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V dňoch 31. augusta - 7. septembra sa v Bratislave uskutoč
nil XI. medzinárodný zjazd slavistov pod záštitou prezidenta 
Slovenskej republiky pána Michala Kováča, ktorý aj na jeho ot
vorení predniesol prihovor. Organizačne zjazd pripravil Sloven
ský komitét slavistov na čele s predsedom doc. dr. Jánom Do-
rulom, CSc. Jeho garantom bol Jazykovedný ústav L. Štúra 
SAV. Bratislavu, ako miesto konania zjazdu, určili pred piatimi 
rokmi na poslednom zjazde v Sofii ešte počas existencie 
ČSSR. Odvtedy sa vela zmenilo, preto aj organizácia zjazdu 
prešla viacerými premenami. Zanikol pôvodný československý 
komitét slavistov, namiesto ktorého vznikli dva nové: český 
a slovenský. V zložitých podmienkach novovzniknutej Sloven
skej republiky celú organizáciu zjazdu prevzal Slovenský komi
tét, ktorý získal finančnú dotáciu vlády Slovenskej republiky 
a podporu Ministerstva kultúry a Ministerstva školstva a vedy, 
vdaka čomu sa zjazd mohol na patričnej úrovni uskutočnil. 
K jeho zvládnutiu prispela aj Matica slovenská a Univerzita Ko
menského a k úspešnosti roKovania prispela aj Elektrotechnic
ká fakulta Slovenskej technickej univerzity, ktorá poskytla 
priestory. 

Rokovania zjazdu prebiehali v mnohých sekciách, ktoré boli 
rozdelené podlá piatich veľkých tématických okruhov: 1. Velká 
Morava a Slovania v kontexte európskych dejín a kultúry, 
2. Humanizmus, renesancia a barok u Slovanov, 3. Slovenské 
národné obrodenie v 18. - 19. storočí a jeho medzinárodný 
kontext, 4. Slovanské národy, ich jazyky, literatúry, ústna slo

vesnosť, kultúra a humanitné vedy v 20. storočí, 5. Slavistika v 
systéme humanitných vied, jej predmet, metódy a výsledky. 
Na zjazde sa zúčastnilo 950 bádatelov zo štyridsiatich rôznych 
svetových krajín, okrem Európy aj z Kanady, Spojených štátov 
amerických, Austrálie, Číny, Južnej Kórey, Japonska a z nich 
781 malo prihlásený referát. Pre zvládnutie takého velkého 
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Udelenie čestného doktorátu prof. ERNSTOVI EICHLEROVI, DrSc. 
Univerzita Komenského prí príležitosti XI. medzinárodného zjazdu slavistov udeilla čestnú vedecká 

hodnost doktora filologických vied prof. Ernstovi Eichlerovi, DrSc., významnej osobnosti jazykovednej 
slavistiky a slovanskej onomastiky. 

Slávnostné zasadnutie Vedeckej 
rady Univerzity Komenského, rozftf-
rené o vedecké rady fakúlt UK, otvo
ril a viedol prorektor UK doc. RNDr. 
Svetozár Kalavský, CSc. V mene pe
dagógov, pracovníkov a Študentov 
UK prlvftal na akademickej pôde 
vzácneho hosta čestného doktoran
da prof. Eichlera, ako aj prezidium 
a členov Medzinárodného komitétu 
slavistov, predsedov národných ko
mitétov, profesorov a akademikov 
z 36 krajin. 

V slávnostnom prejave sa prihovoril 
k účastníkom zhromaždenia rektor UK 
prof. MUDr. Juraj Švec, DrSc. 

Európa, kolíska svetovej kultúry, ako 
dobrá maf, si pamätá stáročné snahy jed
notlivých národov o vybudovanie si vlast
nej pozície v dejinách. Slovania, ktori pat
ria k jedným z najpočetnejších svetových 
národov, sa hrdia významnými kultúrnymi 
osobnosťami, ktoré celý svoj život venovali 
vede, ktorá sa zaoberá štúdiom slovan
ských jazykov, slovanskou literatúrou, deji
nami a kultúrou slovanských národov 
z porovnávacieho aspektu. Pri zrode sla
vistiky stál český učenec Jozef Dobrovský 
a dôležité miesto patri aj slovanskému bá-
datelovi Pavlovi Jozefovi Šafárikovi. Vdaka 
nemu svetová slavistika má také diela ako 
sú "Geschichte der slavischen Sprache 
und Literatur nach allen Mundarten", 
"Slovanské starožitnosti" a "Slovanský 
národopis". Ľudovít Štúr ako významný 

představitel slovenskej národnej kultúry sa 
zapísal do dejín slavistiky najmä dielami 
"O národních pisnich a pověstech plemen 
slovanských". "Das Slawentum und die 
Welt der Zukunft". 

Hod už Anton Bemolák. P. J. Šafárik 
a Ľudovít Štúr nastolili pred slavistiku výz
namný slavistický problém a to postavenie 
slovenčiny medzi slovanskými jazykmi, 
slovenčina sa len postupne a nie bez 
problémov dostáva na patričné miesto pri 
štúdiu slovanských jazykov na slavistic
kých katedrách Slavistika zapustila httioke 
korene aj na UK Pôsobili tu významní sla
visti ako Miloš Wetnghart. Frank Wo#-
mann, Ján Stanislav 
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Zlatá medaila UK 
Rektor UK prof. MUDr. Juraj Švec, 

DrSc., ocenil prínos spolupráce prof. 
Christofera Cronstróma s Univerzitou Ko
menského udelením Zlatej medaily UK. 

Prof. Cronström pôsobí na Univerzite 
v Helsinkách. V rokoch 1980-1988 bol ve
dúcim Katedry teoretickej fyziky University 
of Helsinky, v rokoch 1980-1985 preziden
tom Spoločnosti vysokoškolských profeso
rov vo Fínsku a od r. 1985 pôsobí ako po
radca Výboru pre udelovanie Nobelových 
cien z fyziky. Ťažiskom jeho vedeckej čin
nosti v súčasnosti sú aplikácie kvantitatív
nych matematických metód v ekonómii 
a sociológii. 

Prof. Cronström skoro každý rok od 
r. 1968 navštevuje Katedru teoretickej fyzi
ky Matematicko-fyzikálnej fakulty UK. Väč
šinou v období, ked sa u nás koná medzi
národná konferencia, vo svete známa ako 
"Hadron Structure", na ktorú je každoročne 
pozývaný predniesf prednášku. Jeho priči
nením väčšina slovenských teoretických 
fyzikov mala možnost pôsobil na pracov
ných pobytoch na Univerzite v Helsinkách, 
ktorá udržiavala v minulosti styk fyzikov zo 
Západu a Východu. Je spoluautorom 10 
vedeckých prác so slovenskými teoretikmi. 
V súčasnosti píše spoločnú monografiu 
s prof. Ing. Milanom Nogom, DrSc., z MFF 
UK. -AS-

Prijatie 
Dňa 31. 8. 1993 na pôdu Univerzi

ty Komenského po prvý krát zavítal 
vzácny host - jeho excelencia pán Ivi
ca TomiČ, velvyslanec Chorvátskej 
republiky v Slovenskej republike. 

Rektor UK prof, švec v o  svojom 
uvítacom príhovore uviedol, že je rád, 
že sa stretáva s jeho excelenciou na 
akademickej pôde UK a zároveň spo
menul, že Univerzita Komenského od
jakživa mala dobré vztahy s V Š  krajín 
bývalej Juhoslávie 

Na Univerzite Komenského v minu
lých rokoch študovalo vela študentov 
z Chorvátska, teraz v dôsledku zloži
tej politickej situácii sa počet znížil na 
minimum. Chápe, ž e  v dôsledku osa
mostatnenia Chorvátska chorvátske 
V š  majú problémy v oblasti legislatívy 
a preto navrhol, ž e  UK pomôže pri 
tvorbe nového chorvátskeho vysoko
školského zákona. 

Na Ministerstvo školstva a vedy SR 
bola v súčasnosti predložená kultúrna 
dohoda medzi Chorvátskom a Slo
venskom. Súčastou tejto dohody bo
de aj vybudovanie chorvátskeho lek 
torátu na Filozofickej lakulte UK a 
slovenského lektorátu na Záhřebsko) 
univerzite 

Prof. švec hovonl o možnostiach 
spolupráce Európskych vysokých 
škôl na úrovni medzinárodných prog 
rámov ako sú Tempus, Copernicus, 
súčasne spomenul nevyhnutnosť nad
viazania bilaterálnych vztahov na 
úrovni Konferencie rektorov, akade 
mie vied i samotných VŠ.  

Ing. S. Karlfková 
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počtu prednášok sa denne museli konat zasadnutia v devätnás
tich sekciách. Stanovené časy vystúpení sa striktne dodržiava
li, aby si záujemci mohli vypočul prednášky tak, ako boli 
v programe uvedené. Z Univerzity Komenského s prednáškami 
aktívne vystúpili 16 účastníci z odborov jazykovedy, literatúry, 
histórie, archeológie, folkloristiky a umenovedy. Účast na všet
kých zasadnutiach bola velmi dobrá, niektoré témy vyvolali zvý
šenú pozornost. Okrem prednášok v sekciách sa v rámci zjaz
du uskutočnili vo štvrtok a v utorok rokovania pri okrúhlych sto
loch na témy: 1. Etnogenéza Slovákov, velkomoravská tradícia 
v dejinách slovanských národov, 2. Slovensko-české vztahy 
v historických premenách, 3. Ján Kotlár a slovenské národné 
obrodenie (idea slovanskej vzájomnosti), 4. Slovenská exilová li
teratúra v medzinárodnom kontexte. Všetky boli bohato navští
vené a diskusia, napriek občasnému zaiskreniu, mala velmi 
dobrú úroveň. 

Počas zjazdu sa uskutočnili v nedelu dve celodňové exkurzie. 
Prvá bola zameraná viac na najstaršie slovenské historické pa
miatky a viedla do Ducového pri Pieštanoch, Pieštan, Nitry 
a Trnavy. Druhú venovali viac slovenskému národnému obrode
niu a súčasnosti a jej účastníci navštívili Mošovce - rodisko 
J Kollára a Martin, kde videli Etnografické múzeum, Múzeum 
slovenskej dediny, Maticu slovenskú a Slovenské národné lite

rárne múzeum. Okrem toho sa pre záujemcov zorganizovala 
dva razy krátka exkurzia na Devín, ktorej sa po obidva razy zú
častnili vo velkom počte. 

Pri príležitosti konania zjazdu slavistov otvorili v Dome techni
ky výstavu obrazov akad. maliara Mikuláša Klimčáka. ktorého 
mnohé diela čerpajú námety z našej najstaršej národnej histórie 

Počas zjazdu bola v budove, kde sa konal, otvorená medziná
rodná výstava slavistickej literatúry, na ktorej sa návštevník mo
hol oboznámit s najnovšou slavistickou produkciou. Bohato bola 
zastúpená najmä polská, ruská, ukrajinská a nemecká literatúra 
a samozrejme nechýbala ani slovenská. Niektoré slovenské 
publikácie si účastníci mohli v budove zjazdu v stánkoch pnamo 
zakúpil. Filozofická fakulta UK vydala pri príležitosti XI. zjazdu 
slavistov prehľadnú publikáciu o slavistike na Filozofickej fakulte 

Počas zjazdu, v deň exkurzií, sa v Pieštanoch konalo zasad
nutie medzinárodného komitétu slavistov, na ktorom sa rozhod 
lo, že budúci zjazd sa uskutoční v Polsku 

Rokovanie zjazdu ukončilo záverečné plenárne zasadnutie, na 
ktorom jeho priebeh pozitívne zhodnotili za jednotlivé vedné od 
bory piati zahraniční účastníci Bodku za zjazdom urobila záve 
rečná recepcia ministra kultúry SR. 

Prof. PhDr. Tatiana ŠtefanoviCová, CSc., 
prodekanka pre vedeckovýskumnú činnost FF UK 
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Udelenie čestného doktorátu prof. ERNSTOVI EICHLEROVI, DrSc. 

Koncom leta sa Bratislava stala dejskom 
XI. medzinárodného slavistického zjazuu 
a preto udelenie čestného doktorátu UK 
v Bratislave významnému slavistovi profe
sorovi Lipskej univerzity Ernstovi Eichlero
vi, doktorovi filologických vied, sa stáva 
korunou tohto velkého sviatku slavistiky. 
Profesor Eichler už takmer štyri desafročia 
živo sleduje a komentuje onomastické 
publikácie z nemeckého i slovanského 
prostredia, aktívne sa zúčastňuje na kon
gresoch, konferenciách a sympóziách 
v mnohých európskych krajinách. Sám or
ganizoval desiatky odborných stretnutí 
s medzinárodnou účasfou. Je zakladate-
lom a hlavným redaktorom onomastického 
časopisu Namenkundliche Informationen, 
spoluredaktorom nemecko-polskej série 
zborníkov Onomastica Slavo-Germanica, 
série nemeckých monografií Deutsch-
-Slawische Forschungen zur Namenkunde 
und Seidlungegeschichte,členom redakčnej 
rady časopisu Zeitschrift für Slawistik. Je 
členom medzinárodnej komisie slovanskej 
onomastiky pri Medzinárodnom výbore sla
vistov a členom medzinárodnej onomastic-
kej komisie (ICOS) so sídlom v Louvene 
Je členom Saskej akadémie vied. 

Profesor Eichler desafročia spolupracuje 
so slovenskými jazykovednými pracovník
mi, aktívne sa zúčastňuje na ich vedec
kých konferenciách a sympóziách, sleduje 
a recenzuje slovenskú slavistickú, najmä 
onomastickú literatúru. Významným spôso
bom sa podiela na propagácii výsledkov 
slovenskej jazykovedy vo svete. 

S radosfou môžeme konštatovaf, že zá
sluhou profesora Eichlera na Katedre sla
vistiky Lipskej univerzity, nie je slovenčina 
neznámy slovanský jazyk. Vdaka nemu 
o štúdium slovenčiny je nemalý záujem. 
V roku 1982 z jeho pera vyšiel vysoko
školský učebný text Náčrt dejín slovenské
ho jazyka, čo je však len jedno ohnivko 
v jeho neobyčajne širokých bádatelských 
aktivitách. 

Dokončenie zo str. 1 

Dnešné udelenie čestnej vedeckej hod
nosti profesorovi Eichlerovi bude jedným 
z početných ohodnotení jeho zásluh 
o rozvoj jazykovednej slavistiky a slovan
skej onomastiky. Bude ohodnotením jeho 
zásluh o rozvoj nemecko-slovenských 
vzťahov v týchto vedeckých oblastiach. 

Vážený pán profesor Eichler, 
udelením čestnej hodnosti doktora filolo-

fických vied honoris causa UK sa súčasne 
stávate členom jej akademickej obce. Uni
verzita Komenského otvára svoju náruč 
a víta Vás s presvedčením, že tento dneš
ný slávnostný akt prehĺbi naše vzájomné 
pracovné i priatelské vzfahy.Vaša vzácna 
osobnost sa stáva ozdobou najstaršej uni
verzity na Slovensku - Univerzity Komen
ského v Bratislave. 

So životom a dielom čestného dok
toranda oboznámil slávnostné zhromaž
denie dekan Filozofickej fakulty UK doc. 
PhDr. Ivan Slimák, CSc. Prejav prináša
me v skrátenom znenf. 

Prof Ernst Eichler sa narodil 15. mája 
1930 v Mimoni na severe Čiech. V rokoch 
1950 - 1954 študoval na univerzite v Lip
sku bohemistiku, slavistiku a germanistiku. 
Už počas vysokoškolských štúdií sa vy
hraňoval jeho záujem o systematické ve
decké bádanie, ktorého ohniskom sa 
stáva onomastika. Dokumentoval to už 
v roku 1955 svojou dizertáciou Die Orts
und Flussnamen der Kreise Delitzsch und 
Eilenburg. Stala sa východiskom pre jeho 
habilitačný spis Studien zur Frühgeschich
te slawischer Mundarten zwischen Saale 
und Neisse, ktorý obhájil v roku 1961. 
Onomastika ho upútala ako osobitná jazy
kovedná disciplína, ktorá umožňuje nazriet 
do najstarších dejín jazyka, a to v úzkej 
súvislosti so sídliskovou históriou, ar
cheológiou a geografiou. Táto spätosf sa 
prejavila na jeho stále rastúcom podiele 
na interdisciplinárnom projekte Deutsch-
-Slawische Forschungen zur Namenkunde 
und Siedlungsgeschichte, spájajúcom ger

manistov, slavistov a historikov v systema
tickom výskume bývalého starosrbského 
územia, z ktorého sú doložené lužicko-srb-
ské pamiatky ovela neskoršie ako zápisy 
vlastných mien. V roku 1969 prof. Eichler 
prevzal vedenie tohto výskumného teamu, 
stal sa ústrednou osobnosfou lipskej ono-
mastickej školy. Rozpracoval totiž základ
nú onomastickú problematiku, teóriu a me
todológiu onomastického bádania, význam 
štúdia vlastných mien pri výskume dejín 
osídlenia, problematiku toponomastíckej le
xikografie a kartografovania onymických 
javov, otázky rekonštrukcie onymickej lexi-
ky. 

Mohol sa pritom oprief o svoju rozsiahlu 
bádatelskú činnosf prezentovanú stovkami 
štúdií a článkov od roku 1954 podnes. Za
čínal analýzami starej západoslovanskej 
onymie na území Nemecka, najmä na úze
mí medzi Sálou a Labe, podrobne študoval 
relikty z jazyka vyhynutých polabských 
Slovanov. Rovnakú pozornost venoval sú
časným i historickým hornolužickým i dot-
nolužickým vlastným menám, predslovan-
ským prvkom v lužickej hydronymii. Séria 
jeho štúdií je venovaná rekonštrukcii sta
rých slovanských nárečí medzi Nisou 
a Sálou. Všeobecne lingvistický dosah ma
jú najmä jeho práce o problematike ony
mických interferencií v oblasti slovansko-
-nemeckých jazykových kontaktov Bá
datelia uvítali rozsiahly výber z prispev-
kov k nemecko-slovanskej onomastike 
(Beiträge zur deutsch-slawischen Namen
forschung, Leipzig 1985). 

Aj ked onomastika tvori ohnisko vedec
kého výskumu prof. Eichlera, treba pripo
menúť, že sa neobmedzil iba na ňu. Pozo
ruhodné výsledky dosiahol aj na poli rusis-
tiky, bohemistiky a slovakistiky, zaobe
rajúc sa problémami slovotvorby, frazeo
lógie, dialektológie, morfológie a foneti
ky. Rozsiahla bádatelská práca tvori 
u prof. Eichlera základ jeho úspešného pô
sobenia ako vysokoškolského učitel a 

Po zhodnotení osobnosti čestného doktoranda nasledoval 
slávnostný promočný akt. Prof. Eichler preberá diplom doktora 
filologických vied honoris causa 

Zápis čestného doktoranda prof. Eichlera do Pamätnej knihy 
UK 
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Po slávnostnom promočnom akte vy
stúpil čestný doktorand prof. Ernst 
Elchler s ďakovným prejavom. 

Vaša magnificencia, dámy a páni! 
Pripadla mi čest, vyslovit Vám, Vaša 

magnificencia, ako aj celej univerzite 
v Bratislave, svoje najúprimnejšie poďako
vanie. Dovolte mi, aby som vyjadril pár 
myšlienok, týkajúcich sa mnohostranných 
vztahov v oblasti vedy na Slovensku 
a v Nemecku, predovšetkým v rámci sla
vistiky. Zástupcovia slavistov sa tu stretli 
na svojom jedenástom medzinárodnom 
kongrese, v ktorého vedeckom programe 
hrá tématika slovenskej kultúry dôležitú 
úlohu, vážnejšiu ako pred časom, a to pl
ným právom. Zemepisná poloha Vašej kra
jiny v strednej Európe, s otvorenými brá
nami na Západ aj na Východ, na Juh i na 
Sever, a okrem toho mnohoraké historic
ké i súčasné spojenia a vztahy v tomto 
priestore zaistujú slovenskej kultúre a tým 

i slovakistike neustále narastajúci záujem. 
Tento priestor je polom navzájom sa pre
plietajúcich kultúrnych smerov, je mode-
vým pripadom vo vede a v kultúre, aký 
dnes v tejto koncentrácii nachádzamé len 
zriedkavo. Jeho význam narastá úmerne 
so snahami, vykročit na nelahkú cestu do 
Európy bez hraníc. 

Nejde o to, přilákat pozornost na tvorbu 
velkých učencov minulosti a na ich odkaz 
pre nás, na vefké postavy, ktoré pochá
dzajú z tohto priestoru a ktorých myšlien
kový svet ešte dlho zostane všeobecne 
neznámy- spomeňme Mateja Bella, Ľudo
víta Štúra, J. A. Komenského alebo T. G. 
Masaryka - ide nám o to, prispiet našou 
vedou k vytvoreniu novej Európy, tiež 
v zmysle Eponyma Vašej univerzity, pre 
ktorého boli jazyky bránami do sveta. Na
pokon, Slovensko bolo vždy krajinou, kde 
sa hovorilo viacerými jazykmi, je to multi-
linquálna krajina a tým aj priestor súžitia 
kultúr. Slovenčina je samotná jazykom, 

ktorého štúdium sa takto stáva centrálnym 
vo viacerých významoch tohto slova. 

Dovolte mi ešte niekolko osobných pos
trehov. Narodil som sa na česko-nemeckej 
hranici v severných Čechách, a od rokov 
mojej mladosti mi prirástol k srdcu nielen 
český, ale i slovenský národ, predovšet
kým vo vedeckej práci od roku 1958, od 
mojej prvej návštevy v Bratislave. Slavisti
ka v jej nedelitelnosti ako náuka o slovan
ských jazykoch a kultúrach by mala splnit 
jedno mnohoraké poslanie, a nemala by 
sa rozpadat na dielčie oblasti. V tomto 
zmysle zostáva slovakistika neoddelitelnou 
súčastou celej slavistiky, pretože preplete-
nost slovenskej reči a kultúry s inými slo
vanskými a neslovenskými jazykmi je 
dôležitou skutočnostou, ktorá sa preja
vuje najmä v lexike. A tu sa otvára další 
priestor spolupráce medzi slovenskými 
a nemeckými slavistami - pre dobro našej 
vedy ! 

NADÁCIA UNIVERZITY KOMENSKÉHO 
Univerzita Komenského Je najvyiáou vedeckovýskumnou a vzdelávacou Inštitúciou v oblasti humanitných, 

prírodovedných • medicínskych vied. Je} základným poslaním je objavovať nové zákony prírody a spoločnosti, 
tieto poznatky odovzdávať mladej nastupujúcej InteBQendl a spolupracovat a verejným »»ktorom. 

Pre toto svoje ušlachtilé poslanie potrebuje alma mater fi
nančné prostriedky. Tým prvým a najzákladnejším zdrojom 
sú finančné prostriedky, ktoré získava UK zo štátneho roz
počtu. Avšak dynamika nášho života si vyžaduje, aby cie
le, ktoré si univerzita predsavzala sa dali uskutočnil aj z al
ternatívnych zdrojov, uviedol pri otvorení Nadácie UK rektor 
UK prof. MUDr. J. Švec, DrSc. Tieto finančné prostriedky 
získava UK spoluprácou s nevládnymi medzinárodnými or
ganizáciami, s medzinárodnými nadáciami, medzinárodnými 
grantovými agentúrami a partnerskými univerzitami. Napri-
klad Mellonova nadácia z USA poskytla významnú čiastku 
na vybudovanie informačného a komunikačného systému 
UK. Kanadská vláda poskytla finančné prostriedky na rozvoj 
kanadských štúdií na UK, významným prinosom pre rozvoj 
aktivít UK predstavuje UNESCO, z ktorého podporou sa 
zriadila na UK Katedra pre štúdium ludských práv. British 
Council a University College London nám poskytli finančné 
prostriedky na zabezpečenie telekomunikačného prepojenia 
UK s Londýnskou univerzitou, ktoré je využívané od 
septembra tohto roku na prenos diskusií odborníkov so za
meraním na hlavné problémy v základných odboroch vedec
kého výskumu a štúdia. UK zriadila medzinárodné jazyko
vé centrum, ktoré je finančne podporované Univerzitou 
v Groningene. Z aktivity Univerzity Complutense v Madride 
sa na UK zriadilo Dubčekové vedecké centrum zamerané 
najmä na podporu vedeckovýskumnej činností mladých ve
deckých pracovníkov. 

Jedna z oblastí, ktorú by sme chceli podpořit v budúc
nosti je vedecká a pedagogická aktivita mladých pracovní
kov, s ktorými počítame pre rozvoj veaeckého а pedagogic
kého potenciálu našej univerzity. K takýmto aktivitám potre
buje UK dalšie finančné zdroje. Preto sa Univerzita Komen
ského rozhodla založit vlastnú nadáciu. 

Ako sa uvádza v jej štatúte : 
1. V snahe pomôct Univerzite Komenského vytvoril prime

rané miesto v spoločenskom povedomí na Slovensku 
i v medzinárodnom meradle a zlepšit podmienky na realizá
ciu jej rozvojových projektov vo vede a výučbe v súlade 
s jej poslaním nadácia najmä: 

a/ podporuje programy zabezpečujúce rozvoj Univerzity 
Komenského ako celku, 

b/ podporuje vedeckovýskumné programy zamerané na 
celospoločenský prospešné ciele, ako sú environmentálne 
bádatelské programy, výskum civilizačných ochorení, infor
matika a dalšie, v ktorých má Univerzita Komenského ne
zastupitelné postavenie a predpoklady dosiahnutia výz
namných vedeckých výsledkov aplikovatelných v praxi. 

c l  podporuje rozvoj nových smerov výskumu v súlade so 
svetovými trendami, 

dl podporuje rozvoj nových študijných odborov, systému 
variability štúdia, celoživotného vzdelávania, výučby jazy
kov, 

e/ podporuje také vedné odbory, ktoré plnia dôležitú funk
ciu v systéme národnej kultúry a sú v našej spoločnosti 
nezastupitelné, 

f/ podporuje poradenskú činnosl pracovísk Univerzity Ko
menského, 

gl podporuje propagáciu cielov Univerzity Komenského 
ako vrcholnej vedeckej a vzdelávacej inštitúcie, informova
nie o jej rozvojových zámeroch v oblasti vzdelávania, ve
deckého výskumu, riadenia a samosprávy, ako aj o dalších 
aktivitách, zameraných na zabezpečenie jej prosperity, 

hl vyhladáva a spája úsilie osôb a inštitúcií na vytvorenie 
zdrojov na realizáciu rozvojových zámerov Univerzity Ko
menského, 

il napomáha rozvoju spolupráce Univerzity Komenského 
s inštitúciami vysokého školstva a vedy na Slovensku 
i v zahraničí, podporuje účast na vedeckých projektoch 
a študijné pobyty pracovníkov a študentov v zahraničí, 

j/ napomáha vytváraniu podmienok pre všestranný rozvo| 
osobnosti pre študentov Univerzity Komenského 

2. Nadácia sa zameriava na odstránenie dôsledkov ne
dostatočného financovania univerzitného vzdelávania, zdô
raznenie potreby rozvoja tvorivej vedeckej práce ako zákla
du pre poskytovanie vysokoškolského, postgraduálneho 
a celoživotného vzdelávania, zvýšenie spoločenského oce
nenia práce vysokoškolského učitela a podporu vynikajú 
cich talentovaných študentov. 

-AS-
Investlčná a rozvojová banka, a.a. 
hlavná pobočka Bratislava 
číslo korunového účtu: 17130 - 952/0520 
číslo devízového účtu: 34433 - 15151 - 952 



Švajčiarsko-slovenská spolupráca 
ravotníctve É̂ ÉIIIÉSéÍí 

sili! 

в Н Ё "  

Dňa 6. 1. 1991 v Pfäffikone vo Švajčiarsku bola založená 
Česko-slovensko-švajčiarska medicínska spoločnost, ktorá si za 
ciel svojej činnosti určila spoluúčast pri realizácii požiadavky re
formy zdravotníctva v Československu (v súčasnosti v Českej 
a Slovenskej republike). Na jej čele stojí predsedníctvo 
s 10. členmi, ktoré koordinuje aktivity v súlade s cietom spoloč
nosti. Čestnými členmi spoločnosti sú významné osobnosti švaj
čiarskeho zdravotníctva, ako sú napriklad prof. W .  Siegentha-
ler, prof. J. Geschwend a dalši. 

Sekretariát spoločnosti: Oskar Krause 
Tumbelenstr. 37 
CH - 8330 Pfäffikon - ZH 
Tel/Fax: 0041 1 9503066 

Medzi hlavné aktivity patrí: 

A . 
Čiech 1.Odborné pobyty (stáže) lekárov a stomatológov z 

a Slovenska v nemocniciach vo Švajčiarsku 
2. Umožňovanie účasti na kongresoch 
3. Know-how transfer ako výmena skúseností na seminároch 

a prednáškach 
4. Transfer potrebných zdravotníckych pristrojov, liekov, 

odbornej literatúry 
5. Sprostredkovanie kontaktov (partnerstiev) medzi nemocnica

mi a zdravotníckymi inštitútmi 
6. Rozbehnuté projekty: 

- Domáci lekár 
- AIDS (Drogová prevencia) 
- škola zubnej hygieny 
- Orálna implantológia 
- Fluoridizácia kuchynskej soli 
- Zavádzanie preventívnej stomatológie 

- Otvorenie, prevzatie a vedenie lekárskej privátnej praxe 
- Psychiatria - vzdelávací kurz pre krátku hĺbkovú 

psychologickú terapiu 
- Zavedenie liečby v rodine 
- Lekárne - ciel, organizácia ako pracovné spektrum privátnej 

lekárne 

B. 
Konzultačná činnosť pre Ministerstvo zdravotníctva Českej 

a Slovenskej republiky. 
V súlade s cielom a hlavnými aktivitami Česko-slovensko-švaj-

čiarskej medicínskej spoločností sa uskutoční v Bratislave na 
Univerzite Komenského nasledovné podujatie. 
Názov podujatia : Otvorenie, prevzatie a vedenie lekárne. 

(prednášací jazyk - slovenčina) 
Organizátori : Česko-slovensko-švajčiarska medicínska s potoč-

nos t v spolupráci s Univerzitou Komenského 
v Bratislave 

Prednášatelia : Dr. Peter Toscano a Dr. Mikuláš Simon 
(Švajčiarsko) 

Čas a miesto konania : 13. 11. 1993 o 10,00 hod. 
Farmaceutická fakulta UK, 
Odbojárov 10 
832 32 Bratislava 

Prednáška je určená všetkým záujemcom, ktorý sa zaoberajú 
realizáciou, pripadne prípravou projektu založenia privátnych le
kární v Čechách a na Slovensku, pedagógom a študentom Far
maceutickej fakulty UK. 

Bllžile Informácie podá Oddelenie vzťahov • verejnosťou 
Univerzity Komenského, tel. 323 573 (Ing. Karlíkové). 

Filozofická fakulta UK usporiadala v čase od 8.8. - 29.8.1993 
už 29. ročník letného seminára slovenského jazyka a kultúry 
SAS, na ktorom sa zúčastnilo 165 frekventantov z viac ako 30 
krajín celého sveta. Účastníci letného seminára v dopoludňaj
ších hodinách absolvovali kurzy slovenského jazyka 
(začiatočníci) a odborné prednášky a workshopy (pokročilí). 
Oproti minulým rokom bol tohtoročný seminár doplnený o popo
ludňajšie konverzačné cvičenia pre začiatočníkov. Táto zmena 
sa velmi osvedčila, pretože záujem o intenzívne štúdium slo
venského jazyka prejavili nielen začiatočníci, ale viacerí z radov 
mierne pokročilých, ba aj spomedzi pokročilých. Frekventanti 
v rámci exkurzií navštívili Trnavu a Zeleneč (divadelné predsta
venie), Kúty, Hlboké, B. Mikuláš, Červený Kameň, Pruské, 
Pieštany, Trenčianske Teplice, Čičmany, Martin, Spiš, B. Štiav
nicu, V. Bocu a Ružomberok (vystúpenie súboru Liptov), Nitru. 
Trasa exkurzií bola zvolená v súvislosti so 150. výročím štú
rovskej kodifikácie spisovnej slovenčiny, ako aj výber niekol-
kých odborných prednášok. Tohoročný časový posun letného 
seminára bol prispôsobený termínu XI. medzinárodného sla
vistického kongresu, ktorý sa tiež uskutočnil v Bratislave, a tak 
mnohí frekventanti z radov slavistov sa mohli po skončení let
nej školy zúčastnit na tomto kongrese. Letný kurz slovenského 
jazyka a kultúry SAS pripravilo vedenie SAS v zložení: doc. 
PhDr. Jozef Mlacek, CSc., riaditel, doc. PhDr. Peter Baláž, 
CSc., PhDr. Alojz Keníž, CSc., a PhDr Ján Štibraný, CSc., -
zástupcovia riaditela a tajomníčka SAS Olga Hazuchová. Na 
priebehu letnej školy okrem už menovaných pracovníkov sa 
podielali aj lektori slovenského jazyka, ktori vyučovali v 16 trie
dach - začiatočníkov, mierne pokročilých a pokročilých 

-OH-

TECHNOPOL 
výrazný sponzor 

Univerzity Komenského 

Dňa 15. 9.1993 na pôde Univerzity Komenského boia pod
pis а na dohoda nie každodenného charakteru Za prítomnosti 
rektora UK prof. J. Šveca Akciová spotočnosl Technopol, 
zastúpená Ing. P. Pá vekom riadítetom obchodnej skupiny 
č.3, ponúkla Univerzite Komenského prispiet na je) účet fi
nančnou čiastkou 285.000 - Sk, ktorá je určená v súlade 
s predmetom činnosti nadácie UK na materiákio-technický 
rozvoj školskej záklattoe Technopol a s. je v histórií UK pr
vým sponzorom, ktorý tak výrazne finančne podporil Univer
zitu Komenského v čase, ked sa vysoké školy ocrtJt v nezá
videniahodnej situace a bojqpj nielen o udržanie úrovne výu
ky na VŠ, ale o svoje holé prežitie. Treba ten dúfat, že vola
nie o pomoc si nebudú všímat len prosperujúce firmy, ale 
Mávne tí, ktori sú za osud školstva zodpovední. 

Ing. SkJônla Karlíkovi, 
tlačový tajomník UK 
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Projekt Tempus (európsky program mo
bility pre vysoké školy), schválený komi
siou ES v Bruseli 15. septembra 1992 ako 
spoločný európsky projekt pod názvom 
"Kultúra a krajinoveda ako základ cu
dzojazyčného vyučovania a predpoklad 
interkultúrnej komunikácie" patri medzi 
5% schválených projektov v bývalej 
ČSFR. Zrodil sa z náhodného stretnutia 
doc. PhDr. Evy Széherovej, CSc., vedú
cej Katedry jazykov FF UK a prof. Dr. 
K. Städtkeho z Katedry Dejiny kultúry vo 
východnej Európe na Univerzite v Bré
mách a viacročnej intenzívnej spolupráce 
a priatelských vzlahov s Doc. Dr. H. Knei-
pom z Katedry slavistiky, vedúcim Jazyko
vého laboratória na Univerzite v Regen-
sburgu. Projekt si kladie za hlavný ciel vyviesl 
Slovensko z jeho kultúrnej izolácie a in
tegroval ho do kultúrneho spoločenstva 
strednej a západnej Európy, prezentoval 
slovenský jazyk a kultúru v ich historic
kom vývine západným partnerom a tým 
zaistil slovenskému kultúrnemu bohatstvu 
dôstojné miesto v európskom kultúrnom 
vedomí. S univerzitnými partnermi zo 
SRN (Regensburg, Bremen) a Talianska 
(Padova) sa vypracovali intenzívne mobilit-
né vzdelávacie aktivity. 

K dôležitým formám projektu patria štu
dijné pobyty (6 mesiacov) pre študentov 
rôznych odborov v Regensburgu, Bré
mách, Padově a Bratislave. Naši študenti 
z FF UK majú možnost rozvijat svoje od
borné vedomosti, osobne zažit realitu da
ných krajín, a ako budúci učitelia a multi-
plikátori uplatnit svoje krajinovedné poznat
ky v rôznych oblastiach svojej činnosti, 
napr. v preformovaní učebných plánov 
a študijných programov a tým prispief 
k zmene koncepcie v štrukturalizácií vyso
koškolského, resp. stredného školstva. 
Študenti odborov pedagogiky, psychológie, 
teórie umenia, histórie, archívnictva, ger
manistiky a iných humanitných odborov FF 
UK,ktorí sú na štúdium do Nemecka a Ta
lianska vybraní konkurzom, sú poverení 
vypracovaním krajinovedných tém, ktoré 
sa v didaktizovanej podobe použijú v cu
dzojazyčnom vyučovaní na Katedre jazy
kov.Očakávame od nich, že budú dôstoj
nými zástupcami Slovenska pri jeho integ
rácii do Európy. 

Podobne považujeme nemeckých a ta
lianskych študentov, ktorí sa rozhodli štu
doval slovenský jazyk, históriu, politický, 
spoločenský a kultúrny obraz Slovenska 
v Bratislave za potenciálnych odborníkov, 
resp prekladatelov a propagátorov jeho 
reálnaho obrazu v Európe. 

Naše obavy, či dokážeme získat ročne 
4 študentov z Nemecka a 2 študentov 
z Padovy na 6 mesačné štúdium na FF 
UK a 16 študentov z Nemecka a Talian
ska na jazykový kurz slovenského jazyka 
sa ukázali neopodstatnené: záujem prevy
šuje možnosti (na jazykový kurz sa prihlá
silo z Nemecka 27 študentov!) 

Krajinovedne orientovaný intenzfvny 
kurz slovenského jazyka a reálií 
v Bratislave je organizovaný pre 16 štu
dentov z Nemecka a Talianska, ktorí na 
jazykovej úrovni nemajú nijaké poznatky 
o štruktúre slovanských jazykov a ich in
formácie o Slovensku sú iba sporadické 
a vzfahujú sa najmä na súčasnost alebo 
nedávnu minulost 

Pri tvorbe modelu sme zvažovali nielen 
pripadnú jazykovú úroveň frekventantov, 
ale aj ich záujem o jednotlivé zložky tvo
riace štruktúru kurzu, motiváciu z hladiska 
dalšieho použitia získaných vedomosti. 
Cielom v rovine jazykovej je čítanie jedno
duchých textov s porozumením, komuniká
cia v jednoduchých štandardných situá
ciách, osvojenie si slovnej zásoby cca 300 
autosémantík produktívne a cca 300 auto-
sémantik receptívne (rozoznanie klúčových 

POMOCOU 
ними 
DO EURÓPY 

slov v texte, najmä substantiv, adjektiv 
a slovies, základná vetná stavba) a v rovi
ne krajinovednej informoval o najdôležitej
ších kultúrnopolitických a historických 
medzníkoch od druhej polovice 19. storo
čia s osobitným zretelom na druhú polovi
cu 20. storočia: o najvýznamnejších literár
nych osobnostiach, o sociálnom a národ
nostnom zložení obyvatelstva, dotykoch 
našich kultúr (hudba, umenie....) a tak 
predstavil obraz novovzniknutej SR 
(ekonomika, politické spektrum, perspektí
vy). 

Jazykové vyučovanie bude prebiehal 
priamou metódou a s maximálnym využi
tím prirodzeného jazykového prostredia. 
Študenti majú k dispozícii gramatické ta
bulky s nemeckým komentárom a učebni
ca intenzívneho kurzu je postavená na zá
klade empirie - na priamom vyučovaní. Za 
základný materiál pre prácu s textom po
važujeme dennú tlač, najmä krátke in
formačné žánre (fieš, noticka) a titulky. 
Prednášky z reálií budú v nemeckom jazy
ku. 

Súčasfou kurzu sú aj krajinovedné ex
kurzie do blízkeho okolia, 3 dňový výlet do 
Vysokých Tatier, návštevy kultúrnych po
dujatí atd.Študentom rôznych odborov na 
FF UK, ktorí majú dobré jazykové vedo
mosti nemeckého jazyka slúži krajinoved
ne orientovaný kurz nemeckého jazyka 
v Brémách a Regensburgu a pre začiatoč
níkov kurz talianskeho jazyka v Pado
vě. 

Cielom týchto jazykových kurzov je roz
voj interkultúrnej komunikácie, rozšírenie 
vedomostí o krajinách ES, prelínanie kraji 
novedných aspektov s cudzojazyčným vy

učovaním, kritické spracovanie faktov, 
kontrastívne porovnávanie so slovenskou 
realitou, porovnávanie kultúry iných krajin 
a tým poznanie vlastného kultúrneho bo
hatstva. Témy sa vyberali na základe po
žiadaviek z našej strany (Výchova k vedo
miu o životnom prostredí, Ženské hnutie, 
Občianske iniciatívy, Drogová závislost. 
Manipulácia potrieb reklamou). Ako učebné 
materiály sa používajú originálne, autentic
ké texty,ktoré slúžia ako podnet k diskusii, 
sú motiváciou pre hlbšie pochopenie reálií 
krajiny a prispejú k vytvoreniu transnárod-
nej, interkultúrnej krajinovedy. Pre ulahče-
nie práce s autentickými textami sa vypra 
čuje slovník frekventovaných slov a lexi
kálnych spojení z oblasti politiky, ekonó
mie, spoločenského života, životného 
prostredia. 

MuMmediálne stredisko pre nemecký 
a taliansky Jazyk a kultúru, zriadené na 
FF UK, bude slúžil ako prameň informácii 
o Nemecku a Taliansku, ako cudzojazyčné 
vzdelávacie centrum s modernou audiovi
zuálnou technikou (video a velkoplošná 
projekcia, fonotéka, videotéka, knižnica) 

Cieľom mobility vysokoikolských 
učiteľov je vypracovanie modelu metodic
kých postupov a originálneho obsahu in
tenzívneho kurzu slovenského, nemeckého 
a talianskeho jazyka s maximálnou integ
ráciou reálií, t.j. histórie a kultúry danej 
krajiny Profesori a docenti z Nemecka 
a Talianska budú na F F UK prednášal 
a prispejú k vytvoreniu nových vý
skumných projektov medzi zúčastnenými 
univerzitami 

Projekt je koncipovaný na tri  roky 
(1992-1995) a zúčastni sa na rtom okolo 
255 študentov a 60 vysokoškolských 
učiteľov Všetky tieto formy sa snažia po-
môcf zúčastneným študentom a vysoko
školským učitelom k viacjazyčnosti a tým 
posunú! o krok dalej európsku integráciu. 

Podlá prvých skúseností možno konšta
toval, že sa projekt stretol s neobyčajným 
záujmom. Na Univerzite v Regensburgu so 
sumou 201 325 ECU (okolo 400 000 DM), 
určenou na prvý rok hospodári Doc. Dr 
Heinz Kneip, ktorý je spolutvorcom projek
tu a spolu so študentom germanistiky Mat-
hiasom Kneipom a pani R. Jeromin sa 
vzorne stará o našich študentov. 

V Brémách panujú priatelské vzlahy me
dzi Dr. Ingom Mosern a študentkou slavis
tiky Meike Viebroch pod ochranným krid-
lom vedúcej zahraničného oddelenia 
E. Harjes Badawi a našim študentom 
v Padove ulahčuje prvé kroky v cudzine 
prof. Stehlík a dr. Charvátová. V Bratisla
ve pracuje na úspešnej realizácii projektu 
s plným nasadením a entuziazmom ceiý 
kolektiv vysokoškolských učitelov najmä 
z Katedry jazykov FF UK (dr. Radvániová, 
Mgr. Vlčková, dr Kanichová, dr. Weisso-
vá, Mgr. Strelinger, dr Ďurčányová), ale aj 
doc dr. Taraba, dr Kaufmannová a iní 
pod vedením doc. dr. E. Széherovej, ktorá 
je súčasne hlavnou koordinátorkou celého 
projektu 

Aj  touto cestou sa môže Slovensko 
priblížiť Európel 

Doc. PhDr. Eva Széherová, 
vedúca Katedry jazykov FF UK 
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Spomienka na profesora RNDr. t .  KRASNECA 

Dňa 20. augusta by sa bol 
dožil osemdeslatin profesor 
RNDr. Ľudovít Krasnec, býva
lý popredný vedecký a peda
gogický pracovník Farmaceu
tickej fakulty UK. 

Narodil sa v Dunajove na Ky
suciach. Po maturite na Reál
nom gymnáziu v Žiline (1933) 
absolvoval Prírodovedeckú fa
kultu Univerzity Karlovej v Pra
he (1933-1938). Hodnost dok
tora (1939) získal u profesora 

Křepelku na Ústave pre chémiu anorganickú a súdnu UK. Po 
prichode do Bratislavy pôsobil na Štátnom zdravotne sociálnom 
ústave (1939-1941) a od r. 1941 ako pedagóg na Lekárskej fa
kulte UK pre študijný odbor farmácia. V tomto období sa spolu 
s dalšími kolegami pod vedením prof. MUDr. F. Šveca podielal 
na konštituovaní samostatnej farmaceutickej fakulty (1952) a bol 
aj jej prvým dekanom (1952-1954). Získanú prírodovedeckú od
bornú erudíciu zoširoka využíval pri koncepčnom rozvíjaní far
maceutického štúdia a mal mimoriadne zásluhy prí zakladaní 
všetkých jeho chemicky orientovaných disciplín. 

Vtedajší odborný a tvorivý rádius nášho profesora bol zdanlivo 
bez hraníc, pretože v 40- a 50-tych rokoch bol externým peda
gógom organickej chémie na Prírodovedeckej fakulte UK 
i Chemickotechnologickej fakulte STU, odkial sa odvíjala aj jeho 
celoživotná spolupráca s prof. Ing. M Markom. Po habilitácii 
(1950) bol menovaný za riadneho profesora organickej chémie 
na FaF UK (1956). Od r. 1946 bol vedúcim Ústavu farmaceutic
kej chémie a od neho odvodených niektorých chemických kate
dier, ktoré orientoval v smere modernej koncepcie obsahu 
i prostriedkov výučby. Po vzniku celoštátnej farmaceutickej fa
kulty (1960) sa stal vedúcim Katedry anorganickej a organickej 
chémie FaF UK, ktorú viedol až do r. 1979 a na tomto pracovi
sku zotrval až do svojho odchodu na dôchodok (1982). 

Počas vyše 40-ročnej bohatej pedagogickej činnosti, spojenej 
s rozvinutou vedeckovýskumnou prácou, vychoval prof. Krasnec 
niekolko generácií vědeckopedagogických pracovníkov v oblasti 
farmaceutických i chemických vied. Spektrum profesorovej ve
deckej invencie bolo nevyčerpatelným zdrojom nápadov a myšli
enok. Vytvoril niekolko vedeckých škôl, či dal impulz pre rozvoj 
viacerých moderných vedných smerov v anorganickej, organic
kej a fyzikálnej chémii. Na ilustráciu treba u viest výskum donor-
no-akceptorových komplexov a slabých interakcií i solubilizá-
cie liečiv, oblast dlhoretazcových amfrfilných zlúčenín a aroma
tických kondenzovaných polyketónov, či problematiku komplexo-
tvomých látok využitelných v analytickej chémii a štúdium med-
natých komplexných zlúčenín s organickými ligandmi. Publikoval 
viac ako 100 vedeckých prác a získal niekolko desiatok autor
ských osvedčení. Tomu zodpovedala aj jeho odborná prednáš
ková činnost. Je autorom monografickej literatúry z preparativnej 
organickej chémie, spolu s docentom Hegerom tvorcom sloven
skej nomeklatúry organických zlúčenín. Vo výučbe študenti FaF 
UK aj v súčasnosti používajú viaceré tituly jeho skript. V rámci 
mnohorakej riadiacej a organizátorskej práce vykonával celý rad 
akademických funkcií na fakulte i UK. Profesorov osobnostný 
profil dopĺňal aj jeho vztah k športu, pretože v 40-tych rokoch 
dosahoval špičkové výkony vo vrhačských disciplínách na Slo
vensku. 

Naša pietna spomienka na profesora RNDr. L. Krasneca -
kedže jeho kroky od r. 1990 už nevedú na jeho katedru - je vy
jadrením úcty k celoživotnému dielu vedca, pedagóga a neoby
čajného, múdreho a vzácneho človeka Na svojho profesora 
z príležitosti nedožitých narodenín s vdakou a úctou myslia pre
dovšetkým jeho žiaci - viacerí už v dôchodkovom veku - ako aj 
farmaceutická a ostatná odborná chemická veřejnost Všetkým 
nám i študentom FaF UK osobnost a dielo prof Krasneca od 
minulého roka pripomína aj pamätná tabula, venovaná spoluza
kladatelovi a prvému dekanovi Farmaceutickej fakulty UK, odha
lená prí oslavách 40 výročia založenia fakulty 

Prof. Ing. F. Devínsky, C Sc. 

Koncom fnéje bofi slávnostne otvore
né Centrum nezávislej žurnalistiky 
a knižnica The Freedom Forum. Obé 
inStftócie sa nachádzajú rta Štúrovej ul. 
č 9 v Bratislave 

Centrum nezávislej žurnalistiky je ne-
zarobkove, súkromne financované or
ganizácie, založené viacerými nadá
ciami. »ch delom j e  podporif rozvoj 
nezávislých oznamovacích prostried
kov na Slovensky. 

V centre робаз tohto polroku sa pre-
zentovafi a budú presentovat viacerí 
americkí octoomic» v rôznych oblastiach 
žurnalistickej práce. Napríklad pán Sie-
rnering - s témou management, finan
cie, reklama rozhlasových staníc, pán 
Drew Wilder - financ» a pubBcs rela
tions rozhlasových staníc typu Radio 
Station, par* prof, Tharpova - manage
ment vtótckych a mestských novín, 
ich financovanie a reklama, pán Tharp 
- management malých miest a obci, 
pán prof. Kennedy - publicistické žán
re, spravodajstvo - výuka. Okrem iné
ho centrum dostato ponuku na 
(Stipendium Henry Brandona) trojme
sačný pobyt v USA pre dvoch sloven
ských novinárov. Neskôr to budú štyria 
v priebehu jedného roka 

- M  

Prof. JUDr. AUGUSTÍN RÁTH 
rektor UK v škol. roku 1921/1922 

Asimilačná politika vlád starého Uhorska bola 
zameraná na výchovu inteligencie výhradne 
v madarskom jazyku. Preto sa iba malá časf in
teligencie po vzniku I. Č S R  hlásila k slovenskej 
národnosti. V oblasti štátnej správy, zdravotnic
tva a školstva bol citelný nedostatok kvalifikova
ných pracovníkov. Zriadenie Univerzity Komen
ského mak) napomôct riešeniu tejto neutešenej 
situácie. Zákon deklaroval vznik štyroch fakúlt: 
lekárskej, právnickej, filozofickej a prírodovedec
kej. V školskom roku 1921/22 začínajú prednáš
ky na právnickej a filozofickej fakulte. 

Do funkcie rektora UK bol zvolený v šk.r. 
1921/22 profesor Augustín Ráth, profesor ob
čianskeho práva na Právnickej fakulte UK. 

Prof. Ráth sa narodil v Ružomberku 
2. 6. 18/3. Právo študoval na univerzitách 
v Kluži a v Budapešti. Habilitoval sa na Právnic
kej fakulte KU v Prahe r. 1920. Za profesora 
bol vymenovaný 20. 5. 1921 V školských ro
koch 1923/24 a 1927/28 zastával profesor Ráth 
funkciu dekana Právnickej fakulty ÚK. 

Bol riadltelom Seminára občianskeho práva 
Právnickej fakulty UK (1922-1941) a Seminára 
všeobecného súkromného práva (1941). 

Právnická kvalifikácia sa v tých časoch získa
vala úspešným zložením troch štátnych skúšok 
historicko-právnej, judiciámej a štátovedeckej 
Doktorát sa získal po úspešnom absolvovaní 
troch rigoróz zhruba zhodných s predmetmi 
štátnych skúšok 

Prof. Ráth predsedal Komisii pre štátne skúš
ky judiciáme a bol členom Komisie pre štát
ne skúšky štátovedecké. 

Roku 1926 je zvolený za prvého predsedu 
Učenej spoločnosti Šafárikovej Vedecky praco
val najma v obyčajovom slovenskom práve, slo
venskej právnej terminolog« a unfikáai čs prá
va Vydal monografiu "Právo medzi mužom 
a ženou v Uhorsku" 

Životu a dielu prof Rátha sa žeda ai 
v dnešných časoch venoval pnmeranu pozor
nost nielen pre jeho zásluhy z prvých tažných 
rokov budovania UK, ale b e i  pre vklad k rozvo
ju právnej vedy a právneho vedome v naše) 
vlasti. 

Prof Ráth zomrel 12. 3. 1942 
PhOr D e n M  Jenot» 
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E U R O P E A N  Y E A R  
O r  O l D t A  M O ' l C  A N O  
SOÍIOAMTY BtrWttH OfWHATIONS 

EURÓPSKY ROK STARSICH LUDI 
V priestoroch Fakulty telesnsj výchovy a športu UK, kds po iné dni pulzuj« život mladých Tudi privítali 19. 6. 1993 
netradičných hosti - občanov postproduktivnsho veku. To prsto, i s  ss tu uskutočnil csloslovsnský ssminár 
"Pohybové aktivity gsnsrácis trstisho vsku", konaný pri príležitosti Európsksho roku stsriich a solidarity medzi 
generáciami. Bola to prvá aktivita takéhoto charakteru vôbec, zorganizovaná v Slovensksj republike. 

1993 Staroba, starší vek, 
starnutie, aktívne 
zdravie i predlžova

nie veku sú kategórie, s ktorými sa stretáva 
každý z nás. A podlá štatistik to bude asi čoraz 
častejšie. V S R  v roku 1974 bolo nad 65 rokov 
13% obyvatelov, v roku 1987 už 18%, po roku 
1990 okolo 19% a po roku 2000 sa počíta, že 
bude ž if 25% ludl v postproduktívnom veku. Aj 
pre týchto spoluobčanov je treba vytváraf pod
mienky na komplexnú starostlivost o ich další 
psychický, sociálny, biologický, kultúrny život. 
Vážnost tejto úlohy si uvedomila OSN v roku 
1981, ked vyhlásila 1.X. za "Svetový deň star
ších". Rovnako i Európska rada ministrov aktua
lizovala potrebu věnovat pozornost starším a 
vyhlásila rok 1993 za "Európsky rok starších lu-
dí a solidarity medzi generáciami" 

Počas tohto roku pôjde o koncentráciu pozor
nosti na tieto oblasti: 

- ulahčovanie starším ludom žít nezávisle 
- vysporadúvanie sa so zdravotnými prob

lémami v staršom veku 
- ocenenie pozitívneho príspevku starších 

ludí pre spoločnost a podporovanie solidarity 
medzi generáciami 

- podporovanie aktívnej účasti starších 
ludí v spoločnosti 

- zlepšovanie dialógu a porozumenia v spo
ločenstve, aby bolo možné lepšie sa vyrovnat 
s problémami starnúcich osôb 

Preto organizátori seminára - Fakulta telesnej 
výchovy a športu UK, Olympijská spoločnost 

Slovenska a Jednota dôchodcov na Slovensku -
pripravili pracovné a odborné stretnutie pre 80 
aktivistov z viacerých miest SR (Prešov, Nitra, 
Banská Bystrica, Žilina, Trebišov, Topolčany, 
Zvolen, Spišská Nová Ves, Trenčín, Podolinec, 
Stropkov, Trnava, Levoča, Tisovec, Nová Dub
nica, Rimavská Sobota, Dolný Kubín, Svätý Jur, 
Bratislava). 

Symbolickým telovýchovným prostredím stret
nutia nechceli sme len formálne dokumentovat 
význam pohybovej aktivity v spôsobe života člo
veka, ale našou snahou bolo oslovit každého, 
i tých najstarších spoluobčanov a odovzdaf im 
poznatky o význame a účinností pohybovej čin
nosti Chceme prebúdzaf pocit uvedomovania si 
dôležitosti cvičenia po celý život, motivovat ludi 
k vytváraniu vlastného priestoru pre telesnú vý
chovu a šport a usmerniť ich na aktívne vyko
návanie. 

Ved umenie predĺžiť si život, spočíva predo
všetkým na umení vedief si ho neskracovaf 
A pohyb patri určite medzi tie čmitele v živote 
občana, ktoré môžu prispief k spomaleniu pro
cesov starnutia, k štastnému spoločenskému 
životu, k aktívnej starobe A teda k známym 
a preferovaným faktorom, ktoré sú významné 
na úspešné prežívanie staroby ako sú: psychic
ké predpoklady, vytváranie pozitívnych postojov 
k sebe a okoliu, emocionálna stabilita, zdravot
né predpoklady, sociálne prostredie, finančné 
zázemie, uspokojovanie záujmov v rodine, 
v spoločnosti mali by sme pridat aj faktor vytvo

renia modelu optimálneho pohybového progra
mu. 

Boli sme radi, že  účastníci seminára získali 
niekolko poznatkov o tom, prečo sa treba věno
vat telovýchovnej činností aj v postproduktiv 
nom veku, aké cvičenia a športy môžu starší 
ludia vykonávat. Ukázali sme, ako by mal vyze
ral celodenný a celoživotný pohybový režim, 
počnúc ranným cvičením na lôžku, cez kolektív 
ne cvičenie aerobiku, dostupné športy, turetiku. 
tanec až  po večernú relaxáciu a muzikoterapiu 
Telovýchovná a športová činnost bola pestrá 
Každý z účastníkov si mohol nájsf to, čo mu vy
hovuje, čo mu pomáha k zdraviu, k optimizmu 
Cvičit, plávat, bicyklovať, lyžovať. věnovat sa tu
ristike môžu zdraví i zdravotne oslabení, muži 
i ženy. babičky i deduškove Priebeh seminára 
bol toho dôkazom 

Vyhlásenim roka 1993 za Európsky rok star 
ších ludl a solidarity medzi generáciami sa otvo
rila cesta na výraznejšie uvedomenie si skutoč 
ností. že pri telovýchovnej a športové) činnosti 
niet prekážok na stretávanie sa generácii, je 
priestor na aktívnu účast aj starších ludi Zoslab 
sme v presvedčení a so želanim. že pride 
čas. kedy bude človeku lúto zomnel skôr ako 
storočnému A pohybová aktív (a  by nemala 
chýbaf v každodennom programe 

Doc PtiDr Jela Labudová, C So., 
Katedra pedagogiky • didaktik, 
taleanej výohovy a & port u FTVŠ 

VILIAM GANO - zakladateľ slovenskej špeciálnej pedagogiky 

Dňa 24. mája 1993 uplynulo cto rokov od narodenia zakladateľa 
slovenskej špeciálnej pedagogiky Viliama GaAu. Pracovnici Peda
gogickej fakulty UK si toto významné jubileum pripomenuli v rám
ci viacero podujatí. 

K storočnici bola inštalovaná výstava o publikačnej činnosti jubilanta 
vo vstupných priestoroch fakulty na Račianskej ulici, ktorú pripravili pra
covnici Študijno-informačného strediska pri PdF UK. A j  ked výstava ne-
obsiahia ucelený prehlad tvorby, z výstavených prác jubilanta, ako aj 
z prác zameraných na jeho hodnotenie, je evidentné, že v osobe V. Ga-
ňa je možné nájst mnohostrannú činorodú osobnost, ktorá v sebe za
hŕňa teoretika, praktika, organizátora, propagátora starostlivosti o pos
tihnutých, ale v neposlednom rade nesmierne skromného a humaniz
mom presiaknutého človeka. 

Na počest uvedeného výročia v rámci edičnej činnosti, fakulta pripravi
la dve publikácie, ktoré sú venované výlučne životu a dielu V. Gaňu. 
V zbomiku Paedagogica specialis v edícii Universitas Comeniana - stu
dia facultatis paedagogicae 1993, ktorá obsahuje dvanásf príspevkov, 
z toho dve zahraničné. Autori tu z rôznych aspektov hodnotia, analyzu
jú, ale aj spomínajú na jubilanta Táto publikácia si nekladie za ciel kom
plexne zachytit a zhodnotí život a dielo tohto významného človeka, ako 
to píše v úvode dekan fakulty doc PhDr. M. T. Bažány, CSc , ale chce 
skôr poukázat na niektoré najvýznamnejšie oblasti jeho činností, přiblížit 
súčasníkom jeho vedecký a spoločenský význam. Ide tu o aspoň čias
točné splatenie dlhu, ktorý špeciálna pedagogika voči svojmu zakladate
lovi má. 

Ďalšou publikáciou je personálna bibliografia V .  Gaňa, ktorú zostavila 
riaditelka Študijno-informačného strediska PdF UK - Mgr Estera Jauro-
vá Okrem životopisných údajov podrobne sa zaoberá odbornou publi
kačnou činnosťou jubilanta Sú tu uvedené jeho knižné diela: A z  ideges 
gyermekek nevelésének alapfogalmai (1922), Zemanová kňihovňa 
o úchylnej mládeži (1933), Úvod do didaktiky vyučovania hluchonemých 

(1937), Úvod do liečebnej pedagogiky (1939), Slovenská hluchonemá 
mládež (1940), Malá náuka o vzdelávaní hluchonemých (1943), Odzera
nie z úst hluchonemých (1945), Defektné detí a náčrt základných prob
lémov ich výchovy (1960), Materiály k dejinám špeciálnych škôl na Slo
vensku do r. 1945 (1961), Výchova defektných deti (1962), Z teórie 
a praxe vyučovania nepočujúcich (1965), ale aj celý rad statí v zborní
koch, štúdií i článkov v odborných časopisoch, doplnený recenziami 
a publikáciami, ktoré sa zaoberajú hodnotením života a diela V .  Gaňu 

Významným podujatím pri tejto príležitosti bola vedecká konferencia 
s medzinárodnou účastou v Michalovciach, ktorá sa konala v dňoch 
29.-31 júna 1993. Spoluporiadatelom bola Pedagogická fakulta UK a jej 
pracovnici sa na nej zúčastnili a predniesli príspevky. Témou konteren 
cle bolo - "Nové trendy v starostlivosti o postihnutých" V o  viacerých 
referátoch sa konfrontovali názory V .  Gaňa so súčasnými trendami 
a konštatovalo sa, že menovaný mnohé z týchto vo svojich prácach an
ticipoval. Odborná úroveň konferencie bola velmi dobrá V domácich 
i zahraničných referátoch odzneli zaujímavé a podnetné myšlienky 

Storočnicu pripomenuli aj rodáci z malebnej dedinky Trnava pri Labor 
ci, ktorá leží v blízkosti Zemplínskej Šíravy. Dňa 30 júna tu bola sláv 
nostne odhalená pamätná tabula venovaná zakladatelovi slovenskej 
špeciálnej pedagogiky Viliamovi Gaňovi Na tomto podujali sa aktívne 
podielali aj pracovnici našej fakulty Z tejto dedinky viedla životná a pro
fesionálna dráha V. Gaňu cez Budapešť, Komárno, Dubnicu nad Vá 
hom, Kremnicu do Bratislavy, cez posty učitela postihnutých deti. riadi-
tela špeciálnych škôl a ústavov až po post vedeckého pracovníka 
a vysokoškolského učitela Bol aktívny až do posledných chvH svojho 
plodného života, ktorý sa ukončil v Bratislave dňa 24 jula 1966 vo veku 
73 rokov. 

Doc. PhDr. dtefan Valek.CSc 
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