
Dňa 20. decembra 1991 sa konalo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Univerzity Komenského, rozšíre
né o vedecké rady fakúlt UK, na ktorom bol udelený čestný doktorát filozofických vied pánovi Alexandrovi 
Dubčekovi, predsedovi Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej federatívnej republiky. 

Predseda Federálneho zhromaždenia ČSFR 
ALEXANDER DUBČEK - čestným doktorom UK 
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Z a s a d n u t i e  otvoril  a viedol  prvý prorektor U K  prof. RNDr. P a v o l  Hrnčiar,  DrSc. 
Na a k a d e m i c k e j  pôde m e n o m  u č i t e ľ o v  a ostatných p r a c o v n í k o v  i m e n o m  štu
dentov privítal  č e s t n é h o  doktoranda a v ý z n a m n ý c h  hostí: Františka Miklošku, 
predsedu SNR, J á n a  Čarnogurského,  predsedu v l á d y  SR, č l e n o v  v l á d y  SR, pred
s t a v i t e ľ o v  federálnych orgánov, konzulárny zbor a rektorov z a h r a n i č n ý c h  a na
š i c h  v y s o k ý c h  škôl.  

Slávnostný prejav, ktorý prinašame v plnom znení, predniesol rektor UK prof. MUDr. Juraj 
Švec. DrSc. 

Vaše Magnificencie, Vaše Spektability, 
Vaše Honorability, 
Vážená Vedecká rada Univerzity 
Komenského, 
Vážení a ctení hostia, dámy a páni, kolegyne 
a kolegovia. 

Dnes sa schádzame v sviatočnej atmosfére 
predvianočných dní, dní pokoja a lásky, aby 
sme tu na akademickej pôde, v aule Univerzity 
Komenského ocenili dielo muža, ktorý v našich 
moderných dejinách zohrával a naďalej zohrá
va významnú úlohu, nielen ako v celom svete 
uznávaný štátnik a politik, ale predovšetkým 
ako človek hlbokého humánneho cítenia, ktorý 
pohol koleso dejín našich národov v dobách 
najťažších na ceste k slobode a demokracii. 

v súlade s dávnymi tradíciami našej staro
slávnej Alma mater, založenými na princípoch 
humanizmu a pokroku, občianskej a akademic
kej slobody, národnej spolupatričnosti a úcty 
k ľudským hodnotám, udeľuje Univerzita Ko
menského čestný titul „doktor honoris causa' 
osobnostiam, ktoré sa významnou mierou po
dieľajú na rozvoji poznania, vzdelanosti a kultú
ry demokracie a všeľudských hodnôt 

Demokracia - táto najracionálnejšia samo
správna forma spoločnosti ľudí moderného 
sveta je  hlboko zakorenená v predvojnovej his
tórií našich národov. Tak ako sa ťažko rodila 
z rozpadajúcej sa monarchie, tak ťažko zanika-
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la nástupom komunizmu v 1948 roku. Prena
sledovanie demokraticky zmýšľajúcich ľudí, 
najmä z radov inteligencie, hľadanie buržoáz
neho nacionalizmu všade tam, kde bolo potreb
né zasiahnuť, to bola súčasť systematického 
plánu politicky a duchovne spretrhať všetky 
kontakty s minulosťou, s duchom národa a jeho 
kultúrnymi tradíciami, a tento „brain washing" 
využiť pre účinnejšiu implantáciu totalitnej 
diktatúry. História istotne podrobne zhodnotí 
úlohu pána Alexandra Dubčeka v rokoch obro
dy, keď zápas s Novotného centralistickým 
a byrokratickým režimom stmeľoval k odporu 
všetky vrstvy spoločnosti a ktorý nakoniec vy
ústil do pádu Novotného diktatúry a do Praž
skej jari roku 1968, v ktorej hral pán Alexander 
Dubček rozhodujúcu úlohu. 

Pozrime sa na toto obdobie očami súčasné
ho univerzitného života: 

Dnešný porevolučný vývoj nášho vysokého 
školstva sa nesie v duchu nastupujúcich aka
demických slobôd, ktoré nám zaručuje Zákon 
0 vysokých školách, akademická sloboda, po
stavená na slobode vedeckého bádania a po
znávania, na slobode vyučovať a byť vyučova
ný v pravde, slobode slova a písma, v slobode 
prejavu a pohybu, nesmelo nazrela do príbyt
kov akademickej komunity pred dvadsiatimi 
rokmi práve vďaka dubčekovskému humaniz
mu. Ruka v ruke s politickým uvoľnením v polo
vici šesťdesiatych rokov sa začal liberalizovat 
1 život akademický. Skončilo sa obdobie, keď 
sa najvýznamnejšie osobnosti našich vysokých 
škôl a vedeckých inštitúcií so sklonenými hla
vami podrobovali politickým previerkam, keď 
centrálny riadiaci systém určoval formu a ob
sah výučby v duchu reálneho socializmu. Po
stupne sa uvoľňovala reštriktívna politika za
hraničných stykov, pričom v rokoch 1967-69 
vycestovalo do západných krajín viac našich 
učiteľov a vedcov ako za celé predchádzajúce 
povojnové obdobie. Stagnácia a diktatúra pred
chádzala obrodným procesom s prvkami klí-
čiacej demokracie. Tento sľubne sa vyvíjajúci 
obrodný proces, započatý nástupom Alexandra 
Dubčeka na politickú scénu mal iba osemme-
sačné trvanie: Vojenská intervencia v auguste 
1968-mom roku a následný proces „normalizá
cie" na plných 21 rokov zadusila rodiacu sa de
mokraciu. Alexander Dubček - sám vojak v poli 
proti militantnej a politickej presile - v mene hu
manizmu, práva a spravodlivosti vyzýva národ 
ku gándiovskej pasívnej rezistencii, proti ne
smiernej presile vojenskej a politickej moci, aby 
sám, odvrhnutý na okraj spoločnosti a per
zekvovaný mocenským politickým policajným 
aparátom, sa v revolučnom roku 1989 postavil 
na čelo demokratizačného procesu ako pred
seda Federálneho zhromaždenia Českej a Slo
venskej federatívnej republiky. 

Je iste náhodou, ale aj symbolickým faktom, 
že Alexander Dubček sa narodil v Uhrovci v do
me, kde uzrel svetlo sveta veľký syn slovenské
ho národa - Ľudovít Štúr. Je iste ťažké porov
návať obe tieto osobnosti v našich národných 
dejinách, žijúce a pôsobiace v iných spoločen
ských a politických podmienkach a ktoré delí 
od seba celé jedno storočie. Je však náhodou 
i to, že obaja muži zasvätili svoj život boju 
za národnú slobodu a spravodlivosť vo svete? 

Známy atómový fyzik Werner Heisenberg vo 
svojej knihe „Der Teil und das Ganze, Gesprä
che im Umkreis der Atomphysik" v kapitole Das 
Handeln des Eineinen in der politischen Kata
strophe" uvažuje: „Jednotlivec sám často ne
môže zastaviť politickú katastrofu, a predsa sa 
celou svojou osobnosťou snaží zastaviť obrov
skú ľudskú masu na mýlnej ceste. Rozhodnutie 

k takémuto kroku je v každom z nás, ale jeho 
realizácia je doménou veľkých ľudí". 

V čase normalizácie, keď spomienka na pá
na Alexandra Dubčeka mala byť vymazaná zo 
všetkých učebnic a encyklopédií, ako aj z pove
domia našich ľudí, mnohé slobodné krajiny zá
padného sveta ocenili jeho neohrozený postoj 
a hlboký humanizmus. V období rokov 1988 až 
1991 dostal pán Alexander Dubček 6 titulov 
doctor honoris causa na univerzitách v Bologni, 
Madride, Washingtone, Minnesote, Brusseli 
a Dubline, ako aj celý rad medzinárodných 
cien, radov a medailí. Pán Alexander Dubček 
má vo svete veľkú autoritu a morálny kredit. 
Univerzita Komenského,ako najstaršia existu
júca univerzita na Slovensku, si pokladá za 
česť, že môže vo svojej akademickej obci priví
tať človeka, ktorý celý svoj život venoval svoj
mu národu, demokracii, humanizmu a všeľud
ským hodnotám. 

Po slávnostnom prejave rektora UK 
dekan Filozofickej fakulty U K  doc. 
PhDr. Ivan Slimák, CSc., oboznámil prí
tomných s o  životom, dielom a kona
n í m  Alexandra Dubčeka. 

Alexander Dubček sa narodil 27 novembra 
1921 v Uhrovci. Jeho detstvo a rannú mladosť 
výrazne poznačili okolnosti predstavujúce trva
lý zdroj sociálneho cítenia. Na rodičov, ktorí sa 
do Československa vrátili zo Spojených štátov 
severoamerických krátko pred narodením sy
na. doľahli ťažké pomery na Slovensku Boli so
cialisti a v nádeji na lepší život odišli roku 1925 
do Sovietskeho zväzu, kde rodina žila až do 
svojho návratu v roku 1938 

Syn Alexander sa vyučil za strojného zámoč
níka. Túžba po sociálnej spravodlivosti, slobo
de a rovností ho v roku 1939 priviedla do Komu
nistickej strany Slovenska. Vedený svojím pre
svedčením sa v období fašizmu zúčastňoval 
ilegálnej činnosti a so zbraňou v ruke Sloven
ského národného povstania. Bol dvakrát rane
ný a v bojoch stratil brata. 

Po roku 1945 sa základným priestorom život
nej aktivity Alexandra Dubčeka stal verejno-
-politický život. Pracoval v rozličných funkciách 
- od tajomníka okresného výboru až po tajom
níka Ústredného výboru KSC. V rokoch 1955 
až 1958 študoval na Vysokej škole politickej pri 
ÚV KSSZ v Moskve. V rokoch 1951-1955 
a 1960-1970 bol poslancom Národného zhro
maždenia, v rokoch 1964-1970 poslancom 
Slovenskej národnej rady. 

Hybným motívom poznávania spoločen
ských procesov a v pôsobení na ne bolo úsilie 
Alexandra Dubčeka premeniť na skutočnosť 
myšlienkový komplex, ktorý sa postupne vyví
jal v dejinách ľudstva na program pod názvom 
socializmus. No bezprostredný dotyk so spolo
čenskou praxou ho čoraz väčšmi presvedčo
val, že nedochádza len k napätiu medzi ideá
lom a skutočnosťou, medzi slovom a činom, že 
príčiny, ktoré tragicky poznamenali tvoriaci sa 
systém u nás i v zahraničí majú oveľa hlbšie 
korene. Formulácia „socializmus s ľudskou 
tvárou", symbol Pražskej jari roku 1968, pred
stavovala viacej ako politické heslo. Jej filozo
fický zmysel znamenal základné prevrstveníe 
panujúcich hodnôt, presun k dominante vše
ľudskej, čo ohrozilo základy vládnúcich komu
nistických diktatúr. Odpovedali vojenským vpá
dom piatich krajín Varšavskej zmluvy 21. au
gusta 1968, ktorý znamenal dlhoročnú okupá
ciu Československa Sovietskou armádou, pre
rušenie sľubných krokov smerom k demokrati
zácii spoločností. Alexander Dubček, spolu 

s ďalšími predstaviteľmi násilne odvlečený do 
Moskvy, na postupné rokovania pod hrubým 
nátlakom prevzal na seba bremeno rozhodnutí, 
ktoré všestranne a spravodlivo môžu posúdiť 
len dejiny. Jeho úsilie zotrvať na reformátor
ských pozíciách sa nestretlo s úspechom, ba 
možno ho bolo pokladať za ilúziu, no napriek 
tomu sa stalo potvrdením Dubčekovho demok
ratického a humánneho zmýšľania, jeho zmy
slu pre čestnosť, tých vlastností, predložených 
sebapoznávaním i katarziou, ktoré ho postavili 
do čela Pražskej jari, do radov odporcov totalit
ného systému. 

Postupné odstraňovanie Alexandra Dubčeka 
z politického a verejného života malo svoj cieľ 
- postarať sa, aby neodišiel iba z verejného ži
vota, ale aj z vlasti. Zámer sa nepodaril Ale
xander Dubček sa z vlastného rozhodnutia vrá
til do vlasti ako syn svojho národa, ktorý s nim 
ostáva v dobrom i zlom Začal pracovať ako 
mechanizátor a neskôr ako strojný zámočník 
Západoslovenských lesných závodov 

Vládnúca moc si bola vedomá Dubčekovej 
autority doma i v zahraničí a postarala sa o je
ho úplnú izoláciu Na program sa dostali repre
sie, kampane aj proti rodine, ktoré zosilneli po 
roku 1975, po liste Alexandra Dubčeka a jeho 
protestoch adresovaných Federálnemu zhro
maždeniu a Slovenskej narodnei rade ako vy
raz odporu proti totalitnému systému a jeho 
represiám Podpora, ktorú Alexandrovi Dubče 
kovi otvorene vyslovovali vplyvne politické 
osobnosti z celého sveta, bola ďalším dôvo
dom na zostrenie prenasledovania, na preru-
šovanie kontaktov s ľuďmi, prenasledovanými 
Štátnou bezpečnosťou za každý takýto pokus 

Až v roku 1988 - pod silným medzinárodným 
tlakom - mohol Alexander Dubček prevziať 
čestný doktorát udelený univerzitou v Bologni 
No ešte 17 novembra 1969. cestou na demon 
štráciu študentov, bol zatknuty. Po prepustení 
sa vrátil do aktívneho verejného života a svojím 
postojom prispel k demokratickému priebehu 
udalostí. 

V decembri 1989 zvolili Alexandra Dubčeka 
za predsedu Federálneho zhromaždenia 
a po prvých slobodných voľbách sa ako zvole
ný poslanec do tejto funkcie vrátil, aby právom 
stál na čele najvyššej zákonodárnej inštitúcie, 
ktorá má rozhodujúci podiel na transformácii 
nášho politického, hospodárskeho a kultúrneho 
života do podoby demokratického, právneho 
štátu, zaručujúceho ľudské práva a slobody 

Celoživotné dielo Alexandra Dubčeka, pre
dovšetkým úsilie o humanizáciu spoločnosti, 
vyvierajúce aj z jeho osobných vlastností, na
šlo uznanie na domácej pôde i v zahraničí, 
okrem iného udelením čestných doktorátov 
univerzít v Bologni, Madride, Washingtone 
a Dubline, početných čestných ocenení medzi
národného charakteru. 

Alexander Dubček sa ako významný štátnik 
a verejný činiteľ hlboko zapísal do dejín nášho 
národa a štátu Jeho celoživotná činnosť vyvie
rajúca z úsilia vytvárať spravodlivejší svet, za
ložená na humanitných a demokratických zá
sadách jeho filozifickej a sociálnej orientácie, 
poznačenej schopnosťou sebapoznania a ka
tarzie, zákonite viedla k odporu proti neprávosti 
a totalite Dielo, ktorým si Alexander Dubček 
získal uznanie na domácei pôde i v zahraničí, 
neznamenalo zvýšenie len jeho osobnej autori
ty Znásobovalo dôveru vo vzťahu k tým silám 
v našom štáte, čo neohrozene bránili všeľud
ské hodnoty a dnes hľadajú pre ne čo najplnšie 
uplatnenie v politickom, hospodárskom, kultúr
nom a mravnom živote 

Uvedené skutočnosti svedčia o tom, že Ale
xander Dubček sa výnimočným spôsobom za 
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slúžil o prechod nášho štátu a jeho národov 
na pozície humanizmu a demokracie a tým aj 
0 prehlbovanie kultúry a vzdelanosti u nás. 

Na tomto základe Vedecká rada Filozofickej 
fakulty Univerzity Komenského schválila návrh, 
aby bola Alexandrovi Dubčekovi udelená ve
decká hodnosť doktora filozofických vied, ho
noris causa. Uvedený návrh predložila na 
schválenie Vedeckej rade Univerzity Komen
ského. 

Univerzita Komenského sí považuje za  česť 
udeliť pánovi Alexandrovi Dubčekovi čestnú 
vedeckú hodnosť 

doktora filozofických vied. 

Po zhodnotení osobnosti Alexandra 
Dubčeka požiadal dekan Filozofickej 
fakulty UK doc. PhDr. I. Slimák, CSc., 
rektora U K  o súhlas k udeleniu vedec
k e j  hodnosti doktora filozofických vied 
honoris causa. Po vyslovení rektorské
ho súhlasu prevzal Alexander Dubček 
z rúk promótora doc. PhDr. Jána Tara-
bu, CSc., diplom a medailu za  zvukov 
slávnostných fanfár. 

K slávnostnému zhromaždeniu sa 
prihovoril čestný doktor Univerzity Ko
menského Alexander Dubček, predse
da Federálneho zhromaždenia ČSFR. 

Vaša Magnificencia pán rektor, 
vážení páni dekani fakúlt a akademickí 
hodnostári, 
profesori a študenti Univerzity Komenského, 
vážení hostia, milí priatelia, 
predovšetkým mi dovoľte, aby som sa úprim

ne a s láskou poďakoval akademickému sená
tu za poctu, ktorej sa mi dostalo na pôde brati
slavskej Univerzity Komenského, za Vaše slo
vá uznania a ocenenia mojej práce, i za celý 
tento slávnostný akt 

Nemusím osobitne zdôrazňovať, ako si vá
žim a ako ma teší skutočnosť, že k poctám, kto
rých sa mi dostalo v zahraničí, môžem prevziať 
uznanie od univerzity, pôsobiacej uprostred 
môjho vlastného národa a v hlavnom meste 
Slovenska - Bratislave. 

Univerzita Komenského má už svoju tradí
ciu, ktorá sa teší veľkému uznaniu doma 
1 vo svete. Vo svojom názve má slávne meno 

vzdelanca, myslitel a európskeho i svetového 
významu, učiteľa mnohých národov, zosobňu
júceho zároveň blízku a dávnu vzájomnosť 
oboch našich národov - českého a slovenské
ho, aj národností oddávna žijúcich v tomto 
priestore 

Samotný vznik univerzity roku 1919 je úzko 
spätý so vznikom prvej Československej re
publiky, s ktorou - ako jej vrstovníčka - preží
vala i prežíva mnohé pohnuté udalosti a chvíle, 
dobré, i ťažké časy najnovšiej našej histórie. 
Avšak už predtým mala naša univerzita na čo 
nadväzovať. Mohla sa oprieť, oživovať i rozvíjať 
tradíciu Academie Istropolitany z 15. storočia, 
na ktorej pôsobili viacerí známi humanistickí 
učenci, zveľaďovať i rozvíjať výdobytky Trnav
skej i Košickej univerzity, Prešovského kolégia 
i viacerých popredných stredných a vyšších 
škôl a lýceí. Nadväzovať na poznatky osvieten-
ských aj iných učených spoločností, spomedzi 

ktorých zohralo vynikajúcu obrodeneckú úlohu 
najmä bernolákovské Slovenské učené tovariš
stvo a neskôr neopakovateľná štúrovská druži
na Nezanedbatelne bok) tiež študium a pôso
benie mnohých našich osobností na Karlove 
univerzite v Prahe, na univerzitách v Nemecku. 
Taliansku, Poľsku a v iných krajinách To všet
ko rozmnožovalo a napájalo našu vzdělanost 
ktorú nám prichodí aj v terajších podmienkach 
zveľaďovať 

Keď som sa pred tromi týždňami na Brati
slavskom hrade zamýšľal nad svojou životnou 
cestou, nemohol som nemyslieť na osudy rod
ného Slovenska. Nemohol som nevidieť pre
vratné zmeny a nebývalý rozmach, ktorého do
siahlo po tom, keď po dlhé storočia bolo vysta
vené politickému a národnému útlaku, asimi-
lačným tlakom a hospodárskemu zaostávaniu. 
Dnes je Slovensko právom hrdé na vyspelé 
školstvo, mnoho vedeckých škôl. plejádu vyni
kajúcich vedcov, na svoju inteligenciu, vyspelé 
umenie a uznávaných umelcov, na technickú 
zdatnosť a tvorivé schopnosti technikov, inži
nierov. manažérov, robotníkov. Chce! by som 
vyjadriť svoju vďačnosť všetkým, ktorí k tomu 
pomohli. Chcel by som poďakovať blízkemu 
českému národu, ktorý nám preukazai neoce
niteľné služby a s ktorým sme spojili svoje osu
dy, aj keď sa to neobišlo bez deformácii 

Slovenský národ sa dotvoril na modemy ná
rod so svojou vlastnou identitou, ktorú nemož
no opomenúť doma. v Európe a vo svete Svo
jím prínosom pnspieva k rozvoju a obohateniu 
európskej vedy a kultury Je snáď potrebný ep-
ši dôkaz o nesmiernej vnutornei sne siovenske-
ho naroda9 Nie je toto dostačujucsm svedec
tvom. že môj. náš národ má svoje opodstatne
nie a miesto medzi vyspelymi európskym r>a-
rodmi? Hovorím tieto slová s hrdosťou a e bez 
povyšovania Bez zveličovania som hrdy na 
našich predkov i svoju národnú příslušnost 
rešpektujúc to isté u národov mych. Miesto kaž
dého národa nie je dane tym ako vid sarr se
ba. ale jeho prínosom k všeľudskému pokroku 
slobode, humanizmu a spravodlivosti 

Mnohokrát som premýšľal o u'ohe mnohých 
národov v súčasnej dobe veľkých rustonckych 
premien V čase pohybu mohutných spoiočen 
skych síl politických vplyvov hospodarskycfi 
tlakov a sociálnych dopadov ktoré sa dotykajú 
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stámiliónov ľudí a všetkých kontinentov, nevi
dím základné poslanie v uprednostňovaní ná
rodnej výlučnosti alebo občianskej pospolitosti. 
Ide o ich funkčnú syntézu Náš národ sa práve 
svojou identitou tak prejavoval. Práve preto sa 
k nej ani tak neprebojúval - i keď aj to bolo na 
našej ceste, ale hádam sa k nej viac pretrpel. 

V čase obrovského technického pokroku, 
skrátenia vzdialeností a zrýchlenia času nie 
je hlavným to, čo ľudí od seba odlišuje, ale to, 
čo ich zjednocuje a spája To hlavné spojivko 
je práve v tom, že sme, či máme byt' ľudia, ktorí 
majú ten dar, že vedia myslieť. Preto v súčas
nom našom demokratickom povznesení rád 
používam prirovnanie: aby terajšie hranice ná
rody, štáty, ľudí nerozdeľovali, ale spájali. Po
trebujeme nachádzať zmysel národnej existen
cie a poslania v spolupráci a v mierovom spolu
nažívaní národov a národností súčasnej de
mokratickej Európy, k obrazu ktorej spejeme, 
a nie o sedemdesiat rokov naspäť. Takto sa po
zerám aj na naše spolunažívanie s českým ná
rodom v spoločnom štáte. Nevidím v ňom pre
kážku pre naplnenie slovenských národných 
záujmov i českých záujmov, ak bude na obi
dvoch stranách politickej reprezentácie dosta
tok dobrej vôle, porozumenia a tolerancie. Vi
dím v ňom zdroj stability v našom rozjatrenom 
a neistom regióne, ktorý má ďalekosiahly pozi
tívny význam. Presviedčam sa o tom pri všet
kých zahraničných rokovaniach. V spoločnej 
štátnosti vidím i náš príspevok v snahe o spo
ločný európsky dom, aby sa Európa už nikdy 
nestala ohniskom vojnových požiarov. 

Som stúpencom mravného poňatia politiky. 
Mravnosť mi splýva s humanitou. Humanita, 
a nie násilie je mojim programom Tvorí os 
môjho života a práce. V čase Pražskej jari tieto 
hodnoty našli vo vtedajších limitujúcih pod
mienkach svoje vyjadrenie v obrodnom hnutí, 
ktorým sme sa snažili dať predovšetkým ľud
skú tvár. V koncentrovanej podobe v ňom bol 
obsiahnutý hlboký zmysel nášho úsilia o ľudský 
svet a jeho pokrok, odpor k potlačovaniu slobo
dy a práv človeka, spolupatričnosť so všeľud
skými snahami o povznesenie človeka. Tak to 
tiež pochopil celý svet a Pražská jar sa stala 
medzníkom v európskom vývoji. 

Ocení vtedajšie obrodné hnutie aj ten, kto si 
z dnešného časového odstupu uvedomí, čo 
vtedy znamenalo vyhlásiť slobodu slova a tla
če, náboženského vyznania, podnietiť ekono
mickú reformu a živnostenské súkromné podni
kanie, otvoriť hranice slobodnému cestovaniu 
a vyhlásiť nutnosť čerpania zo skúseností zá
padnej demokracie. Napokon aj nová reforma 
česko-slovenských vzťahov našla programové 
vyjadrenie vo federatívnom usporiadaní už 
v marci 1968, v ktorom sa mala na základe Ús
tavy Slrvenskej republiky rozvíjať aj slovenská 
štátnosť. Vojenské násilie zastavilo aj tento de
mokratický ústavný proces. Môj humanizmus 
a vedomie zodpovednosti riadili moje rozhodo
vanie i v osudnú noc 21. augusta 1968, kedy 
sme prijali známe stanovisko, odmietajúce vo
jenskú intervenciu odporujúcu medzinárodné
mu právu a súčasne neklásť ozbrojený odpor 
nesmiernej presile všetkého schopných útoční
kov. Nebola to obava o osobný osud, ani zba
belosť. O svojom živote či bytí som sa musel 
vopred rozhodnúť. Opačná úvaha by bola ne
prekonateľnou prekážkou v pokuse o obrodu 
spoločnosti. Rozhodnúť o živote či smrti tisícov 
ľudí je ďaleko ťažšie, pretože sa preberá všet
ka zodpovednosť za nenapraviteľné dôsledky. 

Vtedajšie rozhodnutie o „nenásilí", ako po
tvrdil ďalší vývoj, nebolo výzvou neodporovať 
zlu, nebolo pasívnym, ale vysoko aktívnym či
nom, ktorého význam uznal celý svet. Zname
nal viesť zápas nevojenskými prostriedkami 
mravnou prevahou a obhajobou poznanej 

pravdy, ktoré sa ukázali silnejšími než tanky 
a delá. 

Jeseň 1989 vydala o tom svoje svedectvo. 
Naše víťazstvo mohlo byť iba morálne. To ne
bol omyl. To bol vedomý čin, i keď dnes neodô
vodnene sa neraz neprijíma vtedajšia filozofia 
aktívneho ústupu takej nadmernej vojenskej 
presile, ktorá čakala práve na iný náš krok. Prá
ve preto som sa v Bologni oprel o výrok básnika 
a filozofa Františka s Assisi, ktorý povedal: „Bo
že, daj mi dosť pokory znášať veci, ktoré meniť 
môžem, daj mi dosť odvahy meniť veci, ktoré 
meniť nemôžem a daj mi dosť rozumu rozlíšiť 
medzi tými dvoma druhmi vecí". 

Poslaním všetkých národov, a malých 
zvlášť, je byť nositeľmi mieru. Tradície humani
ty sú hlboko uložené v povedomí obidvoch na
šich národov, V našich dejinách nie sú výboje. 
Ak sme museli pozdvihnúť zbraň, tak preto, že 
sme k tomu boli donútení. Poslanie nášho ná
roda vidím v oddanosti slobode a poznanej 
pravde, v pokojnom usilovaní sa o duchovné 
a hmotné povznesenie seba a celého ľudstva 
v priateľstve so všetkými národmi a krajinami, 
ktoré vyznávajú hodnoty slobody a demokra
cie, naše priateľstvo prijímajú a opätuju 

Milí priatelia, k môjmu rozmýšľaniu ma viedli 
dva dôvody, ktoré spolu súvisia 

Prvým dôvodom je: veľká pocta, ktorei sa mi 
dostáva udelením doktorátu filozofie Komen
ského univerzity v Bratislave 

Druhým dôvodom je: zamyslenie sa nad ži
votom a dielom veľkého vzdelanca a humanis
tu, ktorého meno nesie Vaša univerzita Člove
ka vzácneho a pre svoje presvedčenie štvané
ho, ktorý napriek tragickej osobnej skúsenosti 
alebo možno práve kvôli nej, nikdy nestratil zo 
zreteľa svojho záujmu človeka neprestával vy
zývať k náprave vecí ľudských, k všeobecne-
mu pokoju a mieru. Ján Amos Komenský veril 
že pride čas, keď národy rozkuiu meče na rad
lice a oštepy na kosáky a nepozdvihne sa ná
rod proti národu. Možno sa bude zdať trúfalos
ťou, ak poviem, že si myslím, že ten čas na
stáva. 

Naša civilizácia dosiahla stupeň, keď je 
ohrozená sama sebou. Možnosť jadrového zni
čenia, aktuálne hrozby ekologických katastrof 
vedú národy a ich predstaviteľov k stále väčšie
mu poznaniu, že nesmierny pokrok vedy 

a techniky by mohol byť i hrobom, ak nebude 
podriadený mravnej zodpovednosti a mierovej 
spolupráci všetkých. Je v záujme našej planéty 
postupovať v čo najužšej jednote a pospolitosti 
Vtedy sa stane naša civilizácia blahodárnou, 
ak povedie k uchovaniu najvyšších ľudských 
hodnôt akými sú sloboda, humanita, solidarita, 
mravnosť, mierové správanie, úcta človeka 
k človeku, národa k národu 

Vážený pán rektor, 
vážená vedecká rada, 
vážené zhromaždenie! 

V marci oslávi bratislavská univerzita, naše 
národy a celý vzdelanv svet štyristó výročie na
rodenia Jana Ámosa Komenského Dovoľte mi. 
aby som ukončil svoje zamyslenie parafrazou 
jeho slov: Mladi, ktorým nebude chýbať čas ani 
nadanie, budu môcť pokračovať pod vašim 
múdrym vedením - filozofovia, politici, teológo
via. 

Jedni začínajú, druhí pokračuju. Slovensko, 
my všetci, by sme mali a| v tomto neľahkom ča
se myslieť na buducnost 

To znamená myslieť na nastupuiúcu i budú
ce generácie, na ich vzdelanie Myslieť na 
vzdelanie znamená myslieť na budúcnosť 

Klaniam sa Vám s veľkou vďakou za poctu 
ktorej sa mi dnes dostalo 

Na záver slávnostného zasadnutia 
Vedeckej  rady UK a vedeckých réd fa
kúlt UK predsedajúci prorektor UK 
prof. RNOr. Pavol Hrnčiar, DrSc., 
srdečne zablahoželal Alexandrovi 
Dubčekovi, predsedovi Federálneho 
zhromaždenia Českej a Slovenskej fe
deratívnej republiky k udeleniu čest
nej vedeckej hodnosti doktora filozo
fických vied a zaželal m u  do ďalfcch 
rokov predovietkym v e l a  dobrého 
zdravia, v e l a  pracovných a tvorivých 
úspechov pri prechode nááho Statu 
a jeho národov na pozície humanizmu 
a demokracie, a t ý m  a j  k prehlbovaniu 
kultúry a vzdelanosti u nás. 

Po ukončení zasadnutia V e d e  о к е  j 
rady UK sa p á n  Dubček stretol s akade
m i c k ý m i  funkcionármi univerzity a za
písal sa do Památnej knihy UK. 
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Dňa 26 novembra privítal rektor prof MUDr Jura| Svec, DrSc . na 
pôde Univerzity Komenského veľvyslanca Spojených štátov mexic
kých pána José Cavallero Bozána Spoločne prerokovali možnosti roz
voja spolupráce na vedeckých projektoch, výmeny študentov a učite
ľov ako i multilaterálnej spolupráce medzi Cesko-Slovenskom, Špa
nielskom, Portugalskom a Mexikom, týkajúcej sa univerzitných praco

vísk Rektor UK informoval veľvyslanca o zmenách vo výchovno-vzde-
lávacom systéme. Po prijatí velvyslanec pán J. C. Bozán slávnostne 
odovzdal v zasadačke vedeckej rady dar 250 kníh, ktoré sa stanú sú
časťou knižnice univerzity Pomôžu študentom, ako vyplynulo z pr ho
vorov, oboznámiť sa s mexickou súčasnosťou, politikou, literatúrou, 
ekonómiou i dejinami a prispieť tak k zblíženiu našich krajín. 

P R I J A T I E  

Rektor UK prof. MUDr. J. Svec, DrSc., prijal 
veľvyslanca Bulharskej republiky prof. Bojana 
Dimitrova Ničeva, ktorý je aj profesorom na uni
verzite v Sófii. Preto sa ich spoločné rokovanie 
sústredilo najmä na možnosti spolupráce Uni
verzity Komenského a Univerzity v Sófii nie
len na báze existujúcich kultúrných dohôd, ale 
aj na možnosti spolupráce v rámci medzinárod
ných regionálnych programov TEMPUS. 

T e l e g r a f i c k y  

• Rektor UK prof. MUDr. J. Svec, DrSc., prijal pani Magdu Vašá-
ryovú, veľvyslankyňu Česko-Slovenska v Rakúsku. Ich spoločné 
rokovanie sa týkalo rozvoja spolupráce UK s univerzitami v Rakús
ku, možnosti propagácie Univerzity Komenského v Rakúsku pro
stredníctvom veľvyslanectva, štipendií pre našich učiteľov a štu
dentov. Pani veľvyslankyňa sa zaujímala o činnosť Fakulty mana
gementu. 

• Rektor UK odovzdal zlatú medailu Univerzity Komenského 
prof. dr. Eduardovi Hlawitschkovi, predsedovi Sudeten Deutschen 
Akademie Múnschen za zásluhy o rozvoj medzinárodnej spolu
práce. 

• V bratislavskom hoteli Kyjev sa uskutočnila významná medzi
národná konferencia „Biotechnológie Východ-Západ, ktorú zorga
nizoval COBIOTECHOM (medzinárodný výbor pre biotechnológiu 
ICSU), Ústav experimentálnej onkológie SAV a Prírodovedecká fa

kulta UK. Na konferencii boli zastúpené štáty piatich kontinentov 
sveta. 

• Biskup a rektor kňazského seminára J. E Möns, doc, PhUc. 
Vladimír Filo sa stretol s pánom biskupom Franz Kamphausom 
a rektorom Philosophish-Theologische Hochschule Sankt Georgen 
vo Frankfurte nad Mohanom prof dr. Wernerom Löserom. SJ. Pn 
tejto príležitosti sa nadviazala spolupraca medzi Rimsko-katolic-
kou Cyrilometodskou bohosloveckou fakultou UK a Bohosloveckou 
fakultou vo Frankfurte n. Mohanom. 

• Dekan bohosloveckej fakulty PhDr Jozef Vröblec sa zučastn 
na Inaugurácii nového rektora Kari-Franzens-Universitát v Grazs 
Prof. Dr Franz Zeilíngera Po ukončení sa stretli dekani bohoslo
veckých fakult z Bratislavy, Olomouca. Grazu, Ľublany. Záhrebu 
a Mariboru za účelom hľadania ciest možnej spolupráce RKCMBF 
nadviazala nádejné kontakty s Katholish-theo ogischen Faku tat 
v Grazi. 

5 



INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM UK 
Dôležitosť rýchleho a spoľahlivého šírenia 

informácií nie je potrebné zvlášť zdôrazňovať. 
Riadenie univerzity v budúcnosti si je ťažké 
predstaviť bez existencie informačného a ko
munikačného systému (IKS) založeného na 
počítačovej technológii. Preto sa vedenie UK 
rozhodlo začať čo možno najrýchlejšie s vytvá
raním takéhoto systému na našej univerzite. 
So súhlasom Akademického senátu UK vyčle
nilo pri rozdeľovaní rozpočtu na rok 1991 z in
vestičných prostriedkov na tento účel 5 milió
nov korún. Rektor UK vypísal vnútorný konkurz 
na vytvorenie počítačovej siete a informačného 
systému a na základe jeho výsledkov poveril 
dňa 6. 6. 1991 vedením prác doc. P. Meder-
lyho. 

Na projekte bude participovať kolektív pra
covníkov MFF UK a ÚVT UK ako základný rie-
šiteľský tím a spolupracovať na riešení budú aj 
pracovníci jednotlivých fakúlt UK podľa kapa
citných možností. 

V ďalšom bol, na základe prijatej koncepcie, 
vypracovaný a vedením UK schválený „Plán 
postupu prác na realizácii projektu" a zriadená 
Koordinačná rada pre projekt IKS UK, ktorej 
predsedom je prorektor Devínsky a ktorá bude 
projekt riadiť a zodpovedať za jeho realizáciu. 

Pre realizáciu projektu sú vytvorené z pra
covníkov MFF UK. ÚVT UK a čiastočne aj ďal
ších fakúlt tri pracovné skupiny: skupina pre 
technické zabezpečenie (koordinátor Ing. S. 
Gašpar. VC MFF UK), skupina pre systémové 
zabezpečenie (koordinátor H. Mederlyová, VC 
MFF UK) a skupina pre vývoj informačného 
systému (koordinátor dr. G. Luptáková, ÚVT 
UK). Riešiteľský kolektív je otvorený, vítaný je 
každý ochotný v tejto oblasti pomôcť. Práca je 
rozdelená do niekoľkých etáp so stanovenými 
kontrolovateľnými cieľmi. Oficiálny začiatok 
prác na realizácií projektu bol 1. 9. 1991 a za
čiatok rutinnej prevádzky IKS UK je plánovaný 
na 1. 1. 1993. 

Základom vytváraného informačného a ko
munikačného systému bude počítačová sieť 
UK. Táto siet bude zahrňovať uzly na jednotli
vých fakultách, ich prepojenie a napojenie celé
ho systému na národné a medzinárodné siete. 

V rámci IKS UK bude na každej fakulte inšta
lovaný počítač s dostatočnou výkonovou rezer
vou pre zabezpečenie komunikačných a infor
mačných služieb dnes aj v blízkej budúcnosti. 
Tento počítač bude samozrejme možné využí
vať aj pre výpočty. 

Okrem toho, v sieti bude aj počítač s výrazne 
lepšími parametrami, nazvime ho centrálnym 
ktorý bude poskytovať možnosť prevádzkovať 
rozsiahlejšie databázy a vykonávať náročnejšie 
výpočty. Vzhľadom na finančné prostriedky, 
ktoré prichádzajú do úvahy pre nákup tohto po
čítača, bol zvolený typ, ktorý je možné postup
ne dopĺňať, a tým zvyšovať jeho výkon. Prepo
jenie počítačov medzi fakultami bude realizo
vané prenajatými pevnými linkami. 

Pri riešení otázky výberu typu počítačov 
a základného prostredia bolo treba vziať 
do úvahy niekoľko faktorov. Za najdôležitejšie 
sme považovali: 

- požiadavku otvorenosti budovaného systé
mu, 

- obmedzenosť kapacít pre budovanie IKS. 

Co sa týka požiadavky otvorenosti systému 
ide o to, že univerzitná počítačová sieť (chápa
ná už aj s fakultnými sieťami, ktoré budú 
na ňu postupne napojované) bude v konečnom 
dôsledku heterogénna, budú v nej spojené sys
témy rôznych výrobcov pracujúce pod rôznymi 
operačnými systémami. Preto vybraté základ
né prostredie musí vychádzať z existujúcich 
a predpokladaných budúcich štandardov. 

Na realizácii projektu budú pracovať aj pra
covníci fakúlt UK, pre ktorých to bude len jedna 
zo súčastí ich pracovnej náplne (napr. učitelia 
resp. vedeckí pracovníci) a ktorých odbornosť 
treba využiť efektívne. V praxi to znamená, že 
treba získať čo najviac hotového, spoľahlivého 
a navzájom integrovaného softwaru a sústrediť 
sa na vývoj len tam, kde je to nevyhnutné 
vzhladom na špecifiká nášho univerzitného 
prostredia. 

Po zvážení všetkých okolností boli ako hard
warový základ budovanej siete vybraté počíta
če VAX druhej najväčšej svetovej počítačovej 
firmy Digital Equipment Corporation, základné 
operačné systémy VMS a ULTRIX a základné 
sieťové prostredie DECnet a TCP/IP. Ako štan
dardné uzly na fakultách budú vhodné konfigu
rácie počítačov V A X  4000 a DECroutrov Ako 
centrálny počítač bol vybratý jeden z modelov 
V A X  6400. 

Po vytvorení kostry univerzitnei počítačovej 
siete bude teda na každej fakulte uzlový počí
tač, ktorý bude alebo pripoiený do fakultné] lo
kálnej siete (pokiaľ už bude existovať) alebo 
bude k nemu pnpoienych niekoľko terminálov 
cez ktoré budú mať pracovnici fakulty prístup 
k službám univerzitnej siete. Konkrétny tvar 
týchto služieb bude nasledovný: 

- Elektronická pošta - bude fungovať medzi 
jednotlivými zložkami univerzity a aj medzi 
jednotlivcami, ktorí prejavia o ňu záujem 
a budú zavedení do systému na svojej fakul
te. Títo budú môcť komunikovať nielen 
v rámci univerzity, ale aj v rámci republiky 
a so zahraničím prostredníctvom siete 

EUnet. Existujúca elektronická pošta, ktorá 
je na UK v prevádzke od aprila 1991 bude 
doplnená novým systémom využívajúcim 
programové vybavenie formy Digital 

- Prístup k výkonným počítačom - cez termi
nál na fakulte bude mať každý záujemca, 
prístup do centrálneho počítača UK ako a| 
do výkonných počítačov mimo siete UK (na
príklad na nový počítač CDC na STU) a po
stupne aj k špeciálnym perifériám zapoje
ným do siete 

- Medzi jednotlivými uzlami bude možný pria
my prenos súborov 

- Po vytvorení informačného systému a infor
mačných databáz bude možné do nich pri
stupovať a získavať rôzne údaje 

Projekt IKS UK sa bude realizovať postupne 
Co sa tyka technického vybavenia v roku 1991 
bolí nainštalované prvé tri systémy VAX 4000 
objednané z doteraz pridelených prostriedkov 
Podpora firmy Digital na tieto systémy predsta 
vovala približne 5 miliónov korun Počítače su 
umiestnené na ňUK. na FaF UK a v Mlynskej 
doline V roku 1992 sa budu, v rômci finanč
ných možnosti, postupne instalovat počítače 
na ostatne fakulty ako aj centrálny počítač 
Okrem prostriedkov z rozpočtu Ktoré UK vyť ><• 
nila v roku 1991. resp vyčlení v roku 1992 po
žiadala univerzita aj o grant na nakup centra 
neho počítača VAX 6400 u M e o n  Foundation 
Nadácia akceptovala naSu žiadosť a prace na 
dodávke nového centrálneho počítača UK už 
začali. 

Realizáciou projektu IKS UK do konca roku 
1993 sa predpokladá vytvorenie základu efek
tívneho informačného systému UK a služieb 
počítačovej siete s dosahom na všetky praco
viská UK. 

Jan Ďuroš. Peter Mederly 
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Medzinárodné 
jazykové laboratórium 

O n e  ItlO !) 
m e n s K e m  
íedzinároi 
rh, ktoré v 
t m e  в r e l  

emcovia na Univerzite 
údium cudzích jazykov 
n laboratóriu. O podne-
k jeho vybudovaniu ho-
f. MUDr Jurajom Sve-

• Univerzity v zahraničí, s ktorými spolupracujeme, vedia, 
ž e  potrebujeme pomoc v oblasti jazykovej výchovy. Táto ob
lasť bola dlhé roky zanedbávaná a naši študenti nie s ú  jazyko
v o  dokonale pripravení pre mobility, ktoré s a  organizujú v rám
ci Európy. Univerzita v Groningene, s ktorou máme podpísanú 
veľmi  funkčnú a výkonnú zmluvu o vzájomnej spolupráci 
a s ktorou riešime aj niektoré projekty programu T E M P U S  s a  
rozhodla a senát toto rozhodnutie schválil, ž e  uvolňuje pre 
Univerzitu Komenského 150 000 guldenov (čo je  130 000 ma
riek). C e z  Tempus v Bruseli z ískala  ďalších 30 000 guldenov 
(25 tis. mariek), a z prostriedkov fakultnej nemocnice z ískala 
2 3  000 guldenov (20 tis. mariek) na projekt medzinárodného 
jazykového laboratória v Bratislave. 

• Laboratórium bude postavené na báze technológií, ktoré 
umožňujú samoštúdium. Z a  uvedené finančné prostriedky 
sa zakúpia počítače, typerekordéry, videomateríál, videoka
mery, videoprehrávače. T a k ž e  pôjde o vysoko technicky vyba
vené laboratórium. Výučbové jednotky budú umiestnené v po
merne veľkých priestoroch, ktoré univerzita vyčlení. Výučba 
jazykov sa bude realizovať predovšetkým samoštúdiom 
Výučbové programy poskytne groningenská univerzita, ktorá 
si ponechá právo dozoru nad kvalitou výučby. 

• Pochopiteľne, ž e  to bude potrebovať a j  ž ivú  výučbu, ktorú 
zabezpečia učitelia Univerzity Komenského. Predstava je  ta
ká, ž e  toto medzinárodné jazykové laboratórium bude slúžiť 
nielen pre potreby Univerzity Komenského, jej študentov prí
padne učiteľov, ale i pre širšiu verejnosť. Počíta s a  s tým, ž e  
pôjde o intenzívne jazykové kurzy, ktoré nebudú dlhodobé. A k  
uvážime, ž e  laboratórium bude mať 20 výučbových jednotiek 
a audiovizuálne centrum, v jednom cykle by mohlo študovať 
približne 3 0  ľudí. 

- S u r -

Pocta dekanovi 
Od r. 1975 existuje pri CSOV Česko-slovenský klub fair play (od 

r. 1977 člen Medzinárodného výboru pre fair play). Udeľuje ceny 
tým osobnostiam našej telovýchovy a športu, ktorým nechýba etic
ký rozmer a ktoré sa prezentovali rytierskymi činmi. Názov medzi
národného výboru je spätý s menom zakladateľa novovekých 
olympiád - Pierrade Coubertine, ktorý videl v olympizme ideálny 
výchovný prostriedok, založený na harmonickom rozvoji osobnosti 
a harmonickom spolužiti všetkých národov, rás a štátov. 

Medzi držiteľmi čestných diplomov fair play za rok 1991 sa ocitol 
aj dekan FTVŠ UK doc. PhDr. Jaromír Šimonek, CSc. Ako sa zdô
raznilo na slávnostnom ceremoniáli, diplom dostal bývalý aktívny 
atlét, potom vysokoškolský pedagóg a úspešný tréner, ktorý vycho
val rad vynikajúcich atlétov. Bol a je uznávaným odborníkom, ktorý 
pôsobil dlhé roky v trénerskej rade federálneho predsedníctva atle
tického zväzu a uznávaná je aj jeho výchovná práca. 

Rozhodnutie Cesko-slovenského klubu fair play je potvrdením, 
že sa akademický senát FTVŠ UK pri voľbe dekana rozhodol 
správne. V osobe doc. Šimonka sa snúbi vysoká odborná úroveň 
s morálnou, čo je v súčasnom období devalvácie etických hodnôt 
kombinácia viac ako potrebná. 

Doc. PhDr. Ján Grexa. CSc. 

KOMENSKÝ A SLOVENSKO 
J. Á. Komenský patri k najvýznamnejším osobnostiam 

európskej kultúry a jeho pedagogický, filozofický, teologic
ký a všeobecno-kultúrny odkaz je po štyroch storočiach 
stále aktuálny. Súvislosť Komenského ideí s dneškom nie 
je náhodná, ale je výsledkom syntézy vtedajšieho myšlien
kového dedičstva európskej vzdelanosti. Preto, aj keď do 
svojho učenia vkladal teologický obsah, vedel odkázať bu
dúcnosti výchovné zásady trvalej hodnoty. 

Z hľadiska globálneho rozšírenia svojho odkazu i z hľa
diska jeho ocenenia a využiteľnosti je Komenský fenomé
nom svetovým. V našich podmienkach však nadobúda je
ho odkaz i využiteľnosť myšlienok špecificky charakter vy
plývajúci z jeho špecifického vzťahu k Slovensku. 

Svojím monumentálnym dielom Komenský podstatne 
zasiahol nielen do duchovného, ale aj kultúmo-politického 
vývinu Slovenska. Posunul slovenský reformačný prúd do 
novej polohy a jeho podnety sa stali integrálnou súčasťou 
príprav i uskutočňovania slovenského osvietenstva, ktoré 
v dôsledku toho nadobudlo svojráznu podobu s prevláda

júcimi antroposociálnymi prvkami. Ale aj dnes je u nás jeho 
odkaz inšpirujúci a podnecuje k novým úvahám a skúma
niam, k novým pokusom o jeho výklad a praktické využitie, 
o vytvorenie komplexnej predstavy skladajúcej sa z rôz
nych pohľadov vzájomne sa dopĺňajúcich i korigujúcich 
Blížiace sa 400. výročie narodenia J. Á. Komenského 
je významnou príležitosťou, aby aj súčasnosť prispela k do
siahnutiu tohto výsledku svojím dnešným pohľadom 
a podnietila hľadanie ciest a spôsobov na upevňovanie 
a rozširovanie Komenského tradície u nás. 

Významným podujatím, ktoré sa pri tejto príležitosti pri
pravuje na Slovensku je vedecká konferencia s medziná
rodnou účasťou J. Á. KOMENSKÝ A SLOVENSKÁ KUL
TÚRA, ktorej organizátormi sú Univerzita Komenského 
spolu s MŠMaŠ SR, MK SR a Maticou slovenskou. Konfe
rencia sa uskutoční v dňoch 30.-31. marca 1992 v aule 
Univerzity Komenského v Bratislave. Jej cieľom je v čo 
najširšom kontexte zhodnotiť vplyv Komenského na rozvoj 
slovenskej kultúry a zdôrazniť tie aspekty jeho diela, ktoré 
majú nadčasovú platnosť, stále pretrvávajú a nachádzajú 
celosvetové uznanie. Tomuto cieľu zodpovedá tematické 
zameranie konferencie, v ktorom sú okrem otázok vplyvu 
Komenského na slovenskú vzdelanosť a kultúru v 17. a 18. 
storočí a vplyvu na školu a pedagogiku v 19. a 20. storočí 
zahrnuté aj také témy ako Uhorsko v politickej koncepcii 
Komenského, Komenský v dejinách slovenskej literatúry, 
Komenský a slovenská dramatická tvorba, vydávanie diel 
Komenského na Slovensku a Komenský vo fondoch Mati
ce slovenskej. 

Usporiadatelia konferencie uvítajú však i témy, ktoré 
umožnia zhodnotiť dielo J. Á. Komenského aj z pohľadu 
iných odborníkov ako sú astronómia, etnografia, kartogra
fia, muzikológia, prírodné vedy. psychológia, teológia a i. 

Súčasťou konferencie bude výstava o živote a diele J A 
Komenského, ktorú vo vstupných priestoroch budovy Rek
torátu UK inštaluje Muzeum školstva a pedagogiky SR 

Pri príležitosti konania konferencie vydá Univerzita Ko
menského reprezentačnú publikáciu Vyber z potockých 
Reči a spisov Komenského. 

Uvedenými pripravovanými akciami chce Univerzita Ko
menského phspieť nielen k oslavám tohto výročia, ale pre
dovšetkým k oživeniu pedagogického a všeobecno-
-kultúrneho odkazu J. A. Komenského. 

PhDr.  B ib iana T i m k o v a .  
Katedra pedagogiky F F  UK 
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Naši jubilanti 

Univerzita Komenského udelila zlatú medailu prof. PhDr. 
Miroslavovi Kusému, CSc., vedúcemu Katedry politológie 
F F  U K  pri príležitosti jeho významného životného jubilea 
60. narodenín. 

Ocenila tým, spolu s Filozofickou fakultou UK, ktorá jubilantovi udeli
la tiež zlatú medailu, jeho významnú pedagogickú, vedeckovýskumnú, 
publikačnú, organizátorskú a riadiacu činnosť. Vyzdvihla nemenný po
stoj, s ktorým vyše 20 rokov bojoval za demokratizáciu spoločnosti, 
za ľudské práva a slobody. Za tieto humánne myšlienky a zásady bol 
tvrdo perzekvovaný a postavený na okraj spoločnosti. Obdivuhodná je 
aj publikačná činnosť jubilanta, veď obsahuje 12 monografií a stovky 
článkov, štúdií z oblasti filozofie, politológie a politickej publicistiky. Pri 
tejto príležitosti nám nedá nespomenúť, že v čase po nežnej revolúcii, 
v ťažkom období hľadania identity každej organizácie, každého jednot
livca, od r. 1990 do r. 1991 stál v čele našej univerzity ako rektor. 

Zlatú medailu FF UK odovzdal prof. Kusému dekan doc. PhDr. I. Sli
mák, CSc. (na snímke) a zlatu medailu UK rektor prof. MUDr. J. Švec, 
DrSc. 

Zlatú medailu odovzdal rektor UK prof. MUDr. Juraj 
Švec, DrSc., aj  akademikovi  S A V  a členovi korešponden
tovi Č S A V  prof. MUDr. Jurajovi Antalovi, DrSc., pri príleži
tosti 80. narodenín. 

Jubilant ako prvý slovák v odbore fyziológie dosiahol najvyššie ve
decké a vědeckopedagogické hodnosti. Ako medzinárodne uznávaný 
odborník dôstojne reprezentoval celú československú fyziologickú ve
du svojimi prednáškami, štúdiami a knihami. K jeho osobitne zásluž
ným činom patrí vybudovanie katedier fyziológie na lékařských fakul
tách v Košiciach a Martine. Zlatá medaila je ocenením aj vynikajúceho 
pôsobenia jubilanta, keď počas 33-ročného pôsobenia vychoval stovky 
absolventov odboru fyziológie a možno povedať, že takmer všetci 
významní pracovníci vo fyziológii vyšli z jeho školy. 
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Rektor UK prof. MUDr J $vec. DrSc . blahoželal Alexandrovi Dubčľ 
kovi k vzácnemu životnému jubileu 70. narodeninám v mene vedenia 
UK VR všetkých učiteľov, pracovníkov a študentov UK 

Univerzita Komenskeho udelila A DuOčekovi vel ku t afi. teddn, ,i-
vyraz ucty a vďaky i ocenenia ako osobnosti a Clovebd, kloty všetky sily 
venoval boju za ľudské práva. 

V aule UK sa dŕia 6. 12 1991 konala promocia doktorov vied. kandio.i 
tov vied a docentov 
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