
SPRAVODAJ 
UNIVERZITY 
KOMENSKÉHO 

Ročník XLVII 
Február 2001 

Číslo 6 

NASA UNIVERZITA 

Z o b s a h u :  

•Prezident  SR a prof. Bodner sa stretli 
aj  na pôde LF UK 

• N o v ý  intozákon vstúpil  do platnosti 
• S o c i á l n e  štipendiá po n o v o m  
•Polstoročie  archívnictva na UK 
•Vzdelávacia  nadácia Jana Husa 

ponúka účasť v programoch 
• D e j i n y  geochémie na PRIF UK 
• Ď a l š í  príspevok do diskusie 

o osobnosti vysokoškolského pedagóga 
• C e n n í k  poplatkov za služby v UVZ UK 
• Ú s p e š n á  študentská reprezentácia UK 
• O  č o m  diskutovali  študenti 

s I. Mik lošom a M .  Ftáčnikom 
•Strana pre študentov 

katedry žurnalistiky 

Historicky prvá návšteva prezidenta 
SR Rudolfa Schustera na Lekárskej 
fakulte UK v Bratislave sa uskutočnila 
dňa 15. januára 2001 pri príležitosti 
prednášky univ. prof. Dr. Ernsta Bod-
nera „Medicína bez hraníc", ktorá sa 
konala práve v tento deň na pôde 
LF UK. 

Prvá návšteva prezidenta SR na Lekárskej fakulte UK 

úzka spolupráca popredných odborníkov 
a špičkových klinických pracovísk. 

Dekan LF UK prof. P. Traubner odovzdal 
prezidentovi SR symbolický dar - najnovšiu 
knižnú publikáciu Princípy internej mediány 
editorov Ďuriš, Hulín, Bernadič, ktorá vyšla 
v 3 dieloch r. 2001. Toto spoločné dielo viac 
ako 200 spoluautorov z celého Slovenska, 
ktoré prináša na 3000 stranách najnovšie 
poznatky z celej oblastí internej medicíny 
a naznačuje jej ďalšie smery rozvoja, sym
bolizuje nielen schopnosť popredných od
borníkov spolupracovat, ale deklaruje aj 
úroveň a rozvoj medicíny na Slovensku 
Dekan odovzdal toto dielo aj prof E Bod-
nerovi, ministrovi zdravotníctva R Kováčovi 
a rektorovi UK prof. F Devínskemu Osem
desiatročnú históriu LF UK pripomenul de
kan vzácnym hosťom aj publikáciou Frag
menty z dejín lekárskej fakulty editorov 
Kukurová a Traubner, ktorú dostali všetci 
prítomní. 

Návšteva prezidenta SR R. Schustra na LF 
UK je významným ocenením práce všet
kých vysokoškolských učiteľov, všetkých 
lekárov a zdravotníkov na Slovensku. Keďže 
jeho návšteva LF  UK bola spojená s vy
stúpením profesora E. Bodnera ..Medicína 
bez hraníc", je aj symbolom nového sme
rovania medicíny - medzinárodnej spoluprá
ce a kooperácie lekárov a zdravotníkov 
v rámci otvárajúcej sa a integrujúcej sa 
Európy. 
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Prezidenta SR R. Schustera s manželkou 
a členov jeho sprievodu privítali na prahu 
lekárskej fakulty dekan prof. MUDr. Pavel 
Traubner, PhD., prodekani a zástupcovia 
akademickej obce. Pána prezidenta sprevá
dzali minister zdravotníctva Roman Kováč 
s manželkou, veľvyslankyňa Rakúskej re
publiky J. E. Gabriele Matzner, rektor UK 
prof. Ing. Ferdinand Devínsky, DrSc., s man
želkou a ďalší hostia. V zasadacej sieni Ve
deckej rady LF UK v Aspremontovom paláci 
oslovil prezidenta SR, prof. Bodnera a ďal
ších hostí dekan fakulty a podčiarkol histo
rický význam tejto návštevy pre lekársku 
fakultu a jej ďalší rozvoj. Zdôraznil skutoč
nosť, že práve LF UK v Bratislave sa stáva 
míľnikom pri otváraní sa nášho zdravotníc
tva a medicínskeho školstva svetu, pri hläda-
ní spoločných ciest, pri odstraňovaní hraníc 
a bariér v poskytovaní zdravotníckej starost
livosti. 

Prezident SR ocenil prácu LF UK v o  vý-
chovno-vzdelávacej, vedeckovýskumnej i kli
nickej oblasti a vyslovil presvedčenie, že 
fakulta a jej pracovníci budú rozvíjať posol
stvo, s ktorým prichádza popredný chirurg 
prof. Bodner. 

Prof. Bodner poďakoval za  pozvanie a z a  
priestor pre svoju prednášku „Medicína bez 
hraníc" v rámci cyklu „1001 Európa", ktorú 
organizačne pripravilo Rakúske kultúrne 
centrum v spolupráci s LF UK v Bratislave. 
Vyslovil presvedčenie, že perspektívou ďal
šieho rozvoja medicíny na celom svete je 



Profesor E. Bodner prednášal o medicíne bez hraníc 
Po slávnostnom privítaní v priestoroch Vedeckej 

rady LF UK hostia prešli do Nových teoretických 
ústavov, kde sa vo Velkej posluchárni konala pred
náška prof. E. Bodnera „Medicína bez hraníc". Na 
prednáške bol prítomný prezident SR, minister 
zdravotníctva, velvyslankyňa Rakúskej republiky, 
rektor UK, viacerí poslanci NR SR, dekani JLF UK 
z Martina a LF UPJŠ z Košíc, dekan FAF UK, pre
zident Slovenskej lekárskej spoločnosti a mnohí 
další významní predstavitelia nielen medicíny, ale 
aj dalších oblastí odborného a spoločenského 
života. Spolu bolo prítomných viac ako 400 účastní
kov, ktorých počet limitovali priestory posluchárne. 
Prednáška bola v nemčine, pričom bol zabez
pečený simultánny preklad do slovenčiny a fran
cúzštiny. 

Odbornú časť otvoril dekan LF UK prof. P, Traub-
ner a predstavil cyklus prednášok „1001 Európa", 
v rámci ktorého bola pripravená aj prednáška prof. 
Bodnera. 

Moderátor odbornej časti prof. L. Kovács 
predstavil prof. Bodnera a uviedol problematiku 
prednášky v historickom kontexte. Priblížil vývoj 
medicíny v Strednej Európe, v multikulturálnom 
a multietnickom prostredí a zdôraznil všeobecný 
charakter medicíny ako vrcholne humánnej čin
nosti. Pripomenul prácu Škodu a Rokitanského 

z viedenskej školy medicíny, Semmelweisa, ktorý 
pôsobil vo  Viedni a v Budapešti, Ľudovíta Marku-
šovského, Slováka, ktorý založil najstarší madär-
ský lekársky časopis, ale aj skupinu českých pro
fesorov na čele s prof. Hynkom, ktorí založili LF UK, 
najstarší lekársky časopis na Slovensku Bratislav
ské lekárske listy a položili základy Univerzity Ko
menského v Bratislave. Prof. Kovács zdôraznil, že 
teraz je našou historickou povinnosťou, aby sme 
v rámci zjednocujúcej sa Európy pokračovali 
v práci týchto predchodcov. 

Profesor E. Bodner dokumentoval vývoj medicí
ny na rozvoji chirurgických disciplín. V minulosti to 
boli najmä významné školy, ktoré rozvíjali medi
cínu, ale ktoré boli pomerne izolované od diania 
na iných pracoviskách. Zakladanie odborných ča
sopisov, výmena pracovníkov a stále sa rozši
rujúce možnosti komunikácie viedli k prudkému 
nárastu poznatkov a ich okamžitému uplatneniu 
v klinickej praxi. Už r. 1714 sa objavili tvrdenia, že 
„v chirurgii je už všetko známe a chirurgia sa už 
ďalej nebude rozvíjať". Tieto tvrdenia sa odvtedy 
zopakovali, ale stály pokrok a rozvoj nielen chi
rurgických disciplín ich opakovane vyvracia. V sú
časnosti sa akceleroval rozvoj medicíny najmä 
vstupom výpočtovej techniky a telekomunikácií do 
spracovania, prenosu a využívania informácií. Po
čítačové siete umožňujú lekárom na celom svete, 
aby sa zoznámili denne s viac ako 500 novými 
přehradovými prácami, aby denne nazreli do sve
tových lekárskych knižníc, medicínskych databáz 
Medline, MedNet a mnohých iných, aby mohli 
vstúpiť do odborných kontaktov s pracoviskami 
a lekármi na celom svete. Táto technológia, ktorá 
prekračuje geografické, politické, náboženské, re
čové a všetky ostatné hranice, umožňuje vznik 
a uplatnenie nových diagnostických, konzultač
ných a liečebných, ale aj preventívnych prístupov 
Aktívne sa využíva telemedicína, telekonferencie 
telekonzultácie, ale aj telerobofika, pomocou kto
rej lekár vzdialený tisíce kilometrov spolupracuje 
pri liečbe pacienta 

Chirurgické oddelenie Univerzitnej nemocnice 
v Innsbrucku má významné postavenie pri vyu
žívaní a rozpracúvaní týchto najmodernejších prí
stupov. V bežnej praxi sa využívajú metódy ro
botizácie, mikrorobotizácie, 3D zobrazovanie pri 
diagnostike, transplantológie, rozpracúvajú sa pro
jekty na báze genetického inžinierstva, klonovania 
a ďalšie. Najnovšie trendy pri najzložitejších chi
rurgických liečebných postupoch dokumentoval 
prof. Bodner videosekvenciami priamo z operač
ných sál svojej kliniky. 

Popri rozvoji všetkých týchto prístupov, ktoré vo 
velkej miere závisia od stavu techniky, od tech
nológií, výpočtovej techniky, teda >d vědecko
technického rozvoja, je osobitne v Medicíne po
trebné odpovedať aj na nové filozofické a etické 
otázky. Treba povedať, že v tejto oblasti je ešte 
veľa nedoriešených úloh a aj tu otvorenie sa svetu 
pomáha hľadať správne odpovede na položené 
otázky. 

V závere prednášky prof. Bodner vyslovil pre
svedčenie, že len odborná spolupráca a mnoho
násobné kontakty cez dosiahnuté pracovné vý
sledky, práce v odborných časopisoch, spoločné 
pracovné projekty a osobné priateľstvá, ktoré ne
budú blokované „hranicami", sú zárukou dalšieho 
rozvoja chirurgie a medicíny. Je našou histonckou 
úlohou, aby sme aj v tejto oblasti naplnili naše 
poslanie. 

Po prednáške nasledovala dlhá diskusia, v kto
rej sa stnedali vysokoodbomé otázky z oblasti me
dicíny, telemedicíny, využitia robot ky v chirurgii, 
s otázkami filozofickými a riešením nových etic
kých problémov transplantológie. klonovania a ge
netického inžinierstva Do diskusie sa zapojil aj 
pán prezident, ktorý spomenul niektoré okolnosti 
svojej liečby na Chirurgickej klinike Univerzitnej ne
mocnice v Innsbrucku 

Marián Bernadlč LFUK 

Stručný životopis prof E. BODNERA 

Profesor Emst Bodner študoval medicínu vo 
Wurzburgu a v Innsbrucku. Po ukončení itucba 
nastúpil na Ústav patológie a neskôr na C/v-
rurgickú kliniku Urmerz/ty v Innsbrucku Po ab
solvovaní študi/nych pobytov vo Francúzsku 
a Spo/ených štátoch amerických sa stal r 1968 
primárom. r. 1974 sa habilitoval za docenta 
a r. 1979 bol Inaugurovaný za riadneho profe
sora v odbore chirurgia. Roku 1983 bol zvolený 
za prezidenta Rakúskej chirurgickej spoloč
nosti a vzápätí sa stal čestným členom Maďar
skej a Nemeckej chirurgickej spoločnosti. 
V období rokov 1938-1992 bol dekanom Le
kárskej fakulty Univerzity v Innsbrucku. Prof. 
Bodner je známy svojimi humanistickými názor
mi a odbornými schopnosťami. Jeho celo
životná odborná a pedagogická činnost bola 
vlani ocenená udelením najvyššieho rakúskeho 
štátneho vyznamenania za vedu a umenie. 

Z d e c e m b r o v é h o  rokovania A S  U K  

Akademický senát UK sa zišiel 13. decembra 2000 a rokoval 
pod vedením predsedu A S  UK doc. PhDr. F. Gahéra, CSc. 

Okrem iného sa A S  UK zaoberal štruktúrou komisií A S  UK a schválil ich 
predsedov a členov. 

Taktiež A S  UK schválil „Kritériá ročného rozdelenia rozpočtových pro
striedkov UK pre rok 2001" tak, ako ich predložil rektor UK. 

V súvislosti s mediálnymi informáciami o možnosti rozdeľovania roz
počtových prostriedkov VŠ podľa výkonov, náročnosti študijných odbo
rov a kvality, ako aj na základe uznesenia Akreditačnej komisie, A S  UK 
požiadal rektora UK a Akademické senáty fakúlt a poskytnutie zoznamu 
študijných odborov na UK s označením tých, ktoré nie sú akreditované. 
Zároveň poveril predsedu A S  UK, aby požiadal predsedu Akreditačnej 
komisie, ministra školstva SR a RVŠ SR o poskytnutí kritérií evaluácie 
spolu s odôvodňujúcim vysvetlením zaradenia fakúlt do jednotlivých 
skupín. 

A S  UK v snahe o jednotný postup na akademickej pôde UK a dobré 
meno UK a jej ťakúlt odporučil fakultám UK, aby sa poplatky z a  nazretie 
do výsledkov prijímacieho pokračovania považovali za súčasť poplatkov 
na náklady prijímacieho pokračovania, teda nevyberali sa zvlášť, a aby 
právo osobnej informácie o výsledkoch prijímacích skúšok sa považovalo 

z a  právo občanov, ktoré môžu uplatniť na základe zákona o slobodnom 
prístupe k informáciám 

A S  UK konštatoval, že mediálne informácie, ako aj následné listy ria
diteľov študentských domovov a informácie KŠDaU o prenajímaní miest 
na internátoch študentmi sú veľmi závažné a môžu spochybniť schopnosť 
akademických orgánov UK vrátane A S  UK zabezpečiť v tejto oblasti 
plnenie ustanovení Štatútu UK. A S  UK preto požiadal akademické senáty 
fakúlt UK a dekanov fakúlt UK, aby sa touto otázkou zaoberali a návrh jej 
riešenia poslali A S  UK do konca marca roku 2001 

Keďže sa opätovne objavili mediálne informácie o odobratí areálu na 
Rázsochách, kde bola schválená výstavba vysokoškolského areálu LF 
UK vrátane fakultnej nemocnice, požiadal A S  UK rektora UK a poveril 
predsedu A S  UK o uskutočnenie všetkých krokov, aby sa tomu zabránilo 
V súvislostí s harmonogramom príprav zákona o VŠ poveril A S  UK svojho 
zástupcu v RVŠ SR, aby v zákonoch súvisiacich s činnosťou VŠ pre
sadzoval zakotvenie ustanovení definujúcich postavenie a úlohy fakult
ných nemocníc a kliník ako súčastí lekárskych fakúlt a univerzít spolu 
s kompetenciami akademických funkcionárov a orgánov akademickej sa
mosprávy posilňujúcich samosprávu a akademický charakter fakultných 
nemocníc a kliník lekárskych fakúlt. 

Oh) 
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Zákon 
0 SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM 

vstúpil do platnosti 
V dobe, ktorá sa často nazýva informačným vekom, je na

plnenie ústavného práva na informácie kľúčovým prvkom 
vztahu medzi štátom a občanom a účinným prostriedkom pri 
boji s korupciou. Zákony upravujúce naplnenie práva verej
nosti na informácie a povinnosť štátu tieto informácie sprí
stupňovať, často nazývané zákonom o slobode informácií, sa 
postupne stávajú súčasťou zákonodarstva všetkých vyspe
lých krajín. V o  Švédsku je toto právo zakotvené už od 18. sto
ročia, americký zákon o slobode informácií sa datuje od roku 
1966, francúzsky z roku 1978, kanadský, austrálsky a novo
zélandský z roku 1982, holandský z roku 1991. Český parlament 
prijal tento zákon po dvojročnom prerokúvaní v máji 2000. 

Národná rada SR zákonom č. 211/2000 Z.z. z o  17. mája 
2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a do
plnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii) za
ručuje tú kvalitu prístupu k informáciám, akú vyžaduje Ústava 
SR vo svojom článku 45 a akú si vyžaduje realita modernej 
demokratickej spoločnosti. 

Zákon č. 211/2000 Z.z. vstúpil do platnosti 1. januára 2001 
a zabezpečuje právo verejnosti na informácie, ktoré majú 
k dispozícii štátne orgány, orgány územnej samosprávy, ako 
1 ďalšie právne subjekty, ktoré na základe zákona rozhodujú 
o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb 
a hospodária s verejnými prostriedkami alebo nakladajú s ma
jetkom štátu. 

Zákon zaväzuje povinné osoby predovšetkým zverejňovať 
základné a štandardné informácie o svojej činnosti automa
ticky tak, aby boli všeobecne prístupné. Na sprístupňovanie 
informácií budú sa využívať tak tradičné prostriedky zve
rejňovania informácií, ako aj moderné prostriedky šírenia 
informácií v elektronických médiách. Ostatné informácie, kto
ré majú k dispozícii, sprístupnia povinné osoby na požia
danie žiadateľa, t.j. každej fyzickej alebo právnickej osoby, 
bez preukázania akéhokoľvek zvláštneho právneho dôvodu 
alebo záujmu. Výnimkou z tohto pravidla sú informácie, kto
rých sprístupnenie návrh zákona odkazom na iné zákonné 
normy výslovne vylučuje, alebo v nevyhnutnej miere obme
dzuje. Ide hlavne o informácie, ktoré sú na základe zákona 
vyhlásené za predmet štátneho alebo služobného tajomstva, 
či informácie podliehajúce šifrovej ochrane, ale tiež infor
mácie, ktoré by porušili ochranu osobnosti a súkromia osôb 
či obchodného tajomstva. 

Kedže Univerzita Komenského je právnická osoba a v zmys
le platného zákona č. 211/2000 Z.z. je  povinná plniť povin
nosti ustanovené týmto zákonom, rektor UK prof. F. Devín
sky vydal smernicu č. 4/2000 pre Rektorát UK a centrálne 
súčasti univerzity upravujúcu realizáciu tohto zákona v praxi. 
Univerzita Komenského ako povinná osoba v zmysle zákona 
o slobodnom prístupe k informáciám povinne zverejní infor
mácie na intemeťovej stránke (adresa:www.uniba.sk). Záro
veň prijíma a eviduje žiadosti o sprístupnenie informácií tak 
v sídle budovy UK na Šafárikovom námestí č. 6, ako aj na jej 
jednotlivých pracoviskách s právnou subjektivitou. Oznamy 
o spôsobe získania informácií sú umiestnené na verejne prí
stupných miestach. 

Žiadosti o sprístupnenie Informácií v zmysle zákona 
č. 211/2000 Z.z. sa podávajú na Oddelení vzťahov s verej
nosťou UK, č. dv. 123, 124 na 1. posch. historickej budo
vy UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislavas pracovných dňoch 
od 8.00 hod. -10.00 hod. 

Žiadosti možno podávať písomne, ústne (osobne, alebo 
telefonicky), faxom, e-mailom. 
Kontaktné spojenia: tel./fax 5292 3573 resp. tel. 5924 4383 
alebo 5924 4442, e-mail: ovsv@rec.uniba.sk 

RNDr. Zuzana Luptáková, CSc., kancelárka UK 

Sociálne štipendiá po novom 
O d  1. januára 2001 platí novela vyhlášky o poskytovaní štipendií 

študentom vysokých škôl č. 471/2000 Z.z. (novela dopĺňa a mení 
vyhlášky č. 326/1990 Zb. a č. 106/1996 Z.z.). Podstatné zmeny 
prináša v prípade poskytovania sociálnych štipendií. 

V zmysle citovanej novely sa menia podmienky na priznanie 
sociálneho štipendia takto: 

-rozšíril sa okruh príjmov považovaných za príjem na účely tejto 
vyhlášky, 

-suma, ktorá sa nepovažuje za  príjem študenta, sa zvyšuje z 1 600 
na 3 000 Sk, 

-žiadateľ sa započítava z a  dvoch členov okruhu spoločne posu
dzovaných osôb aj v troch ďalších bodoch (§ 6 ods 10 sa 
dopĺňa písmenami g, h, i), 

-pôvodná tabulka o výške štipendia pri mesačnom príjme na 
1 člena okruhu spoločne posudzovaných osôb 

d o  1 300 Sk 1 000 Sk mesačne 
o d  1 300 Sk d o  1 450 Sk 850 Sk mesačne 
o d  1 450 Sk do 1 600 Sk 700 Sk mesačne 

sa mení na: 

mesačný príjem na 1 člena okruhu 
spoločne posudzovaných osôb 

d o  2 000 Sk 
nad 2 000 Sk d o  2 500 Sk 
nad 2 500 Sk d o  3 000 Sk 

štipendium 
mesačne 

1 500 Sk 
1 000 Sk 

500 Sk 

Študentom so zmenenou pracovnou schopnosťou sa priznaná 
výška štipendia zvýši ešte o 500 Sk mesačne 

Štipendiá pre študentov postgraduálneho štúdia poskytované 
na základe tejto vyhlášky sa vypúšťajú. 

Ostatné informácie o štipendiách sú uverejnene na www strán
ke UK. 

Prehľad poskytnutých štipendií na fakultách UK v šk roku 1999 2 0 0 0  
vykazovaných fakultami k 31. 10. 2000 

Fakulta Štipendium 
sociálne suma (Sk) mimoriadne konkurzné 

LF U K  18 219 500 47 409 
J L F  UK 15 158 150 41 . 
F A F U K  7 51 600 3 -

PFtAF UK 13 117 700 - -

F I F U K  34,1 316 450 - -

PRIF UK 26 233 250 - -

FMFI UK 15 175 850 11 -

FTVŠ UK 9 93 700 - -

PDF UK 48 478 550 19 47 
FM UK 3 2 6  000 - . 
E B F U K  5 47 000 - -

RKCMBF UK 44,1 405 700 55 -

Spolu 237,2 2 323 450 176 456 

RNDr. M. Turi-Nagyová, PDO RUK 

• • • • • 

Skúšali pedagógov z angličtiny 

N a  Jesseniovej lekárskej fakulte U K  v Martine sa v dňoch 3 0  11 2000 
a 6. 12. 2000 konalo preskúšanie všetkých pedagógov, kton sa zúčast
ňujú výučby zahraničných študentov Testy z angličtiny pnpravila nezá
vislá organizácia a boli zamerane na zistenie úrovne znalosti všeobecnej 
angličtiny. Zahrňovali úlohy na gramatické javy. slovnú zásobu a posluch 
s porozumením. Úlohou testov bolo identifikovat tn výkonnostne skupiny 
podľa počtu dosiahnutých bodov, pnčom umiestneným v C kategorii sa 
odporučilo doučovanie formou jazykového kurzu na naklady fakutty 

Na testoch sa zúčastnilo viac ako 80 % pedagogov. pre neprítomných 
sa určil náhradný termín testov Úspešní účastníci, kton splnili požado
vané kritériá, obdržia certifikát o jazykovej spôsobilosti 

Cieľom tejto akcie bolo zlepšit kvalitu pedagogického procesu pn vyuč 
be zahraničných študentov na našej fakulte 
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Jubileum archívnictva 
Uplynulý rok 2000 bol pre slovenskú archivársku obec mimoriadnym jubilejným rokom. 

Slovenskí archivári sl totiž pripomenuli 50. výročie vzniku študijného odboru archívnictvo na 
Filozofickej fakulte UK, úsilie profesora pomocných vied historických Alexandra Húščavu, 
ktorému sa vtedy pred päťdesiatimi rokmi podarilo položiť základy univerzitného štúdia 
archívnictva na Slovensku. Bol to začiatok novej éry tohto spoločenskovedného odboru a zá
roveň silný impulz pre rozvoj slovenskej archívnej organizácie a archívnej vedy. Historická obec s a  
už dávnejšie dožadovala urýchleného sprístupnenia pramenného materiálu uloženého v sloven
ských archívoch, pretože to považovala z a  nevyhnutný predpoklad pre kritické spoznanie a spra
covanie našich dejín. Tieto úlohy mohli v archívoch splniť iba erudovaní odborníci - špeciálne vy
školení archivári. V predchádzajúcich rokoch pracovali v slovenských archívoch najmä absolventi 
historického, právnického alebo lingvistického štúdia. Potrebné vedomosti a poznatky z archívnej 
teórie a techniky, pomocných vied historických a dejín správy získavali a ž  priamo v praxi. Niektorí 
z nich absolvovali štúdium n a  Štátnej archívnej škole v Prahe, ktorá o d  roku 1919 pripravovala 
absolventov univerzít pre prácu v archívnych zariadeniach. 

Zriadenie vysokoškolského štúdia archívnictva n a  FIF U K  bolo výraznou kvalitatívnou zmenou 
v príprave archívnych odborníkov i v spoločenskej akceptácii tejto profesie. Profesor Húščava klá
dol dôraz najmä na štúdium pomocných vied historických. Podarilo s a  m u  vybudovať malé, ale 
neobyčajne invenčné pracovisko a archívnictvo s a  čoskoro stalo príťažlivým študijným odborom, 
ktorý lákal najmä záujemcov o staršie dejiny. Učitelia odboru odolali aj mocným dobovým ideo
logickým tlakom a nepripustili ž iadne zmeny, ktoré by znižovali odbornú úroveň štúdia. 

P o  odchode profesora Húščavu prevzal vedenie odboru jeho žiak profesor Jozef Novák a pod 
jeho vedením nastal najvýraznejší rozvoj tohto študijného odboru. Prispelo k tomu nepochybne aj 
pedagogické pôsobenie skúsenej archivárky docentky Dariny Lehotskej. 

Archívnictvo s a  študovalo n a  Katedre česko-slovenských dejín a archívnictva FIF UK (neskôr na 
Katedre slovenských dejín a archívnictva FIF UK). V roku 2000 s a  tento odbor osamostatnil a vznik
la Katedra archívnictva a pomocných vied historických FIF UK. Vedúcim samostatnej katedry s a  
stal profesor Leon Sokolovský. 

Z a  polstoročie existencie vysokoškolského štúdia archívnictva n a  FIF U K  absolvovalo tento 
študijný odbor 421 poslucháčov. Svojou prácou v archívoch prispeli k vybudovaniu štruktúry slo
venského archívnictva a podieľajú s a  n a  ochrane, spracúvaní, sprístupňovaní a využívaní archív
nych súborov. Absolventov archívnictva by s m e  však našli aj  v o  vedeckých ústavoch a kultúrnych 
inštitúciách, múzeách, galériách, knižniciach, redakciách, v školstve a štátnej správe (výrazné je 
zastúpenie vysokoškolsky vzdelaných archivárov n a  Ministerstve zahraničných vecí SR). 

Päťdesiat rokov činnosti študijného odboru archívnictvo si jeho učitelia, bývalí i súčasní poslu
cháči pripomenuli n a  celodennom slávnostnom stretnutí 22. septembra 2000, ktoré zorganizovala 
Katedra archívnictva a P V H  FIF  UK. Oslavy začali v dopoludňajších hodinách neformálnym stret
nutím absolventov v učebni a pracovniach katedry n a  Šafárikovom námestí. Tradičná učebňa 
archivárov (Š 427) s a  čoskoro zaplnila bývalými i súčasnými poslucháčmi: niekdajší spolužiaci 
a priatelia sa spoznávali, vítali a spomínali, hľadali svoje meno v o  vyvesených zoznamoch absol
ventov a svoju tvár n a  dobových fotografiách... Svedectvom tejto nevšednej chvíle sú  podpisy 
účastníkov stretnutia v pamätnej knihe katedry. Určite každý na chviľu nostalgicky postál aj v se
minárnej knižnici, naozajstnom duchovnom centre študentského života, nazrel d o  pracovní svojich 
učiteľov (za nich archivári považujú aj pedagógov z o  sesterských katedier histórie) a pospomínal 
na radosti ale i strasti svojho štúdia. Spomínalo s a  najmä n a  pána profesora Húščavu a neza
budnuteľnú pani docentku Lehotskú - a žiaľ, u ž  a j  na viacero kolegov a kolegýň. 

Popoludní pokračovalo jubilejné stretnutie slávnostným zhromaždením učiteľov a absolventov 
archívnictva v Moyzesovej sieni. Po úvodnej akademickej hymne (Gaudeamus igitur) si asi 200 prí
tomných uctilo symbolickou minútou ticha pamiatku tých, ktorí u ž  n a  toto jubileum nemohli 
osobne zavítať. Potom s a  profesor Jozef Novák v retrospektívnom pôhľade pozrel na uplynulé pol
storočie odboru, na všetky jeho vzlety a pády. Profesor Novák patrí k prvým absolventom ar
chívnictva na FIF U K  a v minulých desaťročiach podstatne formoval náplň, charakter a ducha tohto 
odboru. V pamätnom roku 2000 oslávil profesor Novák aj svoje životné jubileum - sedemdesiat 
rokov života a pre absolventov archívnictva bol a navždy zostane stelesnením tohto odboru, jeho 
skutočným symbolom. Mimoriadne emotívne vystúpenie pána profesora Nováka bolo opätovným 
potvrdením učiteľovho nerozlučného vzťahu k svojmu celoživotnému pracovisku. 

Ďalej súčasný vedúci Katedry archívnictva a pomocných vied historických FIF UK profesor Leon 
Sokolovský priblížil premenu pôvodne študijného odboru na samostatnú katedru (1.1.2000) a zhod
notil súčasnosť a perspektívu archívneho štúdia na FIF UK v treťom tisícročí. 

S pozdravným príhovorom vystúpil profesor Jozef Baďurík, vedúci Katedry slovenských dejín FIF 
UK, ktorá bola a ž  d o  vzniku samostatného pracoviska materskou (a žičlivou) katedrou aj pre ar
chivárov. 

Dekan FIF U K  doc. L. Kiczko ocenil predovšetkým dlhoročnú aktivitu odboru a zhodnotil jeho prí
nos a miesto v dejinách fakulty. Osobitne s a  poďakoval jubilujúcemu profesorovi Novákovi a odo
vzdal mu ďakovný list vedenia FIF UK. V mene celej katedry a všetkých účastníkov stretnutia 
zablahoželal jubilujúcemu profesorovi Novákovi profesor Sokolovský. Pamätné stretnutie bude 
profesorovi Novákovi navždy pripomínať pozdravný list s podpismi všetkých účastníkov stretnutia 
v ozdobných doskách a kazete o d  majstra Ivana Galamboša. Zhromaždenie archivárov a profe
sora Nováka potom pozdravila bývalá učitelka odboru archívnictvo doktorka Mária Tischlerová 
(v súčasnosti žije a pôsobí v Nemecku). 

Zvláštne čaro mali vystúpenia prvého a posledného (zatial) absolventa vysokoškolského štúdia 
archívnictva a prekvapením pre všetkých bol klavírny recitál docenta Mariána Skladaného (ab
solventa archívneho štúdia). Podujatie ďalej pokračovalo slávnostnou večerou a spoločenským 
stretnutím v sále d o m u  kultúry Istropolis. 

Nevšedné výročie študijného odboru archívnictvo si teda jeho absolventi pripomenuli vydareným 
a dôstojným podujatím, naplneným jednoznačnými prejavmi vzťahu k vyštudovanému odboru, de
monštráciou stavovskej spolupatričnosti a lásky k svojej A l m a  mater. 

Jubilujúci archivári nezabudli ani na prezentáciu výsledkov svojej odbornej a vedeckej práce. 
V tomto roku vyjde pamätný zborník k 50. výročiu odboru archívnictva a P V H  (Zborník FIF UK 
Historica) s príspevkami jeho učiteľov a absolventov a dokumentačným materiálom z jubilejných 
osláv. 

PhDr. Juraj Roháč, CSc. 

V z d e l á v a c i a  n a d á c i a  J a n a  H u s a  

Aktuálna ponuka v rámci programu 

Rozvoj 
vyššieho vzdelávania 

V z d e l á v a c i a  n a d á c i a  J a n a  H u s a  j e  

m e d z i n á r o d n á ,  n e p o l i t i c k á ,  nekonfes i j -

n á  v z d e l á v a c i a  a k u l t ú r n a  inšt i túcia  n a 

p o m á h a j ú c a  r o z v o j u  v y š š i e h o  v z d e l á 

v a n i a  n a  S l o v e n s k u .  

P r o s t r e d n í c t v o m  p r o g r a m u  C u r s u s  
I n n o v a t i  n a d á c i a  p o s k y t u j e  d l h o d o b ú  

p o m o c  p r i  z a v á d z a n í  z m i e n  d o  v ý u č b y  

n a  v y s o k ý c h  š k o l á c h  ( i n o v á c i a  p r e d m e 

tu,  z a v e d e n i e  n o v é h o  p r e d m e t u  a l e b o  

o d b o r u ) ,  p r i  z v y š o v a n í  kval i f ikácie uni

v e r z i t n ý c h  uč i te ľov  a p o m á h a  p r i  n a d 

v ä z o v a n í  m e d z i n á r o d n e j  s p o l u p r á c e  

a k o n t a k t o v  v z a h r a n i č í .  

C u r s u s  I n n o v a t i  p o d p o r u j e  p r o j e k t y  

z oblast i  p r á v n y c h ,  s p o l o č e n s k ý c h  a h u 

m a n i t n ý c h  v ied;  p n o n t a m i  s ú  filantro

p i c k é  š t ú d i á ,  m u l t i k u l t ú r n a  v ý c h o v a ,  fi

lozof ia,  s o c i o l ó g i a ,  h istór ia,  pol i totógia,  

ku l turo lóg ia,  s o c i á l n a  p r á c a ,  p e d a g o g i 

k a ,  p r á v o ,  v e r e j n á  s p r á v a ,  o b č i a n s k y  

s e k t o r  a p r í b u z n é  o b l a s t i  

Ž l a d o s t  o g r a n t  sl  m ô ž e t e  p o d a t  p o  
konzultáci i  s k o o r d i n á t o r k o u  p r o g r a 
m u .  

U z á v i e r k y  ž iadostí:  

15. aprí la  2001 
30. s e p t e m b r a  2 0 0 1  

P r o g r a m  H E S P  ( H i g h e r  E d u c a t i o n  

S u p p o r t  P r o g r a m )  j e  s p o l o č n ý  p r o g 

r a m  O S F  a V N J H ,  u r č e n ý  n a  p o d p o r u  

a r o z v o j  v y š š i e h o  v z d e l á v a n i a  J e  z a m e 

r a n ý  n a  p o d p o r u  t r a n s f o r m á c i e  s l o v e n 

s k ý c h  i n š t i t ú c i í  v y š š i e h o  v z d e l á v a n i a  

v t a k ý c h  o b l a s t i a c h ,  a k o  s ú  r e f o r m a  

u č e b n ý c h  o s n o v ,  i n o v á c i a  a z m e n a  

m e t ó d  v ý u č b y ,  v y u č o v a c i e h o  p r o c e s u ,  

z v ý š e n i e  ú r o v n e  a k v a l i t y  v z d e l á v a n i a  

a p o d p o r a  m e d z i n á r o d n e j  s p o l u p r á c e .  

Oblasti podpory: 
• Vzdelávanie: v z d e l á v a n i e  uči teľov,  m e 

t o d i k a  v ý u č b y ,  t v o r b a  o s n o v ,  r i a d e n i e  

v z d e l á v a c í c h  inštitúcií,  

• Občianska spoločnosť: f i lantropické 

š t ú d i e ,  ľ u d s k é  p r á v a ,  n a c i o n a l i z m u s ,  

m e n š i n y ,  s o c i á l n a  p o l i t i k a ,  g e n d e r  

s t u d i e s ,  

• Európska integrácia 

U z á v i e r k y  ž iadostí:  
30. aprí la  2001 
30. o k t ó b r a  2001 

B l i ž š i e  i n f o r m á c i e  o p r o g r a m o c h :  
Martina Šebestová,  
tel.: 07/54 4 3  2 5  35, 

e-mail: sebestova(a>vnih.8k 
a l e b o  n a  w w w . v n j h . s k  
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Z O  ŠESŤDESIATROČNEJ HISTÓRIE PRÍRODOVEDECKEJ FAKULTY  UK 

Rozvoj geochémie na PRIF UK v Bratislave 
RNDr. Ondrej Durža, CSc., Katedra geochémie, Prírodovedecká fakulta UK 

Geochémia ako osobitná geologická disciplína sa na UK v Bratislave za
čala intenzívnejšie rozvíjať začiatkom 50. rokov. Prvýkrát s a  objavil termín 
„geochémia" v názve katedry na PRIF UK v Bratislave už v roku 1963. Vtedy 
vzhľadom na významný podiel Katedry nerastných surovín v pedagogickej 
a výskumnej činnosti v odbore geochémia bola táto premenovaná na Kated
ru nerastných surovín a geochémie. Dňa 1. 12. 1969 bola vďaka iniciatíve 
a diplomacii prof. Cambela, ako aj vdáka porozumeniu vtedajšieho ministra 
školstva, založená terajšia Katedra geochémie PRIF UK, ktorá až na krátke 
intermezzo vrakoch 1981-1985, kedy bola spojená s Katedrou mineralógie 
a kryštalografie, bola a je jedinou samostatnou geochemickou katedrou na 
Slovensku i v bývalom Československu. 

Pri vzniku katedry základ tvorili traja pedagogickí pracovníci vyčlenení 
z Katedry nerastných surovín a geochémie: prof. B. Cambel, ako iniciátor za
loženia katedry a jej prvý vedúci, a dvaja odborní asistenti Dr. E. Mecháček 
a Dr. J. Veselský a 6 technických pracovníkov. Z nich ešte aktívne na katedre 
pôsobia traja: doc. J. Veselský, doc. M. Khun a p. Pistlová. Keďže išio o nový 
odbor, pre zabezpečenie jeho rozvoja sa katedra rýchlo rozrástla a v roku 
1975 tu pôsobilo už 14 vysokoškolských pracovníkov. Rozhodujúci význam 
pre výchovu geochemikov mali aj ďalší pracovníci ako doc. J. Jarkovský, praf. 
J. Babčan, doc. J. Čurlík, Dr. J. Forgáč, ale aj naši spolupracovníci z Čiech, 
z Prahy - Dr. T. Pačes, Dr. P. Jakeš, Dr. J. Čadek, Dr. M. Palivcová, ale aj z Br
na Ing. V. Šimánek, doc. P. Müller, prof. B. Fojt a mnoh í  ďalší prednášatelia. 

Na katedre o d  roku 1969 pôsobili resp. pôsobia títo profesori a docenti: 

Meno Nástup 
na katedru 

Docent Prof. Odchod 
z katedry 

Babčan Ján 1981 1973 1981 1996 
Cambel Bohuslav 1969 1953 1957 1981 
čurlík Ján 1974 1987 1990 
Jarkovský Ján 1970 1972 1986 
Khun Miloslav 1969 1995 
Mecháček Ernest 1969 1977 1977 
Milička Ján 1992 2000 
Veselský Jozef 1969 1979 

V rámci pedagogickej činnosti katedra je gestorom študijnej špecializácie 
Geochémia na Geologickej sekcii fakulty a o d  roku 1994 aj špecializácie En
vironmentálna geochémia na sekcii Environmentálnej. 

Prvý smer sa zameriava predovšetkým na štúdium neživej prírody. Skúma 
chemické prvky v pôdach, zvetralinách, vodách, atmosfére i horninách. Sle
duje pohyblivosť prvkov v rôznych prostrediach a ich hromadenie alebo roz
ptyl, či už z prirodzených príčin alebo spôsobené človekom. Tento smer sa 
študuje v rámci študijného odboru Geológia. 

Druhý smer sa zameriava na všeobecnejšie problémy vzťahu živej a neži
vej prírody ako i spoločenské dôsledky tohto vzťahu. Tento smer sa študuje 
v rámci študijného odboru Environmentalistika. Poslucháči okrem znalostí 
z geologických, najmä geochemických predmetov, získavajú aj rozšírené 
znalosti z biologických, chemických, geografických, právnych a ekonomic
kých odborov. 

Počas existencie katedry štúdium ukončilo štátnymi skúškami (do konca 
letného semestra šk. roku 1999 - 2000) 204 absolventov, z nich traja s cenou 
ministra. N a  katedre úspešne ukončilo štúdium aj 5 zahraničných študentov 
(Maďarsko, Kuba, Etiópia). N a  základe rigorózneho pokračovania titul RNDr. 
celkove získalo 129 uchádzačov. Katedra ako školiace pracovisko vychovala 
19 doktorandov resp. kandidátov vied, z toho dvoch zahraničných (India, 
Irak). Dvaja členovia obhájili doktorské dizertačné práce. Mnohí z absolven
tov sa uplatnili v zahraničných expertízach alebo plnili a plnia významné úlo
hy v riadiacich funkciách v štátnych a súkromných inštitúciách. Pre pedago
gický proces bolo vypracovaných 30 učebných textov. 

Vedeckovýskumná činnosť katedry bola orientovaná na niekolko ťažisko
vých problémov. Do roku 1990 sa riešila geochémia hornín a minerálov Zá
padných Karpát, najmä z aspektu obsahu ekonomicky významných prvkov 
a možností ich akumulácie pod vplyvom metamorfózy a hydrotermálnych 
procesov. Pozornosť sa venovala najmä Malým Karpatom, ich geochemic
kej, mineralogickej a petrologickej charakteristike, genéze pyritových a a n -
timónových rudných ložísk, stopovým prvkom v sulfidoch. Tieto práce boli 
odmenené štátnou cenou. Štúdiom akcesorických minerálov v kryštaliniku 
Malých Karpát sa riešila ich genéza a vek metódami izotopovej geochrono-
lógie. Ďalej sa v tomto pohorí riešili také témy, ako typológia, vek ageotek-
tonické prostredie granitoidného magmatizmu, predalpínsky vulkanizmus, 
litológia, PT-podmienky a tektonometamorfný vývoj kryštalinika, geochémia 
čiernych bridlíc a ďalšie. Sledovala sa distribúcia stopových prvkov v mine
ráloch rudných ložísk v o  vybraných oblastiach Západných Karpát, kde sa 
získali poznatky o geochémii antimonitu z Dúbravy a A u  asociácii z Krem
nice a Zlatej Bane. Experimentálnym štúdiom stability minerálov a hornín sa 
overovala nízkoteplotná syntéza dolomitu ako aj prenos prvkov organickou 
hmotou. Z úloh zameraných na ropnú geochémiu s a  konal výskum orga
nickej hmoty v Podunajskej nížine. Štúdiom geochémie procesov zvetrá

vania a geochemickej migrácie látok v hypergénnej zóne sa získali predsta
v y  o pohyblivosti prvkov pri týchto procesoch. Ďalšou témou, ktorá sa riešila 
na katedre, bol geochemicko-petrologický výskum stredoslovenských neo-
vulkanitov a ich nadväznosť na metalogenetické procesy. 

Mnohé výskumné úlohy sa realizovali v rámci spolupráce s praxou, 6'm sa 
dosiahlo zvýšenie komplexnosti výskumu i ekonomických výsledkov. Na 
druhej strane tieto podniky napomáhali spájať štúdium našich poslucháčov 
s praxou (diplomové a odborné práce, terénne kurzy). Z najvýznamnejších 
výsledkov tu možno uviesť vydanie monografie Rudnianske rudné pole -
geochemicko-mineralogická charakteristika. Významné výsledky sa dosiahli 
i pri riešení geochemických problémov n a  ložiskách Novoveská Huta. 
Slovinky, Nižná Slaná a Pezinok 

Výsledky svojich výskumov pracovníci katedry z a  jej existencie zúročili vo  
viac ako 730 pôvodných vedeckých prácach a prácach zborníkového typu 
ako aj v 23 prácach monografického charakteru. 

Katedra má už tradične dobrú dlhodobú spoluprácu s viacerými inštitúcia
mi geologicko-geochemického zamerania v SR. Rozvinutá je i spolupráca 
s niektorými ústavmi v zahraničí vrátane ČR. Viacerí pracovníci katedry sú  
riešiteľmi medzinárodných geologických programov (IGCP), kde dosiahli výz
namných výsledkov i medzinárodného uznania. 

O d  roku 1992 je katedra organizačne pnäenená do Environmentálnej sek
cie PRIF UK. 

V súčasnom o b d o b í  zameranie katedry j e  podmienené jej  interdis
ciplinárnym postavením ako integrujúcim článkom medzi Geologickou a En
vironmentálnou sekciou PRIF UK. Touto skutočnosťou sa spĺňa dávna pred
stava pracovníkov katedry v tom, ž e  Katedra geochémie by mala byť jedným 
z nositeľov a uskutočňovateľov programu štúdia životného prostredia cez 
jeho abiotickú zložku až po otázky vstupu prvkov d o  bioty, a to nielen čo do 
množstva, ale aj fonem, ako výsledkov migrácie prvkov v prírodnom prostredí 
ale aj v dôsledku antropogénnej činnost. Napnek tomu, že táto predstava 
o poslaní Katedry geochémie existovala už v čase jej vzniku, nebola dostatoč
ne pochopená a akceptovaná vývoj predsa potvrdil jej správnosť 

Environmentálno-geochemický výskum sa uskutočňuje o d  roku 1991 rie
šením už štvrtého grantového projektu, hlavne v oblasti Malých Karpát a pn-
ľahlých podhorských a nížinných oblasť. Momentálne pracovníci katedry 
ukončujú nesenie grantu: „Environmentálno-geochemické štúdium južnej časti 
Záhorskej nížiny a C H K O  Devínska kobyla" a začínajú riešiť grant .Geoche
mické vyhľadávanie zdrojov toxických prvkov vstupujúcich do potravového 
reťazca v oblasti Chvojnickej a Myjavskej pahorkatiny". Cieľom interpretácie 
zistených anomálií toxických prvkov bude na základe geochemického vý
skumu a analýzy ľudských aktivít ozrejmiť vznik, cestu a charakter konta
minácie pôd v študovanej oblasti. Ďalším krokom bude štúdium migrácie 
prvkov v systéme toxické prvky - pôda - rastlina. Plánuje s a  i štúdium vplyvu 
porúch rovnováhy geochemického prostredia na zdravotný stav obyvateľ
stva. Tieto poznatky umožnia prijatie racionálnych a účinných opatrení pri 
optimalizácií životného prostredia. 

Pracovníci katedry i doktorandi sa podieľali aj na riešení komplexného pro
jektu „Zhodnotenie ekologickej únosnosti regiónu Žiarskej kotliny", ktorej 
hlavným riešiteľom bolo E L  spol., s.r.o., (Ekologické laboratóriá) Spišská No
v á  Ves. 

V súčasnosti pri riešení environmentálno-geochemických úloh pracovnici 
katedry, doktorandi a diplomanti úzko spolupracujú tiež s takými praco
viskami, ako sú Oddelenie geochémie životného prostredia Štátnej geolo
gickej služby Bratislava, Výskumný ústav pôdnej úrodnosti Bratislava, Český 
geologický ústav pobočka Bmo a mnohé ďalšie. Poprední pracovníci týchto 
ustanovizní s a  podieľajú aj na výuke našich študentov (doc. ČurtiV, doc. 
Rapant, doc. Müller a iní). Výsledkom spolupráce napr. so ŠGÚDŠ je i pos
ter, ktorý autori prezentovali tohto roku na svetovom geologickom kongrese 
v Riu. Mal taký úspech, ž e  autorov pozvali prednášať budúci rok na konfe
renciu do Freibergu. 

Pozornosť však je nutné venovať aj endogénnej geochémii, ktorá v do
terajšej histórii katedry dominovala. N a  katedre boli po roku 1991 riešené aj 
4 granty z oblasti endogénnej geochémie týkajúce sa spodnokôrových 
komplexov Západných Karpát a problematiky identifikácie reliktov oceánske, 
kôry Západných Karpát a geochemicko-petrologickej rekonštrukcie konven-
gertných pohybov litosfénckých dosiek v histórii Západných Karpát Studium 
je zamerané na exaktnú rekonštrukciu geodynamického prostredia a pod
mienok vzniku hornín a ich potenciálnu rudonosnosť s využitím geochemie 
stopových prvkov, typológie a petrofyzikálnych charaktenstiV. Momentálne 
tento smer reprezentuje grant „Magmatické (vulkanické) oblúky v geologic
kom vývoji Západných Karpát - rekonštrukcia na základe geochemicko-pet-
rologických údajov." 

Cieľom Katedry geochémie pri plnení interdisciplinárneho postavenia je 
geochemický výskum abiotickébo prírodné i antropogénne ovplyvneného 
prostredia, či už z aspektu geochémie endogénnych procesov ale hlavne 
exogénnych procesov, alebo environmentálnej geochémie a vychová kom 
plexne pripravených a k požiadavkám praxe adaptabilných absoKentov 
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Pokračuje diskusia o osobnosti vysokoškolského učiteľa 

Vybrané aspekty vzťahov vo vedeckej komunite na prelome milénií 
prof. RNDr. Dušan Hovorka, DrSc., Katedra mineralógie a petrológie Prírodovedeckej fakulty UK 

60-ročné jubileum Prírodovedeckej fakulty UK, 
zaäatok nového milénia, ale súčasne ai 11 rokov no 
poslednej zmene politického systému u nás umož-
ňujú, resp. presnejšie, si vyžadujú, aby sme sa za
mysleli nad niektorými aspektmi, ktoré ovplyvňujú 
vedeckú komunitu ako celok, ale nemenej aj jej 
jednotlivých äenov. Ide o aspekty, ktorých množina 
predstavuje permanentne sa vyvíjajúci systém, kto
rého sme všetci súčasťou a ktorý ovplyvňuje našu 
každodennú činnosť. 

Evaluácia jednotlivca 

Keď sme na prelome rokov 1990/1991 realizovali 
pokus o prvé, značne nesmelé a zo súčasného 
pohľadu výrazné amatérske hodnotenie pracovní
kov paragrafu 01 i 18, odozva bola, no povedzme to 
diplomaticky, rozpačitá. Časť kolegýň/kolegov bo
la neskrývane proti akémukoľvek hodnoteniu prá
ce jednotlivca. Nechcem však rozpitvávať minu
losť. Neprešlo totiž ani 10 rokov, a evaluácia pra
covísk, cez neproklamovanú evaluáciu jednotlivca, 
sa stala rutinným procesom, a to nielen na našej ťa 
kulte. 

Problémom každého hodnotenia ľudskej ännos 
ti sú kritériá hodnotenia. Tie vždy odrážajú: a) stu 
peň vzdelanosti celej spoločnosti, b) odbornú úro
veň objektov evaluácie, v našom prípade úroveň 
členov vedeckej obce, c) ekonomické postavenie 
spoločnosti a tým aj evaluovaných členov danej 
komunity a i. Prvoradé dôležité si je uvedomiť čas, 
v ktorom sa evaluácia vykonáva. Kritériá evaluácie 
totiž odrážajú stupeň poznania toho ktorého ob
dobia. Napr. nesporne vynikajúci geoveda minu
lostí by podľa súčasných evaluačných kriténí 
.prepadli* - nemali by práce v zahranič*, ich citačný 
index by bol podsťatne menej ohromujúci, ako je 
to u vybraných jedincov súčasnosti a pod. Že pred
stavujú piliere, na ktorých sa stavalo a aj stavia, 
akosi upadá do zabudnutia (Zoubek, Andrusov, 
Lukniš). 

Komplexné (a slovo komplexné podčiarkujem) 
vyhodnocovanie činnosti je dôsledok trhového 
správania sa spoločnosti. V tomto kontexte výraz
ne nedoriešenou je problematika permanentného 
vyhodnocovania, napr. profesora či doktora vied, 
ktorý by mal opakovane dokumentovať svoju ve-
decko-pedagogickú výnimočnosť. Zatiaľ u nás raz 
nadobudnutý vedecký či vedecko-pedagogický ti
tul (stupeň) platí doživotne. Je to výrazne proti per
manentnej motivácii jednotlivcov. 

Jedným z pálčivých problémov u nás je vek 
uchádzača o kvalifikačné stupne. Niektorým čle
nom hodnotiaceho grémia sa uchádzač zdá pri
mladý, v iných prípadoch iný uchádzač pristarý. 
Je to relikt starého myslenia. Jediným kritériom 
totiž musí byť výkonnosť či výsledky uchádzača. 
Príkladom pozitíva môže byť 39-ročný doktor vied 
(doc. Šúcha). Moju generáciu na PRIF UK totiž 
excituje skutočnosť, že po dovŕšení penzijného ve
ku bola „vyradená" zo zoznamu špičkových pracov
níkov, a to akoby po dosiahnutí určitého fyzického 
veku „stratila rozum". Deje sa to i napriek tomu, že 
niektorí jej príslušníci sú plne výkonní, a v počet
ných prípadoch nemajú na svojich katedrách či 
ústavoch plnohodnotnú konkurenciu. 

Nerozlučne späté s vyššieuvedenou problema
tikou je postavenie vedca či vysokoškolského 
vedecko-pedagogického pracovníka v spoločnos
ti. Je faktom, že ich ohodnotenie či spoločenská 
prestíž (a vôbec tým nemyslím ich finančné ohod-
nocovania) sú u nás neúmerne nízke, výrazne 
podhodnotené. V tejto súvislosti výrazne kontras
tuje príklad, kedy na základe podpisu autora tých
to riadkov s uvedením titulu profesora Univerzity 
Komenského okradnutému profesorovi Bannovi 
z Kyota japonská poisťovňa vyplatila plnú náhradu 
ukradnutých veď. 

Komplexnosť 

vedeckej/vedecko-pedagogickej osobnosti 

V súbore prijatých a v podstate aj dodržiavaných 
orientačných kritérií SKVH pre získanie vedeckého 
stupňa „doktor vied" mi od samého začiatku ich 
aplikácie chýba jednoznačné vyčlenenie sólo prác 
uchádzača, ktoré i napriek všetkým úskaliam ve
deckého bádania u nás by výrazná vedecká osob
nosť, akou by uchádzač o tento kvalifikačný stu
peň mal byť, mala za dovtedajšie desiatky rokov 
vedeckej práce napísať. 

Okrem súčasných hodnotených aspektov pod 
statne väčší význam ako doteraz by sa mal týkať 
hľadiska komplexnej osobnosti uchádzača o titul 
DrSc., ktorý počas napr. 25 ročnej vedeckej práce 
(či lepšie práce vo vedeckej či vedecko-pedago-
gickej inštitúcii) neinicioval organizovanie vedec
kej konferencie či nepredsedal aspoň časti me
dzinárodnej vedeckej konferencie, neviedol tím pri 
riešení grantového projektu, nebol alebo nie je čle
nom redakčnej rady prestížneho vedeckého časo
pisu, doteraz nenapísal kritické rozbory základných 
prác domácej i medzinárodnej proveniencie, ne
publikoval poznámky ä návrhy v oblasti tvorby slo
venskej terminológie a nomenklatúry, nenapísal sé
riu vedecko-popularizačných prác, neprednášal 
učiteľom stredných škôl svojho alebo pnbuzného 
vedného odboru, nenapísal odborne fundovaný 
príspevok do rozhlasu, televízie alebo iného média 
masového pôsobenia, atď., atď 

Aby však nevznikol omyl. Takéto kritériá (pritom 
som uviedol príklady, nie taxatívne vymenované 
body na odškrtávanie) by jednoznačne mali byť 
súčasťou hodnotení po splnení základných do
teraz aplikovaných kritérií. Osobne nie som vyrov
naný s problémom udeľovania najvyšších vedec
kých či vedecko-pedagogických titulov v prípade, 
keď síce uchádzač spĺňa kolonky príslušnej 
tabulky a předkladatel' uvádza, že kandidát je vy
hranenou vedeckou osobnosťou (lebo oi. vy
choval dvoch ašpirantov či doktorandov), no 
z vyššieuvedenej oblasti aktivít má „nulové body". 

Bieda našej vedy na domácom kolbišti tkvie naj
mä v tom, že osoby a orgány v rozhodovacom ko
naní o práci slovenských (ale ani špičkových za
hraničných) vedcov praktiky nevedia nič. A keď nič 
nevedia, úmerné tomu je aj ich stanovisko k vý
znamu vedy a vedcom vôbec, k ich potrebám a naj
mä podmienkam pre prácu. 

Neželateľný trend zrodu vedeckej osobnosti 

Malé vedecké komunity sa vyznačujú niektorý
mi. a to prevažne neželateľnými špecifikami. Z nich 
pre zdravé či dobré kolegiálne vzťahy najškodli
vejšie sú najmä: 

V malej komunite sa všetci jej členovia navzájom 
poznajú. Sú spätí spoločným štúdiom, prácou 
v jednej organizácii, často sympatiami k jedné
mu politickému subjektu, jednému náboženské
mu vyznaniu či etniku atď. 
Malé komunity majú relatívne vysoký podiel 
„nadriadených", čo je dôsledok extenzívneho roz
voja vied u nás v minulosti (dávnej či veľmi časové 
blízkej). Z toho vyplýva, že skoro jej každý 5. ä e n  
je priamym nadriadeným skupine kolegýň/ko
legov, a preto je logické, že základný motív všet
kého živého -1, j. snaha prežiť - sa v takýchto sub-
ordinačných vzťahoch výrazne prejavuje. 

- Častá filozofia príslušníkov našej vedeckej čí ve-
decko-pedagogickej komunity, ktorá je založená 
na zásade „mňa sa to netýka", čí známeho „čo 
ťa nepáli, nehas", resp. v protivýzname vtipne 
vyjadriteľné známym českým „já na bráchu, 
brácha na mně", majú výrazný nepriaznivý vplyv 
vyjadrený všeobecnou nevšímavosťou, škodli
vou ľahostajnosťou či nezainteresovanosťou. 

Uvedené a ďalšie aspekty prejavujúce sa v na
šich vedeckých komunitách spôsobili, že táto vo 
väčšine prípadov (pritom ojedinelé výnimky potvr
dzujú pravidlo) nereagovala na výrazné anomá
lie či excentrické výsledky, no najmä na dané 
spôsoby myslenia jej jednotlivých príslušníkov. 
A kedže s jedlom rastie chuť, mlčanie posmeľuje 
tvorcu neudržateľných predstáv k tvorbe ešte ex
centrickejších, naivnějších či dokonca prefiVa-
nejších syntéz, či ohurujúcich výsledkov rôzneho 
druhu. 

K uvedenému je potrebné dodať, že začína 21. sto
ročie. ktoré bude výrazne storočím kvality vo  všet
kých oblastiach ľudskej činnosti, 

- celosvetová recesia geovied z pozícií, ktoré zau
jímala v 60. a 70. rokoch, si p e budúcnosť 
vyžaduje „vyčistenie stola", aby anomality ne
priaznivo neovplyvňovali vnímanie geológie či 
vedy všeobecne v ich obidvoch základných na
smerovaniach, 11 bádateľskom i aplikačnom. 

- veľmi limitované finančné zdroje, ktoré sa zrej
me v najbližších rokoch podstatne nezmenia, 
no najmä želateľné postavenie vedca v spoloč
nosti si už dnes vyžadujú korektný, no výrazne 
kritický postoj k výsledkom činnosti ä nečin
nosti jedincov vo vnútn samotnei vedeckei ko
munity. 

Etické aspekty vedeckej prace 

Všeobecné zásady, ktorými ^ nadi. resp by sa 
mala nadiť vo svojKti vnútorných vzťahoch ve
decká komunita, sa v minulost ako výrazne prob
lémové obchádzali alebo prísnejšie formulovane 
ignorovali Súčasná situácia vyžaduje zamysW sa 
nad vzťahmi vo vnútn vedeckej komunity. Pntom 
väčšina problémov v tejto oblasti patrí do sféry 
etiky a neformálneho uplatňovania demokratických 
princípov koexistencie. 

Najmä v minulosti vo  vedeckej komunite či v jed
notlivých inštitúciách sa uplatňoval služobný kom
plex, čiže vzájomne sa prelínajúce služobné prá
vomoci vedúceho pracovníka a pracovníka s priro
dzenou autoritou vedeckej osobnosti. Aby radový 
pracovník neprichádzal s vedúcim do konfliktu, 
svoje odborné ambície - a to najmä v minulosti -
pradriaďoval ambíciám služobného nadriadeného, 
a to bez ohľadu na ich vedeckú hodnotu. Bolo to 
výrazne škodlivé, no často umožňovalo schopným 
„prežiť". Nesúhlas s predstavami šéfa sa spravidla 
interpretoval ako nesúhlas so spoločenským zria
dením a tento aspekt už ohrozoval samotnú exis
tenciu jedinca. 

Velkým nebezpečím, a to najmä vmálopočet-
ných, resp. uzavretých komunitách ústavov či ka
tedier, je prirodzená snaha vlastná každej buňke, 
t. j. snaha prežiť. Politologickou terminológiou to je 
možné označiť ako diktatúru priemeru. Prejavuje 
sa veľmi jednoznačne: prijaté normy evaluácie 
jednotlivca sa upravujú - rozumej zmäkčujú - či 
dokonca rôznymi spôsobmi spochybňujú. 

Zo subjektívneho pohľadu medzi základné etic
ké problémy súčasnosti patrí aj všeobecne malá 
úcta k práci predchodcov Vyplýva najmä, no nie
len, z honby z a  citáciami. Uvedený aspekt sa pre
javuje v prebohatom citovaní prác generačných 
súčasníkov, pričom na citáciu kardinálnej, doteraz 
neprekonanej práce spred desaťročí, už spravidla 
nie je priestor. 

V oblasti nepísaných etických pravidiel je cha
rakteristická, z minulosti prežívajúca nízka seba
disciplína jednotlivcov. Pritom pnam zhubný je 
syndróm urgencií: znervózňuje urgujúceho (musí 
problém dlhodobo sledovať) ale aj urgovaného, 
ktorý urgenciu nutne chápe ako vyjadrenie nespo
kojnosti urgovateľa. 
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V tejto súvislosti sa mi zdá veľmi výstižný výrok 
môjho dávneho priatelá akademika Kolju Dobrevo-
va: „Ukončiť dela v srok, eto ne delo vremeni, a delo 
organizacii (rabot)". Je známe, že všetci úspešní 
vedci, vysokoškolskí pedagógovia atď. sa k tejto 
alebo podobne formulovanej téze hlásia. A nielen 
to, ale sa ňou aj riadia. Teda hierarchia priorít by 
mala byť jedným zo základných vodítok v krát-
ko-, stredno- i dlhodobej činnosti každého z nás. 

Aplikácia základných princípov demokracie vo 
vede je právo jednotlivca obhajovať, ba dokonca 
propagovať vlastné názory, zistenia, či predstavy. 
V tomto procese sa však každý jednotlivec musí 
podriaďovať všeobecným zákonom spoločnosti, 
v ktorej žije a pracuje, ale súčasne aj nepísaným 
etickým normám vedeckej komunity, ako aj do
hodnutým princípom klasifikácie a odbornej termi
nológie a nomenklatúry. V opačnom prípade na
stupuje anarchia, a jej dôsledkom býva stav, že si 
ani malý okruh špecialistov nerozumie. 

Jeden alebo dva stupne 

vedeckých hodností? 
Zákonným ustanovením o zrušení výchovy kan

didátov vied a zavedením akademicko-vedeckého 
titulu PhD. („philosophie doctor") sme urobili pod
statný krok v približovaní sa k systému hodností 
západoeurópskych univerzít. V minulosti v Česko
slovensku bola platná vyhláška o možnosti získa
nia dvoch stupňov vedeckých hodností: hodnosť 
kandidáta vied a hodnosť doktora vied. Zákon 
172/1990 počíta s tým, že ak nositeľ titulu PhD. 
zostane pracovať na vysokej škole, do troch, resp 
max. do 6 rokov získa vedecko-pedagogickú hod
nosť docenta. 

Uvedené okolnosti sú v povedomí väčšiny čle
nov akademickej obce. Problém vzniká, ak sa 
dostávame do oblasti udeľovania dalšej vedeckej 
hodnosti - doktora vied či velkého doktora, ako sa 
daný titul hovorovo označuje. A tu je akademická 
komunita výrazne nejednotná. Ti jej členovia naj

mä z radov vyššej strednej či staršej generácie, 
ktorí sa dosť zavčasu nerozhodli na doktorskej di
zertácii pracovať, sú prevažne proti stupňu doktor 
vied. Argumenty nebudem uvádzať, sú všeobecne 
známe. Snáď len postoj vyjadrený proklamáciou 
„vyliezli do kurníka a vytiahli z a  sebou rebrík" - to 
ako tí, ktorí uvedený vedecký stupeň vlastnia a te
raz vymýšľajú všelijaké prekážky. Je to úsmevné -
no nie je to pravda. Ročne sa v SR o uvedený titul 
uchádza, a naprostá väčšina ho aj získa, okolo 
20 uchádzačov, V roku 2000 v tomto počte sú 
zahrnutí aj dvaja doktori vied z geologických od
borov - kolegovia Michal Kováč a Vlado Šúcha. 

Verejne sa priznávam, že patrím k tým, ktorí si 
myslia, že za udelením titulu PhD. 27 či 30 roč
nému adeptovi vedy by mala byť, a to pred ešte 
len začínajúcim vedátorom, nejaká ďalšia méta. 
A tou by mal byť najvyšší verejne priznaný stupeň 
- doktor vied alebo niečo podobného. Siahnem po 
príklade zo športu: v našej atletickej lige súťažia 
stovky športovcov, ktorí poctivo trénujú, odriekajú 
si rôzne slasti občianskeho života Tí najlepší sú 
nominovaní na olympijské hry. No len ôsmi postú
pia na finále behu na 800 metrov - a len traja 
z nich vystúpia na hranatý či ohrúhly stupeň ví
ťazov. T o  sú tí, ktorí majú talent, ale pre olympijské 
pocty každodenne roky tvrdo a cieľavedome pra
covali. A iste mi dáte za pravdu, že vedecká prá
ca tiež predstavuje svojím spôsobom súťaž. Nuž 
prečo nepomenovať tých najlepších? Ak však 
máte iný názor, je to váš názor, a ja vám ho neu
pieram. 

Absolvent univerzity - produkt nasej práce 

Učenie sa, či tak želateľné individuálne, cielené, 
systematické, a tu by som mohol uviesť ďalšie prí
vlastky, magisterské štúdium, trvá na prírodove
deckej fakulte 5 rokov. Niekolkodesaťročná účasť 
na záverečných skúškach, ô populárnejšie štát
niciach, no najmä voľné diskusie po nich, mi umož
ňujú prezentovať niektoré osobné postrehy. 

Vedomosti z profilujúcich oblastí štúdiá sú vý
razne poznačené tým, že nastupujúci magistri sa 
počas 5 rokov v naprostej prevahe prípadov učili, 
a nie študovali. Nemám časový priestor na hlbšiu 
analýzu tohto problému. Všimnem si však širšie 
súvislosti absolventa magisterského štúdia Univer
zity. 

Najmä v minulosti naprostá väčšina našich štu
dentov pochádzala z miest, mestečiek a dedín slo
venského vidieka Toto konštatovanie sa výrazne 
mení - univerzity sa stávajú stále viac záležitosťou 
kraja či geograficky blízkych krajov. 

Úroveň odborných poznatkov, i keď je rádové 
rôzna, u absolventov magisterského štúdia pre
veruje vymenovaná komisia. Níekolkoročným opa
kovaním otázky typu: Ktoré bratislavské divadlo 
ste si obľúbili počas tých uplynulých 5 rokov? Boli 
ste na Devíne, kde sa schádzali Štúrova? Boli ste 
v Prírodovedeckom múzeu а v klenotnici vo Vied
ni? Poznáte okolie Bratislavy? Navštívili ste vodné 
dielo v Gabčíkove? Len obmenou je otázka, ä 
navštívili vystúpenie dalajlámu v Bratislave či Ša-
moríne, resp. udelbvanie čestného doktorátu Zbig-
niewovi Brezinskému v Aule našej Alma Mater. Vo 
väčšine prípadov a na väčšinu takto a podobne 
formulovaných otázok vo voľnej debate, najčas
tejšie s pohárom vína v ruke, som dostával nega
tívne odpovede Je to šokujúce, je to však realita 
Preto som v posledných rokoch dospel k názoru, 
že mladí príslušníci inteligencie sú v podstate len 
vysokoškolsky vzdelanými odborníkmi, pričom ne
chcem použiť v tomto prípade dehonestujúce ozna
čenie „remeselníci", a že vo väčšine prípadov im 
chýba želateľný široký spoločenský background, 
ktorý by im umožnil, aby sme o nich za niekolko 
rokov mohli hovoriť ako o intelektuáloch Prosím, 
nezoberte ma za slovo, samozrejme neplatí' to na 
všetkých mladých kolegov. 

(Prednáška zaznela v rámci osláv 60. výročia 
Prírodovedeckej fakulty UK, 7. november 2000) 

Tenisové dvorce v roku 2001 
Oznamujeme vám, že Centrum hospodárskych činností RUK bude v období od mája do októbra 2001 opäť prevádzkoval tenisové dvorce 

v areáli strediska Ubytovňa Švédske domky UK v Bratislave na Botanickej ul. 7. Ponúkame možnost využívania dvoch antukových a jedného 
betónového dvorca pre pracovníkov UK a ich rodinných príslušníkov (len manželky, resp. manželia a vlastné nezaopatrené deti). Dvorce možno 
využívať po celý týždeň, vždy v čase od 7.00 hod. do 20.00 hod. Základné poplatky (v Sk) za použitie dvorca na 1 hodinu sú: 

Dvorec Deň, Zamestnanci UK, Mimouniverzitní 
doba rodinní príslušníci, 

študenti UK 
záujemcovia 

antuk. pondelok - piatok 
7.00-12.00 

30,- 50,-

antuk. pondelok - piatok 
13.00 - 20.00 

40,- 75,-

antuk. sobota - nedeľa 
7.00 - 20.00 

40,- 75,-

betón. pondelok - piatok 
7.00-12.00 

20,- 30,-

betón. pondelok - piatok 
13.00 - 20.00 

25,- 45,-

betón. sobota - nedeľa 
7.00 - 20.00 

25,- 45,-

Taktiež vám ponúkame možnosť prenájmu dvorca alebo dvorcov na celú sezónu 
v roku 2001. Požiadavky na celosezónne užívanie dvorcov je potrebne poslat 
písomne do konca februára 2001 na Centrum hospodárskych činností Rektorátu 
UK. Tenisové dvorce je možné využívať aj jednorázovo počas voľných neobsade
ných hodín. 

Podrobnejšie informácie obdržrte 
v Centre hospodárskych činností Rektorátu UK (é. tel. 529 63 753,592 44 195) 

a v Ubytovni Švédske domky UK (č. tel. 654 21 222). 
(jš) 
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V Učebno-výcvikových zariadeniach Univerzity Komenského došlo dňom 15. decembra 2000 k úprave poplatkov za 
stravovanie, pričom cena ubytovania ostáva nezmenená. Kedže tieto zariadenia využíva značná časť akademickej obce 
UK, a pretože sa blížia prázdniny, prinášame informáciu o poplatkoch za ubytovanie a stravovanie, ako aj o upravených 
podmienkach využívania týchto služieb, obsiahnutých v novom Cenníku. 

I. UBYTOVANIE 

Cena ubytovania v učebno-výcvikových 
zariadeniach Univerzity Komenského pre za
mestnancov a študentov UK je stanovená za 
jedno lôžko a jednu noc. Cena ubytovania v o  
výške pre zamestnancov UK je poskytovaná 
aj ich rodinným príslušníkom, ktorými sú 
manžel, resp. manželka a vlastné neza
opatrené deti. Na ostatných rodinných prí
slušníkov sa vzťahujú ceny určené pre tu
zemských mimouniverzitných hostí. 

Ceny ubytovania za 1 lôžko a 1 noc 
(v Sk): 

UVZ UK Modra-Piesok 
zamestnanci a denní študenti UK 50,-
- prístelka 35,-
mimouniverzitní tuzemskí hostia 
-na jednu noc 90,-
- na viac nocí, jedna noc á 75,-
- prístelka 45,-
zahraniční hostia 
-najednu noc 150,-
- na viac nocí, jedna noc á 120,-
- prístelka 45,-

UVZ UK Richňava 
Nová chata 
zamestnanci a denní študenti UK 50,-
- prístelka 35,-
mimouniverzitní tuzemskí hostia 
- na jednu noc 90,-
- na viac nocí, jedna noc á 75,-
- prístelka 45,-
zahraniční hostia 
-najednu noc 150,-
- na viac nocí, jedna noc á 120,-
- prístelka 45,-
Prístavba novej chaty 
zamestnanci UK 100,-
- prístelka 70,-
mimouniverzitní tuzemskí hostia 
-najednu noc 180,-
- na viac nocí, jedna noc á 150,-
- prístelka 90,-
zahraniční hostia 
-na jednu noc 300,-
- na viac nocí, jedna noc á 240,-
- prístelka 90,-
Stará chata 
Jednotná cena 30,-

UVZ UK Poprad - Velká 
zamestnanci a denní študenti UK 50,-
- prístelka 40,-
mimouniverzitní tuzemskí hostia 
-najednu noc 110,-
- na viac nocí, jedna noc á 90,-
- prístelka 65,-
zahraniční hostia 
-najednu noc 160,-
- na viac nocí, jedna noc á 130,-
- prístelka 65,-

ŠKRZ Tatranská Lomnica 
zamestnanci a denní študenti UK 50,-
mimouniverzitní tuzemskí hostia 
-najednu noc 110,-
- na viac nocí, jedna noc á 90,-

C E N N Í K  
poplatkov za služby 

v Učebno-výcvikových zariadeniach 

zahraniční hostia 
- n a j e d n u  noc 165,-
- na viac nocí, jedna noc á135,-

V zmysle zákona SNR č. 369/I990 Zb. 
o obecnom zriadení a zákona SNR č. 544/ 
1990 Zb. o miestnych poplatkoch, v znení zá
kona č. 72/1992 Zb. a Nariadenia mesta Starý 
Smokovec č. 27/1993 z o  dňa 16. 12. 1993 
platí fyzická osoba, ktorá sa prechodne 
zdržuje na území mesta za  účelom rekreá
cie, poplatok za  rekreačný pobyt 15,- Sk. 

Poplatok sa platí z a  každý deň pobytu, 
pričom deň príchodu a deň odchodu sa 
d o  doby pobytu nezapočítava Poplatok 
neplatí osoba d o  18 rokov, osoba po
berajúca starobný dôchodok, dôchodok 
manžela alebo manželky, dôchodok za vý
sluhu rokov, osoba vykonávajúca základnú 
vojenskú službu alebo náhradnú civilnú služ
bu. Poplatok za  rekreačný pobyt vyberá pre
vádzkovateľ UVZ UK, ktorý poskytol prechod
né ubytovanie. 

II. STRAVOVANIE 
1. Celodenné stravovanie (stravovanie 

trikrát denne) pre jednu osobu: 
Dospelé osoby 200,- Sk 
Deti (do 12 rokov) 140,- Sk 

2. Ceny platia len pre stravovanie počas 
týchto akcií: 
- kurzy študentov UK konané ako súčasť výu

ky. 
- pracovné porady, školenia, semináre, kurzy 

organizované súčasťami UK, 
- rekreačné pobyty zamestnancov UK orga

nizované v spolupráci s odborovou orga
nizáciou na UK. 

3. Pri kurzoch študentov UK a akciách 
organizovaných súčasťami UK ceny stra
vovania platia len pri splnení týchto pod
mienok: 
- dĺžka trvania akcie je 3 a viac kalendár

nych dní, 
- počet osôb počas trvania akcie je 25 

a viac osôb. 
4. Ak pri kurzoch študentov UK a akciách 

organizovaných súčasťami UK nie je splnená 
jedna z podmienok, špecifikovaných v bo 
de 2. tejto časti cenníka, cena stravovania je 
určená dohodou v závislosti od dĺžky trvania 
akcie a počtu osôb, pričom ceny podľa bodu 
1. tejto časti cenníka sú minimálne. 

5. U ostatných akcií, nešpecifikovaných 
v predošlých bodoch tejto časti cenníka, 
ako aj pri akciách mimouniverzitných hostí, je 

cena stravovania určená dohodou, pričom 
ceny podľa bodu 1. tejto časti cenníka sú mi
nimálne. 

III. MIMORIADNE AKCIE 

U V Z  UK v Modre a Richňave poskytujú 
stravovacie služby aj pri organizovaní 
súkromných, slávnostných a rôznych prí
ležitostných akcií, a to najmä svadobné 
hostiny, promočné hostiny, oslavy život
ných, rodinných alebo pracovných jubileí, 
bankety, spoločenské posedenia a pod 

Cena stravovania pri týchto akciách |e 
dohodou, pričom tvorba ceny je určená 
spravidla týmto spôsobom 

Akcia organizovaná pracovníkom UK: 
Cenu jednej porcie jedla tvorí cena su

rovín a réžia v o  výške 80 % ceny surovín 
Celková cena stravovacích služieb je ur
čená cenou celkového počtu podaných 
porcií jedál 

Akcia organizovaná mimountverzitnym zá
kazníkom: 

Cenu jednej porcie iedla tvorí cena su
rovín a réžia v o  výške 100 % ceny surovín 
Celková cena stravovacích služieb je ur
čená cenou celkového počtu podaných 
porcií jedál a paušálnou cenou v o  výške 
100, - Sk za  1 hodinu použitia stravovacej 
časti U V Z  UK. 

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY 

Požiadavky na uskutočnenie hromadných 
akcií, špecifikované v bode 2., časti II. Cen
níka, predkladajú súčasti UK Centru hos
podárskych činností RUK na adresu Rekto
rátu UK formou záväznej objednávky, po
tvrdenej štatutárnym zástujDcom (tajomník 
fakulty, riaditeľ alebo vedúci súčasti), obsa
hujúcej náležitosti podľa všeobecných pred
pisov, údaje o akcii, vrátane mena, funkcie 
a kontaktných údajov osoby, poverenej orga
nizovaním akcie. 

Pri hromadných akciách ucelených uni
verzitných, ako aj mimouniverzitných kolek
tívov (kurzy študentov UK, akcie súčastí UK, 
porady, školenia, odborné kurzy, školy 
v prírode, a pod.) môže prevádzkovateľ UVZ 
UK požadovať vopred zaplatenie zálohy až 
do výšky 100 % z predpokladaných nákla
dov na ubytovanie a stravovanie za celú ak
ciu. Pri rekreačných a individuálnych poby
toch môže prevádzkovateľ UVZ UK poža
dovať úhradu celej ceny pobytu vopred. 

Ak záujemca o akciu alebo pobyt ne
nastúpi d o  U V Z  UK bez hodnoverného 
preukázania závažnej okolnosti, alebo naj
neskôr 21 dní pred začiatkom hromadnej 
akcie, resp. 7 dní pred začiatkom rekreač
ného a individuálneho pobytu, neoznámi 
preukázateľným spôsobom svoju neúčasť 
priamo vedúcemu U V Z  UK, je povinný na 
účet Rektorátu UK uhradiť finančnú sankciu 
až d o  výšky 25 % z predpokladanej celko 
vej ceny akcie alebo pobytu 

Ing. Ján Špička, 
riaditeľ C H Č  RUK 
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Úspešná reprezentácia našich študentov v zahraničí 

V dňoch 21. - 25. 11. 2000 sa na pôde Freie 
Universität v Berlíne konala študentská konfe
rencia pod názvom The Making of Europe -
Guidelines of European Policy in the 21st 
Century. Zúčastnilo sa na nej viac ako 230 štu
dentov z celej Európy, študujúcich prevažne na 
univerzitách združených v asociácii UNICA, ktorej 
jediným členom na Slovensku je Univerzita Ko
menského. Z tohto dôvodu mala UK možnosť de
legovať 10 zástupcov z radov študentov, aby repre
zentovali našu Alma mater. Začiatkom mesiaca júna 
bola táto ponuka prostredníctvom informačných 
plagátov zverejnená na jednotlivých fakultách UK. 

Z prihlásených takmer 20 záujemcov bolo vybra
ných 10 študentov tak, aby z hľadiska svojich od
borných a jazykových daností dokázali v desiatich 
výboroch konferencie čo najlepšie reprezentovať 
našu univerzitu. 

Boli to študenti: 
Juraj Čorba (PRAF UK) - Committee on European 

Identity 
Daniel Šmihula (PRAF UK) - Committee on Euro

pean Constitution 
Janka Krivošová (FM UK) - Committee on Econo

mic and Monetary Affairs 
Natália Hmščová (FIF UK) - Committee on Employ

ment and Social Affairs 
Silvia Janičinová (PRAF UK) - Committee on Exter

nal Affairs 
Soňa Rosová (FM UK) - Committee on Culture, 

Education and Communication 
Martin Toman (PRAF UK) - Committee on Justice 

and Home Affairs 
Tomáš PalUch (PRIF UK) - Committee on Environ

ment and Technology 
Slavomír Ondoš (PRIF UK) - Committee on Regio

nal Policy and Rural Development 
Peter Hrehovčík (FM UK) - Committee on Deve

lopment and Cooperation 

Naši zástupcovia cestovali do Berlína vlakom 
a cestovné náklady prevzala na seba Univerzita Ko

menského. Všetky ostatné náklady spojené s ich 
pobytom hradila Freie Universität Berlin - ubyto
vanie v prijemných mládežníckych hoteloch, stra
vovanie počas trvania konferencie i cestovné lístky 
na mestskú dopravu. Išlo skutočne o 3 náročné 
dni, plné diskusií a rokovaní, o čom svedčí aj sku-

C E R T I F I C A T E  

European Student Conference 

Freie Universität Berlin 

2 1 - 2 4  November 2000 

This d o c u m e n t  cert i f ies that the  delegat ion o f  

Comen ius  Un ivers i t y ,  Bratislava 

Slovac Republ ic 

part ic ipated successful ly i n  t h e  European Student Conference 

and i n  the  f o rmu la t i on  o f  the  M e m o r a n d u m  

The Making of Europe - European Policy in the 21" Century 

Berim-OahJon. 24 November 2000 

0 Prof. D' GunrwlI Engwall 
Prenden» 
UNICA 

Prof t> P«e» Gaehtgens 
PrewJern 

fr&e Umvervt* Berlin 

točnosť, že program začínal ráno o deviatej a kon
čil о šiestej hodine večer. 

Zámerom konferencie bolo umožniť stretnutie 
mladých ľudí, nielen z členských krajín Európskej 
únie, ale z celej Európy, aby diskutovali o budúc
nosti nášho kontinentu, o výzvach, ktoré pred sú
časnú Európu stavia kolaps politického systému 
vo východnej Európe, globaiizácia svetovej eko
nomiky i narastajúca migrácia obyvateľstva. Môže 
byt Európa definovaná na základe geografických 
hraníc, politického asociálneho zmýšľania, ekono
mických záujmov alebo všeobecných pravidiel? 
Existuje európska spoločnosť? T o  boli základné 
otázky, na ktoré sa účastníci pokúšali nájsť odpo
veď počas 3 dní trvania konferencie. 

Výsledkom rokovania konferencie bolo vypraco
vanie záverečného memoranda, ktorého obsahom 
boli závery diskusií a rokovaní jednotlivých výbo
rov. Pred jeho samotným zverejnením však o ňom 
ešte všetci účastníci hlasovaii na plenárnom za
sadnutí. 

Napriek náročnému programu mali organizáton 
snahu spríjemniť pobyt tak, ako to len bolo mož
né. Určite sa im to podarilo, napríklad aj recepciou 
účastníkov u primátora mesta Berlín v prvý deň 
stretnutia, alebo záverečným slávnostným báJom 
Posledný deň pobytu bol určený na prehliadku 
mesta. Tá trvala viac ako 4 hodiny a fundovaný 
spnevodca za tento čas predstavil študentom všet
ky pamätihodnosti Berlína. 

Ako sa vyjadnli študenti po návrate, aj napnek 
nabitému programu boli radi. že sa mohli kon
ferencie zúčastniť, že mali pnležrtosť porovnať svo
je vedomosti a názory na budúcnosť Európy 
s ostatnými zahraničnými študentmi 

Za Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK mô
žeme len dodať, že nás potešila úspešná repre
zentácia študentov Univerzity Komenského na tom
to prestížnom medzinárodnom stretnutí, a že sa 
i naďalej budeme snažit podporovať čo najviac 
podobných študentských medzinárodných aktivít 

Martin Hílek, pracovník OMV RUK 

Ponuka na Veľkonočné prázdniny v roku 2001 
MODRA-PIESOK (so stravou): 
Pobyt začína 12. 4. 2001 večerou a končí 17. 4.2001 obedom. Nástup na 

rekreáciu je v deň nástupu po 14.00 hod. a odchod z UVZ v deň odchodu 
do 14.00 hod. 

K dispozícii sú: 2 dvojlôžkové izby, 11 trojlôžkových izieb, 1 štvorlôžková 
izba. 1 pätlôžková izba, 1 šesťlôžková izba. 

RICHŇAVA (so stravou) 
Pobyt začína 12. 4. 2001 večerou a končí 17. 4. 2001 obedom. Nástup na 

rekreáciu je v deň nástupu po 14.00 hod. a odchod z UVZ v deň odchodu 
do 14.00 hod. 

Stará chata - 5 dvojlôžkových izbieb. 
Nová chata - 6 trojlôžkových izieb s prístelkou, 2 trojlôžkové izby, 2 štvor

lôžkové izby. 
Prístavba novej chaty -1 dvojlôžková izba, 2 trojlôžkové izby. 

POPRAD-VELKÁ (bez stravy) 
Pobyt začína 12. 4. 2001 (príchod do UVZ UK do 17.00 hod.) a končí 

17. 4. 2001 (odchod do 9.00 hod.). 
Číslo izby/počet lôžok/počet prísteliek: 2/3/1, 3/3/1, 4/3/1, 7/2/2. 

TATRANSKÁ LOMNICA (bez stravy) 
Pobyt začína 12. 4. 2001 (príchod d o  17.00 hod.) a končí 17. 4. 2001 

(odchod do 9.00 hod.). 
Číslo izby/počet lôžok: 8/4, 9/4,10/4, 11/3. 

Prihlásiť sa možno prostredníctvom odborovej organizácie na vašom pra
covisku, ktorá postúpi do 15. 3. 2001 vaše požiadavky na Centrum hospo
dárskych činností RUK. Centrum zašle rekreantom poštové poukážky a po 
ich zaplatení si treba vyzdvihnúť poukazy na velkonočné prázdniny do 
29. 3 2001 na CHČ RUK na Šafárikovom námestí č. 6, v starej budove 
Č. dv. 217 (č. tel. 529 63 753, 592 44 195). 

Po tomto termíne budú nevyzdvihnuté poukazy poskytnuté ďalším záujem
com. UVZ UK poskytnú služby na základe predloženého poukazu iba oso
be, na meno ktorej bol poukaz vystavený. Ak rekreant na rekreáciu nena
stúpi bez preukázania závažnej okolnosti napr. choroby, bude CHČ RUK po
stupovať podľa podmienok Cenníka UVZ UK. 

Telefónne čísla na UVZ UK: 
Modra-Piesok, vedúci p. Kulich, č. tel. 0704'6470129 
Richňava, vedúci p. Šrámek, č. tel. 0859/6929148 
Poprad-Velká, vedúci p. Bielený, č. tel. 092/7768205 

Ing. Ján Špička, riaditeľ CHČ RUK 
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Kvalitní antologie ruské poezie jako otevření nových problémů 
Rusistka a vedoucí katedry ruského jazyka a literatury 

docentka Olga Kovačičová sestavila a úvodem a komentáři 
opatřila zdařilou antologii ruské poezie (Rukoväť ruskej 
poézie, Univerzita Komenského, Bratislava 2000, 127 s.). Skripta jsou ur
čena primárně pro předmět Úvod do teorie literatury, ale je zřejmé, ž e  jejich 
využití může být i širší. Pozoruhodným rysem publikace je i to, ž e  se na jejím 
sestavení podílely také studentky vyšších ročníků rusistiky. Příručka m á  čtyři 
části: první obsahuje výběr nejznámějších zjevů ruské poezie 19. a 20. století 
se slovníčkem, druhá část je výborem z e  slovenských překladů ruské 
poezie, třetí zahrnuje příklady modelové analýzy různých versologických 
systémů, čtvrtá část uvádí rusko-slovenský slovník literárněvědných termínů. 

Výběr ukázek z poezie ruských básníků 19. a 20. století je zaměřen na nej-
známější, čítankové jevy, také však na povahu žánru, versologii a obraznost. 
Každou ukázku zahajuje stručný rusky napsaný medailon autora: najdeme 
tam básně M. V. Lomonosova, I. A.  Krylova, A. S. Puškina, M. J. Lermontova, 
A. Bloka, V. Majakovského, S. Jesenina, M. Cvetajevové, B. Pastemaka, 
A. Vozněsenského, J. Brodského, V. G. Sapgira a L. Rubinštejna. A ž  na dva 
posledně jmenované jde o básníky všeobecně uznávané, otázka je, zda 
skutečně nejvíce čtené. Nabízela se možná i jiná cesta: vybrat autory spíše, 
jak říkával olomoucký rusista Vladimír Kostřica „z druhé či třetí řady", výz
namné však vývojově, poetologicky a také v e  vztahu к současnému dění 
v poezii (např. J. Baratynskij, P. Vjazemskij, F. Tjutčev, A .  Fet) z 20. století, 
kde poněkud postrádám A. Achmatovovou, by snad výraznější než vše
obecně poněkud přeceňovaný slavný nositel Nobelovy ceny J. Brodskij byl 
B. Sluckij nebo i vykřičený J. Jevtušenko (alespoň v těch nejlepších číslech), 
který je zase typem, který je v poezii střední Evropy к nenalezeni, snad i Ru-
bcov nebo Prigov. Nejde však o upozorňování n a  to, co v antologii chybí: to 
je vždy účelové a funkčně subjektivní, ale spíše o možnost jiného klíče. Po
kud jde o druhou část, musím jako Čech moravského rodu uznat, ž e  kvalita 
vybraných ukázek slovenských překladů ruské poezie je výborná, řekl bych 
s trochou lítosti, že i lepší než podobné překlady české či spíše pražské 
( L  Feldek, J. Zambor, ale také J. Štrasser nebo J. Koška, stejně jako již uz
návaní klasikové M. Válek, M. Rúfus a L. Novomeský). Metrika a strofika 
v třetí části je užitečná a instruktivní. Podrobněji se zastavím u čtvrté části 
spíše však úvahově než kriticky a skutečně recenzentský. T a  se měla více 
zaměřit na diferenční jevy v terminologu a být poněkud úplnější (postava 
není rusky jen „geroj" atd.) Zde je - stejně jako v českém prostředí - patrná 
neexistence diferenčního a anotovaného vícejazyčného slovniVu literár
něvědných termínů: zatím se vydávají metodická torza, ale chtělo by to 
velkou kolektivní práci, jistě také odborné a finančné podpořenou - určité by 
se vyplatila. Psal jsem o tom již jinde v souvislosti s jedním poměrně zdaři
lým olomouckým slovníkem (Malý terminologický slovník literárněvědných 
ekvivalentů. Kolektiv autorů. Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Olo
mouc 1999, autoři: anglická část Martina Michálková-Chvátalová, fran
couzská část Hana Bednaříková, německá část Eva Chromiaková, ruská 
část Zdeněk Pechal, výkonná red.: Hana Bednaříková), který se pokouší 
o vícejazyčnou terminologickou konfrontaci. Setkáváme se zde s řadou 
problémů, které mají obecný ráz: jsou některé termíny, které se užívají pouze 
v některých jazycích a reflektují situaci té které národní literatury. Například 
pojem bezrozměrný verš není totožný s ruským „svobodnyj stich", tedy „vers 
libre" nebo  „volný verš"; jsou to jen pojmy blízké. Podobně pojem jako „bie
dermeier" lze sice uvést do jiného jazyka, ale není zde tak běžný, stejně jako 
pojem „Bildungsroman" a „apprenticeship novel" nejsou totožné, i když se 
někde protínají. Mají totiž jiné pojmové rozpětí, skrývá se z a  nimi jiná literární 
realita. 

SlovniV literárněvědných termínů musí také brát do úvahy frekvenci vý
skytu takového pojmu: proto se třeba v ruštině spíše vyhneme pojmu 
„blankvers" a budeme užívat pojmu „belyj stich", což je kalk z francouzštiny; 

Recenzia 

Medzinárodný veltrh informácií 
Opáf po roku privíta v marci viedenská Mestská hala vystavovateľov 

z rôznych krajín Európy i sveta, ktorí budú najmä rakúskym študen
tom pomáhať pri výbere povolania a ponúkať možnosti pomaturitného 
štúdia na vysokých a odborných školách, i zdokonaľovania sa v rôz
nych jazykových a iných odborných kurzoch. Na informačnom veltrhu 
BeSt sa pravidelne zúčastňuje aj Univerzita Komenského, aby prezen
tovala možnosti a podmienky štúdia n a  všetkých fakultách našej Alma 
mater, ako aj na Ústave jazykovej a odbornej prípravy zahraničných 
študentov UK a na letnom kurze Studium Academíca Slovaca 

Veltrh BeSt_01 
sa uskutoční v dňoch 1.-4. marca 2001 v o  Wiener Stadthalle 

a bude denne otvorený od 9,00 do 18.00 hod. 

Srdečne pozývame všetkých záujemcov 
na návštevu veltrhu i expozície UK 

podobné asi pojem „budovatelský román" není totožný 
s pojmem „socialist realist novel" nebo „roman socialiste" či 
„Aufbauroman". J e  třeba být obezřetnější při používání ně

kterých spíše pejorativních pojmů nebo pojmů s hodnotově posunutým 
významem, například místo rus. „dekadentstvo" bychom měli používat spíše 
neutrálnější „dekadans", i když obojí znamená úpadek a zcela odpovídá to
mu, ž e  se názvy některých literárních a uměleckých směrů tvořily na základě 
pejorativního, tedy ozvláštňujícího pojmenování (gotika jako sloh Gótů čili 
barbarů, baroko jako pokroucená, zkažená perla, „naturalnaja škola", pů
vodně pejorativní pojem vytvořený F, Bulgarinem, jako vulgární, drsná, hrubá 
apod.). Některé pojmy vycházejí z jiné nomenklaturní báze a jiných význa
mových souvislostí, například pojem literární druh, literární žánr, literaturnyj 
vid, literarische Gattung apod, si odpovídají jen částečně, neboť vycházejí 
z různých hierarchických koncepcí. Například v e  školském pojetí Timofeje-
vově je „vid" jen jedním z pojmů tríády rod - vid - žánr, tedy literární rod, žánr 
a žánrový typ. Angličané užívají i pojmu „literary kind" místo „literary genre 
např. Alastair Fowler (1982) užívá pojmů „literary kind", „subgenre" a „mode". 
„Roman vospitanija" rozhodně není „Entwicklungsroman", spíše „Erziehungs
roman" atd. Pojmový chaos najdeme v případě epiky, eposu a epopeje -
v každém jazyce je to trochu jinak a tento rozdíl vyrůstá ze zvyklostí národních 
literatur a konvencí; stejné problémy jsou s pojmy „syžet" a „tabule které jsou 
zaměňovány a různě vyjadřovány v pojmových dvojicích (story - plot. fabula • 
sjužet, Geschichte - Fabel atd.; viz o tom třetí kapitolu naši monografie Labyrint 
kroniky, Bmo 1986). Podobně pojem „genologie" se rusky většinou nVa „žan 
rologija" a také v e  Francii, kde pojem zásluhou Paula van Tieghema vznikl 
se užívá jen zřídka. Problémy nastávají s poimem „klasicismus", nebol 
v angličtině je „classicism" spojen a antikou, a užívá se proto pojmu „neo-
classicism", který však může kontaminovat s pojmem neoklasicismu, tedy 
pojmenováním jevu první poloviny 20. století Totéž se týká terminů literární 
kritika kronika legenda povídka povést, novela Často zejména Anglosasov» 
uživají pojmů v původním zněni to se tyka nékdy po|mú ruských třeba 
„pnjom", nebo německých (Bildungsroman. Weltschmerz nebo Weltan
schauung ů Ideengeschichte, Stoffgeschichte) Pozorní musíme byt take při 
hledání ekvivalentů k pojmu „pikareskni román" (rus plutovskoj r o r r w  pás
mo (francouzsky poemě polythemabque. ale název žarvu byl porado«né 
převzat z názvu známé Apollinairovy basné Pásmo [La zone] v basncfce knce 
Alkoholy, vyd 1913), při dvojznačnosti pojmu .poetismus" jazykc.  expert 
a rodilí mluvčí nám tu většinou nepomohou, pokud ovšem nejsou sar~ r> . 
tečnými odborniVy na literární védu a její terminologii nekope v raoé jazyk 
soubéžné. 

Jsou tedy příručky, antologie a terminologické slovníčky vždy velkou 
výzvou ke skutečně fundamentální práci evropské dimenze: že by se na ni 
nenašly také evropské peníze? 

Prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc., 
vedúci Ústavu slavistiky Filozofickej fakulty 

Masarykovej univerzity v Brne 

PUBLIKÁCIE VYDANÉ VO VYDAVATEĽSTVE UK 
v decembri 2000 a januári  2001 

CENY PUBLIKÁCIÍ SÚ BEZ DPH 

ŠTUDIJNÁ LITERATÚRA 

Bujalka, A. - Baláž, P. - Rýzková, A.: 
Slovenský jazyk I. Zvuková stránka jazyka Sk 112, 

Droppová, L.: Slovenská ľudová pieseň -
Texty a kontexty Sk 112, -

Horná, D.: Antológia z dejín politického myslenia I Sk 106. 
Redhammer, R. a kol.: Tuberkulóza Sk 72, 
Rehák, Š, - Janský, L.: Fyzika pôdy I. 

Základné fyzikálne vlastnosti pôdy Sk 108, 
Ramsay, О. В.: Stereochémia Sk 112, 
Sopóci, J,: Sociálne inštitúcie a sociálna zmena Sk 106, 
Šimonek, J. - Zrubák, A. a kol.: 

Základy kondičnej prípravy v športe Sk 
Zambor, J. a kol.: Portréty slovenských spisovateľov Sk 

ZBORNÍKY VEDECKÝCH PRAC 

Acta Astronomica et Geophysica 2000/vol. X X I  - XXI I  
A F R N U C  Botanica 40 
Acta lurídicae U C  X X  
Index Seminum 2000 
Philologia X V  
Princípy jazyka a textu 

77,-
50,-
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Platiť či neplatiť bolo témou diskusie o participá
cii študentov na financovaní svojho štúdia, ktorú 
usporiadala Študentská rada vysokých škôl S R  
dňa 14. novembra 2000 v Aule UK pri príleži
tosti 17. novembra - Dňa študentstva. Protago
nistami večera boli podpredseda vlády S R  Ivan 
Mikloš a minister školstva Milan Ftáčnik. Bese
du moderovala predsedníčka ŠR VŠ SR Renáta 
Králíková, študentka FIF UK. Diskusia bola dlhá, 
trvala takmer tri hodiny a zaplnená aula len po
tvrdila záujem študentov o túto aktuálnu proble
matiku. Zúčastnil s a  jej aj rektor UK prof. F. De
vínsky, ktorý v úvodnom slove privítal, ž e  o tejto 
citlivej téme s a  bude diskutovať práve na akade
mickej pôde UK. 

Kedže téma je stále vysoko aktuálna a disku
sia a názory boli velhli zaujímavé, prinášame po
drobnejšie informácie o obsahu besedy. 

Ako prvý vystúpil podpredseda vlády SR I. Mik-
loš a hneď na začiatku konštatoval, že v rámci 
vysokého školstva je spoplatnenie štúdia len jed
ným z celého komplexu problémov. Zdôraznil, že 
dnešný stav slovenského vysokého školstva nie je 
dobrý, nie je udržateľný a potrebujeme ho zmeniť. 
„Dnes využívame to najvzácnejšie čo máme, a to 
sú mladi a vzdelaní ľudia, len zhruba z 50 - 60 %. 
Ten najvzácnejší potenciál, ktorý SR má, je poten
ciál mladých vzdelaných ľudí," a dodal, ž e  vzhľa
dom na kapacity vysokých škôl s a  len časť tých 
mladých ľudí, ktorí by mohli a chcú študovať, do
stane na vysoké školy. Označil to z a  zásadný 
problém, ktorého miera bude mat narastajúcu in
tenzitu vzhľadom na úlohu a význam vzdelania 
v globalizujúcom sa svete vyznačujúcom sa na
rastajúcou intenzitou konkurencie. Vzdelanie z to
hoto hľadiska je dôležité nielen pre jednotlivca, ale 
využitie potenciálu mladých vzdelaných ľudí je dô
ležité aj z hľadiska konkurencieschopnosti ekono
miky ako takej. Teda nedostatočnú kapacitu vyso
kých škôl spolu s hrozbou ich klesajúcej kvality 
pri nezmenenom systéme financovania považuje 
I. Mikloš z a  najváčší a zásadný problém. „Takže 
základná téza, z ktorej vychádzam, je, že situáciu je 
potrebné zmeniť, ď že situáciu nebude možné zme
niť bez zásadnej reformy aj financovania vysokého 
školstva," povedal. Uviedol aj  dälšie dôvody, pre 
ktoré považuje súčasný systém z a  zlý a nespra
vodlivý, ako napr. to, ž e  podľa rovnakého systému 
a pravidiel platia dane všetci, teda aj tí, ktorých 
deti s a  na vysoké školy nedostanú, často nie z dô
vodu, ž e  by na to nemali, ale z dôvodu nedo
statočnej kapacity škôl. A k o  ďalší príklad ne
spravodlivosti uviedol systém prijímacích skúšok, 
kde jedno z kritérií sú  známky na stredných ško
lách. „Je známe, že úroveň stredných škôl je veľmi 
rôzna, že trojkár na jednej škole môže byť lepší 
ako jednotkár na inej. Po druhé - výsledok prijíma
cej skúšky môže byť ovplyvnený aj momentálnou 
dispozíciou alebo indispozíciou. A najmä pri veľ 
kom previse dopytu nad ponukou sa čiara vedie 
medzi študentmi, ktorí získali rovnaký počet bodov 
alebo o 1 bod menej. Tretí dôvod, pre ktorý, mys
lím si, možno spochybniť, či ide naozaj o systém 
spravodlivý, je ten, že existujú obavy zo subjek
tivizmu a korupcie pri výberovom konaní. To je vec, 
ktorá sa veľmi tážko dokazuje, veľmi ťažko sa o nej 
diskutuje. Faktom ale je, že z prieskumu Svetovej 
banky, ktorý nedávno robila v súvislosti s prípravou 
Národného programu boja proti korupcii vyplýva, 
že až 70% ľudí na Slovensku si myslí, že prijímacie 
konanie - konkrétne v prieskume išlo o lekárske 
a právnické fakulty - nie je objektívne a je skorum
pované." T o  však ešte neznamená, dodal, že j e  to 
tak. Ale zároveň je faktom, ž e  v každej situácii, 
v ktorej existuje vysoká prevaha dopytu nad po
nukou, existuje riziko korupcie. Podlá I. Mikloša by 
bol omnoho spravodlivejší systém, ktorý by umož
nil začať štúdium nielen na vysokých školách, ale 
aj iných formách vyššieho vzdelávania v zásade 
všetkým, ktorí spĺňajú formálne kritériá, teda do
siahli maturitu a chcú študovať. A potom systémom 
náročného štúdia, zápočtov, skúšok atď. urobiť sku
točnú selekciu, omnoho objektívnejšiu. U nás podiel podiel 19-ročných ľudí, ktorí ešte 

študujú, sa vyčísluje na 27 %, vo vyspelých zápa
doeurópskych krajinách je to vyše 50 %, v niekto

rých krajinách - USA, Kanada, Belgicko - je to vyše 
60 %, v čom je však zahrnuté aj nadstavbové aj ba
kalárske štúdium. 

Z a  ďalší mýtus a ďalší dôvod, prečo dnešný 
systém nie j e  spravodlivý, označil I. Mikloš časté 
argumenty, ž e  systém tzv. bezplatného školstva 

P l a t i ť  
č i  

n e p l a t i ť  
umožňuje lepší prístup sociálne slabším, alebo 
sociálne odkázaných k vzdelaniu. Analýzy u nás aj 
v Č R  však ukazujú, ž e  najsilnejšia korelácia exis
tuje medzi vzdelaním rodičov a vzdelaním detí. 
Inými slovami deti vysokoškolsky vzdelaných ro
dičov s väčšou pravdepodobnosťou získavajú vy
sokoškolské vzdelanie ako deti iných, pretože 
vysokoškolsky vzdelaní ľudia považujú vzdelanie 
z a  dôležitú hodnotu a jednoducho vedú deti a vy
tvárajú im predpoklady k získaniu vzdelania. 

A k o  I. Mikloš uviedol, toto sú  to hlavné dôvody, 
pre ktoré dnešný systém považuje z a  zlý a prečo 
by sa mal zmeniť, ä už  z hľadiska jednotlivcov, 
alebo z hľadiska ekonomiky, jej výkonnosti a kon-
kurencieschopnosti. Problém však nie je nešiteľný 
bez zásadnejšej zmeny financovania vysokého 
školstva. V tejto súvislosti informoval o koncepcii 
rozvoja vysokých škôl, ktorú ministerstvo školstva 
predložilo na rokovanie vlády a ktorá obsahovala 
zhruba názor, že sa nebude uvažovať so  žiadnym 
spoplatnením denného štúdia a keď, tak len iných 
foriem štúdia. „Ak by sme takúto tézu prijali, máme 
velký problém, ktorý spočíva v tom, že zásadne nič 
nevyriešime, o niekolko rokov budeme konštatovať, 
že problém je tu stále a že je dokonca akútnejší 
ako bol predtým," konštatoval I. Mikloš a pokra
čoval, ž e  okrem kapacity je potrebné hovoriť aj 
o kvalite vysokoškolského štúdia. „Bez zmeny fi
nancovania vysokého školstva nám hrozí, že kva
lita, ktorá je dnes dosahovaná, nebude udržateľná 
a možno diskutovat už o dnešnej kvalite z hľadiska 
medzinárodnej konkurencieschopnosti," a to jed
noducho preto, že neexistujú v dnešnom systéme 
dostatočné motivácie - ani pozitívne ani negatívne 
- tak na strane študentov ako aj na strane učiteľov. 
Ako uviedol, jedným z paradoxov dnešnej situácie 
je, že ľudia, ktorí poskytujú najvzácnejšie statky, 
sú  najslabšie platenými kategóriami pracovníkov. 
„Ak by ste urobili prieskum medzi vašimi rodičmi 
o tom, aké hodnoty považujú pre vás za najdô
ležitejšie, som si istý, že na prvom mieste by bolo 
zdravie, a na druhom vzdelanie. Zároveň ľudia, 
ktorí poskytujú tieto služby, sú najhoršie platenými 
kategóriami pracovníkov alebo jednými z najhoršie 
platených", a to samozrejme tiež nevytvára dosta
točné prostredie a dostatočné predpoklady na zlep
šenie kvality štúdia. 

I. Mikloš zdôraznil, že zmena financovania škol
stva, najmä vysokého školstva vrátane spoplat-
nenia štúdia, nebude znamenať zníženie štátneho 
príspevku. Naopak mali by sme sa približovať 
k vyspelým krajinám, ktoré dávajú zhruba 1 % 
HDP z verejných zdrojov do vysokého školstva, 
zatiaľ čo na Slovensku je to menej ako 0,7 % HDP 
Čiže mali by sme dávať viac, ale zároveň otvoriť 
iné možnosti financovania z mimorozpočtových 
zdrojov vrátane čiastočného spoplatnenia štúdia, 
postaveného na istých princípoch overených v o  
svete. Jedným z nich je, ž e  by sa mali zaviesť dl
hodobé nízkoúročené pôžičky s odkladom splat
nosti až po ukončení štúdia, a že by do systému 
mala byť zakompovaná aj možnosť odpustenia 
týchto poplatkov, alebo aspoň ich časti pre sku
točne sociálne odkázaných, ale aj pre najlepších 

študentov. Zároveň by sa mali zlepšiť podmienky 
pre ďalšie zdroje financovania napríklad z podni
kovej sféry. Problémom je napr. aj  to, že podľa 
dnes platného pracovného práva si zamestnáva
telia nemôžu príspevkom na štúdium zaviazať štu
dentov, aby potom pracovali u nich. 

Opätovne zdôraznil, ž e  bez zásadnej zmeny fi
nancovania vrátane čiastočného spoplatnenia 
školstva nie je možné vniesť do súčasného systé
m u  vysokého školstva zásadný obrat. Zdôraznil, 
ž e  čiastočné spoplatnenie by znamenalo zlep
šenie prístupu k vzdelaniu aj pre skupinu sociálne 
slabších a odmietol často vo verejnosti rezonujúcu 
tézu o zhoršenom prístupe k vzdelaniu. „Opak je 
pravdou, zdôrazňujem. A to nie je teória, to je prax 
z krajín, ktoré takéto systémy už zaviedli", kon
štatoval I. Mikloš a zároveň akcentoval, ž e  reforma 
musí byť komplexná a nesmie sa zúžiť len na 
otázku, či platiť alebo neplatiť za štúdium. Musí to 
byť reforma, ktorá prispeje k riešeniu dnešných 
akútnych problémov neriešiteľných bez zásad
nejšej reformy aj financovania. Uviedol, ž e  sa 
vláda po dlhej a veľmi dobrej diskusii nakoniec 
dohodla, ž e  ministerstvo školstva vypracuje viace
ré alternatívy vrátane ich porovnania tak, aby vláda 
mohla vybrať tú optimálnu. „Môj  názor je, že tá 
optimálna zahŕňa v sebe aj čiastočné spoplatnenie 
štúdiaukončil svoje vystúpenie I Mikloš. 

Následne vystúpil minister školstva M Ftáč
nik: „Budem pokračovať v úvahách, ktoré predo 
mnou vyslovil podpredseda vlády a ak sa v nie
ktorých bodoch budeme Ušiť a mat iný názor, 
vyplýva to len z toho, že táto téma /e mimoriadne 
ťažká a ideálne riešenie jednoducho neexistuje,' 
konštatoval v úvode M. Ftáčnik a dodal, že »dneš
ný stav nie je dobrý a potrebujeme ho zmeniť 
Otázka je - ako." Informoval, ž e  Ministerstvo škol
stva predložilo do vlády a v posledný augustový 
deň vláda SR schválila koncepciu rozvoja vyso
koškolského vzdelávania pre 21 storooe. ktorá 
m á  dať istú perspektívu pre vysoké školy vrátane 
lepších podm»enok pre »ch fungovanie Ako uvie
dol. charaktenstické pre koncepciu je, že by mala 
zabezpečit zvýšenie počtu vysokoškolských štu
dentov pri zachovaní nárokov na kvalitu. Je  to 
však nesmierne ťažká úloha, pretože v Európe s a  
tieto veci riešili sekvenčne. V 60. a 70. rokoch sa 
masifikovalo, teda rozširovali sa možnosti vysoko
školského vzdelávania a až v 80 a 90. rokoch sa 
objavili akreditačné komisie, ktoré merali a porov
návali kvalitu jednotlivých škôl. „My, bohužiaľ, ne
máme čas, aby sme to riešili postupne, musíme to 
riešiť naraz a o tom ako, hovorí naša koncepcia", 
povedal. 

„Po prve tvrdíme", pokračoval, „že treba v omno
ho väčšom rozsahu otvoriť priestor pre bakalárske 
štúdium". Tento už zavedený prvý stupeň vyso
koškolského vzdelania nemá zatiaľ stále u nás ten 
zvuk, ako v niektorých iných krajinách. U nás sa 
chápe bakalár ako nedokončeny vysokoškolák, 
ktorý sa potom usiluje získať inžiniersky alebo ma
gisterský titul. ,Predstavujeme si to ako akúsi 
pyramídu, kde by základom bol podstatne rozší
rený priestor pre bakalárske štúdium, ktoré vzhľa
dom na to, že je trojročné, je logicky lacnejšie 
z hľadiska akýchkoľvek zdrojov - či verejných alebo 
iných - oproti dnešnému päťročnému štúdiu'. 
Vytvára teda prvý predpoklad pre to. aby mohlo 
študovať viac študentov pn súčasných kapacitách 
„Ďalej máme predstavu, že by sme mali diver
zifikovat naše vysoké školy, pretože takmer všetky 
sa síce vola/ú formálne univerzity - v tomto je 
Slovensko na 100 tis. obyvateľov alebo na km2 na 
popredných miestach v Európe • ale chýbajú nám 
školy, ktoré sa nazývajú v iných európskych 
krajinách odbornými vysokými školami, a ktoré su 
väčšinou orientovane na poskytovanie bakaiarske-
ho štúdia previazaného na potreby гедюпи a bez 
nejakého náročného vedeckeho výskumu. * pokra
čoval M Ftáčnik. Diverzrfikaaa bež umožni podeM 
si úlohy a zlacniť náklady na studium pretože 
univerzita väčšinou robí náročný vedecky výskum, 
poskytuje aj doktorandské štúdium, čo ston viac 
peňazí. 

Ako tretí krok navrhuje ministerstvo zaviest viac-
zdrojove financovanie škôl Toto v istom zmyste už 
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dnes existuje, pretože školy dostávajú prostriedky 
z o  štátneho rozpočtu v o  výške zhruba 5,5 miliar
dy a k tomu sú schopné si dnes zarobiť okolo 
500 mil. korún mimorozpočtových zdrojov. Čiže 
zhruba 10 % zdrojov dnes vlastne pochádza z iných 
zdrojov než z verejných. „Tvrdíme, že treba zlepšit' 
podmienky pre získavanie verejných zdrojov a při
blížit v tomto smere situáciu školám v iných eu
rópskych krajinách, kde popri verejných zdrojoch, 
teda financovaní zo štátneho rozpočtu, získavajú 
školy peniaze z grantov a z rôznych nadácií, čo 
u nás dnes nemáme", povedal M. Ftáčnik a dodal, 
ž e  v roku 2001 vznikne agentúra, ktorá bude po
skytovať vedeckovýskumné prostriedky na rovna
kej báze pre všetky subjekty vedy, teda aj pre vy
soké školy. 

„Tým tretím zdrojom financovania vysokých škôl 
býva v európskych krajinách - a je to aj u nás -
podnikateľská činnost, ktorá je v prípade vysokých 
škôl od januára 2000 oslobodená od daní z príjmu, 
čo bol krok, o ktorý sme sa šesť rokov usilovali," 
uviedol M. Ftáčnik a pokračoval, ž e  otvorenou 
otázkou zostávajú poplatky z a  štúdium. D o  vlády 
bola predložená téza, že denné štúdium bude 
zadarmo, alebo tak ako doteraz, a externé štú
dium spoplatnené, čo je, ako konštatoval M. Ftáč
nik, aj obraz dnešných vysokých škôl. Poukázal 
na to, ž e  formálne študent z a  štúdium na vysokej 
škole neplatí, pokiaľ sa dostane na riadne denné 
štúdium. Tí, čo ostali „pod čiarou", dostávajú o d  
viacerých vysokých škôl ponuku: môžete študovať 
na našej vysokej škole, ak zašlete na účet číslo 
také a také sumu takú a takú. Hlad po štúdiu na 
vysokej škole je na Slovensku naozaj taký vysoký, 
že študenti reagujú väčšinou pozitívne a zaplatia 
ten príslušný obnos „dobrovoľne". „Na Slovensku 
máme 15 tisíc zo 110 tisíc vysokoškolákov, ktorí 
študujú v tejto forme štúdia. I o málne sa to orga
nizuje ako externé štúdium, aie tí študenti nikde 
nepracujú, teda nie je to štúdium popri zamest
naní, ako som sa dočítal v jedných novinách, je to 
väčšinou externé štúdium, teda dialkové, kde štu
dent je doma, chodí na piatkové alebo sobotňajšie 
konzultácie alebo študuje inou formou. A platí po
platky, ktoré nie su ničím regulované, závisia len 
a len od tej školy a na Slovensku sa pohybujú od 

10 do 50 tisíc Sk na 1 rok. To znamená, že občan 
nie je chránený a tým, že má záujem o štúdium, je 
vlastne istým spôsobom vydieraný zo strany vyso
kej školy," konštatoval M. Ftáčnik. Návrh minister
stva smeroval k zregulovaniu tohto systému - k za
chovaniu možnosti bezplatného štúdia tak, ako je 
to dnes, pričom vychádzal aj z ústavy, ktorá hovo
rí: občan m á  právo na bezplatné vzdelanie na zá
kladných a stredných školách a na vysokých ško
lách podľa schopností jednotlivca a možností 
spoločnosti. Schopnosti sa preukazujú prijímacou 
skúškou, možnosti spoločnosti sú  limitované tým, 
kolko finančných prostriedkov je spoločnosť schop
ná prideliť vysokým školám, alebo aký priestor vy
tvorí na financovanie vysokoškolského štúdia. A k o  
M. Ftáčnik uviedol, vláda požiadala ministerstvo 

0 vypracovanie aj iných alternatív. Podlá priesku
m u  ministerstva s a  z 19 krajín Európskej únie 
a Európskeho združenia voľného obchodu v 8 kra
jinách nevyberajú poplatky z a  štúdium napriek to
mu, že v niektorých z nich sa diskutuje o zavedení 
poplatkov ako v susednom Rakúsku. V 12, resp. 
11 krajinách sa poplatky platia buď ako tzv. škol
né, alebo sa platia ako tzv. registračné poplatky 
pri zápise do jednotlivých ročníkov. Ministerstvo 
pozná aj výšky poplatkov, ako aj systémy zabez
pečenia resp. pomoci tým, ktorí nemôžu zaplatiť 
tieto poplatky. Prehľad európskych krajín ukazuje, 
že pomoc štátu môže mať aj charakter odpustenia 
poplatku napr. v prípade sociálnej odkázanosti 
študenta, inou formou je sociálne štipendium, pô
žička apod. Niektoré z týchto nástrojov sú  zave
dené aj u nás. V SR pokrývajú sociálne štipendiá 
1 % študentov vysokých škôl, v roku 2001, po 
zvýšení finančných prostriedkov na sociálne šti
pendiá a úprave tarif a hraníc nárokov, bude po
krytých zhruba 2,5 % študentov vysokých škôl. Asi 
4 % študentov pokrýva Študentský pôžičkový 
fond, kde si môžu požičať cca 20 tis. korún ročne 
na krytie nákladov spojených so štúdiom. Analýzy 

ministerstva ukazujú, ž e  náklady, ktoré už dnes 
študent vydáva na vzdelávanie, teda na to, aby 
mohol bývať, cestovať, stravovať sa a zabezpečovať 
si učebnice, dosahujú priemerne okolo 3 000 konin 
mesačne. Z návrhu KDH do diskusie o zavedení 
poplatkov vyplýva, ž e  poplatky o d  študentov by 
mali pokrývať zhruba 10 % nákladov, to znamená, 
ž e  študent by bol zaviazaný platiť cca 5 500 - Sk 
ročne, čo však nezodpovedá sociálnej situácii 
študentov. Ďalej vysvetlil, ako sa s poplatkami vy-
sponadali v Anglicku. Vymysleli si tzv. tretinový 
model, t.zn., ž e  tretina študentov piati' poplatky z a  
vysokú školu v plnom rozsahu, tretina platí redu
kovaný poplatok a tretina vôbec neplatí, pretože si 
to z hľadiska svojej sociálnej situácie nemôže do
voliť. V slovenských podmienkach je však problém 
definovať tieto tretiny, pretože by možno 2/3 štu
dentov boli v kategóni, ktorá si z objektívnych 
dôvodov nemôže dovoliť platiť. Tento tretinový 
princíp v podmienkach Slovenska bude tiež pred
stavený vláde SR spolu s ďalšími modelmi, vrá
tane českého. Ten predstavuje bezplatné štúdium, 
ale len v zákonom stanovenej dĺžke a prvé štú
dium, čo znamená, že ak niekto študuje dlhšie -
výnimkou sú  študentky na materskej dovolenke -
musí to zaplatiť. Napr. v krajinách s bezplatným štú
diom ako je Rakúsko alebo Fínsko niektorí študenti 
študujú na vysokých školách 8 až 10 rokov. A j  
v SR je veľa študentov, ktorí po skončení jednej 
vysokej školy prichádzajú študovať znovu, hravo 
urobia přijímačky, obsadia internát, využijú sociál
ne výhody a po roku odchádzajú, čomu by zame
dzil návrh na štúdium v stanovenej dĺžke a prvé 
štúdium. Ďalšie štúdium by si študent musel za
platiť. Tretia možnosť je vrátiť sa k modelu denné 
štúdium bezplatné, externé platené. „Sú samozrej
me dalšie možné alternatívy, ale o tom budeme 
zrejme hovořit'v diskusii," uzavrel M. Ftáčnik. 

V diskusii hostia poctivo odpovedali na otázky 
študentov, či posúdili prezentovaný názor. Ked-
že názory a otázky študentov boli skutočne zau
jímavé, prinášame prierez diskusie. 

Študent z EU tiež vyjadril názor, že štúdium je 
investícia, z ktorej po duševnej či materiálnej stránke 
profituje študent, a preto nie je správne, keď sa na 
financovaní jeho štúdia podieľajú aj tí, ktorí z neho 
nebudú mať efekt. Zmena financovania vysokého 
školstva by mala umožniť štúdium na vysokej 
škole všetkým, ktorí o to prejavia záujem a v tomto 
zmysle by bolo potrebné zmeniť aj formuláciu 
ústavy. Spoplatnenie školstva zmení pomer medzi 
ponukou a dopytom, čo je žiadúce. Keď bude 
umožnené štúdium všetkým, ktorí o to majú záu
jem, odstráni sa problém korupcie a subjektívnosť 
posudzovania schopností študenta. Ďalej by sa 
financovanie vysokého školstva malo zmeniť tak, 
aby subjekty, ktoré vystupujú na trhu práce ako 
dopyt, mali možnosť väčšmi ovplyvňovať vznika
júcu ponuku pracovnej sily, podporovať vysoké 
školy tiež pomocou daňovo uznateľných nákladov 
a tak nepriamo ovplyvňovať vznik resp zánik fa

kúlt, univerzít či odborov, ktoré považujú za ne
perspektívne Vytvoriť fungujúci sy tém podpory 
sociálne slabších študentov a uznať náklady, ktoré 
študenti vynaložia na svoje štúdium ako daňovo 
uznateľnú položkou prípadne aj niekedy v bu
dúcnosti V odpovedi I. Miklos súhlasil s pre
zentovanými názormi a uviedol ďalší argument 
proti návrhu na bezplatne denné študium a spo
platnenie iných toriem štúdia A síce, že kvalita 
denného štúdia je vyššia ako kvalita externého 
alebo dialkového štúdia, čiže nie je podta jeho 
názoru akceptovateľné poskytoval lepšiu službu 
bezplatne a horšiu spoplatniť M Ftáčnik po
ukázal na skutočnosť, že efekt z vysokoškolského 
štúdia m á  nielen jednotlivec ale гц spoločnosť 
V prípade zavedenia poplatkov sa na hradení 
nákladov nebude podieľať iba jednotkvoc ato 
značná časť bude sa dávať aj z verejných zdrojov 
Umožniť študium na vysokej škoto každému kto 
m á  o to záuiem je sympatické ale m « s t  na 
vysokych školách nie je dosť. Zatial sa to nikomu 
n e z d a r i l o ,  ani v o  veľmi bohatých krajinách. V ce
lej diskusii o poplatkoch by sa mal presadzo
vať princíp, ktorý sa volá rovnosť v prístupe ku 
vzdelaniu, aby sme spôsobom prístupu na vysokú 
školu nepoškodili niekoho napr. so sociálnym han
dicapom. 

Predsedníčka ŠR V Š  SR  Renáta Králikova 
konštatovala, ž e  súčasný systém podpory štu
dentom takmer vôbec nefunguje a že pôžičky by 
sa nemali viazať iba na sociálny status študenta, 
ale aj na jeho výkon počas štúdia, ako aj na iné 
kritériá. Položila otázku, kto m á  na starosti sta
rostlivosť o sociálne zabezpečenie študentov, či 
štát alebo univerzita a ako je prakticky možné 
dosiahnuť sociálnu starostlivosť o všetkých štu
dentov, ktorí to potrebujú? V odpovedi M. Ftáč
nik uviedol, ž e  starostlivosť o sociálne postavenie 
študenta je vyriešená v ústave, zatiaľ však dikcia 
ústavy (čl. 42) nebola celkom naplnená a ab-
sentujú niektoré zákony. Keď máme štátne vysoké 
školy, je starostlivosť o sociálne postavenie štu
denta v zásade v zodpovednosti štátu. Rovnako 
ako Študentská rada VŠ aj ministerstvo školstva 
presadzovalo navýšenie financií na sociálne šti
pendiá, čo však nebolo možné vzhľadom na ne
dostatok zdrojov. Pre rozpočet roku 2001 minis
terstvo financií súhlasilo s navýšením rozpočtu 
o 35 miliónov Sk, čo umožní pokryť sociálne šti
pendiá u 2,5 % študentov vysokých škôl Vo 
vyspelých krajinách tvorí rozpočet vysokých škôl 
jedno percento HDP, v SR je to 0,6 % HDP Roz
diel predstavuje 3,6 miliárd Sk, o ktoré by sa mal 
navýšiť terajší rozpočt našich vysokých škôl. aby 
sme dosiahli úroveň vyspelých krajín. A v tom sú 
aj peniaze na štipendiá Odpoveď doplnil I. Mlk-
loš a poukázal na to, že sa aj iné sociálne služby, 
napr bývanie a stravovanie dotujú regulovanými 
cenami, čo z hľadiska ekonomického aj sociál
neho je ten najhorší spôsob sociálnej politiky, 
pretože to deformuje trhové prostredie a výhody 
využívajú aj tí, ktorí ich nepotrebujú Omnoho 
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lepšie je tieto služby previesť na komerčný základ 
a zároveň adresne riešiť horšie sociálne posta
venie napr. odpustením školného, sociálnymi šti-
pendiami apod. 

Študent Michal Ferák poznamenal, ž e  v o  veci 
platenia poplatkov z a  štúdium nie je zhoda ani 
medzi študentmi. Opýtal sa, n a  čo by mali byť 
poplatky využité a čo sa mieni pod skvalitnením 
výučby, či platy učiteľov, technické vybavenia 
apod. A aký vplyv budú, resp. by mali mať študenti 
na rozdelenie a využívanie peňazí z týchto po
platkov. Ďalej poukázal na špeciálny zákon o pod
pore vzdelávajúcich s a  - o d  strednej školy až po 
celoživotné vzdelávanie sa, ktorý existuje napr. 
v Rakúsku a Nemecku a opýtal sa, či táto vláda 
uvažuje zriadiť odbornú komisiu, ktorá by začala 
vypracovávať zásady podobného zákona a kto by 
v nej mohol byť. I. Mikloš odpovedal, ž e  peniaze 
z poplatkov by mali ísť na zväčšenie kapacity 
a kvality vysokých škôl, na prijatie nových učiteľov, 
ale aj na zvýšenie platov učiteľov tak, aby bola 
umožnená oveľa väčšia konkurenica a viac najmä 
mladých ľudí bolo ochotných pracovať ako uči
telia. Nevytvorenie predpokladov na zvyšovania 
platov bude znamenať s velkou mierou pravde
podobnosti znižovanie kvality školstva. M. Ftáčnik 
informoval, ž e  v časti krajín, kde sa platia poplatky, 
idú prostriedky aj na sociálne štipendiá, resp. na 
pomoc študentom. Existuje tam aj kontrola študen
tov nad rozdělováním prostnedkov, no v našich 
podmienkach toto ešte nie je detailne domyslené. 
Zákon o pomoci študentom sa bude riešiť v pri
pravovanom zákone o vysokých školách a v zákone 
o financovaní vysokých škôl, kde je aj kapitola, ktorá 
pokrýva sociálne postavenie študenta a pomoc 
definovanú zo zákona Členom prípravnej komisie 
je aj predstaviteľ Študentskej rady VŠ. 

Renáta Králíková poznamenala, že pokiaľ chce
me hovoriť o zodpovednosti študentov z a  niečo 
nové, ako sú  napr. príspevky z a  štúdium, j e  ne
vyhnutné zvýšiť práva študentov podieľať sa na or
ganizácii a spravovaní vysokej školy. 

Študentka FM UK sa opýtala na predpokladanú 
výšku poplatkov z a  štúdium a či sa uvažuje so  zní
žením daní, lebo poplatky z a  štúdium ešte viac 
zvýšia výdavky občanov. I. Mikloš uviedol, ž e  sa 
počíta so znižovaním daňového zaťaženia obča
nov. Zároveň j e  však potrebné viac dotovať škol
stvo z verejných aj z o  súkromných zdrojov, a pre
to treba zaviesť viaczdrojové financovanie VŠ. 

Študenta Katedry žurnalistiky FIF UK zaujíma
lo, aký názor o spoplatnení vysokého školstva pre

vláda v o  vláde SR a či by po spoplatnení mali 
vôbec zmysel přijímačky. I. Mikloš odpovedal, ž e  
prijímacie konanie by malo zmysel odstrániť len 
vtedy, ak by sa dopyt po štúdiu vyrovnal s po
nukou. Spoplatnenie školstva pravdepodobne zní
ži  rozdiel medzi dopytom a ponukou, ale iba čias
točne, takže prijímacie pokračovania budú i na
ďalej potrebné. Uviedol, ž e  názory vo vláde sú až 
sekundárne a sú  odvodené o d  názorov verejnosti, 
kedže politici sú  jej reprezentantmi. A k  verejnosť 
väčšinovo odmieta nejaký názor, tak j e  veľmi ťažké 
predpokladať, že politická reprezentácia bude ten
to nepopulárny názor presadzovať, čo je logické 
a platí to pre každú krajinu. Je preto klučovo dô
ležité otvoriť o tomto probléme verejnú diskusiu 
a demytologizovať ho. Dodal, ž e  väčšinový názor 
v o  vláde s a  premietol d o  toho, ž e  vláda definitívne 
neodmietla spoplatnenie štúdia a požiadala o ďal
šie alternatívy. M. Ftáčnik doplnil, ž e  okrem vlády 
bude o tejto otázke rozhodovať aj rozloženie síl 
v poslaneckom zbore. 

Študent z EU  vyslovil názor, ž e  ak m á  byť vzde
lanie tovarom, potom z a  svoje peniaze m á  študent 
nárok aj na určitú reklamáciu, napr. kvality vyuču
júceho. V odpovedi I. Mikloš uviedol, ž e  študenti 
majú právo aj na reklamáciu nekvalitného vzdelá
vania, platí však, ž e  vysokú kvalitu v trhovej eko
nomike vytvára konkurencia. Do systému vysoké
ho školstva s a  musí vniesť konkurencia, aby sa 
najschopnejší ľudia uchádzali o pôsobenie na vy
sokej škole, pretože to bude znamenať nielen 
spoločenská prestíž, ale aj  veľmi slušný plat - to 
potom zabezpečí kvalitu štúdia. Na škole s dob
rým renomé bude dopyt po štúdiu oveľa väčší 
a školy to budú riešiť nielen prijímacími pohovor
mi, ale aj tým, ž e  napr. súkromné školy zdvihnú 
školné a tým vyriešia nesúlad ponuky a dopytu. 
Kľúčová je však konkurencia a tá v dnešnom sys
téme chýba. 

Študent PRAF UK sa opýtal, prečo kvalita vy
sokých škôl nie je ovplyvňovaná aj prerozde-
ľovaním rozpočtových prostriedkov, prečo sa ne
uprednostňujú akreditované školy, resp. školy 
s vyššou úrovňou, čo by mohlo spustiť konkuren
ciu medzi vysokými školami. Ďalej poukázal na 
absenciu prepojenie praxe so štúdium a navrhol 
odpustenie poplatkov, príp. odpustenie daní štu
dentom, ktorí pracujú, alebo tieto poplatky použiť 
na špeciálny fond vzdelávania. Takisto firmy by 
namiesto odvodov do ostatných fondov mohli časť 
týchto odvodov odvádzať na tento špeciálny fond 
vzdelávania. M. Ftáčnik odpovedal, ž e  ovplyv

ňovaním kvality vysokých škôl prostredníctvom 
finančných prostriedkov s a  ministerstvo zaoberá, 
no na rok 2000 nebolo možné z časových dôvo
dov uplatniť rozdelenie rozpočtu podľa výkonnost
ných parametrov vysokých škôl. Kritériá kvality 
vstúpia do platnosti o d  roku 2001. V tom, ä sú  
všetky odbory na vysokých školách akreditované, 
si musia urobiť poriadok vysoké školy. V rámci 
akreditovaných odborov bude ministerstvo porov
návať kvalitu formou evaluácie, t.zn. formou pra
videlného hodnotenia, ako škola plní svoje poslanie 
v konkrétnych odboroch, čo bude tiež zohľadnené 
v príspevkoch zo štátnych zdropv. Dodal, že v kon
cepcii sa hovorí aj  o prepojení praxe na štúdium, 
o zohľadňovaní požiadaviek praxe, bez čoho vyso
ké školy nemôžu získať porovnateľnú úroveň s iný
mi krajinami. Vláda SR diskutovala aj o možnost 
vytvorenia Fondu vzdelávania v súvislosti s národ
ným plánom zamestnanosti, ale v tomto čase to 
považuje z a  nevhodné vzhľadom na vysoké da
ňové zaťaženie podnikateľských subjektov. 

V dálšej diskusii odznela požiadavka Študent
skej rady VŠ, aby súčasťou evaluačného procesu 
bolo hodnotenie vyučovacieho procesu študent
mi. Taktiež sa študenti zaujímali o to, kto určí sumu 
čiastočného spoplatnenia a podľa akého vzorca 
a ktorých študentov s a  to bude týkať. V odpovedi 
hostia uviedli, ž e  mechanizmy určovania výšky 
poplatkov sú  v zahraničí rôzne, niekde ich stano
vujú vysoké školy, inde vláda, u nás sa ^ж.яГ táto 
otázka neriešila 

Širšia diskusia sa rozvinula okolo súčasných kri
térií na sociálne štipendiá, ktoré, podlá názoru 
študentov, sú nedostatočné, kedže sa priznávajú 
na základe pevnej čiastky stanovenej vo vyhláške 
na hlavu člena rodiny, čo však nereflektuje me
niacu sa ekonomickú situáciu rodín. Minimálna 
čiastka na hlavu člena rodiny by s a  mala stanoviť 
napr. podľa minimálnej mzdy V odpovedi M. 
Ftáčnik uviedol, ž e  v súčasnosti ministerstvo ana
lyzuje sociálnu situáciu rodín a dodal, ž e  ak sa 
zmenia kriténá. zvýši sa počet študentov, ktorí 
budú mať nárok na sociálně štipendiá, na č o  sú 
však potrebné aj finančné zdroje. 

Stretnutie skončilo hlasovaním študentov -
kto je za zavedenie príspevkov na vysokoškol
ské štúdium, kto je proti a kto sa zdržal hlaso
vania. Vizuálne bol výsledok „za a proti" takmer 
nerozhodný. 

(jh) 

Anketa medzi študentmi právnickej fakulty 

„Že nemáme kreditný systém? 
Vyhovuje mi to!" 

Na fakultách Univerzity Komenského sa postupne zavádza kreditný sys
tém. Systém akceptuje pravidlá Európskeho systému transťeru kreditov. 
Teoreticky to znamená, ž e  študijný systém umožňuje študentovi oveľa viac 
sa podieľať na tvorbe vlastného študijného programu, na výbere predmetov, 
kurzov. Zaručuje kompatibilitu medzi univerzitami, ktoré vyučujú na tomto 
princípe. Zatiaľ sú  to však len teoretické možnosti. Samotné fakulty, ktoré so 
zavádzaním kreditného systému práve začínajú, vedia posúdiť, aký zložitý je 
tento prechod. Začať však treba. Prehrýzť sa počiatočnými zmätkami a jed
noducho si zvyknúť na čosi nové, možno lepšie. Jedna z dvanástich faikútt 
Univerzity sa však pevne drží tradícií, na kreditný systém štúdia zatiaľ ne
pristúpila. Právnická fakulta UK. Č o  si o tom myslia jej študenti? 

- Ja o tomto kreditnom systéme veľmi neviem, som ešte len prváčka, ale 
mne to vyhovuje takto, ako to je. 

- Ak by to malo byt' nejakou prekážkou v rámci spolupráce s ostatnými 
európskymi univerzitami, tak študenti by sa  mali nejako s tým vysporiadať. 

- Nemôžem to porovnať, lebo neviem, na akom principe je to založené. 
Neviem, či je to správne, alebo nesprávne. 

- Mne ten kreditný systém veľmi nevyhovuje. Nie žeby bol prísnejší, ale takto 
je to lepšie. 

- Nepoznám presne špecifiká kreditného systému, neviem to posúdiť, na 
tom našom je blbé, že máme všetky termíny skúšok presne určené a nemô
žme si voliť termíny sami. 

- Nám to zdôvodnili tým, že keď sme právnická fakulta, potrebujeme aj 
ústne skúšky. A na kreditnom to vraj tak neexistuje. Tak nám to vysvetlili 

- Čo si o tom myslím? Ja neviem. 
- Ťažko povedať, ja som si ešte nezvykla ani na tento systém. 
- Nám to vyhovuje. Myslím si, že kreditný systém nie je dobrý, lebo to by 

som sa musela učiť priebežne. 
• No bolo to tu, ale neprešlo to u nikoho. 
- Pravdupovediac, nám to takto vyhovuje. Stačí sa naučiť na zápočet na 

skúšku. Nezažili sme však kreditný systém, nemôžme porovnať 
- My máme teraz iné problémy ako s kreditným systémom 
- Nevyjadrujem sa k tomu, pretože my ako študent by sme sa mali sústredit 

na iné veci a nikto z mojich spolužiakov sa k te/to otázke nevyjadruje. Mo
mentálne ma to nijako neovplyvňuje. Ako to bude v budúcnost, to ešte 
neviem. 

- Nepoznám kreditný systém. 
- Raz nám to vysvětlovali, aj nám zdôvodňovali, prečo ho nemáme, ale už st 

nepamätám. 
- Podlá mňa to nejaký vážnejší dôsledok nemá. Vecí ku skúške sa dostaneš 

jedine po tom, keď plníš podmienky zápočtu, ktoré \-iastne musíš plnit cety 
rok. 

- Sme veľmi radi, že ho nemáme. 
• Vôbec mi to nevadí, že ho nemáme. 

Nuž, môžme len čakať a tipovať, dokedy vernosť právnickej fakulty k tra
díciám vydrží. Ak by sa však riadila názormi svojich študentov, zrejme bude
m e  čakať ponadne dlho. 

(Un 
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Blahoželáme a ďakujeme, pán profesor 

Významného životného jubilea - 70 rokov - sa 
v posledných januárových dňoch dožil vysoko
školský učiteľ a vedec, univerzitný profesor, 
bývalý dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity 
Komenského, Spectabilis prof. Ing. Peter Ko-
vács, DrSc. 

Jubilant s a  narodil 27. januára 1931 v Bratislave. 
Vysokoškolské štúdium absolvoval na Chemicko
technologickej fakulte vtedajšej SVŠT v odbore 
"liečivá" a tejto problematike ostal verný po celý 
svoj aktívny život. Jeho celoživotné pôsobenie je 
úzko spojené s Univerzitou Komenského. Vedec-
ko-pedagogickú dráhu začínal na Lekárskej fa
kulte UK pod vedením akademika T. R. Nieder-
landa a ten ho poveril zabezpečovaním výučby 
farmaceutov (od r. 1954), ktorá s a  v t o m  čase 
realizovala na L F  UK postupne v predmetoch vše
obecná biochémia, klinická t ochémia. patobio-
chémia a neskôr biochémia živých sústav v celej 
šírke. Patrí k zakladajúcim členom Katedry bioché
mie a mikrobiológie (teraz Katedra bunkovej a mo
lekulárnej biológie liečiv) samostatnej celoštátnej 
farmaceutickej fakulty, ktorú po profesorovi Jin
drovi viedol v rokoch 1979 - 1996. Rozhodujúcou 
mierou prispel k jej budovaniu, a to po všetkých 
stránkach - personálnej, materiálnej, ale najmä vy
tvorením vedeckého profilu pracoviska a jeho od
delení. Vedeckú hodnosť kandidáta vied (CSc.) 
získal na Karlovej Univerzite v Prahe v roku 1961, 
hodnosť doktora chemických vied (DrSc.) v roku 
1978 na ČSAV v Prahe. Na docenta s a  habilitoval 
v roku 1965 a za profesora biochémie bol vyme
novaný v roku 1981. V rokoch 1982-1987 zastával 

funkciu riaditeľa Biochemického ústavu Univerzity 
Komenského v Bratislave. 

Profesor Kovács patril a patrí medzi popredných 
učiteľov fakulty. Svojím odborným pedagogickým 
prístupom, rozhľadenosťou, ale aj citlivým vzťa
hom k študentom, svojou náročnosťou a objektív
nosťou si získal všeobecnú úctu, obľubu a priro
dzený rešpekt. Zvlášť na jubilantovo excelentné 
vedenie spomínajú jeho diplomanti, rigorozanti 
a doktorandi. Je autorom a spoluautorom dvoch 
monografických učebníc, troch úspešných vyso
koškolských učebníc a encyklopédií a šiestich 
skript, ktoré sa stali základnou študijnou litera
túrou v predmete biochémia a prekročili rámec 
nielen farmaceutickej, lekárskej, chemicko-techno-
logickej, prírodovedeckej ale aj ďalších fakúlt 
a univerzít na území bývalého Československa. 

Nezabudnuteľným učiteľom, vedeckými ľudským 
vzorom jubilanta, bol nedávno zosnulý nestor čes
koslovenskej modernej biochémie profesor J. V 
Košťíř z Karlovej univerzity v Prahe. Ťažiskovou 
oblasťou vedeckého výskumu profesora Kovácsa 
sa stalo štúdium biosyntézy farmaceuticky výz
namných sekundárnych rastlinných produktov, 
vzťahy medzi primárnym a sekundárnym metabo
l izmom so zameraním na ópiové alkaloidy a nie
ktoré aminokyseliny. Orientoval a orientuje sa na 
metabolické regulácie, enzymológiu tvorby a pre
meny prekurzorov biologicky aktívnych obsaho
vých látok vyšších rastlín. V ostatných rokoch sa 
s o  z á u j m o m  jemu vlastným venuje aktuálnym 
a perspektívnym smerom cieleného výskumu a vý
voju nových biologicky aktívnych látok. Výsledky jeho práce našli široký ohlas aj v za
hraničí. Prednášal na mnohých vedeckých podu
jatiach (Budapešť, Halle, Lipsko, Reinhardsbrunn 
Frankfurt nad Mohanom, Graz a i). Opakovane pô
sobil ako hosťujúci docent a neskôr hosfujua profe
sor na Univerzite v Karlsruhe a Halle v Nemecku 

Bohatá je aj jeho publikačná činnosť Na svojom 
publikačnom konte m á  vyše 140 vedeckých prác, 
množstvo prednášok doma i v zahraničí, odborné 
práce, postery (230) a vyše 160 citačných ohlasov 
na výsledky svojej práce. Počas svojho pôsobenia 
vyškolil 7 ašpirantov, vychoval 2 docentov a jed
ného profesora. Viedol zahraničných stážistov z Ne
mecka, Indie, Vietnamu, Maďarska. V týchto čin
nostiach pokračuje aj v súčasnosti. 

Profesor Kovács bol a je predsedom a členom 
komisií pre udeľovanie vedecko-pedagogických 

hodností nielen na Farmaceutickej fakulte UK, ale 
aj na LF UK a CHTF STU, členom redakčných rád 
odborných a vedeckých časopisov (Biológia, Far
maceutický obzor, Bulletin ČSSB a SBS), členom 
a funkcionárom Slovenskej biochen okej  spoloč
nosti, Československej spoločnosti .jiochemickej 
pri Č S A V  v Prahe, Slovenskej spoločnosti pre 
biochémiu a molekulárnu biológiu pri SAV. Slo
venskej farmaceutickej spoločnosti SLS a čestným 
členom Madárskej farmaceutickej spoločnosti. 

Významným obdobím v živote jubilanta boli roky 
1989-1993, kedy sa stal vedúcou osobnosťou 
demokratizačného procesu na fakulte. Z vôle aka
demickej obce FAF UK bol v roku 1990 a potom 
v roku 1991 zvolený akademickým senátom (po 
prijatí nového zákona o vysokých školách) z a  de
kana fakulty. Túto funkciu vykonával d o  konca 
roku 1993 Počas tohto kľúčového obdobia fakulta 
prešla významnými zmenami Naplno sa rozvinula 
děkanova zásadovosť, zmysel pre pravdu a po
riadok, jeho nadhľad, vedeckosť, jeho autorita 
a rozhodnosť Na akademickej pôde fakulty sa 
začali pod jeho dohľadom u platňou i t  akademické 
práva a žiť podľa zásad akademických slobôd D o  
života sa uviedli krrténá pre kvalifikačný rast pra
covníkov výlučne na odborných a vedeckých zá
kladoch, zaviedol sa jednotný vnútorne diferenco
vaný učebný plán farmaceutického štúdia, zlepšila 
sa kvalifikačná štruktúra pracovniVov fakulty za
viedol sa objektívny spôsob výberu uchádzačov 

0 štúdium a ďalšie významné riadiace činnosti 
Spectabilis, vážený pán profesor, dovolte 

zablahoželať Vám v mene akademickej obce 
Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave, v mene 
celej farmaceutickej komunity na Slovensku 
1 v Čechách, v mene zástupov Vailch bývalých 
študentov ako aj v mene svojom k Vášmu výz
namnému životnému jubileu Je obdivuhodne, 
ako svoju vitalitu ešte I dnes viete premest na 
kolegov, na študentov, na nas Ďakujeme Vám za 
to Ďakujeme za rady, múdre slová, rozvážnost 
za povzbudenie a usmernenie. Pri stretnutiach 
s Vami je až na neuverenie, že Vaše jubileum je 
také zaokrúhlené. Prajem Vám do dalších rokov 
ešte velä pracovného zanietenia a úspechov, ve
ľa sviežosti, optimizmu a aktivity, dobré zdravie 
a spokojnosť v kruhu svojej rodiny. 

Ad multos annosl 
doc. RNDr. J. Seginko, CSc., 

dekan FAF UK 

Publikácie, ktoré vyšli vo Vydavateľskom oddelení 
Právnickej fakulty UK 

v druhom polroku 2000 a ktoré najbližšie vyjdú 

Studia luridica Bratislavensia - monografie: 

Havranová: Krok k dokonalejšiemu vzhľadu a zdraviu 

Macková: Princíp solidarity v práve sociálneho zabezpečenia SR 

Učebné texty: 

Balko-Grúň: Základy bankového práva 

Duračinská-Grúň: Praktické cvičenia z daňového práva 

Fábry. Penológia 

Gregušová-Moravčíková-Susko: Vybrané kapitoly 
z p rávnej I nformatiky 

Ottová-Vaculiková: Úvod do teórie práva, dotlač 

Prusák Teória práva, dotlač vyjde 2/01 

Smyčková a kol.: Praktické príWady z občianskeho práva 

Urbánková: English for Law Students 

Valent-Chovancová: Kapitoly z filozofie dejín vyjde 3/01 

Studijné programy: 
Študijný program magisterského štúdia 2000/2001 

Študijné programy bakalárskeho štúdia 

Časopis: 

Európsky trend 2/2000,3/2000,4/2000 

Zborník: 

Zborník Ochrana duševného vlastníctva 

vyjde 2/01 

vyjde 2/01 

vyjde 1/01 

vyjde 3/01 

190,- Sk 

110,-Sk 

100,- Sk 

115,- Sk 

165,- Sk 

35,- Sk 

á 35,- Sk 

á 60,- Sk 

vyjde 2/01 

Slovenská advokátska komora 

a Právnická fakulta UK 

Vás pozývajú na 

IV. reprezentačný právnický ples 

ktorý sa uskutoční 

3. marca 2001  о 19.30 hod. 

v hoteli Holiday Inn 

na Bajkalskej ulici v Bratislave 

Informácie a predaj vstupeniek v kancelárii SAK, 

Kolárska ulica 4,  Bratislava (tel. 0 7 / 5 2 9  6 1  I 0 0 )  

a na sekretariáte PRAF UK,  

Šafárikovo nám. 6,  Bratislava (tel. 0 7 / 5 2 9  б I 7 96) 
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Výmenný stážový program • farmácia bez hraníc 
Farmácia, ako jeden z najdynamickejšie sa roz

víjajúcich a prosperujúcich odvetví každého národ
ného hospodárstva, nemá svoje hranice a vždy sa 
poníma v európskom alebo celosvetovom me
radle. Kooperácia je jediným možným know-how, 
lebo jedine tak sa môže zabezpečiť zdravie a pros
perita celého spoločenstva. V oblasti farmácie pô
sobí nespočetné množstvo zdravotníckych organi
zácií, medzi nimi aj IPSF - Medzinárodná federácia 
študentov farmácie, združujúca študentov farmá
cie na celom svete a fungujúca ako integrujúci 
článok v mobilite študentov v rámci jednotlivých 
členských štátov. Slovensko reprezentované Slo
venským spolkom študentov farmácie (SSŠF), sa 
rovnako ako ostatné členské organizácie IPSF po
dieľa na projektoch študentskej mobility. Student 
exchange programme (študentský výmenný pro
gram) poskytuje študentom farmácie z celého 
sveta možnosť absolvovať 3-týždenné až 2-
mesačné stáže v rámci lekární, farmaceutického 
priemyslu, laboratórií i na akademickej pôde. 

Počas troch týždňov v termíne od 7. 8. - 25. 8. 2000 
hostil Slovenský spolok študentov farmácie pod 
organizačným vedením prezidentky SSŠF Gabrie
ly Macháčkovej, predsedu klubu pre zahraničné 
aktivity SSŠF Michala Chotára a predsedu Do
zornej rady SSŠF Tomáča Majtána troch študen
tov z Egypta, z Oktoberskej univerzity v Káhire, 
a piatich študentov farmácie z univerzít v Porto 
a Coimbra. Ide o vôbec prvý projekt tohto druhu 
na Slovensku, kedže kritériá stanovené IPSF pre 
zabezpečenie kompatibility a rovnocennosti jed
notlivých stážových programov sú stanovené veľ
mi špecificky - časový a programový harmono
gram, personálne obsadenie, matenálne zabez
pečenie, schopnosť financovať náklady spojené 
s pobytom ako i zaujímavý spoločenský program. 
To všetko sú nároky kladené na každú hostiteľskú 
organizáciu, na to, aby bola oprávnená udeliť štu
dentom certifikát o jej úspešnom absolvovaní. 

Každopádne by sa bez organizačnej podpory 
Farmaceutickej fakulty UK a finančnej pomoci zo  
strany sponzorov nepodarilo túto študentskú vý
menu uskutočniť. Vďaka nim mohli študenti z Egyp
ta a Portugalska zúročiť svoj záujem a entuziaz
mus a oboznámiť sa so systémom poskytovania 
zdravotníckej starostlivosti u nás. 

Samotný stážový pobyt študenti absolvovali vo  
Fakultnej lekárni pod tútorským vedením Mgr. Pet
ra Matějku a Mgr. Lucie Ďurechovej a v Univerzitnej 
lekárni s PharmDr. Martinom Aringerom. Počas 
14 dní sa oboznámili so systémom financovania 
lekární, ich prevádzkou a riadením, zákonmi, legis
lativou, procesom úhrady liekov poisťovňami, správ
nou lekárenskou praxou, liekovou politikou na Slo
vensku, perspektívami do budúcnosti, ktorých sú-

časou boli aj nemalé diskusie na súčasné najpál
čivejšie témy týkajúce sa nás - študentov farmácie. 

Pre ucelenosť pohľadu sme vďaka Farmaceutic
kej fakulte UK boli pozvaní na exkurziu na ŠÚKL 
(Štátny ústav kontroly liečiv), SAV - Ústav experi
mentálnej farmakológie, Postgraduálnu akadémiu 
mediány, i na pôdu Unipharmy, as., ktorá ako spon
zor významne prispela k uskutočneniu tejto akcie. 

V medzinárodnom ponímaní vždy platilo, že 
nadmernú pracovitosť a psychickú vyťaženosť tre
ba vhodne kompenzovať a spestriť spoločenským 
programom. Farmaceutické múzeum u Červené
ho raka, historické múzeá, výlet loďou po Dunaji, 
bobová dráha na Kolibe, paintball, výlet do Bojníc, 
piknik na Devíne, Bratislavský hrad, ako aj kaviar
ničky, kde sme trávili spolu neskoré popoludnia -
to všetko boli akcie, ktoré sme zorganizovali pre 
našich zahraničných kolegov. 

Slovensko vďaka svojej kultúrnej rozmanitosti, 
národným zvyklostiam a prírodným skvostom je 
príťažlivé pre zahraničných hostí a samozrejme 
výnimkou neboli ani naši študenti z Portugalska 
a Egypta. Napriek pre nich nezvyčajným výško
vým pomerom zdolali na záver pobytu aj vrcholy 
našich Tatier a dokázali, že mladá generácia je 
schopná prekonať všetky národnostné, jazykové, 
kultúrne a dokonca niekedy aj kondičné bariéry 
a podporiť tak myšlienky vzájomnej akceptácie. 

Sme značne ústretoví a ambiciózni v presadení 
kontinuity tejto medzinárodnej spolupráce a hrdí, 
že práve my sme mali možnosť predstaviť Sloven
sko ako atraktívnu, perspektívnu krajinu so znač
ným ľudským potenciálom. O to viac motivu)úce /e 
aj vyjadrenie samotných zahraničných študentov na 
margo našej úspešnej akcie: Well done Slovakia 

Znie to ako výzva pre nás na dalšie stretnutie s far
máciou pod pyramídami a v krajine portského vina 

Gabriela Macháčková 
prezident SSŠF, FAF UK 

JOHANN MATTHIAS SPERGER - významná osobnosť hudobnej histórie Bratislavy 

V roku 2000 sme sl okrem celosvetových 
osláv Johanna Sebastiana Bacha pripomenuli 
aj 250. výročie narodenia Johanna Matthiasa 
Spergera, s ktorého menom sa spája bratislav
ský hudobný život druhé] polovice 18. storočia. 
Bratislava, v tom čase hlavné a zároveň koruno
vačné mesto Uhorska, patrila k dôležitým kultúr
nym centrám a v hudobnej histórii zaujímala rele
vantné miesto aj vo  vývoji európskeho hudobného 
klasicizmu. Významná medzinárodná pozícia a kon
takty s Rakúskom jej umožňovali bezprostredné 
vzťahy najmä s blízkou Viedňou, čo sa odrazilo aj 
v hudobnom živote Bratislavy. 

Okrem šľachtických orchestrov významnú úlohu 
v hudobnom dianí Bratislavy zohrával orchester 
kardinála - primasa Uhorska, grófa Jozefa Batthyá-
nyiho (1727-1799). Jedným z vynikajúcich hudob
níkov, ktorí sa zaslúžili o európsku úroveň tohto 
orchestra, bol J, M. Sperger, virtuóz v hre na kon
trabas a skladateľ. 

Johann Matthias Sperger (1750 - 1812) pochá
dzal z moravsko-rakúskeho pohraničia - narodil 
sa vo Valticiach (predtým Feldsberg, Dolné Ra
kúsko). Vzdelanie nadobudol vo  Viedni, v hre na 
kontrabas údajne u F. A. Pichibergera. Predpokla
dá sa jeho pôsobenie v eisenstadskom orchestri 

pod vedením Jozefa Haydna, čo však nie je jed
noznačne doložené. Do Bratislavy prišiel v roku 
1777 a v orchestri prímasa grófa Batthányiho 
účinkovaval až do jeho zrušenia v roku 1783. Do 
roku 1786 pôsobil v orchestri Ludwiga Erdôdyho 
vo Fidischi pri Eberau. 

J. M. Sperger absolvoval početné koncertné 
vystúpenia v európskych centrách. V roku 1788 
koncertoval o.i. na dvore velkokniežaťa Friedricha 
Franza I. v Ludwigsluste, ktorý ho potom v roku 
1789 angažoval ako prvého kontrabasistu svojho 
dvorného meklenburgsko-schwerinského orches
tra. T u  pôsobil až do svojej smrti. Zomrel 13. mája 
1812 v Ludwigsluste pri Schwerine. 

Skladateľská tvorba J. M. Spergera zahŕňa okrem 
početných vokálnych diel najmä inštrumentálnu 
hudbu, z ktorej najpočetnejšie sú symfónie (45) 
a kontrabasové koncerty (17). Známa je napr. Sper-
gerova Grande Sinfonie F ako protipól k „Roz
lúčkovej" symfónii Jozefa Haydna (začína len dvo
mi nástrojmi, ku ktorým sa postupne pridávajú 
ostatné. 

Pôsobenie J. M. Spergera v Bratislave v rokoch 
1777-1783 možno považovať za výnimočne plod
né. Skomponoval tu o.i. 18 symfónií, 6 koncertov 
pre kontrabas, 9 koncertov pre rôzne nástroje 

(flautu, husle a kontrabas, trúbku a lesný roh, 
flautu, violončelo a fagot, atď), ale aj iné skladby, 
napr. z vokálno-inštrumentálnych diel Kantátu. Na 
Slovensku sú evidované tiež sakrálne skladby: 
Omša F dur, Ária F dur a Antifóna G dur. 

Tvorbu J. M. Spergera slohovo zaraďujeme do 
rozmedzia raného a vrcholného klasicizmu a z a  
prinosné možno považovať niektoré štýlovo dobo
vé prvky, ale aj novátorské kompozičné postupy 
a prostriedky, najmä v tvorbe koncertov pre kon
trabas, ako aj jeho prínos k rozvoju viedenskej 
techniky hry. 

Hudobná tvorba Johanna Matthiasa Spergera -
jeho komplexné dielo - je iba parciálne preskú
maná. Pre svoj európsky význam púta však pozor
nosť muzikológov a je predmetom ďalšieho de
tailnejšieho bádania aj na Katedre hudobnej ve
dy FIF UK. 

Doc. PhDr. Kristína Izáková, CSc 

http://www.skripta.sk 
Na tejto intemetovej adrese majú študenti 

možnosť od začiatku roka nakupovaf a predava! 
učebnice, skriptá a najma ocfcomú jazykovú lite
ratúru. Cietom stránky je uiahäf výmenu sknpt 
a učebníc medzi študentmi všetkých typov škôl 
Na prihlásenie do systému sa musí užívateľ zdar
ma zaregistrovať a na osobnom účte má potom 
k dispozícii všetky svoje ponuky a objednávky, 
ktoré môže okamžite editovat, pozastaviť ich 
platnosť alebo vymazať Publikáciu je mcžne 
v databáze vyhfedaf nielen podía názvu alebo 
autora, ale bež podfe ISBN 

NAŠA UNIVERZITA spravodaj Univerzity Komenského v Bratislave • Vydáva Univerzita Komenského • Adresa. 
Šafárikovo nám. č. 6, 818 06 Bratislava • Tel: 59 24 41 11 • http://www.unibaSK položka Rektorát UK • Predseda 
redakčnej rady: doc. JUDr. Peter Kresák, CSc., prorektor UK. Členovia RNDr Martin Belluá MFF UK doc. MUO 
Marián Bemadič, CSc., LF UK prof. ThDr Juraj Bándy, EBF UK, ThLic Jozef Jančovič. PhD . RKCMBF UK PhDr. 
Anna Bujnová, CSc., FM UK, doc. PaedDr. Roman Moravec, CSc., FTVŠ UK doc. PhDr. Peter Ondrejkovič, PDF 
UK prof. JUDr. Marian Posluch, CSc., PRAF UK prof MUDr. Štefan Straka DrSc., JLF UK. doc RNDr,, Lubomír 
Tomáška, CSc., PRIF UK, doc. RNDr. Marián Bukovský, CSc., FAF UK prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc., FIF UK • 
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T)ratislavské ulice 
AJ lemuje množstvo 
bezdomovcov a chudákov, 
ktorí si ničnerobením 
zarábajú na prežitie. 
Napriek všetkému im to 
mysli dobre. Proti cedul
kám so všakovakými hrô
zostrašnými diagnózami sú 
už okoloidúci rezistentní. 
Útokom na emócie už nie 
sú ani obrázky svätých, 
psík alebo dieťa v náruči. 
Na zvýšenie renty bolo 
treba vymyslieť niečo nové. 
Široké chodníky a pod
chody, kde sa dajú žobráci 
úspešne obchádzať, vyme
nili za úzke uličky, pešiu 
zónu Starého mesta. 
Jednoducho, čím viac ľudí, 
čím väčšia tlačenica, tým 
lepšie. Vyhnúť sa škatuľke 
na drobné je takmer 
nemožné. A tak sa stane, 
že v dave ľudí je škatuľa 
prevrhnutá alebo odkop
nutá desiatkykrát za deň. 
Presne to je účel. Ako to už 
chodí, väčšina ľudí sa 
potom cíti previnilo a 
okrem pozbierania drob
ných mu takmer vžcly pri
hodí ešte niečo z vlastnej 
peňaženky. Slušný človek 
nadobúda presvedčenie, že 
v takejto situácii to bola 
dokonca jeho povinnosť. 
A žobráci? No nie sú 
vynaliezaví? 

Zuzana Sipošová 

Preč s hrdosťou... 
Politika sa stáva samo-

obohacovaním, často koru
novaná falošným patriotiz
mom. Zúbožený občan, kto
rého všetci čičíkajú nafúk
nutými sľubmi, má vždy na 
výber len niekoľko zlých 
alternatív a musí sa rozhod
núť pre menšie zlo. Ak vás 
to prestáva baviť rovnako 
ako mňa, navrhujem nasle
dovné riešenie: Predajme 
Slovensko aj s jeho problé
mami nejakej zazobanej zá
padnej krajine na základe 
medzinárodného tendra. Vy-
volávacia cena by bola päť 
biliónov dolárov. Suma by to 
nemusela byť privysoká, 
veď za tie krásne veľhory... 

Dokončenie: 
http://zetko. miesto, sk 

S T U D E N T S K Ý M  P E R O M  

Platiť či neplatiť za štúdium? 
V poslednom období vystúpi

la v súvislosti so štúdiom na V Š  
do popredia otázka jeho spo-
platnenia. Politici polemizujú, či 
by bol takýto krok protiústavný, 
či by ho študenti zo sociálne 
slabších rodín dokázali prekle
núť a v neposlednom rade tíško 
rozmýšľajú aj o tom, aký vplyv 
by to malo na ich volebné pre
ferencie. 

Áno, súhlasím so spoplat-
nením štúdia v takej miere, aby 
to bolo pre študenta únosné, 
chceme byť predsa súčasťou 
Európy. A na Západe sa za 
nadštandardy platí, pričom 
vysokoškolské štúdium takým
to nadštandardom určite je. 
Musím však tiež zdôrazniť, 
že treba prihliadať aj na takých, 
ktorí si z rôznych príčin svoje 
štúdium financovať nemôžu. 

Preto by sa mal ešte pred pri
jatím podobného zákona roz
pracovať systém sociálnej po
moci, štipendií a pod. Študent
ský život je však už beztak dosť 
nákladný, a preto študenti, ako 
právoplatní členovia akademic
kej obce, majú právo za po
platky požadovať aj niečo viac, 
ako je  súčasný slovenský štan
dard. Budú chcieť od svojej 
školy viac, ako sú splesnivené 
steny na chodbách, nevykuro
vané posluchárne, budú chcieť 
aspoň základné technické vy
bavenie, ktoré napríklad na 
mnohých fakultách a katedrách 
UK chýba, čo znemožňuje 
plnohodnotný proces výučby 
Pedagógovia zase majú právo 
na lepšie finančné ohodnotenie 
svojej práce, vykurované a na 
úrovni vybavené kabinety, kto

ré napríklad na FiF UK vonkon
com nie sú samozrejmosťou. 
Vtedy by malo zmysel spoplat-
nenia štúdia. Ako to však býva 
na Slovensku zvykom, poplatky 
za štúdium pravdepodobne ne
budú slúžiť na zlepšenie vyso
kého školstva, a možno ne
skončia ani v školstve samot
nom. 

Pedagógovia, vysokoškolskí 
zamestnanci, ale aj mnohí pra
cujúci študenti sa už teraz 
môžu pýtať, kde končia všetky 
tie ich dane Na Slovensku to 
totiž nevyzerá tak, že by sa 
niečo pohlo dopredu a školstvo 
ešte svojim vybavením, ale a\ 
prístupom niektorých úradní
kov zostáva 11 rokov po re
volúcii stále v dobe spiatoč-
níckeho komunizmu. 

Braňo Ondrášik 

Naivné očakávanie zmeny v MHD 
Som naivný. Už vyše roka sa 

cítim byť Bratislavčanom a stále 
dúfam, že jedného dňa sa do
žijem rána alebo večera, keď pri 
jazde autobusom 39 respektíve 
31 mestskej hromadnej dopravy 
nebudem zdieľať jeden meter 
štvorcový s ďalšími siedmimi 
spoluobčanmi. Nádejal som sa, 
že aspoň rok 2001 prinesie 
zmenu, no zistil som, že s tou 
naivitou som to zasa raz prehnal. 

Zamlčovanou pravdou, ktorú 
predstavitelia hlavného mesta, 
štátu i dopravného podniku 
prezentujú len veľmi opatrne 
totiž je, že s transportom v štýle 

dobytka sa ani v tomto roku 
nerozlúčime Práve naopak 

Napriek zvýšeniu cien ces
tovného od nového roku sa 
počet kilometrov najazdených 
dopravným podnikom znižuje 
Jednoducho povedane intervaly 
medzi spojmi budu dlhšie a tym 
sa zväčší tlačenica. Prečo by 
sme však mali hromžiť, či pohor
šovať sa. Veď medzi strechou 
vozidiel a hlavami cestujúcich je 
ešte stále dosť miesta, a to aj na 
ležanie. 

Dôvodom uvedených opatrení 
sú vraj opäť nižšie dotácie na do
pravu zo štátneho rozpočtu. Nuž, 

vcelku prijateľná príčina Až na 
to. že v minulom roku dopravny 
podnik investoval niekoľko milió
nov do nového systému ozna
čovania cestovných lístkov 
Komfort cvikania je predsa nad 
všetky vysady i keď jeho nákla
dy predstavujú 160 teic horu n na 
vozidlo. 

Určite som trocha naivný. 
Aspoň v prípade bratislavského 
transportu. No, možno tá moja 
naivita by ani nemusela trvať 
dlho Záleží na zmene priorít 
dopravného podniku Alebo žeby 
len jeho vedenia? 

Peter Világi 

Nová dohoda 
Zlepšeniu komunikácie mlá

deže a zvlášť vysokokoškol-
skej by mala napomôcť aj 
pripravovaná Dohoda o spolu
práci medzi Radou mládeže 
Slovenska (RMS) a Štu
dentskou radou vysokých škôl 
(ŠRVŠ). Dohoda má zefek
tívniť najmä presadzovanie 
záujmov študentov vysokých 
škôl. Pôjde o kooperáciu pri 
príprave zákona o mládeži 
a novej vysokoškolskej legis
latívy. Taktiež ŠRVŠ nominuje 
zástupcu RMS do rady Štu
dentského pôžičkového fondu 
a RMS navrhne kandidáta 
ŠRVŠ na jedno z miest, ktoré 
RMS prislúcha podľa štatútu 
rady vlády. Organizácie by 
mali vytvoriť priestor pre svoju 
prezentáciu svojich časopi
soch - Fórum mladých a Štu
dentské noviny. -mj-

Deň pre 
Štrnásty februárový d e ň  

nájdete v kalendári m e n o  
Valentín. J e  to deň zamilo
v a n ý c h .  N a  z á p a d e  m á  
dlhoročnú tradíciu, a le  udo
mácnil sa  u ž  aj  u nás. 

Poštári majú v tento deň 
plné ruky práce, m u s i a  
doručiť celé  kopy ozdob
ných pohľadníc s o  srdiečka
mi, amorkami a zami lovaný
mi básničkami. Valent ínky 
možno poslať nie len svojej 
láske. 

Dalo by s a  povedať, ž e  
d e ň  s v ä t é h o  V a l e n t í n a  j e  
dnes veľmi  dobrým a výnos
ným obchodom. Drobnosti, 
ktoré s ú  vyrábané iba na tú
to príležitosť, by sa dali rátať 
na tisícky. Niekoľko dní pred 
14 februárom sa u ž  pulty 

obchodov vese lo  prehýbajú 
pod ťarchou valent ínskych 
pozorností. A j  reštaurácie a 
kaviarne pociťujú tento deň 
na tržbách, m n o h é  sa n a  n e  
špeciálne pripravujú. Svoj im 
návštevníkom ponúkajú na
príklad koktaily pre zaľúbe
ných pri tónoch romantic
kých piesní 

Nuž,  všetko n a  svete sa 
dá  speňažiť.  V tento d e ň  na 
to v š a k  nikto nemyslí.  V l k  j e  
sýty a aj ovca z o s t á v a  celá 

Č o  dodať n a  z á v e r ?  A z d a  
len toľko: nech máte v tento 
d e ň  koho obdarovať a nech 
sa rovnako stanete obdaro
v a n ý m  A keby ste to náho
dou nestihli, nevadl  Môžete 
to napraviť kedykoľvek po
čas  roka.  -zuš-

^ Túto stranu pripravili študenti 2. ročníka Katedry žurnalistiky FiF UK pod vedením Zuzany Šipošovej p 
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