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na Vianoce 
Sú tu opäť. Plné nehy, krásy, ticha, ale predovšetkým lásky. 

Vianoce - čarovné slovíčko, pri ktorom sa rozžiaria oči naj
menších rovnako ako starších. 

Mnohí, ba dovolím si povedať, všetci sa vracajú domov. 
Skutočne, alebo len v duchu. Na miesta, kde sme vyrástli, 
dozrievali. 

V týchto vzácnych chvíľkach preteplenej atmosféry prichá
dzame do rodičovského domu, dýchajúceho neopakovateľ
nou vôňou bezstarostného detstva a mladosti. Vraciame sa 
domov, lebo je úžasné niekam patriť. Ale i preto, že Vianoce 
z detstva sú tými najkrajšími. Vôbec nevadí, či boli v drevenici 
s blikotajúcou petrolejkou alebo v prepychovej vile. 

Ovzdušie týchto sviatkov prijímame nedefinovateľným šies
tym zmyslom. Ony povznášajú naše zmysly a prebúdzajú veľ-
komyseľnosť a dobrotu vôle. Je to vôňa vzájomného porozu
menia, zmierenia, úprimnosti a šľachetného odpustenia. 
Zaháňajú ľahostajnosť, sebectvo i nenávisť. Je to dych Via
noc, rodiaci sa v tichu Sv. večera, ktorý otvára srdce a ladí my
seľ k spoločnému dobru. 

Je zaujímavé, že hoci Slnko je v týchto dňoch najdalej od 
Zeme, človek je napriek tomu najbližšie k človeku. Nepozná
vame seba samých. Predbiehame sa priamo vo vlastnostiach 
ušľachtilých s najčlovečenskejšími pohnútkami urobiť radosť 
iným. Tešiť sa z prítomnosti najbližších; žiť pre iných. Obdaro
vať i očakávať. Niet azda takého človeka, ktorý by nenašiel 
niekoho, ktorému by mohol dať pocítiť, ako sa láska jeho srdca 
prelieva nad všetky prekážky a obmedzenia. 

Áno, Vianoce sú štedré a úprimné. Zušľachťujúce ľudskú 
myseľ. Človek akoby chcel vo všetkých dimenziách svojho 
života po tieto dni napodobňovať lásku Nebeského Otca, ktorá 
nepozná hraníc, ak ide o dobro nás. 

Prežívaním neopakovateľnej atmosféry však cítime i pa
chuť budúcich dní, ktoré budú nasledovať, plne egoizmu, 
podozrievania, neúcty. Tu sme pri probléme, ktorý by mal 
prekročiť prah čara Vianoc: vzťah človeka k človeku, a to 
nielen na štedrý večer. Tvrdý súboj s odcudzením, najmä 
v poschodiach panelových činžiakov; s ľahostajnosťou člove
ka k človeku... S bezohľadnosťou chovania, narúšajúceho klí
mu spolunažívania až za hranice bezočivosti 

Mimo Vianoc žijeme akoby vo svete paradoxov Človek 
skracuje makrovzdialenosti, no jeden k druhému máme v sku
točnosti akosi ďalej, hoci ako za čias našich starých materi. 
Zahusťujeme sídliská, a pritom pribúda bariér medzi nami 

Často vidíme globálne problémy, ale nie konkrétneho človeka 
a jeho potreby. 

Nie je to naozaj málo, veľmi málo, alebo skoro nič, byt 
k sebe dobrý len na vianočné sviatky? 

Ak slávime Vianoce opravdivo, iste máte pravdu - prečo 
ich vlastne slávime? Právom si kladieme otázku s filozofom 
11. storočia Anzelmom: „Cur Deus homo - Prečo sa Boh stal 
človekom?" Nikdy sa síce človeku nepodarí úplne zodpove
dať túto otázku, lebo narazí na hranicu svojich ľudských mož
ností. Ale jedno je absolútne isté: Boh nás miluje, preto sa stal 
jedným z nás. Ponúka nám svetlo, radosť, pokoj, lásku, ,-ato 
všetkým. Preto Ježišov príchod v Betleheme nie je iba kvôli 
niekoľkým sviatočným okamihom. Prišiel ako stelesnená Láska 
i na dni všedné, bez šampanského a koláčov. 

Preto prežívajme lásku denne a dávajme ju ďalej. Prečo by 
nás denno-denne nemohla spájať radosť zo šťastia hoci aj ne
známeho? Prečp by sme nemohli byt navzájom v pravom 
zmysle slova ľudia spríbuznení, blízki? Čo nám bráni byt 
jednoducho ľuďmi? 

Prežívajme Vianoce so štipkou lásky denne1 Nosme ich vo 
svojom srdci. Veď „Láska je tu s nami. buďme s ňou " spie
va Peter Nagy. 

Nuž, šťastné a požehnane, priatelia! Plne lásky a porozu
menia. no nielen vianočné dni... 

ThDr. Viliam Judak 
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Edičný proces na Univerzite Komenského sa skvalitňuje a zefektivňuje 

VYDAVATEĽSTVO UK PO ROKU PREMIEN 
Jedným z významných rozhodnuti ve

denia Univerzity Komenského v posled
nom období bolo zriadenie Vydavateľ
stva UK ako účelového zariadenia uni
verzity s právnou subjektivitou. Vydava
teľstvo vzniklo zlúčením vydavateľského 
oddelenia a polygrafického strediska rek
torátu. Neskôr bolo do vydavateľstva za
členené aj vydávanie spravodaja Naša 
univerzita a bulletinu Universitas Come-
niana. Po zložitých peripetiách sa podari
lo vydavateľstvu získať od Slovenskej 
knihy prenajaté priestory v budove rekto
rátu na Šafárikovom námestí a na Mate-
maticko-fyzikálnej fakulte a zriadiť v nich 
od septembra tohto roku vydavateľské 
kníhkupectvá. 

Zriadením vydavateľstva sa nielen 
zjednodušilo riadenie celého edičné
ho procesu na univerzite, ale vytvorili 
sa predpoklady aj na jeho skvalitne
nie. Od novoutvoreného vydavateľstva 
sa očakáva, že bude po organizačnej, re
dakčnej, polygrafickej a obchodnej strán
ke zabezpečovať tematicky a žánrovo 
veľmi pestrú a náročnú edičnú činnosť 
našej univerzity, jej fakúlt, vedeckých 
a pedagogických pracovísk. 

Ťažiskom práce vydavateťstva v prie
behu tohto roka bolo okrem zabezpeče
nia vydania titulov zaradených do tohto
ročného edičného plánu a prípravy titulov 
budúcoročného edičného plánu najmä 
vlastné konštituovanie vydavateľstva 
a zmena organizácie práce vo vydavateľ
stve, ktorá by mala jeho činnosť výrazne 
zefektívniť. 

Snahou vydavateľstva je svojou edič
nou, polygrafickou a obchodnou činnos
ťou prispievať ku skvalitňovaniu pedago
gického procesu a k sprístupňovaniu 
najvýznamnejších výsledkov vedeckej 
a pedagogickej činnosti na univerzite. 

V prvom rade by sme chceli uspokojiť 
požiadavky fakúlt na vydanie študijnej li
teratúry. V najbližších rokoch by to malo 
byť zatiaľ iba vo forme skript, ale postup
ne by sme chceli najmä základnú študijnú 
literatúru vydávať v knižnej forme ako vy
sokoškolské učebnice. 

V nadväznosti na prestavbu štúdia na 
všetkých fakultách našej univerzity výraz
ne rastú práve požiadavky na vydavateľ
skú činnosť v tejto oblasti. Kým v minu
losti vyšlo na univerzite ročne v prie
mere okolo 100 titulov skript, v súčas
nosti má už vydavateľstvo rukopisy 
viac ako 150 titulov, ktoré organizačne 
a redakčne spracovalo a zaradilo do 
edičného plánu na rok 1992. Ak však 
vydavateľstvo nedostane do rozpočtu na 
budúci rok dostatočný objem finančných 
prostriedkov na nákup nového tlačového 
stroja a ďalšej polygrafickej techniky, ale
bo na zabezpečenie externej tlače, po
tom napriek maximálnemu úsiliu všet
kých pracovníkov vydavateľstva dokáže 

pri súčasnej úrovni technického vybave
nia polygrafického strediska zabezpečiť 
tlač iba asi 100 titulov skript. 

Druhou oblasťou činnosti vydavateľ
stva je vydávanie zborníkov vedeckých 
prác, v ktorých by sa mali sprístupňovať 
výsledky vedecko-výskumnej činnosti na 
našej univerzite odborníkom na celom 
svete. V tejto oblasti chce naše vydava
teľstvo prispieť k zvýšeniu aktuálnosti 
publikovaných príspevkov skrátením ča
su od ich dodania po vydanie zborníka 
Už v tomto roku sme začali dobiehať 
resty z predchádzajúcich rokov Kým za 
celý rok 1990 bolo vydanych 27 titulov 
zborníkov, za tri štvrťroky tohto roku 
už vyšlo 42 titulov. Mohlo ich byt vyda
ných ešte viac, ale rozpočet vydavateľ
stva na tento rok nám to neumožňoval, 
a to napriek tomu, že sme oproti pôvodne 
kalkulovaným nákladom vydali uvedeny 
počet zborníkov o takmer 2 mil. Kčs lac
nejšie. V priebehu budúceho roka by sme 
chceli dobehnúť všetky sklzy z predchá
dzajúcich rokov a ďalej pokračovať vo 
vydávaní zborníkov už podľa schválenej 
periodicity. 

Kým doteraz vydávanie zborníkov za
bezpečovala univerzita prostredníctvom 
iných vydavateľstiev (SPN, Osveta, Alfa), 
počnúc budúcim rokom už budú vychá
dzať v našom vydavateľstve. Touto orga
nizačnou zmenou dosiahneme zníženie 
nákladov na ich vydanie takmer o tretinu. 
Ak by sa nám v ďalších rokoch podarilo 
zvýšiť kapacitu tlače v našom polygrafic
kom stredisku, úspora by mohla byť ešte 
vyššia. 

Významnou skupinou produkcie vydá
vanej vo vydavateľstve, ktorou by sa 
naša univerzita mala prezentovať aj na
vonok v odborných kruhoch doma i v za
hraničí, sú monografie. Chceme aj naďa
lej vydávať túto literatúru, ale súčasne 
chceme skvalitniť výber titulov do tejto 
edície tak, aby odrážali špičkovú úroveň 
tvorivého potenciálu autorov - pedagó
gov a vedeckých pracovníkov Univerzity 
Komenského. Chceli by sme, aby sa táto 
produkcia v oveľa väčšej miere ako v mi
nulosti dostala aj do zahraničia Verím, 
že prvé konkrétne výsledky sa nám poda
rí dosiahnuť už v budúcom roku. 

Vydávanie literatúry uveoených troch 
„žánrov" považujeme za našu povinnosť. 
V priebehu ďalších dvoch až troch ro
kov by sme naše tvorivé úsilie chceli 
rozšíriť aj na vydávanie niektorých 

učebníc pre základné a stredné školy, 
na vydávanie rôznych prehľadov, re
petitorii a ďalšej literatúry, ktorá by 
pomohla záujemcom o štúdium na na
šej univerzite dôkladne sa naň pripra
viť. Vychádzame z toho, že na našej uni
verzite je obrovský tvorivý autorský po
tenciál, ktorý by sa mohol využiť a dostať 
tak univerzitu i vydavateľstvo do povedo
mia čo najširšej verejnosti 

Polygrafické spracovanie prevažnej 
väčšiny produkcie nášho vydavateľstva 
by sme chceli, a to najmä z ekonomic
kých dôvodov, zabezpečovať v našom 
polygrafickom stredisku. Po jeho presťa
hovaní do zrekonštruovaného pavilónu 
na Asmolovovu ulicu sa vytvorili pred
poklady aj na skvalitnenie jeho technické
ho vybavenia. Bez toho si totiž ďalší roz
voj a skvalitnenie edičnej činnosti na uni
verzite ani nevieme predstaviť, lebo vač-
šma jeho strojov je stará viac ako dvadsať 
rokov a dávno už prežívajú svoju život
nosť. Verím, že najdeme dostatok pocho
penia vedenia univerzity pri rozpise roz
počtu na budúci rok a že budeme môcť 
inovovať a modernizovať stroiovy park 
nášho polygrafického strediska, lebo 
zabezpečovať výrobu externe je oveía 
drahšie 

V snahe poskytovať čo najkomplet
nejšie služby zriadili sme v budove 
rektorátu na Šafárikovom námestí a na 
Matematicko-fyzikálnej fakulte vyda
vateľské kníhkupectvá. Okrem pro
dukcie vlastného vydavateľstva bude
me v nich predávať aj produkciu iných 
česko-slovenských a zahraničných 
vydavateľstiev. Aj takouto formou chce
me získať nejaké finančné prostriedky, 
ktoré by sme potom použili na rozvoj 
edičnej činnosti, či to už na skvalitnenie 
technického vybavenia, alebo na financo
vanie náročných edičných projektov 

Pri súčasných vysokých cenách papie
ra a ďalších polygrafických materiálov 
nedokáže však zatiaľ vydavateľstvo kryť 
svoje výdavky príjmami za predal svojej 
produkcie A objem a kvalita edične) čin
nosti závisí okrem iného aj od objemu fi
nančných prostriedkov vyčlenených na 
jej zabezpečovanie. Naplnenie našich 
zámerov bude preto veľmi závisieť aj od 
toho, akú štedrosť preukážu naši ekonó
movia. Aj v tejto oblasti chceme posilniť 
samostatnosť fakúlt Preto navrhujeme, 
aby sa každá fakulta samostatne roz
hodla, koľko zo svojho rozpočtu venuje 
na edičnú činnosť 

O našich ďalších zámeroch, o edič
ných plánoch, o vydanej i skladovanej 
produkcii chceme všetkých študentov 
a zamestnancov univerzity pravidelne 
informovať aj prostredníctvom spravoda
ja Naša univerzita 

RNDr. Sergej Troščák, 
riaditeľ Vydavateľstva UK 

2 



Novinka Hovoríme s prof. PhDr. Miroslavom Kusým, CSc., 
vedúcim Katedry politologie FF UK 

ĽUDSKÝ ASPEKT 
VZDELÁVANIA 

V tomto školskom roku vyšla po prvý 
raz príloha k zoznamu prednášok „Pred
mety všeobecného vzdelávania". Aké 
informácie v nej univerzitná verejnosť 
nájde nám priblíži prorektor UK prof. 
RNDr. Pavol Hrnčiar, DrSc. 

Z predmetov všeobecnovedného zame
rania ponúka prednášky z viac ako päťde
siatich prednášok z oblastí etiky, estetiky, 
filozofie, sociológie, politologie, ekonómie, 
slovenských a českých dejín, práva, relí-
gionistiky, logiky a metodológie matemati
ky, fyziky, psychológie, ale i kapitoly z dejín 
matematiky, fyziky, základov štátu a práva 
a pod. 

Svoje prednášky ponúkajú aj Rímskoka
tolícka cyrilometodská bohoslovecká fakul
ta, Evanjelická bohoslovecká fakulta i Fa
kulta managementu. Na základe predlože
ného stručného obsahu si môžu študenti 
vybrať to, čo ich zaujíma. 

V zozname prednášok je uvedený struč
ný obsah, i to kto prednáša, ako i počet týž
denných hodín a v niektorých prípadoch 
čas a miesto prednášky. 

Zároveň chcem poznamenať, že  táto po
nuka je prvým krokom k možnosti výberu 
prednášok na UK. Chceme postupne vy
tvárať podmienky, aby si študenti mohli 
vybrať prednášky aj z iných oblasti svojho 
záujmu na iných fakultách, ako je ich ma
terská fakulta. 

Čo bolo podnetom k vydaniu prílohy 
Predmety všeobecného zamerania? 

Prebiehajúci proces premeny našej spo
ločnosti stavia aj vzdelanie do nového svet
la. Vzdelávanie - rozvíjajúce sa na báze 
pokroku nesmie ignorovať sociálny a ľud
ský aspekt života, naopak musí slúžiť pre
dovšetkým k humanizácii človeka a sveta. 
Súčasná doba od univerzitne vzdelaného 
človeka teda nevyžaduje len získať vedo
mosti z istého odboru, ale aj správne hod
notiť nové fakty, javy, myšlienky, s ktorými 
sa stretáva, a to nielen vo svojom vednom 
odbore, ale i v spoločnosti. Domnievam sa, 
že  univerzitná inteligencia by mala riešiť 
problémy meniacej sa spoločnosti pred po
litickou praxou. Pred nami stojí úloha vy
tvárať nové kritériá hodnôt pre človeka, 
spoločnosť. 

T o  bol jeden z dôvodov, prečo vedenie 
univerzity vyšlo s iniciatívou ponúknuť širo
ké spektrum prednášok z oblasti spoločen
ských vied. 

K poznaniu kritérií kultúrnych hodnôt, tak 
ako sa prednášajú na západných univerzi
tách má prispieť aj cyklus prednášok profe
sorov zo zahraničných univerzít, ktorý 
organizuje Vedenie UK v spolupráci s Filo
zofickou fakultou UK. 

Druhá príčina je menej prozaická. Vie
me, že na fakultách vznikli v minulom roku 
katedry spoločenských vied, či katedry hu
manistiky. Vieme, ako tieto katedry vznika
li. Považujeme z a  potrebné, aby členovia 
týchto katedier svojou pedagogickou, ale 
i vedeckovýskumnou prácou sa prejavili 
pred širšou študentskou i odbornou verej
nosťou a ukázali svoju existenčnú oprávne
nosť. 
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Katedra politologie Filozofickej fakulty 
UK patrí k n o v ý m  katedrám, ktoré vznikl i  po 
17. novembri. Predtým katedra tohto druhu 
na Univerzite Komenského neexistovala. 
Aké spoločenské požiadavky viedl i  k jej 
v z n i k u ?  

Predchádzajúci komunistický totalitný režim 
nepotreboval politickú vedu. Stačila mu ideoló
gia strany, t. j. vedecký komunizmus. Preto tu 
jestvovala iba katedra toho mena a nie katedra 
politologie. Jej vznik u nás po revolúcii 1989 bol 
súčasťou nevyhnutného procesu renesancie 
spoločenskovedných pracovísk na univerzite 
Na rozdiel od takej katedry sociológie alebo fi
lozofie, ktoré tu aj počas totality jestvovali a kto
ré po jej páde čakala iba istá transformácia 
obsahu vedeckého bádania a výučby, sa mu
sela katedra politologie formovať prakticky 
do nultého bodu: tak kádrovo, ako aj obsahovo 
Pre jej budovanie sme preto hľadali vzory 
na súčasných západoeuróskych univerzitách, 
resp tam u našich susedov, kde politologické 
pracoviská už mali svoju dobrú tradíciu (napr 
v Poľsku) Nejde tu však iba o to, ž e  ke<J to 
majú oni. prečo by sme to nemohli mat aj my 
Pluralitná demokracia - na rozdiel od totalita
rizmu - vzdelaných politológov skutočne potre
buje: do štátnej správy, do masových komuni
kácií, do politických strán, do vedeckovýskum
ných pracovísk. A aby ich mala, musí si ich 
vychovať. Najprirodzenejším prostredím ich 
výchovy sú univerzity, univerzitné katedry. 

A k o  možno politológiu ako spoločensko
vednú discipl ínu charakterizovať? 

Politológia je veda o politike, t. j. o politic
kých subjektoch, akým je štát, politické strany 
a hnutia, politické skupiny a politické indivíduá 
(občan), o politickom správaní sa týchto politic
kých subjektov, o politických nástrojoch ich 
vzájomného pôsobenia na seba (média, voľby 
a pod.). Je vedou o politických systémoch, 
v ktorých tieto subjekty jestvujú a v ktorých 
sa politicky prejavujú v boji o politickú moc ako 
nástroja politického vplyvu na správu veci ve
rejných. Je vedou o tejto správe, t. j. o politic
kom riadení spoločnosti. Jej súčasťou sú dejiny 
politiky, politického diania a myslenia, ako aj 
komparatistika, kde sa porovnávajú politické 
subjekty a systémy. 

Pri stavbe učebných plánov z akých po
znatkov. prip. zahraničných skúsenosti  ste 
vychádzali.  Na čo sa v nich kladie dôraz? 

Učebné plány sa pripravovali na základe 
skúseností, ktoré maju iné univerzity so štú
diom politických vied. napr. Viedenská univer
zita. Wroclawská univerzita. Slobodná univerzi
ta v Berlíne, Oxfordská univerzita. Hopkins uni
verzita, Carleton univerzita atď. Naše učebné 
plány zohľadňuju špecifiká nášho regiónu 
Orientujú sa na problémy politického systému 
v procese transformácie našej spoločnosti 

Na ktoré vedecke témy, úlohy sa zameria
v a  vedeckovýskumná činnosť katedry. Pra

cuje na nich samostatne alebo spolupracu
je na nich s ď a l š í m i  pracoviskami? 

Katedra participuje na medzinárodnom vý
skume „Zmeny sociálnych a politických kul
túr a ich úloha pri premene postkomunistic
kých spoločností", ktorého garantom a hlav
ným koordinátorom je prof. Zdenék Strmiska 
z C N. R S., OSEUS. IRESCO Pariž Cast 
pracovníkov pracuje na výskume politických 
hodnôt vybranej populácie Slovenska, ktorým 
sa uchádza o získanie grantu ..Politická kultura 
Slovenska v období transformácie spoločnos
ti" Druhá skupina pracovníkov katedry pracuje 
na výskume „Formovanie politických strán 
a politickej scény v Slovenskej republike' Po
rovnanie systému politických strán v SR s po
dobnými systémami v západných demokra
ciách". 

K o ľ k o  študentov študuje tento vedný od
bor? A k y  je  záujem o studium politologie? 

Na katedre študuje 61 poslucháčov, z toho 
34 poslucháčov v 1 ročníku bakalárskeho štú
dia Do prvého ročníka sa prihlásilo celkove 
115 uchádzačov na jednoodborové študum 
politologie Okrem toho v III., IV. a V .  ročníku 
študujú poslucháči politológiu v kombináci 
s históriou a sociológiou podľa vlastného 
záujmu. 

Môžete charakterizovať spoluprácu ka
tedry s o  zahraničnými pracoviskami, mož
nosti študi jných a prednáškových pobytov 
pracovníkov a študentov katedry? 

Katedra je hlavným koordinátorom a organi
začným zabezpečovateľom interdisciplinárne
ho projektu Civic education project, ktorý sa 
realizuje od septembra 1991 Sponzorom je 
Nadácia Charty 77 v New Yorku Program za
hŕňa prednášky amerických lektorov z rôznycf 
univerzít USA. ktorí vedú kurzy politických vied 
v anglickom jazyku Počas školského roku 
1991/1992 budu prednášať na katedre politolo
gie Ian Fried. Hopkins University. Joanne Mil
ler, Yale University a profesor Joseph Rudolph 
Towson State University 

Studenti katedry mali možnosť zúčastnit sa 
na dvoch ročníkoch letnej politologickej školy 
v Oslo Pokiaľ ide o spoluprácu v oblasti pred
náškových pobytov pracovníkov katedry usku
točňujú sa prvé kontakty cez Nadaciu TEMPUS 
Úspešne sa rozvíja spolupráca s Wrodawskoi. 
univerzitou, najmá pokiaľ ide o učebne pomôc
ky a výmenu pedagogických skusenost 

Učitelia pripravili prvé učebne pomôcky 
Antológie Uvod do štúdia politologie I . (Politic
ká sociológia a Dejiny politického mystema I 
a v rámci spolupráce s Wnodawskou univerzi
tou katedra garantuje vydanie skript Uvod do 
politológie 

Ing. A.  Suroviakova 
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ROZVOJ UNIVERZITNÝCH STYKOV S TALIANSKOM 

V uplynulých dňoch som navštívil Univerzitu v Terste 
a Univerzitu v Padove s cieľom prerokovať so zástupcami 
oboch univerzít družobnú dohodu s našou univerzitou. 
Táto naša iniciatíva zodpovedá recipročne záujmu Talian
ska zaujať v krajinách strednej a východnej Európy prime
rané pozície najmä vzhľadom na silnejúci nemecký vplyv 
v tejto oblasti. Zjednotené Nemecko sa stáva pre Taliansko 
nepríjemným politickým, ale aj hospodárskym konkuren
tom, ktorý svojím potenciálom spôsobí presun centra poli
tického diania do stredu Európy a Taliansko by sa mohlo 
ocitnúť na periférii európskych aktivít. Taliansko chce však 
rozhodne tejto situácii predísť a robí všetko, aby severná 
časť krajiny bola plne zakomponovaná do nášho regiónu. 
V tomto zmysle možno interpretovať koncepciu talianske
ho ministra zahraničných vecí de Michelisa. Existencia 
Hexagonály tomu len nasvedčuje. 

Obidve univerzity ústami svojich akademických predsta
viteľov - za Universitu degli Studi di Trieste prof. Mauro 
Graziani a rektor profesor Giacomo Borruso, za Universitu 
degli Studi di Padova profesor Giovanni Costa, prorektor 
pre zahraničné vzťahy - veľmi radi privítali našu iniciatívu 
nadviazať bilaterálne družobné styky v oblasti spolupráce 
vedeckej, pedagogickej, resp. výmeny študentov. Kladú 
si podmienku, aby spolupráca nebola formálna, ale efek
tívna. Ubezpečil som mojich partnerov na rokovaní o našej 
zásade v zahraničných stykoch dávať prednosť kvalite 
pred kvantitou, čo s uspokojením akceptovali. Po schvaľo
vacom pokračovaní budú dohody o spolupráci pripravené 
k podpisu a s ich realizáciou možno počítať od roku 1992. 

Je samozrejmé, že Univerzita v Terste a v Padove ne
pozná Univerzitu Komenského a opačne, hoci určité kon
takty na úrovni jednotlivých pracovníkov tu boli. Aby sa táto 
bariéra prekonala, navrhol som výmenu študijných skupín 
profesorov z oblasti, kde sa bude sústreďovať v bilaterál
nom vzťahu záujem o spoluprácu a vytvoria sa podmienky 
na požadovanú kvalitu. Obe univerzity tento návrh prijali. 

V úvode som sa zmienil o zámeroch talianskej politiky 
v našom regióne. Jedným z dôkazov tohto úsilia je skutoč
nosť, že talianska vláda uvoľnila 1 milión dolárov na štipen
diá, ktoré sa majú poskytnúť univerzitám strednej a vý
chodnej Európy prostredníctvom univerzít v Udine, Trieste 
a Padove. Tieto prostriedky sú určené na rozvoj štúdia 
v oblasti európskych moderných jazykov, životného pro
stredia, ekonómie. Preto je veľmi dôležité, aby Univerzita 
Komenského zaujala primerané pozicie pri deľbe týchto 
prostriedkov. Družobné styky s Udine (skoršieho oata), 
s Terstom a s Padovou nám vytvárajú potrebné pod
mienky 

V Padove sledujeme naviac osobitný cieľ - obsadiť, ak 
nie vedenie katedry, tak aspoň lektorátu slovenského jazy
ka. Na tejto slávnej talianskej univerzite založenej v roku 
1222 (druhá najstaršia univerzita v Európe po Univerzite 
v Bologni) ešte pred niekoľkými rokmi štúdium slovenské
ho jazyka a literatúry prekvitalo, a to hlavne vďaka aktivite 
profesora Milana S. Ďuricu, u ktorého robili študenti až 106 
skúšok zo slovenského jazyka a literatúry v akademickom 
roku 1979/80 (údaj z oficiálnej ročenky Univerzity v Pado
ve, roč. 1982). Po jeho odchode z katedry vyučovanie slo
venčiny upadalo a zaniklo. Obsadenie tohto lektorátu by 
malo byť jedným z hlavných bodov budúceho rokovania 
medzi oboma univerzitami 

Som presvedčený o tom, že existujú objektívne pod
mienky na výhodnú spoluprácu s Talianskom. парта s jeho 
severnou časťou - geografická blízkosť, spoločný naturel 
určité tradície v kontaktoch Zahraničné oddelenie RUK 
môže pre túto spoluprácu vytvoriť podmienky, ale naplniť 
ju musia zainteresované fakulty a katedry A nepochybu
jem o tom, že kritérium kvality nemôže byť prekážkou lebo 
na mnohých pracoviskách UK zdôrazňované sa stalo už 
dávno samozrejmým. Dr. Ivan Puškač, 

vedúci Oddelenia zahraničných 
stykov RUK 

Už niekoľko rokov sa konajú európske 
sympózia vo Villa Cagnola — Gazzada 
(Varese), blízko Lago di Varese a cca 
30 km severne od Milána. Z pôvabných 
záhrad barokovej vily je nádherný pohľad 
na pokojnú hladinu jazera a v pozadí na 
stále zasnežené končiare Álp. Európske 
sympózia, konané v septembri, sa zame
riavajú na cirkevné dejiny európskych 
krajín. 

Ovocím vedeckých sympózií je už celý 
rad publikácií: 

1. Storia religiosa dei popoli balcanici, 
Miláno 1983. 

2. Storia religiosa delia Russia, Miláno 
1984. 

3. Storia religiosa delia Polonia, Milá
no 1985. 

4. Storia religiosa dei popoli baltici, 
Miláno 1987. 

5. Storia religiosa dei Cechi e degli 
Slovacchi, Miláno 1987. 

Do tlače su už pripravené publikácie 
z ďalších európskych sympózií: 

1. Storia religiosa delľ Inghilterra 
(1987). 

2. Storia religiosa del Portogallo 
(1989). 

3. Storia religiosa delľ Ungheria 
(1990). 

V dňoch 9.-13. septembra 1991 sa ko
nalo európske sympózium o cirkevných 
dejinách Španielska. Na tomto sympóziu 
sa zúčastnili aj traja členovia učiteľského 
zboru Rímskokatolickej Cyrilometodskej 
bohosloveckej fakulty Univerzity Komen
ského v Bratislave: prof. ThDr. Anton 
Bagin, doc. ThLic. Vojtech Mikulka a odb 
asistent ThDr. Viliam Judák. 

Prednášatelia na septembrovom eu
rópskom sympóziu o cirkevných dejinách 
Španielska boli z týchto inštitúcií a uni
verzít: (uvádzame podľa talianského pro
gramu prednášok) Consíglio Superiore 
delia Ricerca Scientifica di Madrid, Insti
tute storico austriaco di Madrid, Centro 
studi delia Chiesa nazionale spagnola 
di Roma, Universita di Oviedo, Universitá 
„La Sorbona" di Parigí, Universitá di Val-

ladolid, Universitá „La Sapienza" di Ro
ma, Universitá di Worwick, Universitá 
Cattolica del S. Cuore di Miláno, Universi
tá Degli Studi di Miláno, Universitá di 
Leeds, Facoltá teologica di Venegono 
Inferiore. 

Prednášky sa zameriavali na vybrané 
kapitoly cirkevných a kultúrnych dejín 
Španielska od najstarších čias až po 
súčasnosť. Po dvoch prednáškach bola 
vždy diskusia. Veľmi žive boli diskusie 
najmä po prednáške o španielskej inkvi
zícii a po prednáškach o religiozite v špa
nielsku v 19. a 20. storočí. 

Prof. ThDr Anton Bagin sa prihlásil do 
diskusie príspevkom „Trínitari di Hava" 
Prví trinitári, pôvodom Španieli, prišli do 
llavy v roku 1695. 

Európske sympózium vo Villa Cagnola 
- Gazzada (Varese) sa konalo vo veľmi 
príjemnom prostredí. Účastníkom umož
nilo zaujímavý pohľad na bohaté cirkev
né a kultúrne dejiny Španielska 

Prot. ThDr. A. Bagin 
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Chcem nadviazať na hĺbavú, vynikajúcu úvahu prof. MUDr. I. Ďuriša, 
DrSc., uverejnenú v 9. čísle Našej univerzity z r. 1991, v ktorej vyjadril sta
novisko k špecializácii v klinickom odbore. Môj príspevok o možnostiach 
výskumu v klinických lekárskych disciplínách je jednoduchší a chce byť 
praktický. 

Výskum v klinických odboroch je rovnako 
dôležitý ako v teoretických a paraklinických 
disciplinách. V klinických odboroch ide o skú
manie zmien a reakcií chorého ľudského orga
nizmu na zmeny životných podmienok pod 
vplyvom liečebných prostriedkov, operácie, 
anestézie, transplantácie, tehotnosti a pôrodu, 
infekcie, zmien psychického stavu, hygienicko-
sociálnych podmienok a pod Ide o hľadanie 
všeobecného a jedinečného, pre organizmus 
znesiteľného a neznesiteľného. V liečebných 
postupoch i diagnostike sa hľadajú najoptimál
nejšie metódy, podrobujú sa kritike, ak už nevy
hovujú, nespĺňajú nároky Tak je to pri klinic
kých alebo experimentálnych hodnoteniach 
biochemických, hormonálnych, hematologic-
kých, mikrobiologických i pri hodnotení prístro
jovej techniky. Ak klinik báda v náročných 
oblastiach svojho odboru, neraz potrebuje spo
luprácu s teoretickým pracovníkom, technikom. 
Ide o život a zdravie človeka, preto závery mu
sia byt' preverené výpočtami, konfrontáciou 
s mienkami iných odborníkov, serióznym klinic
kým pozorovaním a laboratornými výsledkami. 
Náplň i rozsah klinického výskumu je omnoho 
zložitejší a nedá sa vystihnúť len týmito niekoľ
kými vetami. 

Zamestnanec lekárskej fakulty na klinickom 
pracovisku má podľa umelo vytvorenej a zauží
vanej schémy nasledovne rozdelený pracovný 
čas: 1/3 pedagogická činnosť, 1/3 liečebno-
preventívna činnosť, 1/3 výskumná činnosť. 
Je všeobecne známe, že penzum lieč. prev. 
činnosti výrazne prevyšuje ostatné dve pracov
né činnosti, najviac na úkor výskumnej činnosti. 
Diagnostickoterapeutická práca s pacientom, 
operácie a iné úkony, denné i nočné služby cez 
nedele i sviatky, výučba poslucháčov medicíny 
i v nočných stážach (napr. gynekológia a iné 
chirurgické disciplíny), prevyšuje hranicu nor
málneho pracovného času denne. Vysokoškol
ský učiteľ nemôže byť kvalitný bez vedeckej 
práce, nemôže sa postaviť správne k vedeckej 
podstate a perspektívam svojho lekárskeho 
odboru. Preto väčšinou hľadá priestor pre vý
skum vo svojom voľnom čase, v o  večerných 
a nočných hodinách, prázdnych intervaloch 
sviatočnej alebo nočnej služby, aj počas dovo
lenky. Ovšem výskum, ktorý vyžaduje perma
nentný systematický postup sa takto robiť ne
dá Ak bádateľ vychádza z experimentu, z ana
lýz, ktoré treba robiť na neklinickom pracovis
ku, je vedecká práca komplikovaná ešte inými 
okolnosťami najmä technického charakteru 

Na dokreslenie ťažkostí nech slúži pohľad 
do nedávnej minulosti. Spolupráca so zahra
ničným pracoviskom bola nežiadúca, podozri
vá, donášala príliš skromné výsledky (aj vo 

výskume so štátmi RVHP!). Priemerné výsled
ky sa dosiahli len vďaka nesmiernemu záujmu 
a nadšeniu nášho alebo našich výskumníkov, 
ktorí neochabli napriek podmienkam „boja proti 
veterným mlynom". Na vysvetlenie: je to vybe-
hávanie a prosenie v byrokratickom a nepraj
nom labyrinte, sizyfovské zaobstarávanie jed
noduchých súčiastok, prístrojov, experimentál
nych zvierat, jednoduchých reagencií. T o  všet
ko predstavovalo výskum, robený „na kolene" 
Odborná a vedecká informatika zo sveta sa z fi
nančných dôvodov postupne obmedzovala, 
podobne aj osobný alebo písomný kontakt so 
zahraničnými odborníkmi. Publikovanie v za
hraničných periodikách bolo nežiadúce a nie
kedy zakázané! V nedávno minulých časoch 
sa „vychovávalo" vedením „za ručičku", počet
ným budúcim kandidátom bolo treba vymýšľať 
témy dizertačných prác a prosiť ich, aby po nie
koľkých odkladoch termínov, konečne prácu 
dokončili. 

Ale zanechajme boľavé miesta minulosti 
a obráťme pozornosť do prítomnosti a budúc
nosti. Klinický výskum sa musí zlepšiť v pod
mienkach i výsledkoch. Co bude k tomu treba? 

Stagnácia alebo pokles kvantity i kvality vý
skumu je t. č. zapríčinená zlou ekonomic
kou situáciou, ešte nedostatočným kontaktom 
s cudzinou, nedotvorením reformy zdravotníc
tva. Pracovníci, ktorí s a  nevedia nadchnúť vý
skumnou problematikou, ktorí výskum robia len 
z nutnosti a zotrvačnosti, nech radšej zinten
zívnia svoju pedagogickú a liečebnú činnosť 
alebo nech hľadajú uplatnenie len v zdravotnej 
činnosti. Situácia sa iste zmení k lepšiemu, le
bo sa otvárajú nové možností vedeckých kon
taktov, informatiky, prístrojovej techniky a prá
ce v renomovaných domácich a zahraničných 
pracoviskách. Chystaná zmena organizácie 
zdravotníctva umožní tým, ktorí neobľubujú 
pedagogickú a vedeckú prácu uplatniť sa na 
rôznych postoch v zdravotníctve 

Zlepšenie kvality výskumnej práce možno 
očakávať od dobrého výberu a uprednostňova
nia mladých, ambicióznych lekárov, ktorí budú 
schopní obetovať svoj čas na štúdium i na vý
skum. Vo  výskume sa uplatní buď ich pilnosť 
trpezlivá práca, alebo ich „iskra", nápad a jeho 
realizácia. K takýmto cieľom je potrebná zna
losť cudzích jazykov (najviac angličtiny) pre 
štúdium prameňov, komunikáciu so svetom 
a uplatnenie získaných poznatkov v zahraničí 
V tomto zaostávame za českými kolegami, 
a preto treba húževnato sledovať ich príklad 
Nazdávam sa, že  výskumné sa najviac uplatnia 
lekári s technicko-matematickým nadaním. Zá
važné výsledky, znesúce kritiku a konkurenciu 
cudzích odborníkov, treba uverejňovať v za
hraničných časopisoch Súčasná zložitosť ve
deckých postupov vyžaduje tímovú prácu, kto
rá je tým lepšia, čím má nadanejších a pne-
bojnejších jednotlivcov V o  výskumnej proble
matike ie vítana úzka profilizácia bádateľa 
Avšak pre špecialistu na vysokej škole pre kva
litu výučby sú zas potrebné široké vedomosti 
v odbore a v príbuzných disciplínách Výsledok 
výskumnej činnosti nech je zbaveny nepodstat
ných detailov, nech je stručný a vecný, racio
nálny. musí obsahovať exaktný dokazovací pro
ces a súhrn výsledkov s využitím v teórii a pra
xi. Súčasná doba kladie nové požiadavky na 
voľbu tém, štýl spracovania, náročnejšie meto
diky i získanie poznatkov aj v klinickom výsku
me. T o  všetko je aktuálne pre zlepšenie systé
mu vedeckého bádania nielen v lekárskych ve
dách. 

Prof. MUDr. Augustín Bárdoš. CSc. 

Príspevok k dejinám medicíny 
Oddelenie dejín medicíny a zdravotníctva pri Ústave sociálneho lekárstva pokračuje 

v tomto školskom roku v organizovaní pravidelných seminárov k dejinám LF UK. 

Oddelenie, spolu s viacerými lekárskymi a historickými spoločnosťami, uskutočnilo semi
nár „Začiatky Urologickej kliniky LF UK a osobnosť profesora MUDr Jozefa Jakšytio' 
V referátoch autorov (prof. MUDr. V.  Zvara, DrSc.. akademik Č S A V  a SAV. prof MUDr 
M Horňák, DrSc., doc. PhDr M Tichý, CSc. a doc PaedDr. Ľ Pavlíková. CSc.) i vdiskus 
odzneli zaujímavé informácie z dejín rozvoja urológie na Slovensku. Účastníci seminára -
odborníci z urologických pracovísk z Bratislavy i ďalších miest Slovenska, ako aj pracovni
ci viacerých historických inštitúcii - sa oboznámili s údajmi z o  života prof MUDr. Jakšytio 
Prof. MUDr. Jakšy patrí k významným osobnostiam v oblasti urológie na Slovensku Na 
LF UK pôsobil v rokoch 1924-1948. bol zakladateľom Urologickej kliniky v Bratislave Sve 
postoj k Cesko-Slovensku preukazal účasťou v Cs. légiách v 1 svetovei vojne a v zahranič 
nom odboji počas 2. svetovej vojny. Po roku 1948 pôsobil v USA na viacerých chirurgic
kých klinikách. 

Seminár bol jedným z príspevkov poznávania dejín medicíny na Slovensku. 

C. Pavlíková, 
Oddelenie histórie mediciny a zdrav 
Ústavu sociálneho lekárstva LF UK 
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Proces hodnotenia je obvykle neprí
jemný pre hodnoteného i-hodnotiaceho. 
Ohrozuje sociálne istoty hodnoteného. 
Hodnotiaceho zase znepokojuje jeho 
možná premena na hodnoteného v bu
dúcnosti. Navyše, psychiku hodnoteného 
zaťažujú ťažko zodpovedateľné otázky 
typu: Koľko hodín uznávanej prednášky 
vyváži publikáciu v domácom časopise? 
Koľkokrát sa zvýši cena tej istej myšlien
ky jej publikovaním v renomovanom za
hraničnom časopise? Extrakcia koľkých 
boľavých zubov v Bratislave sa vyrovná 
jednému článku v Amerike? Je, či nie 
je kvalitný vynález završujúci trojročné 
úsilie viac ako rovnako dlhé úspešné pô
sobenie vo funkcii prodekana? Tieto 
otázky sa zdajú nezmyselné, lebo porov
návajú ťažko porovnateľné. Spätnou 
analýzou rozhodnutí vedeckej rady o ná
vrhoch na profesorov však možno v prin
cípe odpovede na podobné otázky vyde
dukovať. 

Napriek averzii voči hodnoteniu, zná
sobenej skúsenosťami s jeho nedávnou 
„komplexnou" formou, sa hodnoteniu ne
možno vyhnúť. Len na jeho základe mož
no zodpovedne rozhodovať pri kvalifikač
ných a mzdových postupoch, pri obsa
dzovaní a uvoľňovaní pracovných miest, 
pri rozdeľovaní prostriedkov medzi rieši-
teľské kolektívy, pracoviská, fakulty, vy
soké školy, pri určovaní stratégie ďalšie
ho rozvoja pracoviska, vednej disciplíny, 
pedagogickej a vedeckej práce. Zodpo
vedné hodnotenie predpokladá existen
ciu vhodných kvantitatívnych a kvalitatív
nych hodnotiacich kritérií, natoľko objek
tívnych, aby sa výsledky hodnotenia ne
menili so zmenou členov hodnotiacej ko
misie. 

Užitočnú informáciu o takýchto krité
riách poskytuje štúdia stavu vedeckého 
výskumu v Európe, vypracovaná z pod
netu Rady EHS v r. 1984. Štúdia vznikla 
na základe odpovedí 6736 vedcov z 10 
krajín EHS (všetkých, okrem Portugalska 
a Luxemburska), pracujúcich v 92 rôz
nych vedných disciplínách. Z odpovedí 
vyplynulo, že samotný vedci na ohodno
tenie práce svojich kolegov berú predo
všetkým do úvahy ich výsledky, pokiaľ sú 
tieto uznávané (99%). Najväčšiu váhu 
prikladajú publikáciám v kvalitných ve
deckých časopisoch. Toto kritérium po
važuje 91 % odpovedajúcich za primár
ne. Na druhom mieste významnosti je 
osobné ohodnotenie kolegami (69%), 
zatiaľ čo reputáciu získanú pôsobením 
v radiacích funkciách uvádza iba 55%. 
O pozvanej účasti na konferenciách sa 
zmieňuje 44%. Prakticky žiadny význam 
sa nepripisuje udeleným cenám, alebo 
zápisom, do „Who s who". 

V rámci štúdie sa vedecká produktivita 
posudzovala nielen na úrovni jednotliv
ca, ale i na úrovni vedeckých projektov 
a vednej disciplíny. Ako kritérium na 

úrovni projektu slúžil počet publikácií 
a konferenčných príspevkov. Pri hodno
tení vednej disciplíny v konkrétnej krajine 
vedci z tej istej disciplíny z ostatných kra
jín prisúdili hodnotenej krajine známku. 
Ako kritérium úrovne slúžil súčet týchto 
známok. 

Hodnotenie 
práce 

vysokoškolského 
učiteľa 

Zaujímavé poznatky štúdia uvádza 
0 závislosti vedeckej produktivity od pra
covných podmienok: priemerná alebo 
podpriemerná produktivita prakticky od 
týchto podmienok nezávisí. Špičková 
produktivita dosiahnutá za daných pod
mienok je výrazne závislá od ich kvality. 
Za nevhodných podmienok sa „špičko
vá" produktivita málo líši od podpriemer
nej. (Treba poznamenať, že sa posudzo
vala iba kvantitatívna stránka produkti
vity). Na vedeckú produktivitu výrazne 
vplývajú medzinárodné styky: 2/3 z opý
taných pracovali po určitý čas v zahrani
čí. 3/4 už spolupracovali na zahraničných 
vedeckých projektoch. V priemere raz 
za rok sa opýtaní zúčastňujú na konfe
renciách v zahraničí, pričom 40% z nich 
1 častejšie. (Uvedené výsledky publikoval 
vedecký riaditeľ celého projektu EHS 
M. N. Fraklin v časopise La recherche, 
No.215, Novembre, 1989, 1418-1426). 

Z týchto výsledkov vyplýva, že krité
riom vysokej vedeckej produktivity je: veľ
ký počet publikácií v renomovaných za
hraničných časopisoch, častá účasť na 
zahraničných konferenciách, vysoká cito-
vanosť výsledkov. Toto kritérium v súčas
nosti hlavne spĺňajú bezosporu schopní 
pracovníci, ktorí mali v poslednom dvad-
saťročí možnosť dlhšieho pobytu v zahra
ničí. Aj keď sa tí, ktorí túto možnosť ne
mali môžu cítiť ukrivdení, s týmto krité
riom ako európskym štandardom treba 
súhlasiť, ako asi každý súhlasí s tým, aby 

sa ten, čo preskočí výšku 200 cm pova
žoval za dobrého športovca. Diskusia má 
právo vzniknúť až vtedy, keď sa uvádza
né kritériá začnú absolutizovať a začne 
sa zdanlivo rozumne požadovať, aby 
prístup na športoviská mali iba dobrí 
športovci - t. j. tí, čo preskočia 200 cm! 
Vtedy začnú svorne protestovať maratón-
ci, volejbalisti, plavci i moderní päťbojári. 

Totiž, ako pojem športovec, tak i pojem 
vedeckej produktivity je mnohorozmerný. 
Vedecká produktivita môže byť podľa 
určitých kritérií (napr. počtu publikácií) 
„dobrá", ale súčasne podľa iných (napr. 
počtu vynálezov) „zlá". Tie isté podmien
ky môžu jednu formu produktivity podpo
rovať, inú brzdiť: napr. väzby na priemy
sel zvyšujú počet prihlásených vynále
zov, ale znižujú počet publikácií (F M 
Andrews, Scientific productivity, UNES
CO, 1979). 

Pri hodnotení vysokoškolského učiteľa 
si treba uvedomiť, že sa podobá viacbojá-
rovi: z hľadiska školy je súčasne vedcom, 
pedagógom, administrátorom; z hľadiska 
spoločnosti je expertom na miestne i ce
losvetové problémy Intenzitu každei 
z týchto činností učiteľa možno ohodnotiť 
kvalitatívne i kvantitatívne Kvantitatívne 
hodnotenie môže robrf aj počítač Tento 
môže aj viesť centrálnu agendu o publiká
ciách, citáciách, pedagogickom zaťažení 
atď . zostavovanú a dopĺňanú pracovník
mi ŠIS alebo dekanátu bez zaťažovania 
učiteľov. Kvalitatívne hodnotenie má 
zmysel iba ak ho robí osoba kompetent
ná, znalá pomerov. Pri kvalitatívnom 
hodnotení netreba vypĺňať alebo preze
rať rozsiahle anketové listy. Stačí napr. 
zoradiť svojich kolegov podľa ich kompe
tentnosti a užitočnosti pre konkrétnu čin
nosť. Na základe takýchto poradovníkov 
možno určiť priemerné poradové číslo 
jednotlivca. V priemernej hodnote sa zre
dukujú náhodné osobné vplyvy Kvôli mi
nimalizovaniu týchto vplyvov by sa pora
dovník mal zostavovať anonymne, čo 
predpokladá, že aj sám zostavovateľ sa 
zaradí do poradovníka (inak by ho ab
sencia jeho mena v poradovníku prezra
dila). 

Hodnotiace kritéria (ale hlavne závery 
z hodnotení) by mali vyvážene podporo
vať záujem o všetky činnosti nevyhnutné 
pre úspešný chod pracovísk, fakulty, uni
verzity. Je prirodzené, že každý bude mať 
snahu robiť to, čo sa najviac hodnotí 
a ušetriť čas na „bezcenných" činnos
tiach. Hodnotiacu latku by fakulty, univer
zita, atestačné komisie mali postaviť 
do výšky, aká je obvyklá na porovnateľ
ných pracoviskách doma i v zahraničí 
Táto výška by mala byť motivujúca a nie 
deprimujúca. Taká, aby ju nadaný a pra
covitý vysokoškolský učiteľ mal chuť 
preskočiť a nie podliezť. 

Doc. RNDr. Rudolf Hajossy, CSc., 
Katedra fyziky plazmy MFF UK 
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na Právnickej fakulte UK 
Vzhľadom na existujúce objektívne podmienky a stav rozvoja spolo-

čensko-ekonomických vzťahov v ČSFR, je čoraz zrejmejšie, že absol
venti práva majú ovládať nielen národné právo vlastnej krajiny Musia 
byť tiež oboznámení s problematikou právnych noriem, inštitútov 
a právnych poriadkov iných štátov a súčasne byť vedení k ich porovná
vaniu. Zmienené otázky sú úzko spojené so štúdiom a explanáciou 
svetových právnych systémov, vyznačujúcich sa vlastnými charakteris
tickými črtami a základnými znakmi, ktorými sa navzájom od seba 
odlišujú. 

Možno teda povedať, že každý veľký právny systém (rodina), pred
stavuje okruh blízkych právnych režimov niekoľkých národných práv. 
Obsahujú obecné základné charakteristické znaky, hlavne v usporia
daní vlastného vnútorného systému, v spôsobe normotvorby, štruktúre 
a povahe rôznych predpisov, pričom tieto nemusia korešpondovať 
s druhými veľkými právnymi systémami. 

Nie je jednoduché porovnávať a hlavne analyzovať svetové právne 
systémy, pretože vždy musíme vychádzať z ich historického pôvodu 
a brať do úvahy vývoj a právne myslenie, ktoré ich determinovalo. Hod
notenie a analýza svetových právnych systémov sa nezaobíde bez 
osvojenia si jednotlivých právnych inštitútov, spôsobu vydávania 
a usporiadania prameňov práva. Je tiež pravdou, že  pri každom jednot
livom systéme zohrávali svoju úlohu aj ideologické faktory (napríklad 
náboženstvo). 

Pri zohľadnení všetkých vyššie uvedených skutočností sa stretáva
me v právnej vede s rôznym členením právnych rodín, ich počtom, ich 
triedením a možnou subklasifikáciou. Doterajšie poznatky právnej 
vedy, aj keď názory teoretikov nie sú pochopiteľne plne integrované 
v otázke členenia právnych systémov, svedčia o tom, že z a  najdôleži
tejšie systémy sa považujú: románske, nemecké (germánske), nordic

ké, common law, socialistické, islamské, Ďalekého východu a hindu 
Na prvý pohľad je  zrejmé, že  takéto členenie vyvoláva rad otázok, ktoré 
sa dotýkajú všetkých právnych odvetví a ich vedných disciplín Avšak 
s ohľadom na súčasné potreby a určité zjednodušenie skúmania, ana
lýzy a výkladu svetových právnych systémov, je  možné prikloniť sa aj 
k nasledujúcemu členeniu: na kontinentálne európske právo, common 
law (anglo-americké právo), filozofické a náboženské právne systémy 
(hlavne islam a hindu) a špecifiká štátov Ázie a Afriky. 

Katedra porovnávacej právovedy na Právnickej fakulte UK, sa od 
januára 1990 (keď bola zriadená) zaoberá vyššie zmienenými okruhmi 
problémov, pričom na prednáškach a seminároch v rámci pedagogic
kého procesu bližšie špecifikuje otázky historických aspektov porovná
vania právnych systémov, pojmového vymedzenia veľkých právnych 
systémov a zároveň charakterizuje súčasne svetové právne systémy. 
Pri výklade kontinentálneho práva sú predmetom záujmu otázky jeho 
historického formovania, štruktúry a prameňov. Pri systéme common 
law, ktorý v súčasnosti predstavuje popri romano-germánskom systé
me a filozoficko-náboženských právnych systémoch jeden z najväč
ších právnych systémov, sa koncentruje pozornosť na dva základné 
okruhy - na anglické právo a právo USA. Predstaviteľmi filozofických 
a náboženských právnych systémov sú islam, hindu, židovské právo 
a budhizmus. Vzhľadom na svoj vplyv a záber, je cieľom vysvetľovať 
hlavne otázky islamského a hinduistického práva, práva Číny a Japon
ska. Bokom neostávajú ani právne systémy Afriky, kde sa podáva 
obraz pôvodného obyčajového práva, objasňuje sa vplyv kolonizácie 
na právo a tiež fungovanie takzvaného nového práva Afriky 

JUDr. Ivan Hruškovič, CSc., 
Katedra porovnávacej právovedy PF UK 

Z minulosti našej Alma mater 

MUDr. Ľ. VALACH - priekopník klinickej onkológie na Slovensku 
Počiatky onkológie na Slovensku sú spojené 

s menom prof. Ľ. Valacha, ktorý zasvätil celý 
svoj život výskumu jednej z najzhubnejších 
civilizačných chorôb súčasnosti a právom sa 
označuje za zakladateľa klinickej onkológie 
u nás. 

Narodil sa 18. marca 1893 v Skalici. Gymna
ziálne štúdia ukončil r. 1912 vo svojom rodisku 
a v šk. r. 1913/1914 sa zapísal na lekársku fa
kultu budapeštianskej univerzity. Hneď po rigo
róznych skúškach z teoretických predmetov 
musel r. 1915 nastúpiť na vojenskú službu 
a v štúdiách pokračoval až po skončení vojny 
na Lekárskej fakulte KU v Prahe. Po vzniku 
L F  UK v Bratislave s a  rozhodol pre štúdium na 
tejto novozaloženej univerzite a tu aj 11. de
cembra 1920 získal doktorát. Roku 1921 na
stúpil na internú kliniku k prof. Hynkovi ako kli
nický asistent. Spočiatku sa venoval otázkam 
interných chorôb a rtg diagnostike, neskôr 
i problematike rádiologickej liečby. V Štátnej 
nemocnici existoval len jediný rôntgenologický 
prístroj, z toho dôvodu konziliárne vyšetroval 
aj pacientov z ostatných kliník. Aby zvýšil 
a prehĺbil svoju odbornú a vedeckú kvalifikáciu 
absolvoval študijné pobyty v Anglicku, Belgic
ku, Holandsku, zamerané na štúdium a použi
tie rádia. Ďalšie krátkodobé pobyty nasledovali 
v Berlíne a Prahe. Zoznámenie sa so špičko
vými rádiologickými centrami v Európe malo 
preňho nesmierny význam a dosah neskôr, pri 
zakladaní a budovaní rádiologického pracovis
ka doma. 

Od r. 1923 začal publikovať v odborných ča
sopisoch príspevky so zameraním na rôntge-
novú diagnostiku chorôb hrudníka, dutiny bruš
nej, neskôr na fyziológiu a patológiu žlčníka. 
Po habilitácii r. 1928 sa začal tiež špecializovať 
na využívanie rádio- a rôntgenoterapie pri ma-
lígnych nádoroch kože a gynekologickej rako

viny. Od letného semestra prednášal kapito
ly z rôntgenovej diagnostiky dutiny hrudnej 
a brušnej, od r. 1932 aj rádiológiu. 

Napriek veľkým prekážkam sa mu podarilo 
r. 1929 založiť samostatné klinické lôžkové od
delenie zamerané na liečbu malígnych nádo
rov z a  pomoci rôntgenového a rádiového žiare
nia. Výnosom Ministerstva školstva a národnej 
osvety r. 1931 bolo schválené ako prvá Rádio
logická klinika v republike a jej vedúcim sa stal 
dr. Ľ. Valach. Prevzatie tejto riadiacej funkcie 
znamenalo pracovať z a  mimoriadne ťažkých 
okolnosti. Uvedomujúc si potrebu a nutnosť 
odborne vzdelaného personálu pre novú začí
najúcu disciplínu, sám pripravoval nielen leká
rov, ale i ďalší zdravotnícky personál. Školil 
stredné zdravotnícke kádre a viedol súkromnú 
zdravotnícku školu pre kandidátky ošetrovateľ
ského rádu Sv. kríža v Bratislave, pre ktorú 
získal učiteľov docentov, asistentov z L F  
UK. 

V o  vedeckovýskumnej činnosti sa zameria
val na rádiologickú liečbu. Ocenením jeho prie
kopníckej práce bolo vymenovanie za mimo
riadneho profesora r. 1934. Ťažiskom jeho prá
ce bola každodenná práca s pacientami a pred
nášky na fakulte. Svoje odborné a organizačné 
schopnosti uplatňoval i mimo pracoviska ako 
predseda Slovenskej protirakovinovej spoloč
nosti. Popri tom sa podieľal na popularizačno-
vedeckej činnosti. Intenzívne sa zapojil do ce
loštátneho boja proti rakovine. Od r. 1934 bol 
jediným slovenským členom výboru Spolku pro 
skoumaní a potíraní zhoubných nádoru v Pra
he Dal podnet na štatistické podchytenie rako
viny, pričinil sa o zdokonalenie bioptickej diag
nostiky, zlepšenie hospitalizačnej starostlivosti 
a o účinnú protirakovinovú propagandu Vyso
ké ľudské hodnoty dr. Ľ. Valacha boli hlavným 
motívom, že  bol zvoleny z a  predsedu čestnej 

rady Lekárskej komory, v ktorej nešil et>cke 
problémy lekárov. Jeho úspešná vedeckový
skumná činnosť bola završená udelením nad-
nej profesúry 31. marca 1931 

Žiaľ. dlho sa netešil z uskutočnenia svojho ži
votného cieľa Maximálne pracovne vypätie 
nedostatočná ochrana pred radiačným žiare
ním viedli uňho k ťažkostiam, ktoré boli spôso
bené zhubným nádorom Desať dni po operac 
1 mája 1941 chorobe podľahol Zomrel na ná
sledky žiarenia, výskumu ktorého zasváW cely 
svoj život, presvedčený, že  X a gama luče 
sa stanu nádejou pre mnohých chorých pn za 
chrane toho najcennejšieho - ľudského života 

A.  Falisova 
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PRVÝ KROK K UŽŠEJ SPOLUPRÁCI FTVŠ UK S TELOVÝCHOVNÝM HNUTÍM 

Fakulta telesnej výchovy  a športu Univerzity Komenského vychováva v súčas
nosti telovýchovných pedagógov pre školy - učiteľov telesnej výchovy  s d r u h ý m  
aprobačným predmetom, ako aj pedagógov-trénerov, špecialistov pre jednotlivé 
športy, vrátane športu pre všetkých. Vedenie fakulty považuje za nevyhnutné nad
viazať užšie, obojstranne prospešné, kontakty s telovýchovným hnutím. 

Poznanie potrieb súčasnej telovýchovnej 
praxe, dostatok informácií o tom, a k o  s a  absol
venti fakulty uplatňujú v praxi, čo podmieňuje 
ich úspešnosť, považuje vedenie fakulty z a  ne
vyhnutné pre ďalšie skvalitňovanie vysokoškol
ského štúdia telovýchovných pedagógov. 

F T V Š  U K  urobila v tomto smere prvý krok. 
V ď a k a  porozumeniu predsedu Slovenského 
združenia telesnej kultúry (SZTK)  v Bratislave 
Ing. S.  Gašpar íka  podpísala dohodu obidvoch 
inštitúcií o vzájomnej  spolupráci a pomoci, kto
rá j e  výhodná pre obidve strany. 
strany. 

Dohoda s a  dotýka troch oblastí:  
V oblasti výchovno-vzdelávacej práce vyplý

va jú  pre fakultu nasledujúce úlohy: 
- pripravovať pre hnutie pedagógov s najvyš

š í m  telovýchovným vzdelan ím - diplomova
ných trénerov, 

- lektorsky s a  podieľať n a  školení a doškoľo
v a n í  telovýchovných pracovníkov, organizo
vaných športovými, telovýchovnými a turis
tickými zväzmi,  

- využ ívať  popredných odborníkov z telový
chovného hnutia a k o  externých učiteľov, naj
m ä  pre výučbu špecializácie. 
Úlohy pre S Z T K :  

- S Z T K  umožní  absolvovať študentom fakulty 
trénersko-metodickú prax n a  svojich praco
viskách, 

- S Z T K  umožní  učiteľom a študentom F T V Š  
U K  účasť n a  trénerských konferenciách 
a odborných seminároch. 
V oblasti vedy  a výskumu: 

- F T V Š  U K  poskytne svoje kapacity na rieše
nie vedeckovýskumných úloh n a  základe 
konkrétnych požiadaviek S Z T K ,  združených 
asociácií a z v ä z o v  (napr výber do útvarov 
talentovanej mládeže a pod ). 

- F T V Š  U K  a S Z T K  budú spolupracovať v ob
lasti edičnej činnosti. 

V y u ž í v a ť  výsledky vedeckého výskumu, po
znatky z diplomových, kandidátskych a doktor
ských prác. 

V oblasti materiálneho zabezpečenia: 
- S Z T K  podľa možnosti  poskytne pri riešení 

výskumných úloh dopravu pre pracovníkov 
a materiál, priestory a zariadenia pre kurzo
v ú  výučbu, ako aj  trénersko-metodickú prax 
poslucháčov fakulty. 

- koordinovať činnosť informačného systému 
a spoločne h o  zdokonaľovať využ i t ím výpoč
tovej  techniky a spolupracovať pri tvorbe da
tabanky z oblasti telesnej kultúry, 

- spoločne využ ívať  diagnostickú a audiovi
zuálnu techniku pre potreby vedeckého skú
mania, a k o  aj  vedecko-technického servisu 

Vedenie fakulty predpokladá, ž e  na základe 
tejto dohody dôjde v najbližšej budúcnosti po
stupne k uzatváraniu dohôd medzi  jednotlivými 
katedrami fakulty a príslušnými športovými 
zväzmi,  ktoré by mali  byť ešte konkréfne|šie. 
orientované priamo na potreby praxe Ver íme,  
ž e  prispejú nielen k skvalitneniu štúdia, ale a| 
telovýchovnej praxe 

Doc.  P h D r .  J a r o m i r  Š i m o n e k  C S c  

Formovanie nového systému prípravy telovýchovných pracovníkov 
Podobne a k o  s a  uskutočnila reforma štúdia n a  vysokých ško

lách, nové podmienky v spoločnosti vyžadujú  nový systém aj  
v príprave telovýchovných pracovníkov. Doteraz bola táto oblast 
zabezpečovaná absolventmi F T V Š  U K  n a  jednoodborovom štú
diu (diplomovaní tréneri), ktorí s ú  nositelia najvyššieho telovýchov
ného vzdelania. Popritom Telovýchovná škola S Ú V  Č S Z T V  (ne
skôr SZTK),  v spolupráci s našou fakultou zabezpečovala školenia 
trénerov nižších kategórií. Telovýchovná škola (TŠ) zabezpečova
la organizáciu, ubytovanie, stravu, refundáciu miezd účastníkov 
a podieľala s a  svojimi učiteľmi aj  n a  odbornej časti školení.  Túto 
druhú (odbornú) časť však  v prevažnej  väčšine zabezpečoval i  uči
telia našej  fakulty. Bolo pochopiteľné, ž e  po štrukturálnej reorgani
zácii  T Š  novovzniknutým S Z T K ,  fakulta bola pripravená prevziať 
n a  seba prípravu T V  kádrov (s výnimkov najnižších kvalifikácií, kto
ré mali zostať v pôsobnosti jednotlivých športových zväzov).  Tento 
z á m e r  však  narazil n a  odpor niektorých športových z v ä z o v ,  ktoré 
to cítili ako diktát a požadovali,  aby si s a m e  vychovával i  trénerov 
v o  svojej  pôsobnosti. Podobný postoj zaujal i  a j  pracovníci  T Š ,  ktorá 
m á  slúžiť (podľa predstáv V V  S Z T K )  a k o  servisné stredisko pre 
potreby športových zväzov.  

Vychádzajúc z tejto reality, n a  fakulte s m e  vytvorili komisiu (pp. 
E.  Laczo, J. Koštial, J.  Filc, A .  Lednický) n a  vytvorenie koncepcie 
prípravy telovýchovných pracovníkov. Návrh tejto komisie bol 
prednesený n a  zasadnutí  športových z v ä z o v  a bol odoslaný aj 
na M Š M Š  S R .  Ministerstvo n a  jeho základe vypracovalo „návrh 
smernice o podmienkach na prípravu a výkon špecializovaných 
činností v oblasti T K " .  P o  ďa lšom kole rokovaní zástupcov F T V Š  
U K ,  T Š  a športových z v ä z o v  s a  začala  formovať záverečná verzia 
systému prípravy T V  pracovníkov. Je j  základom j e  ustanovenie, 
ž e  takúto prípravu m ô ž u  vykonávať nielen štátne inštitúcie ( F T V Š  
UK,  Pedagogické fakulty), a le aj  rôzne športové, telovýchovné, tu
ristické organizácie a taktiež jednotlivci, ktorí budú spĺňať podmien
ky stanovené MŠMŠ.  V ý z n a m n é  j e  ustanovenie (podľa zákona 
S N R  o T K ) ,  ž e  fakulty ( F T V Š  U K  a P F )  s ú  garantami odbornosti 
T o  znamená,  ž e  s a  vylúči možnosť „šafárenia" s udeľovaním tre-

nérskei kvalifikácie Ďalšou významnou zmenou \e odbúranie dlho
dobých školeni (krátkodobé s u  podmienkou n a  z ískanie 3 a 2 lne 
dy) a d á v a  s a  v iac priestoru úspešnosti irénerskei praxe (podfa kr 
térií zväzov) ,  na samoštúdium, n a  publikačnú činnosť uchádzača 
o 1. trénerskú (cvičiteľskú) triedu. D o  tohto systému s ú  zapracova
n í  aj  absolventi našej  fakulty a pedagogických fakult: 
- bakalári dvojodborového štúdia s o  zvo leným športom z ískajú  

3.  trénerskú triedu, resp. 3.  cvičiteľskú triedu: 
- bakalárom jednoodborového štúdia s o  špecializáciou bude pri

z n a n á  2. trieda; 
- 2. trieda bude priznaná aj  magistrom dvojodborového štúdia 

s o  zvo leným športom; 
- magistrom jednoodborového štúdia j e  priznávaná najvyššia kva

lifikácia - diplomovaný tréner (cvičiteľ). 
Dôležitým momentom, ktorý s i  musia uvedomiť všetci nositelia 

kvalifikačných tried j e  to, ž e  odpadáva zadelenie ľudí  d o  koloniek -
športový klub nebude v iazaný žiadnymi predpismi,-koho m ô ž e  
a nesmie angažovať. T o  znamená,  ž e  m ô ž e  dať prednosť trénero
v i  2. triedy pred diplomovaným trénerom, ak tento bude šikovne] 
š i ,  úspešnejší.  Z í s k a n á  kvalifikácia j e  len predpokladom n a  vyko
návanie trénerskej práce. A k o  úspešne, n a  akej  úrovni, o tom už 
rozhoduje s á m  tréner svojou zanietenosťou, samoštúdiom a preno
s o m  z ískaných poznatkov d o  praxe. 

V návrhu s a  počíta s o  z a v e d e n í m  povinného absolvovania krát
kodobého kurzu, resp. v y k o n a n í m  skúšky n a  obnovenie u ž  získa
nej licencie. Doteraz platné trénerské kvalifikácie s ú  ponechané na 
rozhodnutie jednotlivých športových z v ä z o v  - buď automaticky 
uzná v minulosti z í s k a n ú  triedu, alebo si môže dať uchádzačovi  
doložiť doterajšiu trénerskú prácu, a tak s a  zbaviť „papierových' 
trénerov. 

Návrh bol prerokovaný na spoločnom stretnutí zástupcov MŠMŠ, 
pedagogických fakúlt a F T V Š  U K  V návrhu s a  samozrejme ne 
zabúda ani  n a  prípravu rozhodcov, regeneračných pracovníkov 
a iných špecialistov 

Anton Lednický 
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