenom
iba niekoľko kilometrov od Bratislavy, je zriade
ná Biologická stanica Šúr PRIF UK Bližšie
nám ju predstavil jej vedúci - RNDr. Bystrík Ambruš.

Hlavná budova stanice "Smolňák"
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Krása šurske/ prírody
• Biologická stanica v Šúri patrí medzi vedecko-pedagogické pracoviská PRIF UK a je organi
začne pričlenená ku Katedre ekológie PRIF UK.
Počas svojej existencie slúžila ako miesto vzniku
mnohých diplomových, kandidátskych a iných
vedeckých prác. Navštívil ju azda každý poslu
cháč nielen biológie, ale i iných vedných odbo
rov. Vďaka jej blízkosti k hlavnému mestu sa
i dnes často využíva aj na dalšie pedagogicko-vedecké aktivity. Ide napríklad o terénne prá
ce zo zoológie, ekológie i botaniky. V minulosti
sa tu riešilo viacero významných projektov, ktoré
mali formu dnešných grantových úloh. Z týchto
výsledkov vznikla napríklad Červená kniha živo
číchov, ktorá zahŕňa všetky druhy vzácnych,
ohrozených a vymierajúcich druhov žijúcich
v národnej prírodnej rezervácii. V poslednom ob
dobí sa na Biologickej stanici venovali výskumu
fauny NPR Šúr i zahraniční pracovníci zo sester
skej Sliezskej univerzity v Katoviciach (prof. Dr.

HaD. Waclaw Wojoieohovvbkí, piot Di паь
Oleg Herczeg a další), ktorí z tohto územia pub
likovali viacero vedeckých prác i s opisom no
vých druhov pre vedu. Taktiež v súčasnosti
mnohí diplomanti i doktorand! riešia na Biologic
kej stanici témy z ekológie, ekoetológie i mnohé
témy so zoologickým zameraním
Biologická stanica Šúr je lokalizovaná priamo
v Národnej prírodnej rezervácii Šúr medzi plo
chou rybníka a osadou Háj. Na ploche cca
6,5 ha zahŕňa niekoľko objektov slúžiacich na
zabezpečenie výskumu, ako aj odchovu vzác
nych živočíchov určených na dalšiu reštitúciu
do vhodných biotopov. Súčasťou stanice je ai
systém menších umelých vodných plôch, ktoré
slúžia ako refugium pre ohrozené druhy obojži
velníkov a plazov, V budúcnosti plánujeme vybu
dovať reprodukčnú stanicu kvôli zachovaniu
genofondu vzácnych a vymierajúcich druhov
vtákov a cicavcov.

Chatky pre bádatelov v areáli stanice

Sme veľmi radi, že v poslednom období nachá
dzame značnú podporu od vedenia PRIF UK
a vedenia UK, čo sa začína markantne prejavo
vať na vzhľade a vybavenosti Biologickej stanice
Šúr. V ďalšom období plánujeme dokončenie la
boratórnych miestností a inštalovanie malého
múzea zameraného na minulosť i súčasnosť
NPR Šúr. Veľa práce nás čaká ešte na staveb
ných úpravách a technickom zabezpečení i ďal
ších objektov v stanici, ktoré čas veľmi poznačil.
Myslíme si, že po postupnej rekonštrukcii tohto
pracoviska budeme môcť očakávať rastúci záu
jem nielen študentov, ale i vedeckých a pedago
gických pracovníkov.
Pri našej návšteve Šúru nás sprevádzal
p. Fridrich Szalay z o Slovenskej agentúry ži
votného prostredia, ktorý pôsobi ako správca
rezervácie Ukázal nám takmer všetky prírodné
zákutia stanice, na chatkách slúžiacich pre uby
tovanie bádateľov už vidno postup rekonštruk
čných prác, oprava hlavnej budovy stanice nazý
vanej tiež "Smolňák" je už takmer dokončená
a svieti novotou.
V Panónskom háji už šiesty rok pravidelne vy
rubujú náletové dreviny, čím sa omladzuje vzác
ny panónsky dub, ktorého niektoré exempláre
v rezervácii dosahujú vek až 300 rokov. V mi
nulosti sa panónske háje vyskytovali hojne na

celom území južného a juhozápadného Sloven
ska, pásol sa na nich dobytok, no postupne
zanikali pod vplyvom rozširovania polí a poľno
hospodárskej činnosti. Dnes sú tieto biotopy
panónskeho lesa vzácne. Sú veľmi vhodné na
hniezdenie vtáctva - v minulosti v Súre zazname
nali výskyt dudka chocholatého, krakle belasej,
kane močiarnej a aj vzácneho bociana čierneho.
Z hadov sa tu vyskytuje užovka obyčajná a veľmi
vzácna užovka Natrix natrix persa so žltými pás
mi po dĺžke tela i užovka stromová. V plytčích
jazierkach sa rozmnožuje žaba kunka červenobruchá Bombina bombina. Pred 3 rokmi sa v re
zervácii objavil dokonca i bobor.
Jedným z výsledkov deväťročnej spolupráce
PRIF UK s ochrancami prírody je aj vybudovanie
3 jazierok, v ktorých sa rozmnožujú korytňačky najvzácnejší, takmer vyhynutý plaz na Sloven
sku. U nás žijú len v prírodnej rezervácii Tajba
na východnom Slovensku a na niektorých lokali
tách na juhozápadnom Slovensku. V lokalite Torozlín pri Komjaticiach sa ešte v 70-tych rokocti
vyskytovali v pomerne hojnom počte, dnes už
ani tu nežijú. I keď sa na území Šúru tieto vzácne
živočíchy nevyskytovali, na stanici vybudovali
odchovňu, z ktorej sa už pokusne vypustilo nie
koľko jedincov do voľnej prírody na Záhorí.
V umelom jazierku - odchovni - sa na jar roz-

Ocenenie pre Botanickú záhradu UK
Už tradične prezentuje Botanická záhrada UK svoju odbornosť
každoročne na rôznych výstavách. V tomto roku sa v rozpätí troch
týždňov zúčastnila so svojimi expozíciami až na troch výstavách,
z ktorých si odniesla uznanie i významné ocenenie.
Otvorenie Envirojari 2000 na Ministerstve životného prostredia sa
uskutočnilo dňa 18. 4. 2000 a v expozícii, ktorá bola inštalovaná do
2. 5. 2000, BZ UK predstavila svoje zameranie tak na posteroch, ako
i na interiérovom a exteriérovom rastlinnom matenáli
Flóra Bratislava 2000 sa konala v termine od 27. 4. do 1, 5. 2000
a Botanická záhrada UK na nej získala Čestnú cenu predsedu; vlády
S R z a najlepšiu expozíciu
Do tretice sa angažovala Botanická záhrada Щ v dňoch 3. 5. až
6. 5. 2000 na výstave Gardenia 2000 v Nitre, kde v spoločnej expozí
cii Botanických záhrad a Arborét na Slovensku v spolupráci s Bonsaj
klubom Nitra sa prezentoval environmentálny význam a výchovný po
tenciál Botanických záhrad a Arborét.
RNDr. Jaroslav Bella, riaditeľ BZ UK

V Súre sa už korytnačky udomácnili
množujú, vajíčka zahrabávajú do piesku, kde
väčšinou v našich podmienkach prezimujú, a vy
liahnu sa nasledujúci jar. Ak je však veľmi horúce
leto, ich potomstvo sa objaví už na jeseň.
Študentku-diplomantku sme na stanici neza
stihli. Bola v teréne v jelšovom lese na pozorova
ní vrabcov, o ktorých píše diplomovú prácu
Irena Suimová

Investícia do budúcnosti
Spoločnosť Penta Group po prvýkrát v apríli t.r. slávnostne odo
vzdala Cenu Penta Group, a.s., za vynikajúce študijné výsledky
Tak znie oficiálny názov ocenenia, ktorým spoločnost, zaoberajúca sa
na slovenskom trhu strategickým a portfóliovým investovaním, oceni
la troch študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave a dvoch štu
dentov Právnickej fakulty UK. Rozhodla sa tak podporiť odborný rast
talentovaných budúcich absolventov vysokých škôl Súčasťou ceny je
dekrét a finančná odmena v o výške 50 000 Sk.
Na nápad odměňovat a motivovat študentov s vynikajúcimi študijný
mi výsledkami neprišli náhodou: "Sme mladá firma, v ktorej je praxou
odmeňovať ľudí, ktorí vynikajú nad ostatnými svojou pracovitosťou
a nápaditosťou. Na druhej strane vyhľadávame mladých, dravých iúdi,
nezaťažených minulosťou. Kde inde by sme mali mat zdroje mladých
talentov, ak nie práve v študentskom prostredí? Som presvedčený, že
po prvom ročníku príde druhý, a táto cena sa stane tradíciou,' uviedol
M. Dospiva, predseda predstavenstva spoločnosti.
Kritériom pri udelení ceny boli jednoznačne študijné výsledky, pri
čom kandidáti na ocenenie museli vyhovovať náročným požiadavkam: prospechový priemer 1,00 počas celého štúdia, certifikát
o ukončení štúdia cudzích jazykov, hodnotilo sa aj štúdium v zahrani
čí, pôsobenie v praxi a publikačná činnosť v odbornej tlači.
Spolu so študentmi EU tieto kritériá splnili a ocenenie získali
Peter Šafařík a Jana Kvasničková, študenti Právnickej fakulty UK.
(podľa Národná obroda, 19. 4. 2000)

Podľa odhadu úradu práce
18 percent absolventov vysokých škôl
nenájde na jeseň zamestnanie
V tomto roku vyjde zo škôl 103 tis. mladých ľudí, z nich asi poiovica
nenájde zamestnanie. Podľa oficiálnych predpokladov Národného uradu práce by sa malo na úradoch práce pnhlásiť 50 - 60 tis absolven
tov Najviac ich bude medzi tými. ktori skončili stredné odborne ško>y
a učilištie. Naopak - najväčšie šance nájst si prácu budu mat absolventi vysokých škôl.
Odhad úspešnosti absolventov pri hľadaní práce po skončen, šuciy
v tomto roku:
druh školy
SOŠ
SOU
gymnázium
špeciálne školy
vysoké školy

úspešnosť
56%
60%
65 %
70 %
82 %
(podlá Sme. 28. 4. 2000)
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Športovci vedia aj upratovať
Mnohí z nás si pamätáme na brigády systémom dobrovoľne - nasilu. O to
viac si vážim tých učiteľov, zamestnancov a študentov, ktorí sa v dňoch
11. a 12. apríla t. r. zúčastnili na jarnom upratovaní okolia a priestorov FTVŠ
UK. Nebolo nás veľa, ale zato "kus" roboty sme odviedli a pomohli pri
skrášlení okolia Lafranconi. Pri robote nechýbal ani dobrý čaj na zohriatie,
ktorý nám uvaril náš šéfkuchár. Ani horolezci sa nedali zahambit' a svoje
umenie na lanách využili pri umývaní okien, ktoré by okrem nich snáď
umyli len ruky rozprávkovej Saxany.

LETNÉ PRÁZDNINY
v zariadeniach UK
Univerzita Komenského vám ponúka rekreácie v svojich
učebno-výcvikových zariadeniach počas letných prázdnin
2000 v nasledovných termínoch:

M O D R A - P I E S O K (so stravou)
Od 6. 8. 2000 do 26. 8. 2000
Pobyty začínajú v nedeľu obedom a končia v sobotu raňaj
kami.
Od 26. 8. 2000 do 1. 9. 2000
Pobyt začína v sobotu obedom a končí v piatok raňajkami.
Začiatok rekreácie je v deň nástupu po 10.00 hod. a odchod
z UVZ UK v deň odchodu do 9.00 hod Poskytujeme vám na
sledovné izby:
- 2 dvojposteľové izby
-11 trojposteľových izieb
- 1 štvorposteľovú izbu
- 1 päťposteľovú izbu
- 1 šesťposteľovú izbu

R I C H Ň A V A (sostravou)

J
V terajšej dobe, chudobnej na peniažky v školstve, uvítame každú po
mocnú ruku. Preto ešte raz - vďaka tým. čo pochopili a pomohli.
Mgr. Anna Nôtova
tajomníčka FTVŠ UK

®

BURZA CENNÝCH PAPIEROV V BRATISLAVE
B R A T I S L A V A STOCK EXCHANGE
pozýva študentov a pedagógov
so záujmom o problematiku kapitálového trhu
od 2. mája 2000
do

Informačného centra
v priestoroch

Burzového klubu
Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s (BCPB)
kde v príjemnom prostredí kaviarne ponúka:
• čitáreň informačných materiálov o BCPB a zahraničných
burzách, dennej tlače a domácej i zahraničnej odbornej
tlače a periodík
• možnosť pripojenia na Internet
• možnosť rozmnoženia burzových materiálov
Otváracie hodiny
10.00- 13.30
14.00-17.30
Nájdete nás na adrese:
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.
Vysoká 17, 814 99 Bratislava

Od 30. 7 2000 do 26. 8 2000
Pobyty začínajú v nedeľu večerou a končia v sobotu obe
dom.
Nástup na rekreáciu je v deň nástupu po 15 00 hod a od
chod z UVZ UK v deň odchodu do 14 00 hod Poskytujeme
vám nasledovné izby:
Stará chata - 5 dvojposteľových izieb
Nová chata - 2 trojposteľové izby
- 6 trojposteľových + prístelky
- 2 štvorposteľové izby
Nová chata - prístavba
- 1 dvojposteľová izba
- 2 trojposteľové izby

P O P R A D - V E Ľ K Á (bez stravy)
Od 1. 7. 2000 do 2. 9. 2000
č. izby/počet lôžok/prístelka: 2/3/1, 3/3/1, 4/3/1, 7/2/2

T A T R A N S K Á L O M N I C A (bez stravy)
Od 1. 7. 2000 do 2. 9. 2000
č. izby/počet lôžok/prístelok: 8/4/1, 9/4/1, 10/4/1, 11/3/1
Podľa platného cenníka poplatky pre zamestnancov a ich
rodinných príslušníkov sú nasledovné:
Modra-Piesok ubytovanie 50,- Sk/lôžko/noc
Richňava - nová chata ubytovanie 50,- Sk/lôžko/noc
nová chata prístelok 35,- Sk/lôžko/noc
stará chata ubytovanie 30,- Sk/lôžko/noc
prístavba NCH ubytovanie 100,- Sk/lôžko/noc
prístavba NCH prístelok 70,- Sk/lôžko/noc
Poprad-Velká ubytovanie 50,- Sk/lôžko/noc
prístelok 40,- Sk/lôžko/noc
Tatranská Lomnica ubytovanie 50,- Sk/lôžko/noc
Telefónne čísla na UVZ UK:
Modra-Piesok, vedúci p. Kulich - č.t. 0704/64 70 129
Richňava, vedúci p. Šrámek - č.t. 0859/69 29 148
Poprad-VelVá, vedúci p. Bielený - č.t. 092/776 82 05
Podrobnejšie informácie získate
na tel. č. 529 63 753 (p. Csinová)

NASA UNIVERZITA spravodaj Univerzity Komenského v Bratislave • Vydáva Univerzita Komenského • Adresa: Šafárikovo nám č 6. 818 06 Bratislava • Tel 59 24 4 t 11 •
http://vwvw.uniba.SK, položka Rektorát UK • Predseda redakčnej rady: doc JUDr Peter Kresák, CSc prorektor UK. členovia RNDr Martin Bellu'. MFF UK. doc MUDi Marián
Ber nad ič CSc . LF UK, doc Thür Jura) Bandy, EBF UK, ThLic Jozet Jankovič. PhD . RKCMBF UK, PhDr. Anna Bujnová, CSc , FM UK, doc PaedOr Roman Moravec. CSC , FTVŠ UK.
doc. PhDr. Peter Ondrejkovič, PDF UK, doc JUDr Daniela GreguSová, CSc , PRAF UK, prof MUDr. Štetan Straka, DrSc , JLF UK, doc RNDr, Lubomír TomáSka. CSc , PRIF UK,
doc. RNDr Marián Bukovský, CSc., FAF UK. prof PhDr. PavolŽigo, CSc , FIF UK • Zodp r : Mgr Jiřina Hinnerová • Grafická úprava Darina FóldeSová • Tlač Polygrafické stredisko UK •
Uzavierka 1 každého mesiaca
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Studentským perom

Spojili teóriu s praxou

Ž

Aj napriek tomu napísal knižku Týždeň v cudzom meste. Príbeh
Bratislavy nás bezpochyby šokuje, alebo aspoň chytí... Záleží od
toho, či ste racionalistom alebo idealistom, či veríte fikcii alebo
sa vám akýkoľvek možný názor javí ako najmenej
pravdepodobná
utópia. Každopádne, predstavte si Egona
Bondyho v úlohe spojky pre spoločnosť, ktorá bojuje proti
kapitalizmu. Cieľ: úplné zničenie. Zanedbajúc filozofovo
presvedčenie
ľavicového marxistického ateistu, koho by
neiritovali informácie o Pentagone, usilujúcom sa využívať
globálnu genocídu na „vyčistenie priestoru"
?
Alebo virtuálny svet, ku ktorému sme sa prepracovali technikou
telekomunikácií,
médií, satelitov, mobilných telefónov, nekradne
komusi kdesi miesto? Človek a vec alebo Vec a človek?
Internet, pyšné médium, akési perpetuum mobile informácií,
ktorému francúzsky sociológ priradil štyri vlastnosti:
interaktivitu - znamená používateľa, príjemcu a samotný odkaz,
zmazávanie hraníc, komunikáciu medzi sprostredkovateľom
a
používateľom a virtualitu. Iná realita, iný časopriestor a stále
my, ľudia. Nezatracujem nové médiá a ich prínos pre ľudstvo,
len to akosi všetko stále nevychádza podľa našich vízii.
Predstava, žeby Jean-Paul Sartre klepol klinec po hlavičke
tvrdením, že „existencializmus je humanizmus", je desivá. A
realita ešte horšia.
Günter Grass celkom jasne vyjadril svoje pocity pri odovzdávaní
Nobelovej ceny: „Do krajiny sa vrátil sociálny chlad, nie len
prechodné ochladenie, ale trvalý mráz, už nie sociálne trhové
hospodárstvo, ale manche sterovský liberalizmus".
A ďalej
smutne konštatuje, že „rast zaznamenáva už iba počet
nezamestnaných".
Odhliadnuc od zrejmých súvislostí, vráťme sa
k technológiám,
kybernetickému svetu. „Skutočnosť
dobieha a
predbieha orwellovskú víziu technokracie ako formy moci, ktorá
ničí kultúru. Sme schopní zastaviť rozklad substancie kultúry?"
Grass dokonca označuje za takýto nerozum „aj víziu o Európe
bez hraníc, ktoré sa, paradoxne, pritom stále tesnejšie
upevňujú". Záleží na nás. Na nás, či si vyberieme moc
zneužívajúcu informácie, alebo moc ochraňujúcu naše
súkromie.
A nezabudnime, vždy je tu možnosť tretej cesty, možnosť voľby.
Tak napríklad, či si sadneme na kávu k Modrým anjelom za
tridsať alebo do Irish Pubu na írsku za devädesiat.
EVA FUCHSBERGEROVÁ

V apríli sa na pôde FiF UK konala Študentská vedecká
konferencia. Na Katedre žurnalistiky sa do Š V K zapojilo
trinásť študentov. Súťažili v teoretickej a praktickej sekcii.
Súťažné práce z oblasti novinovedy, histórie a praxe žurna
listiky boli na dobrej úrovni a splnili všetky požadované
kritériá. V teoretickej sekcii sa z prvých troch miest zaslú
žene tešili Terézia Kolková, Silvia Varagyová a Jiří Kolínský.
V praktickej sekcii sa na stupňoch víťazov ocitli Kristína
Kúdelová, Pavol Gašpar, Natália Juháriová a Marek Hrin.
Dekan FiF UK doc. PhDr. L. Kiczko, CSc. a prodekan prof.
PhDr. P. Žigo, CSc., víťazom jednotlivých sekcií odovzdali
poukážky na nákup kníh v kníhkupectve Academia na Štú
rovej ulici.
(šp)

Praktické a účinnejšie
Viac ako 80 percent Slovákov
sa hlási ku kresfantsvu. Nad
podobnými výsledkami priesku
mov sme si už dávno zvykli máv
nuť rukou: všetko je relatívne.
Dosiahnuť, aby to nebolo celkom
tak, sa snaží nová evanjelizácia Tento pojem je zároveň
názvom nového a celoeurópsky
ojedinelého predmetu, ktorý
tento rok zaviedli na Rímskoka
tolíckej bohosloveckej fakulte UK
Ako nepovinný seminár si ho
mohli vybrať poslucháči tretieho
až piateho ročníka. Hodnotí sa
zápočtom a vedú ho PaedDr.
Oľga Krížová a Mgr. Ladislav
Lencz. „Mali sme dobrý štart ľudové misie," hovorí Ladislav
Lencz. „Bohoslovci sa v rámci
tohto predmetu aktívne zúčast
nili akcii na námestiach a na
vlastnej koži skúsili, čo zname
ná evanjelizovať
už pokrste
ných, ktorí však svojou vierou
nežijú. Tento problém nie je len
vnútorným problémom cirkvi.
Dotýka sa celej spoločnosti,
lebo náš život je nekresťanský,
chýbajú mu všeľudské hodnoty,
ktoré kresťanstvo zvláštnym

,Narveme to do popelnic...'
Mlynská dolina 15. apríla (v so
botu) zažila svoju jarnú očistu.
Študenti sa chopili hrablí a lopát
a začalo sa upratovanie okolo
vysokoškolských internátov. Po
dobná hromadná akcia sa kona
la vari pred dobrými desiatimi
rokmi.
O pol deviatej nás bolo vyše
stovky. Pesimisti ani nedúfali, ž e
toto číslo sa po čase zvýši o sto
percent. Z útrob ošumělých prí
bytkov sa vynárali ďalší aktivisti
a obrovské kontajnery sa napĺ
ňali odpadom.

Okrem mačiek, myší a holubov,
ktoré sme vlastne ukracovali o
ich životný priestor, sa nestíhali
čudovať ani naši koordinátori
z Univerzitného pastoračného
centra. Ich pochmúrne predpo
vede nám nedávali veľkú šancu;
možno keby sme upratovaním
strávili celý víkend...
Nestalo sa tak. Dojednej sme
všetko možné i nemožné do „po
pelnic narvali", ako hlásal názov
akcie. Vynaliezavosť znečisťovateľov bola naozaj pozoruhod
ná. Pod lupu sa nám dostali pot

raviny, sáčky, kozmetické výrob
ky i topánky. Dominovalo však
sklo, najmä z fliaš, z čoho vyplý
va, že spoločenský život v Mlyn
skej aktívne pulzuje. Musela
som sa pousmiať, keď som pod
kríkom objavila knižku Leviatan
v srbčine od Thomasa Hobbesa.
Iba raz som o správnosti môjho
puntičkárskeho ošiaľu zapochy
bovala. Na lopate mi zasvietila
biela striekačka s ihlou. Strach
pomyslieť, čo sa mohlo stať. .
Keď sme sa na konci rozhliadli
po vyčistených, tentoraz už ze

spôsobom zdôrazňuje," tvrdí
Mgr. Lencz a vysvetľuje, ž e dnes
treba hodnoty evanjelia spros
tredkúvať novými formami. Tre
ba hľadať cesty k tým, ktorí sú
„mimo" a z tradičných foriem
majú pocit úzkosti. To vyžaduje
aktívnu účasť laikov a radikálne
mení profesný obraz kňaza. Mal
by vedieť komunikovať, spolu
pracovať, byť tvorivý, čo sa ne
dá naučiť z prednášok.
Preto obaja vyučujúci používa
jú tzv. aktívne metódy modernej
pedagogiky s dôrazom na zážit
kové skupinové vyučovanie.
N e m a j ú učebnice a n i v z o r
rovnakého predmetu v niektorej
európskej krajine. Projekt semi
nára sami „vymysleli", navrhli
vedeniu fakulty a sami ho „tvo
ria". Ich dvojhodinovku navšte
vuje 12 študentov. „Mám dojem,
že sa im to páči," konštatuje
Ladislav Lencz, Je to pre nich
niečo nové a praktické, čo môžu
uplatniť." Prevaha všeobecných
prednášok a nedostatok praktic
kých predmetov j e totiž podľa
neho všeobecným problémom
teológie.
TERÉZIA KOLKOVÁ

lených trávnikoch, zmocnil sa
nás pocit zadosťučinenia. Prí
jemne unavení a opálení jarným
slniečkom sme s i posadali do
tieňa, kde na nás čakal guláš,
zaslúžená odmena.
Človek človeku vlkom, hovorí
filozof. V mojom prípade to bol
jogurtový kelimok vyhodený dr
zo ešte pred odchodom upratovacej čaty.
Ilúzie však nestrácam Aspoň
budeme mať o rok znovu čo robiť
a v konečnom dôsledku sa naše
jarné poblúznenie stane zvy
kom A bude čisto.
VIKTÓRIA SCHMIEDTOVÁ

Túto stranu pripravili študenti 2. ročníka Katedry žurnalistiky FiF UK pod vedenim E. Fuchsbergerovej
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Nová Škoda Fabia.
Nechajte sa inšpirovať áutom
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