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Pred rokom som zdôraznil prvé úlohy, ktoré stáli pred novým vedením Univerzity 

Komenského. Týmito úlohami boli: odstrániť prebyrokratizovaný, na totalitnom systéme 
straníckeho riadenia postavený systém rozhodovania, zaviesť demokratické formy riadenia 
založené na demokraticky volených samosprávnych orgánoch univerzity a jej fakúlt, posil
niť samosprávne funkcie fakúlt, ich právnu subjektivitu, otvoriť univerzitu svetu a v ne
poslednej miere realizovať študijný systém na univerzite ako na jednotnej univerzálnej 
vysokej škole. 

Co sa nám podarilo v krátkom čase necelého jedné
ho roku nášho pôsobenia vo vedení univerzity z týchto 
cieľov dosiahnuť, môžeme spoločne posúdiť. Spoločne 
sme vybudovali funkčný demokratický systém riadenia 
školy založený na súčinnosti akademických obcí. aka
demických senátov a ich komisii s vedením univerzity 
a jej fakult, kolégií, vedeckých rád. Naša činnosť je 
determinovaná novokoncipovanými štatútmi v súlade 
so znením Zákona o vysokých školách, ktoré nám 
zaručujú akademické slobody s právom učiť, ale aj prá
vom byť učený a vyučovaný v duchu pravdy a vedecké
ho poznania. Úspešne boli naše snahy po vyplnení 
nelogickej medzery v duchovnej oblasti univerzálneho 
typu štúdia pričlenením a zrovnoprávnením katolíckej 
a evanjelickej bohosloveckej fakulty k Univerzite Ko
menského. Zrušili sme predpisy, ktoré vychádzali z tzv. 
celoštátnej prestavby štúdia na vysokých školách z r. 
1980, ktoré na princípe jednotných študijných plánov 
a striktných pedagogických úväzkov bránili tvorivému 
princípu slobodnej pedagogickej, vedeckej a odbornej 
práci. Pripravovaný zákon o vede a fonde vedy, ako aj 
posilňovaná úloha rezortu školstva pri riadení vedy 
dáva vysokým školám legislatívny predpoklad pre roz
voj vedy a výskumu, ktorý im bol mnohé roky systema
ticky znemožňovaný. Retrospektívny pohľad na vývoj 
Univerzity Komenského v tomto roku môže vyvolať 
pocit určitého klamného uspokojenia. Žiaľ, ako v celom 
našom verejnom živote i na pôde našej alma mater 
pretrváva duch určitej nedôvery, kompetenčných, drob
ných často až malicherných sporov a nevyjasnených 
stanovísk. Univerzita Komenského ešte stále nie je tým 
vyrovnaným akademickým organizmom, harmonickou 
funkciou všetkých jej orgánov. Je to prirodzený reflex 
nášho vývoja, som pevne presvedčený, že je to len 
obraz prechodného obdobia, veľmi skoro sa týchto 
neduhov zbavíme. Naša vysoká škola hľadá východis
ká svojej nanajvýš potrebnej prestavby v konkurzných 
pokračovaniach. Na jednej strane sa rušia, na druhej 

strane sa vytvárajú nové ústavy, katedry, oddelenia. 
Na Univerzite Komenského neexistuje vo svete bežne 
zaužívaný informačný systém počítačových sietí, ktorý 
by mnohé z týchto nedostatkov okamžite odstránil 
V snahe o urýchlené vybudovanie funkčného demokra
tického systému riadenia nám okrem týchto všetkých 
problémov, s ktorými sa dnes boríme, unikaju niektore 
nemenej dôležité úlohy, ktoré budú kľúčovými úlohami 
a ktoré podstatnou mierou ovplyvnia budúcnosť, orga
nickú jednotu a funkčnú integritu našej vysokej školy. 
Naša vysoká škola, ktorá predstavuje najvyššiu vedec
kú a kultúrnu inštitúciu slovenského národa stojí pred 
najťažším obdobím novodobej histórie. Negatívny do
pad zhoršujúcej sa ekonomickej situácie, ktorá je nako
niec očakávaným výsledkom prechodu našej ekonomi
ky na trhový mechanizmus hospodárstva vidím v týchto 
hlavných smeroch. 

V postupne sa znižujúcej výučbovej kapacite fakúlt 
v dôsledku úniku mladých asistentov, odborných asis
tentov a docentov do iných výnosnejších rezortov. 

V nedostatočnej odbornej príprave absolventov uni
verzitného štúdia na odborné pôsobenie v zmenených 
podmienkach ekonomiky v dôsledku neprekonanej rigi
dity univerzitného štúdia a v útlme vedeckeho výskumu 
z nedostatkov finančných prostriedkov. 

Je nutné oprávnene predpokladať, že pri súčasnej 
mzdovej politike sa dynamicky zvýši tendencia mla
dých učiteľov fakult hľadať vlastné sociálne zabez
pečenie a získať výhodnejšie zamestnanie v iných 
rezortoch. Uvediem vám niekoľko príkladov 

Privatizácia povedie rýchlo k demonopolizaci! vyro-
by a k vzniku menších konkurenčných firiem s domá
cou a zahraničnou učasťou. ktoré budu potřebovat 

(Pokračovanie na 7 str ) 
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Akademický senát Univerzity Komenského vznikol vlani vo februári. Počet jeho členov sa v priebehu 

uplynulého roku menil v závislosti od organizačných zmien, ktoré prebiehali na univerzite. V súčasnosti 
má 49 členov. O výsledkoch jednoročného pôsobenia akademického senátu hovoríme s predsedom 
doc. Ing. Pavlom Bónom, CSc. 

Akademický senát sa musel predovšetkým konštituovať. T o  
bola jedna z najťažších úloh. Ešte pred platnosťou nového 
vysokoškolského zákona sa postupne vytvorila organizačná 
schéma senátu. Keď vysokoškolský zákon nadobudol plat
nosť prispôsobili sme mu formu a obsah našej činnosti. 
Aby senát mohol fungovať musel mať sformulované pravidlá 
svojho vztahu k okolitému svetu, to znamená k vedeniu uni
verzity, k fakultám a ďalším zložkám. 

Do akej miery sa sformulovaním týchto pravidiel otvoril 
priestor pre koncepčnú činnosť senátu? 

Tieto vzťahy nemôžu fungovať bez materiálnych predpokla
dov. Do značnej miery ich tvorí organizačná štruktúra a fungo
vanie rektorátu. Jeho štruktúra bola jedným z prvých problé
mov, na ktoré sme sústredili pozornosť. Reorganizácia má 
dosah na rozdelenie napríklad pracovníkov a mzdových 
prostriedkov medzi fakulty, ústavy a rektorát. Takže namiesto 
toho, aby sme sa sústreďovali na koncepčnú činnosť, ktorej 
by sa mal senát v budúcnosti venovať predovšetkým, ťa
žiskom našej činnosti boli organizačné záležitosti 

Čo bráni rýchlejšiemu tempu reorganizácie? 

Hlavný dôvod spočíva v tom, že je to zložitá práca. Nie sme 
na ňu dostatočne pripravení. Nemáme potrebné managerské 
vzdelanie, ani odborníkov v republike a vzhľadom k rôznym 
okolnostiam nemáme ani potrebné podklady. Napríklad sa
motný rektorát sa bráni prebudovaniu. Ľudia tušia, že bude 
potrebné znižovať počty pracovníkov, a tomu sa, prirodzene, 
bránia. Bránia sa aj prechodu na fakulty, pretože očakávajú, 
ž e  tam ich postihne nižší plat a budú pracovať v iných pod
mienkach, na ktoré nie sú zvyknutí. 

V akom štádiu sú v súčasnosti práce na reorganizácii 
rektorátu? 

Vytvorila sa komisia, ktorá zisťuje náplň práce jednotlivých 
oddelení. Treba vyjasniť funkciu jednotlivých oddelení a s fa
kultami s a  dohodnúť na budúcej štruktúre rektorátu. Máme 
určité expertízy, nie sú však natoľko dostatočné, aby sme sa 

mohli o ne s pokojným svedomím opierať pri definitívnych roz
hodovaniach. Budeme mať aj expertízy zo zahraničia 

K ťažiskovým úlohám akademického senátu v uplynu
lom období patrilo aj vypracovanie Štatútu UK. 

Štatút UK vypracovala komisia rektora za účasti členov 
senátu a A S  UK ho po niekoľkonásobnom pripomienkovaní 
schválil. Tým, že odráža nový vysokoškolsky zákon, posky 
tuje základ pre fungovanie univerzity ako celku Jednou z hlav 
ných jeho charakteristík ie zvýšenie samostatnosti fakult, po
tom existencia nových riadiacich štruktúr na rektoráte a hlavne 
existencia akademického senátu ako hlavného riadiaceho sa 
mosprávneho orgánu Statut sa pokúša nešií ai ďalšie otázky 
ktoré predtým neobsahoval, ako napríklad konkurzy 

Pri väčšej samostatnosti fakult motno očakavat aj 
diferencovanejšie a tvrdšie presadzovanie fakultných 
záujmov na pôde AS. Co z toho vyplyva? 

Ako v každom demokraticky volenom zastupiteľskom or g a 
ne budeme sa snažiť dôjsť k určitému konsenzu Ak k nemu 
nedospejeme, bude sa musieť prihliadnuť na názor véčšmy 
Je to demokralickejší spôsob rozhodovania ako bol predtým 
keď sme ani nevedeli, odkiaľ tie rozhodovania prichádzajú 
a rozhodoval v podstate jeden človek na základe akýchsi 
voluntaristických úvah alebo príkazov, o ktorých zdroji a motí
voch sme nemali potrebné informácie 

Senát by však mal zodpovedať aj za dôsledky svojich 
rozhodnutí. 

Senát musí kontrolovať dôsledky svojich rozhodnutí Ako 
príklad uvediem snáď najdôležitejšie rozhodovanie, ktoré 
spadá do jeho kompetencie. T o  je rozhodovanie o rozpočte 
Senát má schvaľovať návrh rektora na rozdelenie prostried
kov fakultám, pracoviskám a účelovým zariadeniam vysokej 
školy. Senát musí kontrolovať aj ich využitie To znamená, 
ž e  musí byť v sústavnom kontakte s jednotlivými zložkami uni
verzity, kontrolovať kvalitu práce ako na fakultách, tak i na 
rektoráte. 

Inq. A. Suroviakova 

TRI ODBORY PO DESIATICH ROKOCH 

Matematika, fyzika, informatika. Prichodí nám pripomenúť 
si desiate výročia ich rozvoja v rámci samostatnej Matematic-
ko-fyzíkálnej fakulty UK. Pravda, ich pôsobenie na pôde našej 
univerzity je oveľa staršieho dáta (spoločne s prírodovedec
kou fakultou sme nedávno oslávili 50. výročie) a prvé stopy 
univerzitného matematicko-fyzikálneho vzdelávania v našom 
teritóriu sú ešte o niekoľko storočí staršie, lebo siahajú 
až k Academii Istropolitane. 

Sú to na univerzite mladé odbory. Mladé nielen dĺžkou 
pôsobenia, ale aj zamierením na mladých ľudí, sú to vedy 

mladých. A nie je náhoda, ž e  najmiadší náš odbor infor 
matika, pripravil k 10. výročiu MFF darček celkom výnimočný 
kandidátsku dizertáciu absolvujúceho poslucháča R Szelep-
csényiho, keď ním dosiahnutý výsledok predtým obletel svet 

Tento úspech je povzbudzujúci z dvoch hľadísk Na jednej 
strane ukazuje na možnosť dosiahnutie špičkových výsledkov 
aj v našich sťažených podmienkach, s problematickým prísu 
nom vedeckých informácií a neunosnou preťaženosťou peda 
gógov. Na druhej strane tento úspech poukazuje na zmyslu-
plnosť obetavého počínania si nášho pedagogického frontu, 
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ktoré m á  aj na M F F  svoju pevnú základňu. Počínania, ktoré 
s a  s láskou venuje výchove mládeže sledujúc talenty od naj
útlejšieho veku až po ich zrelé obdobie. 

Opäť sa raz ukázala účelnosť spojenia výchovy vedcov 
a odborníkov n a  strane jednej a učiteľov na strane druhej. Nie 
je to len skúsenosť potvrdená uvedeným príkladom a nie je  to 
len skúsenosť našej fakulty. Celá naša univerzita by mala slú
žiť ako príklad učiteľov a vzdelancov vôbec. Odtiaľto by malo 
dosvietiť svetlo vzdelanosti a ž  do najmenšej vidieckej školy, 
do najzapadlejšieho kúta Slovenska. Ostatne, veď nosíme 
názov Univerzita Komenského. 

Nemenei zložité a dôležité bude vybudovanie postgraduál
neho štúdia v novom ponímaní, teda novokoncipovaná výcho
v a  vedeckých pracovníkov. V tejto súvislosti môžeme využiť 
cennU devízu: mimoriadne dobré vzťahy fakulty s odpovedajú
cimi inštitúciami S A V .  Bez dlhoročnej obetavej spolupráce 
niektorých pracovníkov S A V  by sme sotva boli mohli udržať 
niektoré zamerania na tej úrovni, na akej s a  nachádzajú. 

Nielen v tomto smere sa vydávame po nevyšliapaných 
chodníkoch. A j  v pregraduálnom štúdiu koncipujeme po svo
jom nové učebné plány. Hlavnou novotou je veľká možnosť 
slobodného výberu prednášok pre študenta, ktorý si bude 
môcť sám koncipovať svoje štúdium. Celkom novou úlohou 
pre nás bude aj vyučovanie v anglickom jazyku pre zahranič
ných študentov. 

Máme plány aj takpovediac budovateľské Najpríťažlivejším 
je projekt Matematického ústavu S A V  v areáli v Mlynskej doli
ne. T o  by umožnilo okrem iného aj vytvorenie spojenej mate
matickej knižnice v Bratislave. Dodľa môjho očakávania 
najlepšej v celej Č S F R .  Na podobných plánoch, ale koordino
vaných, pracujú vedenia všetkých troch fakúlt umiestnených 
v Mlynskej doline, okrem našej teda Prírodovedeckej fakulty 
UK a Elektrotechnickej fakulty S V Š T .  Spoločne pripravujeme 
niečo ako vedecko-vzdelávacie centrum v Mlynskej doline, 
rozšírené v spolupráci so S A V  aj na Patrónku. 

V tejto, aj v iných súvislostiach existujú problémy, ktorých 
riešenie nie je plne v našich rukách. Hrozí nám napr. únik 

mozgov. Naši mladí vedci s a  z o  zahraničia jednoducho nebu
dú mať kam vrátiť, ak im nebudeme môcť poskytnúť strechu 
nad hlavou. Teda byty. V najbližších dňoch sa pokúsime 
vytvoriť stavebné bytové družstvo, podporované tromi fakulta
mi z Mlynskej doliny a dúfam, ž e  aj celou univerzitou, techni
kou, mestom... Veď to nie je len náš záujem, je  to záujem 
Slovenska. 

Treba riešiť aj  problematiku dočasného ubytovania V sú
časnej situácii majú naši mladí pracovníci krátkodobý dekrét 
na internát a aj to len z milosti. Myslím, ž e  fakulty by mali mať 
pevne pridelené kapacity niektorých školských domovov, 
s ktorými by rozumne hospodárili. Podľa svojich možností 
by prijímali uchádzačov o štúdium, pregraduálne i postgradu
álne Stabilizáciou ubytovaných poslucháčov by šetrili ubyto
vacie priestory. Podľa svojich možností by prijímali zahranič
ných hostí. Ale nenechali by na ulici svojich najlepších ľudí,  
zárodok to možného mozgového trustu nášho národa 

Počúvam, ž e  študentské domovy chcú podnikať, teda napr 
draho ubytovávať prachatých cudzincov. Ale existuje efektív
nejšia investícia ako je investícia do vedy? Nechajme podni
kať fakulty pod komandom vedeckých pracovníkov Veď napr 
usporadúvanie medzinárodných vedeckých konferencií u nás 
znamená aj vyčísliteľný ekonomický prínos, aký ťažko môže 
vyvážiť bezkoncepčné zhrabúvame peniažkov často aj na 
úkor rozvoja vedy a vzdelanosti. 

Práve teraz, keď sme pri porovnaní s rozvinutým svetom 
chudobní, práve teraz si musíme chrániť našu kultúru 

Aby sme mohli čeliť naznačeným ťažkostiam a realizovať 
smeié, ale nevyhnutné plány obnovy a rozvoja, na to potrebu
jeme mať voľnosť, autonómiu fakúlt Povedané po slovensky, 
porebujeme sa zbaviť roky vytváranej, neproduktívnej, byro
kratickej štruktúry. Pravdaže, jednou z prvoradých úloh je mo
dernizácia administratívy Administratívy, ktorú potreDuieme 
ale modernú, oslobodenú od ubíjajúcich rutinných úkonov 
a najmä slúžiacu záujmom vedy a vzdelanosti 

Beloslav Riečan 

SPOLUPRÁCA FILOZOFICKEJ FAKULTY UK 
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INVESTOVAŤ 

Prof. M. Kusý spolu so zá
stupcami lekárskej, matematic-
ko-fyzikálnej, prírodovedeckej 
a pedagogickej fakulty sa stretli 
na pôde univerzity s pánom 
Ralphom W. Harbisonom, ex
pertom Svetovej banky. Hosťa 
zaujímala oblasť hospodárenia 
na univerzite a jej fakultách, 
systém financovania a riadenia 
vedeckého výskumu, zmeny 
v oblasti prijímacieho konania. 
Cieľom jeho návštevy bolo 
preskúmať oblasti ekonomic
kého krytia pôžičky, ktorú Sve
tová banka poskytne ČSFR. 

(sur)  Na snímke člen misie Svetovej banky pán R Harbison (prvý zľava) 

Postavenie  v y s o k ý c h  š k ô l  v Č S F R  
v n o v e j  ekonomickej  s i tuáci i  

Zmena hospodárskeho systému a prechod na trhovú ekonomiku v ČSFR prináša nemalé 
starosti i vysokým školám. V dôsledku inflačných tendencií čs. meny a zníženia subvencií vyso
kým školám zo štátneho rozpočtu sa menia podmienky vedeckého výskumu a pedagogiky 
a zároveň hrozí zhoršenie sociálneho postavenia učiteľov, vedeckých pracovníkov a študentov. 
Tieto skutočnosti viedli rektorov čs. vysokých škôl k vypracovaniu vyhlásenia, odsúhlaseného 
v Klube rektorov ČSFR v Nitre dňa 25.-26. 1. 1991 a adresovaného vládam i čs. verejnosti, 
z ktorého vyberám: 

Žiadame umožniť vytvorenie sociálneho fondu na vysokých 
školách z doplnkových zdrojov a z niektorých poplatkov správ
neho charakteru ako napr. poplatky z a  podanie prihlášky na 
štúdium, vydanie indexu, diplomu, z a  opakovanie skúšky, 
z darov a nadácií a pod. 

Zvýšením nákladov na papier a polygrafické práce výrazne 
stúpli náklady na učebnice, skriptá a učebné pomôcky Tento 
trend môže spôsobiť nedostupnosť študijnej literatúry. Žiada
me o poskytnutie subvencie alebo iné vhodné riešenie tejto 
oblasti. 

Klub rektorov sa dohodol na koordinácii vydávania učebnic 
a skript. 

Vyhlásenie Klubu rektorov Č S F R  
k postaveniu vysokých škôl 
v novej ekonomickej situácii 

Klub rektorov Č S F R  neraz ocenil tú časť vládnych vyhláse
ní, ktorá zdôrazňuje význam vysokoškolského vzdelávania, 
úlohy vysokých škôl, vedy a umenia pre súčasnú českoslo 
venskú spoločnosť Bohužiaľ, táto časť vládnych programov 
sa neplní. Vysoké školy síce prijatím nového zákona o vyso 
kých školách získali samosprávu a akademické slobody, ich 

Stanovisko Klubu rektorov Č S F R  
k sociálnemu postaveniu študentov 

Súčasná ekonomická situácia a jej ďalší  vývoj výrazne 
zhoršuje sociálne postavenie študentov. 

Klub rektorov navrhuje zjednotiť systém udeľovania štipen
dií v Českej a Slovenskej republike tak, aby sociálne (zvláštne) 
štipendiá v Č R  boli priznávané na vysokých školách a valori
zované podobne ako dôchodky a aktualizované podľa sociál
nych zmien v rodine. 

Ak s a  tak nestane, bude dochádzať k neriešiteľným si
tuáciám, kedy slovenskí študenti v Č R  nemajú príslušnú 
inštitúciu k vyplácaniu štipendia a českí študenti v S R  toto 
štipendium na škole nedostanú. 

Klub rektorov odporúča, aby na prechodný čas študentské 
domovy a jedálne zostali nedeliteľnou hospodárskou súčas
ťou vysokých škôl a akademickej pôdy. V súčasnosti nie je 
reálne zabezpečiť v študentských domovoch a jedálňach 
systém samofinancovania. 

Poplatky z a  ubytovanie nie je  možné naďalej zvyšovať a ná
rast nákladov treba kompenzovať. Primerané zvýšenie poplat
kov z a  stravovanie vedie k zvýšeniu hospodárnosti a úcte 
k vytvoreným hodnotám, ale musí byť kompenzované zodpo
vedajúcou výškou štipendia. 
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naplňovariie je však limitované kolíziou a nedostatočnou kon
zistenciou s ostatnými, hlavne hospodárskymi zákonmi. 

Skutočná samospráva vysokých škôl však vyžaduje i hos
podársku suverenitu vysokých škôl, teda právo hospodáriť 
ako s prostriedkami, ktoré štát vysokým školám poskytuje, tak 
i s prostriedkami, ktoré vysoké školy získavajú samostatnými 
aktivitami. Je samozrejmé, ž e  štátne prostriedky s a  používajú 
účelove a sú kontrolované. Rozpočtová prax však musí umož
niť združovanie oboch typov získaných prostriedkov a ich za
meniteľnosť pri financovaní rôznych činností vysokých škôl. 
Táto rozpočtová prax musí byť podriadená potrebám vyso
kých škôl a zbavená samoúčelnosti. Rozdelenie rozpočtov 
vysokých škôl by malo byť posudzované v grémiu, ktoré by 
malo byť pre tento účel vytvorené. Preto je  nutné nájsť pravidlá 
a kritériá rešpektujúce odborové špecifiká. 

Tieto stanoviská adresované vládam i československej ve
rejnosti sú výsledkom spoločnej ročnej práce rektorov českých 
a slovenských vysokých škôl, ktoré vytvorili nezávislý Klub 
rektorov. 

Vyhlásenie Klubu rektorov Č S F R  
k rozvoju vzdelania, vedy a umenia 

Veda je tradične i v súčasnom svete neoddeliteľnou súčas
ťou činnosti vysokých škôl. Separovanie vedy, umenia a vzde
lávania s a  v minulej totalitnej ére ukázalo ako škodlivé. Podľa 

nášho názoru by starostlivosť o rozvoj vedeckého a umelecké
ho poznania mala byť zahrnutá do kompetencie jedného 
ministerstva, ktoré by zároveň malo na starosti vzdelávanie 
v našej spoločnosti. Nie sme z a  zrušenie odborných kolektí
vov, ktoré preukázali, ž e  sú vo svojej oblasti kompetentné. 
Zároveň však žiadame o ich začlenenie do celkového systému 
vzdelávania. 

Vyhlásenie Klubu rektorov Č S F R  
k sociálnemu zabezpečeniu 
zamestnancov v školstve 

Považujeme z a  nevyhnutné, aby s rastúcimi životnými 
nákladmi boli valorizované platy zamestnancov školstva, ak 
nemá dôjsť k značnému úniku „mozgov". 

Pre zamestnancov vysokých škôl žiadame zápočet všet
kých príjmov (i z príjmov z „vedľajšej hospodárskej činnosti") 
do základu pre výpočet dôchodkov. 

Vzhľadom k veľkému podielu zamestnancov s platom pod 
2000 Kčs (pod hranicou minimálneho platu) treba upraviť roz
počty vysokých škôl tak, aby tieto platy boli vyrovnané a pn-
praviť nový platový poriadok vysokých škôl. 

J. švec, 
rektor UK 

V januári sme privítali na pôde 
Univerzity Komenského delegáciu 
Československej obce sokolskej, 
ktorú viedol jej starosta Bořivoj 
Petrák. Univerzitu navštívili, aby 
prof. PhDr. M. Kusému, CSc., odo
vzdali čestný členský preukaz, ako 
symbol vďaky za podiel na nežnej 
revolúcii, ktorá vytvorila podmienky 
pre znovuoživenie sokolskej činnosti 
a jeho tradícií. Po prezidentovi 
ČSFR Václavovi Havlovi, vnučkách 
T. G. Masaryka, V ére Čáslavskej a i. 
stal sa и poradí jeho ôsmym držite
ľom. 

Sokol je národné vlastenecké 
hnutie pre udržiavanie a zveľaďova
nie zdravia, telesnej zdatnosti a vô-
ľovomorálnych hodnôt. Prof. Kusý, 
ktorý bol ako dorastenec predsedom 
samosprávy jednoty Sokola na Ma
sarykovej škole na Českej ulici, v ďa
kovnom prívete povedal: „Je veľmi 
dôležité, aby u nás fungovali organi
zácie, ktoré zdôrazňujú jednotnú 
československú štátnosť, pretože 
chceme byť naďalej federatívnou re
publikou, jedným štátom Štát potre
buje aj svoju vlastnú ideu štátnosti. 
To, čo nás spája. Sokol patrí od 
svojho začiatku k organizáciám, kto
ré boli na tejto myšlienke posta
vené. " 

(sur) 
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Nový 
študijný smer 

na LF UK v Martine 

Svetová zdravotnícka organizácia (SZO) 
spolu s UNICEF na medzinárodnej konfe
rencii v Alma-Ate v roku 1978 uznala za 
kľúčový bod riešenie základov zdravotnej 
starostlivosti k dosiahnutiu cieľa „zdravie 
pre všetkých do roku 2000". V súlade 
s hlavnou ulohou sa nešila problematika pra
covnej náplne lekárskych odborov, ale vy
stúpil do popredia aj problém nelekárskych 
zdravotníckych profesii. Spôsob prípravy 
takto orientovaných vysokoškolsky vzdela
ných pracovníkov sa v podmienkach našej 
republiky riešil medziodborovým štúdiom 
na filozofickej fakulte s uväzkovou spolu
účasťou pedagógov z lekárskej fakulty 
Vzhľadom na množstvo pripomienok a vý
hrad proti tejto forme štúdia vedenie LF UK 
a Akademický senát LF UK v Martine 
schválili koncepciu nového nelekárskeho 
študijného smeru - Ošetrovateľstvo so za
čatím výučby v školskom roku 1990/1991 

Ide o denné štúdium v dĺžke 5 rokov. 
Prvé štyri semestre sú predmetovo totožné 
so štúdiom medicíny, u niektorých predme
tov sa len minimálne zmenšil rozsah vý
učby. Naviac je v tomto bloku zaradený 
Úvod do filozofie a Filozofia, ktoré ma|ú 
poskytnúť základné informácie o filozofii 
a jej význame pre život a ako úvod k štúdiu 
ďalších predmetov (filozofia človeka, zdra
votnícka etika). V ďalších ročníkoch do
chádza k výraznejšej polarizácii štúdia so 
zameraním sa na pedagogiku, psychológiu 
a metodológiu v klinickom ošetrovateľstve 
so získaním nevyhnutných vedomostí z kli
nických predmetov. Vzhľadom na špecifič
nosť práce sa zintenzívňuje výučba organi
zácie práce v zdravotníctve a medicínske
ho práva. Na záver štúdia musí absolvent 
obhájiť diplomovú prácu z ošetrovateľstva. 
Predmetmi štátnej záverečnej skúšky sú 
podľa výberu a možnej orientácie v priebe
hu predchádzajúceho štúdia: SOMATOLÔ-
GIA, ZDRAVOTNÍCKA PSYCHOLÓGIA, 
ORGANIZÁCIA PRÁCE V ZDRAVOT
NÍCTVE, KLINICKÉ OŠETROVATEĽSTVO. 
Po ukončení štúdia bude absolventovi ude
lený titul .Magister" s možnosťou uplatne
nia v zdravotníckom školstve ako pedagóg, 
v zdravotníckych zariadeniach ako vedúci 
pracovník pre stredné zdravotnícke kádre 
a v sfére sociálnej starostlivosti. 

Koncepcia výučby je založená na po
znatkoch získaných jednak pri doterajších 
formách štúdia v Prahe, v Bratislave, 
v Poznani a z materiálov SZO venovaných 
tejto problematike. Je to otvorený pro
ces, ktorý umožňuje inkorporovať ďalšie 
poznatky pri zachovaní hlavných cieľov 
ošetrovateľstva „upevňovať a navracať 
zdravie a zmierňovať utrpenie chorého člo
veka". 

MUDr. D. Mištuna, CSc., 
poverený koordináciou výučby 
ošetrovateľstva pri LF UK v Martine 

Žijú medzi nami a s nami... 
Zahraniční študenti - to je pestrá masa sympatických mladých ľudí. 

Pestrá zovňajškom, danosťami, záujmami. Rovnaká mladosťou. Ideál
mi, túžbami. Chcela by som ich predstaviť nastávajúcim učiteľom 
a spoluštudujúcim v čase, keď sa na vysokoškolské študium len pri
pravujú. 

Na troch strediskách Ústavu jazykovej a odbornej prípravy zahraničných 
študentov UK sa ročne pripravuje približne 400 študentov z asi 50 krajín 
všetkých kontinentov. 

Príprava znamená vyučovanie slovenského jazyka, odborných predmetov 
ako matematika, fyzika, biológia, chémia zemepis, dejepis, uvod do vyučova
nia práva, žurnalistiky, dejiny umenia, hudobná výchova, telesná vychová, 
praktická výtvarná výchova, deskriptívna geometria, základy programovania 
a podľa potreby iné predmety. 

Študenti k nám prichádzajú koncom augusta, začiatkom septembra a ne
skôr. Nebudeme sa zaoberať psychologickým vplyvom cudzieho prostredia 
napriek tomu, že veľmi silno ovplyvňuje ich produktivitu. 

V prvý deň zimného semestra nastupuju učitelia slovenského /azyka do 
tried a postavia sa tvárou v tvár skupine študentov Je to skupina, v ktorej 
študent nerozumie študentovi, študent učiteľovi, učiteľ študentovi Pochopí 
teľne, veď pochádzajú z juhovýchodnej alebo západnej Azie. z Latinskéj 
Ameriky, Afriky. Čo obe strany nevyjadria slovami, nahradí gesto, mimika, 
u učiteľa obrázky, dostupne reálie, audiovizuálne pomôcky Učitel pomenu 
va najbližších ľudí. predmety. Potom spoji pomenovania hodnotiacim: adjek
tívami. Neskôr aktivizuje substantiva verbami Za denných 7 hodín inter 
zívneho vyučovania počas 4 týždňov sa to všetko nespočetne veľakrát 
zopakuje, utvrdzuje, upevňuje. Vyučovanie v tejto fáze pripomína pracú 
na materskej škole Nielen metodikou, ale aj potrebnou dávkou trpezhvost 

Vo 4.-8. týždni vyučovania sa slovná zasoba rozširuje prostredníctvom 
súvislých kratších textov. Texty nestačí iba čítať Slova treba vediet vyslovo
vať, treba rozumieť ich významu, treba vediet odpovedať na otázky, staval 
otázky, produkovať krátky ústny pretav podľa možnosti gramaticky správny 
chápať krátky ústny a písomný prejav. Metodika vyučovania v tomto štádiu 
sa podobá metodike používanej na základnej škole. 

Nemožno nepripomenúť, že ľ novembri-decembri prichádza kríza, adap
tačné ťažkosti. Tu učiteľ priberá funkciu matky, priateľa, ošetrovateľa, psy
chológa, radcu, sprievodcu po historických a kultúrnych pamiatkach 
mesta. Napriek všetkému jazyková príprava ostáva primárnou povinnosťou 
a úlohou. 

Popri najrozmanitejších naďalej používaných názorových pomôckach pri
chádza na pomoc popri pamäti deduktivna a asociačná schopnosť študen
tov. Učiteľ v tejto fáze môže používať vyučovacie metódy strednej školy. 

Zimný semester sa končí skúškami v ústnej a písomnej forme gramatické
ho učiva, reprodukciou počutého aj písaného textu, krátkou konverzačnou 
úlohou. 

Až ku koncu letného semestra môže učiteľ uplatniť metódy používane na 
vysokej škole, a to najmä prednášku, diskusiu, polemiku Ťažiskom v obsahu 
jazykovej prípravy je tu rozširovanie slovnej zásoby, utvrdzovanie gramatic
kého učiva, zdokonaľovanie výslovnosti a tym rozširovanie komunikačných 
schopností. 

Skúšky za letný semester sa podobajú formou skúškam za zimný se
mester, avšak obsahovo sú podstatne náročnejšie 

V čase hlavných letných prázdnin nastáva značná retardácia. Študenti len 
v minimálne nutnej miere hovoria po slovensky. A tak na vysoké školy odchá
dzajú nie práve na zenite jazykovej prípravy. 

Mnohí vysokoškolskí učitelia sledujú vykony zahraničných študentov na 
semestrálnych skúškach. Bolo by však užitočne vykonať niekoľko hospitaci i 
hneď po začatí vyučovania. Tým by nadobudli kompletnejší obraz o tom. 
čoho sú schopní, čo dokážu zahraniční študenti za zhruba 34 týždňov Takto 
získané zistenia by mohli tlmočiť kolegom svojej katedry 

Našim zahraničným študentom prajeme, aby boli prijímaní u budúcich uči
teľov a spoluštudujúcich s trpezlivosťou, sympatiami, toleranciou, láskou, 
múdrosťou. Aby boli schopní to všetko s úprimnosťou prijať a opätovať 

Katarína Galambošová, 
Stredisko UJOP ZS UK. Bratislava 



UNIVERZITA HĽADÁ VÝCHODISKÁ 
(Dokončenie z 1. str.) 

právnu ochranu. J e  možné očakávať, ž e  práve odborne pripra
vení učitelia právnickej fakulty využijú ponuky firiem pracovať 
z a  d v a  alebo viacnásobný plat Lekárske fakulty sú v podobnej 
situácii už  dnes. J e  známe, ž e  na Slovensku bol v roku 1989 
zaznamenaný nedostatok 900 lekárov, 900 voľných miest 
v rezorte zdravotníctva v nemocniciach. J e  tiež známe, ž e  kli
nickí pracovníci v rezorte zdravotníctva dostávajú v porovnaní 
s tak isto kvalifikovanými pracovníkmi v odbore školstva na le
kárskych fakultách platy o 1000 a ž  1500 Kčs vyššie. U ž  dnes 
sme svedkami toho, ž e  mladí učitelia lekárskej fakulty opúšťa
jú univerzitu a kliniky a prijímajú platovo výhodnejšie miesta 
zdravotníctva, prípadne v cudzine. Rovnaký osud v krátkom 
čase postihne F T V Š ,  kde mladí odborníci menia kariéru ve-
decko-pedagogického pracovníka z a  funkciu trénera doma 
a v cudzine. Jazykovedci filozofickej fakulty si budú svoje zna
losti rýchlo a výnosné privatizovať, pracovníci farmaceutickej 
fakulty budú inklinovať k rozvíjajúcim sa koprodukčným farma
ceutickým firmám a podnikom chemického, kozmetického 
a potravinárskeho priemyslu. Zastavenie tejto vlny bude prvo
radou, ale veľmi ťažkou úlohou a existenčnou povinnosťou no
vého vedenia univerzity. Nedá sa spoliehať totiž na zvýšenie 
štátnych dotácií na rozvoj školstva proklamovaných pánom 
premiéram Slovenskej vlády, pretože mu to jednoducho nedo
volí federalizácia národných rozpočtov. Vedenie univerzity 
musí zmobilizovať všetky dostupné rezervy a presúvať všetky 
možné mzdové prostriedky na fakulty a umožniť tak maximál
ne využívanie limitov v medziach vymedzených zákonom. 
Rektor univerzity bude musieť hľadať nové zdroje a nové 
cesty, ktoré vyrovnajú tieto platové deficity v rezorte školstva 
v porovnaní s inými rezortami, najmä u mladých asistentov 
a docentov. Ďalším neblahým dôsledkom totalitného riadenia 
vysokej školy, ktorý v konečnom dôsledku nebol dodnes 
odstránený a ktorý v súčasnosti nadobúda novú podobu je 
reštriktivny prístup vedenia univerzity k habilitačným a meno
v a c í m  pokračovaniam. V snahe zvýšiť vedeckú úroveň kan
didátov a dosiahnuť tak obratom európsku ba celosvetovú 
úroveň boli postavené kritériá, ktoré nie sú  vymedzované 
smernicami ministerstva školstva, a ktoré nezohľadňujú kom
plexnú odbornosť uchádzača. Tieto neadekvátne požiadavky 
spôsobili, ž e  Univerzita Komenského získala v tomto roku naj
menší počet pracovníkov s vedecko-pedagogickou hodnos
ťou. Nikto z nás si pochopiteľne neželá, aby vedecko-pedago-
gické hodnosti sa priznávali bez zodpovedajúcej kvalifikácie 
a odbornosti. Plne súhlasím s požiadavkou, aby kandidáti 
na hodnosti docentov a profesorov mali preukázateľnú publi
kačnú a na primeranej úrovni zodpovedajúcu citačnú charak
teristiku. Ak budeme trvať na tom, ž e  adept musí mať medzi
národne uznávánu vedeckú, ale nie odbornú školu a budeme 
odporúčať, aby si títo kandidáti získavali  odporúčania zahra
ničných univerzít a nebudeme brať do úvahy ich vysokú profe
sionálnu odbornosť a rokmi vypestované pedagogické maj
strovstvo, potom musíme pripustiť, ž e  jeden rok po získaní 
osobných a akademických slobôd drvivá väčšina fakúlt stratí 
akúkoľvek možnosť habilitovať a menovať profesorov zo svojich 
učiteľov. Odbornosť uchádzača sa jednoducho nehodnotila. 
Tak ako je výrazom odbornosti maliara jeho obraz, sochára 
jeho dielo, architekta jeho realizovaná stavba, tak je prejavom 
odbornosti lekára n í m  uzdravený pacient, chemika n í m  synte
tizovaná látka, právnika n í m  vyhraný právny spor, farmaceuta 
jeho testovaný a patentovaný liek Vedenie univerzity musí 

mať eminentný záujem na tom, aby v čase, keď u nás prestal 
rozhodovať aparát jednej strany z titulu jej vedúcej úlohy 
v spoločnosti, aby sa umožnilo kvalifikovaným mladým ľuďom 
získať čo možno v najkratšom čase roky odopieraný vědecko
pedagogický titul. Ak mladým asistentom túto možnosť nedá
me, ak budú naďalej svoje habilitácie vidieť v nedohľadne, 
ak sa nezmení mzdová politika, budeme našich učiteľov ne
priamo nútiť k tomu, aby si hľadali výhodnejšie zamestnanie. 
Keď nebude asistentov, nebude docentov, nebude profeso
rov. Spomínané dva negatívne faktory, nízke mzdy a brzdenie 
vedecko-pedagogíckých postupov môže m a f  z a  následok, ž e  
sa ocitneme v paradoxnej situácii, kedy naše Slovensko vstúpi 
do Európy s univerzitou, na ktorej nebude mať kto učiť. Myslím 
si, ž e  naše vysoké školstvo m á  veľmi dobrú odbornú bázu. 
Svedčí o tom i skutočnosť, ž e  väčšina absolventov sloven
ských vysokých škôl našla odborné uplatnenie v o  svete z a  
predpokladu, ž e  s a  títo ľudia podrobili strastiplnej adaptácii 
na trhovú ekonomiku, formu existencie v prísnej konkurencii 
a nekompromisných nárokov na celkovú odbornost . S precho
dom na očakávané zmeny našej ekonomiky s a  nutne vynára 
otázka prípravy našich absolventov n a  tieto nové podmienky. 
Základnou možnosťou, kde vedenie univerzity musí  v bu
dúcnosti zohrať kľúčovú riadiacu úlohu je vnútorná liberalizá
cia univerzitného štúdia. Táto sa dá dosiahnuť výlučne zave
dením systému voliteľných predmetov, ktoré si budú poslu
cháči popri povinných predmetoch zapisovať podľa bodového 
kľúča a podľa vlastného výberu. Opäť uvediem príklad na 
vysvetlenie. Ak chce budúci absolvent právnickej fakulty pra
covať v oblasti obchodu bude popri znalostiach v oblasti 
obchodnoprávnej a finančnej legislatívy potrebovať vedomosti 
v oblasti marketingu atď. Podobných príkladov v oblasti účelo
vého prepojenia štúdia na univerzite by bolo možné menovať 
mnoho. Je potrebné uvážiť, akým spôsobom a ako rýchlo 
je  nutné rigiditu vysokoškolského štúdia zmeniť. Bude to tiež 
jedna z mimoriadne náročných úloh budúceho vedenia univer
zity. Zmenené ekonomické podmienky, najmä však rast cien 
palív a energie, vzostup poplatkov z a  byty, internáty, vykuro
vanie, o ktorom s a  dozvedáme napríklad i v dnešných mas
médiách, postihne najmä našu najmenej ekonomicky zabez
pečenú skupinu našich študentov. Vedenie univerzity s a  musí 
zasadiť z a  to, aby s a  neúmerne nezvyšovali poplatky študen
tom z a  užívanie internátov, z a  stravu, dopravu, učebnice. Po
dobne ako u asistentov a docentov finančná politika univerzity 
musí byť orientovaná tak, aby čo najmenej postihla jej poslu
cháčov. 

A na záver mi dovoľte pár slov k problematike riadenia vedy 
a výskumu. Uvedomme si. ž e  grantový systém naše problémy 
v prechodnom období nevyrieši. Inštitucionálne i grantové 
zdroje čerpajú z jedného vreca. Preto závažnou úlohou vede
nia univerzity bude získať zdroje na vedu a výskum prepoje
n í m  univerzitných pracovísk na medzinárodné organizácie, 
medzinárodné fondy a nadácie, ktoré dovolia toto najkritickej
šie obdobie prekonať kvalitnou odbornou vedeckovýskumnou 
prácou. Verím, ž e  touto cestou získajú naši učitelia možnosť 
zvýšiť vedecký potenciál svojich pracovísk a požadovanú ve
deckú kvalifikáciu tak. aby sa naša vysoká škola zaradila 
medzi popredné univerzity v Európe. 

Juraj Švec. 
rektor UK 



KOMENIOLÓGIA 

Zamyslenie s a  nad otázkou, aký je  stav u nás na Slovensku 
v oblasti komeniológie, je  osobitne aktuálne najmä v súčas
nosti pred svetovým výročím narodenia J. A.  Komenského, 
ktoré pripadá n a  rok 1992. 

Komeniológia ako samostatná vedecká disciplína vznikla 
koncom minulého storočia, a to najmä pričinením prof. dr. Jána 
Kvačalu, ktorý vydal v r. 1882 dielo Johann Amos Comenius. 
Sein Leben und seine Schriften. Dielo vyšlo neskôr v češtine 
i slovenčine. Kvačala v ňom zhrnul všetok materiál o Komen
skom získaný v archívoch a knižniciach celej Európy. Lipská 
univerzita udelila J. Kvačalovi z a  prácu doktorát. Ján Kvačala 
s a  zaslúžil aj  o vydanie Veškerých spisu Komenského, ako aj 
o vznik časopisu Archív pro bádaní ož ivotéaspisechJ.  A.  Ko-
meského, kde väčšinou uverejňoval výsledky svojich výsku
mov. Vydal i Korešpondenciu J. A.  Komenského (Praha 1898 
a 1902) vo dvoch zväzkoch. 

Popri J. Kvačalovi venovali pozornosť dielu J. A .  Komenské
ho aj iní autori na Slovensku. Ľ. V .  Rizner vydal biblio
grafiu diel J. A.  Komenského a K Salva vydal vlastným nákla
dom Informatórium školy materskej v Ružomberku (1892). 
J. Zigmundík dal podnet k oslavám Komenskeho v Martine 
(28. 3. 1892). 

Druhé obdobie pozornosti J. A.  Komenskemu nastáva po 
vzniku prvej Československej republiky. V Bratislave vzniká 
Univerzita Komenského, na ktorej pôsobia viacerí ctitelia a ba-
datelia, zaoberajúci sa životom a dielom učiteľa národov 
Menovite profesor J. Hendrich (1888-1950), prekladateľ a vy-
dávateľ viacerých diel Komenského, medzi iným Vševýchovy 
a Všenápravy. 

Z Komenského diel jediným vydaním na Slovensku v obdo
bí prvej ČSR bol Spis Listové do nebe (r. 1925 vytlačene 
v Lipt. Sv. Mikuláši u F. Klimeša)! 

Vývoj  komeniologického bádania na Slovensku dostáva sa 
do kvalitatívne nového obdobia a ž  po obnovení Českosloven
ska v r. 1945. R. 1952 v preklade J. Lenku vychádza Labyrint 
sveta a raj srdca, ako prvý slovenský preklad tohto Komenské
ho spisu. Neskoršie pod redakčným vedením prof. Ľ. Bakoša 
vychádzajú v S P N  v r. 1954-59 v štyroch zväzkoch Vybrané 
spisy Jana Amosa Komenského. Táto edícia reprezentuje 
prvý slovenský výber diel Komenského. 

Osobitne si uctilo Slovensko aj tristé výročie vydania Ko
menského diela Orbis senSualium pictus, vytlačený v Norim
berku r. 1658, a to fotolitografickým bibliofilským vydaním 
prvej slovenskej edície Orbisu v levočskej tlačiarni Brewerov-
cov z r. 1685. Týmto sme vlastne v podstate mali všetky najdô
ležitejšie spisy Komenského vydané v slovenčine. 

Od slovenských autorov po r. 1945 vyšli ešte komeniologic
ké práce. Monografická práca Ján Kvačala od prof. J. Máteja 
(1962) a Stúpenci J. A.  Komenského v politických a školských 
dejinách Prešova od prof. F. Karšaia (1965). 

Z prekladovej tvorby treba uviesť prácu A .  A.  Krasnovského 
Jan Amos Komenský (z ruského orig. preložil A.  Petrenko 
a I. Pogorielov, S P N  Bratislava, 1955). 

V jubilejných rokoch 1957-58 bohato je zastúpená sloven
ská komeniologická tvorba v pedagogických časopisoch. Ko-
meniologickej problematike boli venované viaceré konferencie 
a ich výsledky boli publikované v zborníkoch. 

Významné štúdie bádateľského a teoretického charakteru 
týkajúce sa Komenského a jeho diela napísali najmä profe
sori J. Čečetka, Ľ. Bakoš, V .  Ružička, P. Vajcík, F. Karšai 
a A.  Čuma. 

V Bratislave vznikol aj  krátky film v r. 1958 o diele J. A.  Ko
menského. Film „Komenský v dokumentoch" oboznamuje so 
životom a hlavnými dielami Komenského z hľadiska vzťahov 
učiteľa národov ku Slovensku a vplyvu jeho diela na Sloven
sko. Odborným poradcom pri tvorbe filmu bol prof. Bakoš. 

V priestoroch Univerzity Komenského s a  realizovala veľká 
výstava J. A.  Komenský a Slovensko, ktorá bola usporiadaná 
pri príležitosti 300. výročia prvého vydania diela Orbis Pictus 
(1658). K výstave vyšiel i katalóg, ktorý vydalo Povereníctvo 
školstva a kultúry. 

Mimoriadne plodný bol rok 1970. K tristému výročiu úmrtia 
J. A.  Komenského vyšli viaceré práce na Slovensku: 

Rezník J.: Sme presne ako sťahovaví vtáci, pásmo umelec
kého slova a hudby, Martin, Matica slovenská, 

Čuma, A.: Jan Amos Komenskij a ruskaja škola (Do 70 
godov 18. veka), U P J Ž  Prešov, SPN, Bratislava, 

Česneková M.: Dramatik Jan Amos Komenský a humanis
tické divadlo, Osvetový ústav, Bratislava, 

Karšai F : Jan Amos Komenský a Slovensko, SPN, Bratisla
va. Ide o najobsiahlejšie dielo o Komenskom v novšej peda
gogickej slovenskej literatúre V diele je ako príloha mapa 
Moravy od Komenskeho 

Vyšlo aj dielo učiteľa národov J A Komenský Ako dômy
selne používať knihy, hlavný nástroj vzdelávania Reč predne
sená na počiatku práce v o  veľkej sieni potockej školy 28 nov 
1650, SPN, Bratislava. 

Napokon spracovala T Sušovä bibliografiu Jan Amos 
Komenský. Ohlas 300. výročia úmrtia v československej tlači 
Univerzitná knižnica 1973. 

V r. 1960-70 vyšlo pre potrebu študentov dielo J A Ko
menský - Informatórium školy materskej, upravené vydanie 
z češtiny, S P N  Univerzita Komenského vydala obdobne Infor
matórium školy materskej v preklade z češtiny od J Mistrika 

V r. 1975 vydala Univerzita Komenskeho Zborník družob
ných univerzít (Bratislava. Halle, Krakov, Brno. Kyjev), v kto
rom sú štúdie P. Vajcik Jan Amos Komenský a Slovensko, 
J Matej: Jan Kvačala ako komeniolog. J A Valšik Naše 
doterajšie výsledky patrania po pôvode rodu J A Komen
ského, D. O. Lordkipanidze Komeniologické prace v Z S S R  
a F. Hofman: Tradicie, vysledky a perspektívy výskumu Ko
menského v N D R  

Z prehľadu možno konštatovať, že sa pozornosť venova <i 
najmä výročiam J A Komenskeho  Tieto ma^  ai svoi mimo 
riadny ohlas medzi širokými vrstvami učiteľov Po inten/ivn.-
činnosti nastáva v ďalších rokoch útlm. Zomrel prof. Čečetka, 
Bakoš, Vajcik a ďalší Prof. A Cuma, organizátor komeniolo
gických podujatí v Prešove odchádza do dôchodku. 

V poslednom čase väčšou prácou, ktorá vyšla na Slovensku 
v preklade J. Galiu z češtiny je Filozofia Jana Amosa Komen
ského od Jiřiny Popelovej. 

Veľmi  zauj ímavú štúdiu, ktorá vyvolala odozvu aj v ČR, 
publikoval Oto Kollarik: Nové údaje a pripomienky k životopisu 
a určeniu hrobu J. A Komenského. Biografické štúdie č 15. 
1988, Martin. Autor poznamenáva, ž e  J A Komenský pochá
dza zo Slovenska. 

Pred 320. výročím úmtria J A Komenského (1990) vydal 
pre poslucháčov štúdia učiteľstva na UK Henrich Janus: 
Myšlienky J. A.  Komenského. Kat. vys  pedagogiky F F  UK 

Najväčší podiel na rozvoji komeniológie na Slovensku mali 
pracovníci z Univerzity Komenského a Univerzity P J Šafári
ka v Prešove. V najbližšom čase nás očakávajú nemalé úlohy 
V r. 1992 si pripomenieme 400 výročie narodenia J A Ko
menského. V súvislosti s tým nebude sa len bilancovať dote
rajšia činnosť v komeniológii, ale mali by sme dôstojne vedec
kými prácami vstúpiť do Európy. Cestu v tom smere nám 
naznačil sám J. A.  Komenský 

Doc. PhDr. Henrich Janus, CSc. 
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