
SPRAVODAJ Ročník X L  
UNIVERZITY Vf^MľW Január 1994 
KOMENSKÉHO \ 4  / A M Číslo 5 

NASA UNIVERZITA 
Udelenie cestného doktorátu prof. W. Ogrisovi a prof. K. Rebroví 

Drta 30. 11. 1993 sa uskutočnilo 
slávnostné zasadnutie Vedeckej ra
dy Univerzity Komenského, roziire-
né o vedecká rady fakúlt UK, pri prí
ležitosti udelenia vedeckých hod
ností doktor právnych vied honoris 
causa prof. Or. Wernerovi Ogrisovi 
Z Viedenskej právnej a štátovedeckej 
fakulty a prof. JUDr. Karolovi Rebro
ví, DrSc., z Právnickej fakulty Uni
verzity Komenského, 

ĎALŠÍ ROZVOJ MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV NA UK 
Katedra Alexandra Dubčeka otvorená 

Zasadnutie otvoril a viedol prorektor doc. 
RNDr. Svetozár Kalavský, CSc. V mene 
učitelov, študentov a pracovníkov UK priví
tal na akademickej pôde univerzity čest
ných doktorandov, ako i štátnych predsta-
vitelov a dalších významných hosti. 

Slávnostný prejav predniesol rektor 
Univerzity Komenského prof. MUDr. Ju
raj Švec, DrSc. 

Pojem právo je  staré ako samé ludstvo. 
Už pred mnohými tisícročiami si naši pred
kovia podvedome nárokovali práva, ktoré 

sa stali nevyhnutnou podmienkou sebazá
chovy a prežitia. 

Jednotlivé vývojové stupne, ktorými lud
stvo prechádzalo, ovplyvňovali a podmie
ňovali vývoj práva ako vedy a kultúry. Je 
nemálo právnikov, ktorým právna veda 

učaruje a zasvätia jej svoj život, ale je  má
lo takých, ktorí výsledkami svojej práce 
prekročia svoj tieň. 

Medzi nich nesporne patria páni univer
zitní prof. JUDr. Karol Rebro, DrSc., 
a prof. JUDr. Wemer Ogris. 

Pokračovanie na str. 3 

Niet v histórii Univerzity Komenského obdobie, v ktorom by sa tak Intenzívne rozvíjali medzinárodné vzťahy, ako v po
sledných troch rokoch. Univerzita Komenského dnes spolupracuje s desiatkami zahraničných univerzít a s medzinárodný
mi nevládnymi organizáciami, ktoré podporujú vedu a vzdelávanie v európskych krajinách. 

S Univerzitou Complutense v Madnde, 
jednou z najstarších a najväčších univerzit 
sveta viažu Univerzitu Komenského viac
ročné vztahy dobrej spolupráce. Z iniciatí
vy Univerzity Complutense vzniklo na Uni
verzite Komenského vedeckovýskumné 
centrum - Katedra A. Dubčeka, ktorá bola 
slávnostne otvorená dňa 26. novembra 
1993. Pred rozšíreným zasadnutím Vedec
kej rady UK prektor UK prof. MUDr Juraj 
Švec, DrSc., privítal na slávnostnom otvo
rení katedry chargée d affaires Veľvysla
nectva španielska pre Českú a Slovensku 
republiku v Prahe pána Antonio Fernandez 
Mazarambroz, prorektora pre zahranič
né styky Univerzity Complutense prof Car
los Seaone. syna Alexandra Dubčeka 

Pokračovanie na str 7 



Organizácia Spojených národov prišla 
vskutku s významnou iniciatívou, keď 
vyhlásila rok 1994 za Medzinárodný rok 
rodiny. Určite vidí v tomto čine potrebu 
upozornit svet na nedoceniteľnú hodno
tu rodinnej inštitúcie. Medzinárodný rok 
rodiny má teda prispieť k tomu, aby sa 
opäť oživil záujem o základnú bunku lud-
skej spoločnosti - o rodinu, aby sa vy
zdvihla nenahraditelná služba rodiny v pro
spech ludskej spoločnosti a napokon, aby 
sa poukázalo na správnu identitu rodiny, 
zakorenenú v prirodzenom prá
ve. 

V našej modernej dobe na
rástli do nevídaných rozmerov, 
najmä v posledných rokoch, 
sociálne a hospodárske problé
my v celej ludskej rodine, 
ako sú vojnové konflikty, orga
nizovaná zločinnost, mafia, ob
chod s drogami, kriminalita, 
prostitúcia, zabíjanie nenarode
ných detí, alkoholizmus, hlad, 
nezaměstnanost a iné. Zodpo
vední činitelia na svete si začí
najú uvědomovat, že nemožno 
úspešne bojovat proti týmto 
negatívnym javom spoločenského života, 
pokým neozdravie rodinné spoločenstvo. 
Predovšetkým tu treba hladaf dôvod, prečo 
Organizácia Spojených národov vyhlásila 
rok 1994 za Medzinárodný rok rodiny. 

V Medzinárodnom roku rodiny pôjde o to, 
aby politici, zákonodarcovia, pedagógovia 
i masmédiá venovali zvýšenú pozornosť 
tejto tematike a aby postavili do správneho 
svetla význam a úlohy dnešnej rodiny. 

Dnes počut často ponosy: rodina sa na
chádza v kríze, položenie rodín je povážli
vé a pod. Sčasti je to i pravda. No treba 
povedať, že sa súčasná rodina nevyznaču
je iba negatívnymi, lež aj mnohými pozitív
nymi stránkami. Chválabohu, je  ešte vždy 
väčší počet zdravých rodín, v ktorých sa 
rodí zdravé potomstvo a vychovávajú sa 
prospešní členovia ludskej rodiny. V týchto 
rodinách vládne poriadok, istota, rodinné 
teplo, srdečnost, súdržnosť, vzájomná úcta 
a obetavá láska. Na druhej strane je však 
pravda, že sme svedkami aj viacerých 
znepokojujúcich úkazov v rodinách. Žial, 
naša doba so svojimi životnými zásahmi 
a normami často ovplyvňuje rodinné spolo
čenstvo v negatívnom zmysle. Úpadok 
mravných hodnôt, praktický materializmus, 
konzumné zmýšlanie a zhon za blahoby
tom znamenajú vážne nebezpečenstvo pre 
dnešnú rodinu. V mnohých krajinách popu
lačný prírastok klesol na povážlivé mini
mum, pretože sa stalo kvázi normou mat 
jedno dieta a len zriedka dve. Aj  zákono
dárné ustanovenia mnohých krajín prispie
vajú k oslabeniu rodiny v dôsledku lahko 
možného rozvodu, legalizovaného potratu, 
širokej propagácie antikoncepčných pros
triedkov a metód. Koniec koncom i maso
vokomunikačné prostriedky a literatúra 
často servírujú laxné náhlady na lásku, na 
manželské vztahy a rodinné spolužitie. Na
priek týmto i dalším záporným stránkam 
jednako zostáva rodina i v epoche trhové
ho hospodárstva základnou a neodlučitel-
nou bunkou spoločnosti s jej vlastným po
slaním. Rodina ako základná a nenahraditeľná 
bunka spoločnosti berie na seba sociál

nu funkciu: v nej sa rodia, vyrastajú 
a získavajú prvú výchovu občania. Keď
že je rodina organicky spojená so spo-
ločnostou, musí jej osud a zdravý roz
voj ležaf na srdci politikom, ekonómom, 
masmédiám a všetkým oblastiam spolo
čenského života. 

I cirkev si je  dobre vedomá, aký význam 
má rodina ako pre spoločnosf, tak aj pre 
ňu samu. Možno preto analogicky tvrdit: 
Ak dobro štátu závisí od dobra rodiny, tak 
podobne i dobro cirkvi. Prirodzene, cirkev 

nezostáva bokom pri takej významnej ak
cii, akou je práve Medzinárodný rok rodi
ny. Pri príležitosti otvorenia roku pápež 
Ján Pavol II. celebroval v Ríme na svia
tok Svätej rodiny (26. decembra) sláv
nostné bohoslužby. Pravda I po celý 
rok 1994 cirkev na celom svete prispeje 
svojím podielom k úspešnému priebehu 
roka rodiny. 

V našej dobe cirkev a cirkevné učenie 
venujú vela pozornosti otázkam manžel
stva i rodiny. Pri osvětlovaní komplexu 
manželských a rodinných problémov sa 
cirkev opiera predovšetkým o učenie Dru
hého vatikánskeho koncilu, ktoré sumarizo
val hlavne koncilový dokument "Gaudium 
et spes". Ďalší závažný dokument, zame
raný na otázky kresťanskej rodiny v dneš
nom svete, vyšiel z pera pápeža Jána 
Pavla II. ako apoštolská exhortácia pod 
názvom "Familiaris consortio" (1981). Ten
to apoštolský spis zhrňuje výsledky roko
vaní biskupov a teológov o rodinnej temati
ke na Biskupskej synóde v Ríme roku 
1980. V úvode exhortácie sa pripomína, že 
sa ňou "cirkev obracia predovšetkým na 
mladých ludí, ktori chcú vstúpiť do manžel
stva a založit si rodinu, aby im otvorila no
vé obzory a aby im pomohla odkryt krásu 
a velkost ich povolania k láske a službe 
životu". Rodina má v cirkevnom spoločen
stve mimoriadne poslanie. Familiaris con
sortio (15) konštatuje: "Manželstvo a kres
ťanská rodina budujú cirkev. Ľudská osoba 
sa totiž v rodine nielen rodí a postupne vý
chovou uvádza do ludského spoločenstva, 
ale znovuzrodením v krste a výchovou vo 
viere sa uvádza aj do Božej rodiny, ktorou 
je cirkev". Rodina v cirkevnom učení 
a chápaní má dvojaké zameranie: jednak 
má svoje poslanie v pozemskom živote -
je spoločenstvom rodinnej lásky zakorene
nej v Bohu, a jednak jej pozemský život 
má vyústit do večného života. Z tohto zá
kladného poslania vyplývajú pre rodinu dve 
závažné úlohy. Ponajprv je to starost 
o hmotné potreby, hmotné dobro a po dru
hé starosf o mravné, duchovné a nábožen
ské povznesenie všetkých členov rodiny 

Starosf o hmotné dobro rodiny zahŕňa 
v sebe celý rad požiadaviek, ako sú živo
bytie, bývanie, finančné prostriedky, mož
nost práce a spravodlivej mzdy a všestran
ný spoločenský a kultúrny rozvoj jej čle
nov. Aj  pri starosti o mravné, duchovné 
a náboženské povznesenie členov rodiny 
vystupujú do popredia viaceré požiadavky: 
prvotné a prednostné právo rodičov na vý
chovu svojich deti, právo na náboženskú 
výchovu deti na školách, možnosf výberu 
školy, ktorá zodpovedá etickému a nábo

ženskému presvedčeniu rodi
čov, ochrana rodiny pred pro
tináboženskou propagandou 
masmédií atd. Všetky spome
nuté požiadavky na prospech 
hmotného a duchovného po
vznesenia rodín a ešte dalšie 
sú zakotvené v dokumente 
"Charta práv rodiny", ktorý vy
pracovala a zverejnila Apoš
tolská stolica, aby bol k dispo
zícii všetkým, čo nesú v spo
ločnosti zodpovědnost za ro
dinu v súčasnej dobe 
Cirkev vidí úlohu kresťanskej 
rodiny v tom, že dosvedčuje 

vo svete Kristovu pravdu, posväcuje a pre
mieňa dnešnú spoločnosf 

Rodina, ako sa už zdôraznilo, má pod
statný podiel na spoločenskom živote, slú
ži spoločností Musí sa tu však uplatnit 
i recipročný vzfah t.j. spoločnosf. štát majú 
povinnost rešpektoval a podporovat rodin
né spoločenstvo štát má poskytovat rodi
nám všemožnú pomoc "hospodársku, so
ciálnu, výchovnú, politickú a kultúrnu, ktorú 
(rodina) potrebuje na zodpovedné plnenie 
všetkých svojich uloh' (Familians consor
tio,45). Štátna autorita v rámci svojich po
vinností voči rodine musí dbaf na verejnú 
mravnost a zasiahnuf v prípade, ak sa 
znevažuje v masmédiách manželská věr
nost a autorita rodiny. Pokial ide o hmotné 
zabezpečenie rodín, štát musí organizovat 
spravodlivú mzdovú politiku a zaručit tak 
otcom rodiny potrebné príjmy na udržanie 
celej rodiny. Ďalej musí zaistovaf rodinám 
primerané bývanie a všemožne sa zasa
dzovať proti akútnej kríze bývania Osobit
ná úloha štátu tkvie nesporne v organizo
vaní školstva a školskej výchovy. No ešte 
treba zdôrazniť, že sa v dnešnej dobe sta
rostlivosť o rodiny musí opierať o medziná
rodnú spoluprácu. Isteže ai Medzinárodný 
rok rodiny má za ciel prehĺbiť medzinárod
nú spoluprácu v prospech rodln. 

Cirkvi a jej magistéríu leží na srdci dobro 
kresťanských rodín, a preto vyvíja v ich 
prospech potrebnú pastoračnú činnosť. Po
pri doteraz spomenutých cirkevných doku
mentoch "Gaudium et spes", "Familiaris 
consortio" a "Charta práv rodiny" presvied
ča nás o tejto starostlivosti aj najnovší 
"Katechizmus katolíckej cirkvi" (1993), kto
rý okrem iného hovorí aj o sociálnom 
ovzduší rodiny, jej problémoch a nadpriro
dzenom určení. 

Kiež by tohoročný Medzinárodný rok 
rodiny ako v cirkvi, tak aj v celej fúd-
skej rodine prispel k prehĺbeniu Ideálu, 
ktorý Boh od samého počiatku určil ro
dine: byf spoločenstvom rodičov a detí 
budovanom na božom príkaze lásky. 

Doc. Or. Štefan Vragai 

OD DOBRA RODINY 

závisí 
DOBRO SPOLOČNOSTI 



Udelenie čestného doktorátu prof. W. Ogrisovi a prof. K. Rebrovi 
Dokončenie zo str. 1 

Mladú Slovenskú republiku budujeme 
ako právny štát. Pripravujeme a predkladá
me Národnej rade Slovenskej republiky 
desiatky zákonov, ktoré menia a dotvárajú 
právne normy moderného demokratického 
štátu v srdci Európy včítane zákonov, ktoré 
sa priamo dotýkajú pôsobnosti sloven
ských vysokých škôl. Je preto symbolickou 
skutočnosťou, že dnes vítame na Univerzi
te Komenského dve osobnosti právnych 
vied, ktoré tomuto vývoju kliesnili cestu, 
osobnosti, ktorých spája rovnaký záujem 
o právne vedy, ale i osobnosti, ktorým po
litický vývoj v materských krajinách pripra
vil diametrálne odlišné osudy. 

Pán univerzitný profesor JUDr. Karol 
Rebro patri medzi najvýznamnejších absol
ventov UK, povedal by som, že bol jedným 
z najtalentovanejších študentov Právnickej 
fakulty UK pred II. svetovou vojnou, 60 
prezentoval najlepšou slovenskou prácou 
z rímskeho práva vo fakultnom súbehu. 
Rímske právo sa stalo dominantou jeho 
právnických počiatkov. 

Obdobie II. svetovej vojny poznačilo aj 
život prof. Rebra. Ako aktívny účastník od
boja pracoval vo funkcii prednostu prezidi-
álneho odboru Povereníctva SNR pre veci 
vnútorné a po potlačení SNP zostal v ile
galite až do oslobodenia. Od augusta 1945 
okrem práce na Právnickej fakulte viedol 
na Ministerstve školstva odbor pre vysoké 
školy. V roku 1946 sa stal dekanom Práv
nickej fakulty UK. Sám ako redaktor za
bezpečoval vydávanie odborného mesační
ka Verejné právo, ktorý vydávala Jednota 
právnikov na Slovensku, ako jej podpred
seda. V roku 1947 prevzal ako predseda 
Ústav pre právne vedy SAV. V júni 1949 
Akademický senát UK zvolil prof. Rebra za 
rektora. Aj  napriek odmietnutiu tejto funk
cie, bol prof. Rebro za rektora menovaný. 
Jeho postavenie rektora UK sa mu stalo 
osudným. Ako najvyšší akademický funk
cionár UK sa dostával do konfliktov s poli
tickými predstaviteími, ktorí mu vyčítali, že 
univerzita a Právnická fakulta nie je  na 
dostatočnej ideologickej úrovni. Neíútostné 
obdobie neuveritelného upodozrievania 
a znechucovania vyvrcholilo v roku 1951 
pozbavením všetkých funkcií a výpovedou 
z Právnickej fakulty. 

Niet pre tvorčieho a vzdelaného človeka, 
ktorý zasvätil svoj život práve právu, väč
šieho zla, ako odobratie jeho íudských 
práv. Len ten, kto to prežil na svojom 
vlastnom životnom osude, vie plne pocho
pit, aké je  to, byf neprávom zavrhnutým. 
A ž  v marci 1954 bol prijatý do Ústavu pre 
štátne a právne vedy SAV, kde pracoval 
až do r. 1987 pod dohladom straníckych 
a bezpečnostných orgánov. 

Volný priestor, ktorý mu vládnuce sily vy
medzili a povolili, usiloval sa vyplnit tvori
vou prácou tak vo výskume, ako aj v pe
dagogickej oblasti. Prof. Rebro sa počas 
svojho aktívneho obdobia zameral na rím
ske právo, na dejiny štátu a práva na úze
mí Slovenska od stredoveku do súčasnos
ti, s osobitným zretelom na slovenské štá

toprávne snahy, ale aj na niektoré problé
my právno-filozofické. Je autorom desiatok 
monografii publikovaných doma i v zahra
ničí. Jeho odborné práce si svoj prínos 
a význam aj napriek dlhoročnej nespravod
livosti a znechucovaniu nadlho udržia.Ako 
významný romanista a odborník v odbore 
právnych dejín poznamenal svoju činnost 
tak v rovine pedagogickej ako aj vedeckej 
práce nespornými obsahovými hodnotami. 

Život a dielo prof. Rebra ho stavia medzi 
najvýznamnejších rektorov UK, je velkou 
pýchou našej Alma mater, je príkladom ví-
tazstva velkého ducha nad ludskou hlú-
postou a zlomyselnosfou. 

Pán univerzitný profesor JUDr. Werner 
Ogris svoje štúdiá úspešne absolvoval na 
Viedenskej univerzite. Za jeho habilitačný 
spis mu bola na Viedenskej univerzite ude
lená cena Nadácie Theodora Kömera na 
podporu vied a umenia. V roku 1962 prijal 
ponuku na obsadenie ordinariátu nemecké
ho súkromného práva na Slobodnej univer
zite v Berlíne, odkial v roku 1965 odišiel 
na Katedru nemeckého práva a rakúskych 
ústavných a správnych dejín II. Viedenskej 
právnej a štátovedeckej fakulty, kde je bez 
prerušenia aktívny doteraz. Bol dekanom 
Právnej a štátovedeckej fakulty Viedenskej 
univerzity. Je členom viacerých európ
skych akadémií vied. 

Pán prof Ogris je autorom stoviek pí
somných prejavov, ktoré sú späté s jeho 
odborným zameraním činnostou vedca 
a vysokoškolského učitela. 

Rovnarko významná ako jeho vedecká 
a pedagogická činnost, je  činnost profeso
ra Ogrisa na poli medzinárodnej organizá
cie vedeckej práce. Systematicky už za
čiatkom 60-tych rokov vynaložil obdivuhod
né úsilie na otváranie železnej opony v ro
vine právnohistorického bádania najmä 
v stredoeurópskom priestore. Zásluhou 
prof. Ogrisa vzniklo neformálne integračné 
centrum, ktoré za podpory Viedenskej uni
verzity umožňovalo stretnutia odborníkov 
z odboru právnej histórie najmenej jeden
krát ročne. Stretávali sa tu vedeckí pracov
níci z Československa, Madarska, Polska, 
bývalého východného Nemecka i bývalého 
Sovietskeho zväzu s kolegami so Spolko
vej republiky Nemecko a dalších západ
ných krajín. Utvorila sa tak polooficiálna 
platforma k vytváraniu názorov, ktoré 
mohli unikat vtedajšiemu ideologickému 
tlaku, alebo sa mohli z jeho zovretia vymy
kat. Toto nezávislé spoločenstvo odborní
kov bolo schopné vytváral aj partnerské 
vztahy k stabilizovaným medzinárodným 
zoskúpeniam západného sveta. Prof. Ogris prispel podstatnou mierou 
k tomu, že medzi stredoeurópskymi práv
nymi historikmi vznikalo v 60-tych rokoch 
ovzdušie vzájomnej tolerancie prekonáva
júce úzko nacionálne chápanie národných 
dejín. Za mimoriadne cennú je potrebné 
považovat okolnost, že na poli súkromné
ho práva, kde bol predovšetkým zameraný 
jeho odborný záujem, bolo možné rozvinut 
aj bádanie konštitučného a právneho štátu 

v stredoeurópskom regióne v dobe, ktorá 
nielenže podobnej orientácii nežičila, ale ju 
dokonca popierala. 

Vážené dámy a páni, 
Univerzita Komenského v Bratislave odo

vzdáva dnes čestnú hodnost doktora práv
nych vied honoris causa dvom vysokoškol
ským profesorom, ktorí celý svoj život za
svätili právu, právnym vedám a ludskej 
spravodlivosti. Právo je staré ako samé 
ludstvo. Oheň tiež. Svetlo ludských práv 
nám začalo svietif a hřejeme sa jeho útlym 
teplom. Zostáva len verif, že sa nám toho 
svetla i tepla dostane čo najviac. 

Dekan Právnickej fakulty UK prof. 
JUDr. Peter Blaho, CSc., oboznámil 
slávnostné zhromaždenie so životom 
a dielom oboch čestných doktorandov. 
Prejav prinášame v skrátenom znení. 

Profesor Karol Rebro sa narodil 27. ok
tóbra 1912 v Horovciach pri Púchove 
Gymnáziálne štúdia absolvoval v Trenčíne, 
vedy o štáte a práve študoval na univerzite 
v Bratislave. V 4 semestri štúdia upozornil 
na seba prvým miestom vo fakultnom kon
kurze prácou "Dissenz v kauze pri tradícii", 
ktorá vyšla v tlači ako prvá slovenská prá
ca z rímskeho práva Za doktora práv pro
moval v roku 1936 a pripravoval sa na ha
bilitáciu. Habilitoval sa v roku 1941. 

Takmer tri roky pracoval potom v právnej 
praxi, ktorú v roku 1944 úspešne ukončil 
jednotnou sudcovskou a advokátskou 
skúškou a dokončil další významný roma-
nistický spis "Juliánova náuka o práve 
obyčajovom. Kritický príspevok k súčas
ným teóriám rímskeho práva oby čajového". 
Na základe tohto diela bol vymenovaný za 
mimoriadneho profesora a v roku 1946 za 
riadneho profesora rímskeho práva. 

Od roku 1954 začal profesor Rebro popri 
romanistickom výskume bádanie aj v iných 
odboroch právnej histórie, a to predovšet
kým v domácich právnych dejinách. Kon
centroval sa hlavne na otázky poddan
ských pomerov v 18. storočí v Uhorsku 
a na uhorské stredoveké mestské právo 
Základný význam v tomto smere má jeho 
monografia "Urbárska regulácia Márie Te
rézie a poddanské reformy Jozefa II. na 
Slovensku". V nej vefmi dôkladne analyzo
val faktické i právne postavenie slovenské
ho tudu na konci feudalizmu, pnčom 
z komparácie výsledkov v severných slo
venských župách a južných madarských 
boli slovenskí poddaní zretelne viac zata
žení odvádzaf zo svojich hospodárstiev 
hmotné plnenia než madarskl poddaní. Vý
sledky tejto práce sa stretli so živým 
a kladným hodnotením doma i v zahraničí 

Bohaté romanistické skúsenosti uplatnil 
profesor Rebro aj pn skúmaní vývinu uhor
ského mestského práva, nakoíko aj 
v Uhorsku bolo mestské právo neširším 
kanálom, ktorým mohlo rímske právo pre
nikal na naše územie Študoval právnu 
zbierku Summa legům Raimundi. o ktorej 
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vyslovil v piatich štúdiách tézu, že je ta
lianskeho a nie, ako sa dovtedy predpokla
dalo nemeckého pôvodu. Ked v roku 1963 
prednášal na medzinárodnej konferencii 
v Bologni o pôvode Summy, mal jeho refe
rát priamy vplyv na prítomného popredné
ho nemeckého romanistu Franza Wieacke-
ra v tom smere, že v druhom vydaní svojej 
knihy "Privatrechtsgeschichte der Neuzeit" 
pasáž o Summe vypustil, t.j. do nemec
kých právnych dejín ju  nezahrnul. 

Ale vari najväčšia zásluha profesora 
Rebru na poli rozvoja právnej romanistiky 
u nás spočíva v tom, že ked sa v roku 
1977 vážne uvažovalo o zrušení výučby 
rímskeho práva na našich univerzitách 
s pochybným odôvodnením "otrokárskeho, 
vykoristovatefského" charakteru tejto dis
ciplíny, zasadil sa celou váhou svojej 
osobnosti na kompetentných straníckych 
a štátnych orgánoch o záchranu tohto 
predmetu. Vtedy to bol riskantný, takmer 
nehorázny čin, ku ktorému bola potrebná 
velká dávka občianskej statočnosti. 

Profesor Rebro je výraznou vedeckou 
osobnosfou, čoho dôkazom sú nielen jeho 
vedecké publikácie, ktoré som tu ani zda
leka neuviedol všetky, ale aj jeho činnosf 
organizátorská a pedagogická. Bol deka
nom a prodekanom fakulty, rektorom uni
verzity. Pracoval v redakčných radách, vo 
výboroch vedeckých spoločností, vyškolil 
rad ašpirantov, bol vedeckým redaktorom 
odborných publikácii, predsedom Právnic
kej terminologickej komisie Predsedníctva 
SAV pre vydanie slovenského Právnického 
terminologického slovníka. Získal členstvo 
v zahraničných vedeckých spoločnostiach 
(Institute di diritto agraric Internationale e 
comparato-Fírenze, Spoločnosť Jean Bo-
din-Bruxelles, Právnohistorická rumunská 
spoločnost - Bukurešť, Comission Interna
tional pour I histoire des Assemblées 
d Etats-Bruxelles). 

• • • 
Profesor Werner Ogris sa narodil 9. júla 

1935 vo Viedni. Na jeseň roku 1954 sa za-
pfsal na Právovedeckú a štátovedeckú fa
kultu Viedenskej univerzity a právnické 
štúdium úspešne ukončil v roku 1958 pro
móciou na Doctor juris. Už počas jeho vy
sokoškolských štúdii vzbudil u neho profe
sor Dr. Hans Lentze záujem o historic-
koprávne otázky. Krátko po promócii začal 
práce na príprave habilitačného spisu "Der 
mitteralterliche Leibrentenvertrag", ktorý 
vyšiel tlačou v roku 1961 a za ktorý obdr
žal cenu Nadácie Theodora Körnera na 
podporu vied a umenia. Na základe tohto 
spisu sa habilitoval pre nemecké právne 
dejiny a nemecké súkromné právo, ako aj 
pre rakúske ústavné a administratívne prá
vo. V roku 1962 prijal ponuku na obsade
nie ordinariátu pre nemecké právo, pre 
najnovšie ústavné dejiny a pre nemecké 
súkromné právo na Slobodnej univerzite 
v Berlíne. Tu pôsobil až do roku 1965, ked 
v tomto roku odišiel na Inštitút nemeckého 
práva a rakúskych ústavných a administra
tívnych dejín Viedenskej Právnickej fakulty, 
kde je bez prerušenia aktívny ako ordinár 
doteraz. 

Profesor Ogris je európsky uznávaným 
odborníkom v oblasti právnej histórie a je
ho meno je dobre známe i v zahraničí yAj 
jeho pričinením vzniklo takto úzke spojenie 

s Univerzitou Komenského, hlavne s pra
covníkmi Katedry dejín štátu a práva Práv
nickej fakulty UK, čim sa vytvorili nefor
málne a velmi pevné základy pre medziná
rodnú vedeckú kooperáciu slovenských 
právnych historikov sústredených na Práv
nickej fakulte UK a to všetko v čase, ktorý 
podobnú aktivitu nepodporoval, naopak ju 
potieral. 

Pre osobnosí profesora Ogrisa je prí
značné, že jeho pedagogické i vedecké 
celoživotné dielo je mnohostranné. Zastá
val funkciu dekana Právnickej fakulty vo 
Viedni, bol predsedom komisie pre právno-
historickú štátnu skúšku. 24 rokov je spo-
luvydavatelom renomovaného právnohisto-
rického periodika "Zeitschrift der Savigny-
-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanis
tische Abteilung". V roku 1972 sa stal čle
nom korešpondentom a v rok 1975 skutoč
ným členom Rakúskej akadémie vied, 
v ktorej od roku 1973 vedie rad "Fontes iu
ris" ako podskupinu radu "Fontes Rerum 
Austriacarum". Výsledkom tejto činnosti je 
vydanie už 9. zväzkov, dalšie sú na vyda
nie pripravené V roku 1985 sa stal čle
nom korešpondentom Saskej akadémie 
vied, v roku 1988 sa stal zahraničným čle
nom Královskej holandskej akadémie vied 
V roku 1992 prednášal ako hosťujúci pro
fesor na School of Law University of Kan
sas v Lawrence. 

Pán profesor Ogris je mimoriadne plod
ným autorom. 462 písomných prejavov 
rozmanitého druhu dokumentuje výrazne 
jeho odborné zameranie ako vedca a vy
sokoškolského učiteía Jeho vedecký inte
res sa koncentroval najprv na dejiny súk
romného práva o čom podal dôkaz v už 
zmienenej habilitačnej práci. Ďalšou jeho 
velkou tématickou oblasťou sa stali ústav
né dejiny 18. storočia s ohladom na osvie-
tenský absolutizmus v rakúskej monarchii 
a v Prusku. S velkou dávkou invencie pri
stúpil k spracovaniu problémov dejín vedy 
a umenia 19. storočia sem patria. 
J.W.Goethe, Jacob Grimm ako právnici, 
prípadne politici, potom state k známemu 
rakúskemu civilistovi Josefovi Ungerovi 
a napokon štúdie k pandektárnej vede. 

Po udelení rektorského súhlasu pro
mótor Univerzity Komenského doc. 
PhDr. Ján Taraba, CSc., vykonal pro
močný akt. Po slávnostnom promoč
nom akte vystúpili čestní doktorandl 
s ďakovnými prejavmi. 

Prof. JUDr. Karol Rebro, DrSc 

Vaša magnificiencia, 
ako to u študentov býva, aj mne sa stalo, 

že som pred mojim priaznivcom moju ne
spokojnosť s jednou známkou na vysved
čení pripisoval skúšajúcemu. Môj priazni
vec mi vtedy s velkorysou skúsenosťou 
povedal:" Netreba sa natoťko upierať na 
známky a na hodnotenie učitelov, v živote^ 
je daleko dôležitejšie, či si vo svojom sve-" 
domí môžeš úprimne odpovedať, že zo 
svojej strany si urobil všetko, čo bolo v 
Tvojich silách Ak áno, isto t a  to uspokoj! 
a hodnotenie učitela ostáva na jeho zodpo
vednosti a svedomí Ak si v práci k sebe 

náročný a kritický, ak urobíš všetko, čo je 
v Tvojich silách a možnostiach, nemusíš 
byť so sebou nespokojný." 

To bola múdra rada, osvojil som si ju  
a usiloval som sa jej držať po celý život. 
Zameriaval som sa na prácu a úspech v 
nej pomáhal mi prekonávať ťažkosti a ne
porozumenie, bol mi ocenením aj povzbu
dením. 

V takejto vnútornej vyrovnanosti - vážený 
pán rektor a vážení členovia vedeckých 
rád - tým viac ma potešilo Vaše uznanie a 
udelenie mi vysokého vyznamenania našej 
univerzity. Prijmite prosím, úprimný prejav 
mojej najsrdečnejšej vdaky. 

Nemôžem zároveň pri tejto príležitosti 
obísť a nevysloviť mu svoju vrelú vdaku 
p. JUDr. Miroslavovi Boháčkovi, profesoro
vi rímskeho práva, ktorý ma na začiatku 
môjho štúdia na Právnickej ťakulte zaujal 
pre svoj odbor a týmto smerom zameral 
po celý život moje snaženie 

Vážení prítomní, žijeme dni a roky, v kto
rých sa odohrávajú prevratné udalosti tak 
v živote jednotlivcov, ako aj národov a štá
tov Tak ako iné štáty, aj naša spoločnosť 
a štát, usilujeme sa dostať do Európy, aj 
ked sa nám zdá, že my sme už v nej, tak 
ako inf. Máme s nimi jednotný kresťanský 
a kultúrny základ Výrazne to možno kon
štatovať v oblasti práva a právnej kultúry 

Európsky právny systém, európski práv
na kultúra je historickou syntézou troch 
zložiek, rímskeho práva, kanonického prá
va a domáceho práva 

Ked odhliadneme na obdob«« Vefkej Mo
ravy. rozvíjal sa náš národný život, spolu 
s národom madarským, v spoločnom uhor
skom štáte Smer správnemu vývoju udával 
element madarsky a v dlhom dejinnom vý
voji nesporne, za aktívnej účasti sloven
ského i nemeckého i iných prvkov. A podlá 
obdoby vývoja v ostatnej Európe treba vi
dieť aj vplyv rímskoprávny. Jeho rozsah je 
sporný najmä na strane madarských práv
nych historikov. Vcelku ho uznávajú len 
v mestskom práve, ale vylučujú jeho stopy 
v práve šlachtickom. Tento postoj naráža 
na nesúhlas, aj ked je  pravda, že aj ma
ďarská šlachta bránila sa rímskoprávnym 
vplyvom. Zohladnit treba, že vývoj v etnic
kej maďarskej časti Uhorska bol prerušený 
stáročnou tureckou okupáciou. 

Keby sme prijali, že maďarskej šlachtě 
sa podarilo zavrieť dvere pred vplyvmi rím-
skoprávnych prvkov do jej práva, ťažko by 
sme vysvetlili konštatovanie vo Weböczy-
ho Tripartite, že "takmer všetky práva 
(uhorského) královstva pôvodne sa rozvíja
li z prameňov práva papežského a cisár
skeho (rímskeho)". Podobné vyjadrenia 
v stredovekej spisbe rôznych autorov ako 
Deciusa Baroviusa, Johana Jónyho, Fran
tiška Szegediho, Jozefa Fórisa-Otrokóczy-
ho. 

Nemožno podceňovať odborný prínos 
uhorských študentov, najmä na zahranič
ných univerzitách, vychovaných v práve 
rímskom a pápežskom a pôsobiacich po
tom nielen v mestských, ale aj královských 
a šlachtických službách a úradoch K nim 
sa žiada pridať právnikov - absolventov 
právnickej fakulty trnavskej univerzity, ktorí 
tiež boli vzdelávaní v rímskom, kanonic
kom a domácom práve 



Vetmi významnou a účinnou dielňou for
movania práva v našich končinách boli tzv. 
vierohodné miesta (loca credibilia) v počte 
24 kapitúl a 23 kláštorov, ktoré vykonávaii 
funkciu neskorších verejných notárstiev 
a stáli v službách predovšetkým šlachty. 

V pozoruhodnom počte stretávame sa 
u nás s odbornou právnickou tzv. populár
nou literatúrou v 15.-16. stor. pôvodu ne
meckého a talianskeho. Máme dôkazy, že 
bola v právnej praxi používaná Obsahové 
táto literatúra je  zameraná na formuláre, 
na traktáty o otázkach súkromného i pro
cesného práva. 

Príznačné je, že sa stretávame v tejto 
spojitosti s rukopisom "Formulae Styli", 
niekedy aj pod názvom "Formularium Po-
soniense" (Bratislavský formulár), ktorý 
možno považovat za pokus o prvú učebni
cu rímskeho práva u nás. Pochádza od 
niektorého bratislavského kanonika z rokov 
1532-1541. Autor najprv zoznamuje so zá
kladmi rímskeho práva súkromného, potom 
nasledujú formuláre právnych úkonov 
z obligačného, vecného a dedičského prá
va s poznámkami. Obsah formulárov jed
noznačne dokazuje, že formuláre boli pre
vzaté z praxe bratislavskej kapituly ako 
vierohodného miesta a týkali sa najmä 
šíachticov a ich majetkov v bratislavskej 
stolici. Autor čerpal z diel talianskych a ne
meckých právnikov 13.-15. stor. Vyššie 
som spomenul našich právnikov, ktorí pub
likovali v 16. a 17. stor.o vzfahu rímskeho 
a kanonického práva k domácemu uhor
skému právu Domnievam sa, že nemožno 
pochybovat o vplyvoch rímskeho práva 
nielen na uhorské mestské právo, ale aj 
na právo šlachtické (zemské). Preto sa aj 
jeho štúdium stále udržovalo od založenia 
trnavskej právnickej fakulty až do súčas
nosti, do reformy štúdia v r. 1950, kedy sa 
rozplynulo vo všeobecných dejinách štátu 
a práva. Ako samostatný predmet bolo ob
novené v roku 1969. 

Núka sa otázka, aký zmysel a aký pro
spech prináša štúdium rímskeho práva ? 
V tomto smere rímske právo vykazuje vel
mi pestré zvraty. Boli časy, ked bolo vy
zdvihované, aj ked bolo zneuznávané aj 
ako škodlivé, ked jeho štúdium bolo zaka
zované, ale dovolené len niektorým oso
bám alebo skupinám, dokonca len na oso
bitné povolenie. A to aj v dobe, ked platilo, 
že "ecclesia vivit lege Romana". 

Stalo sa za socialistickej revolúcie 
v Moskve. Víťazná moc zrušila platnost ce
lého cárskeho právneho poriadku a týkalo 
sa to aj v podstate predstaviteíov tohto po
riadku - teoretikov aj praktikov, ale niektorí, 
ktorí sa pridali k revolúcii, zaujali politické 
funkcie. Namiesto buržoázneho cárskeho 
začal sa budovat nový socialistický právny 
poriadok. A bolo treba ho vyučovat na 
právnických fakultách vhodnými učitetmi. 
Tak sa stalo, že nové socialistické občian
ske právo bol poverený vyučovat I. B. No-
vickij, asistent profesora rímskeho práva. 
Novickij, prirodzene nepoznal budúce so
cialistické občianske právo, ved žiadne eš
te nebolo. A preto využil, čo vedel a to bo
lo rímske právo súkromné a bol úspešný, 
dokonca neskôr bol aj expertom Komisari
átu zahraničných vecí. Osud mu ešte do
prial, že publikoval za socializmu prvú 
učebnicu rímskeho práva (1944). 

Rímske právo vdaka kolonializmu roz
nieslo sa po celom svete. Rôzne krajiny 
a rôzne právnické fakulty venujú pozornost 
rôznym jeho častiam podía svojich záuj
mov a študujú a podávajú ich rôznymi me
tódami. V Európe aj v minulých storočiach 
prevládal dogmatický prístup k rímskemu 
právu, menej historický prístup, v rade eu
rópskych právnických fakúlt kombinuje sa 
dogmaticko-historický prístup a podía toho 
aj dogmaticko-historická metóda. To je 
charakteristické aj pre našu fakultu a ka
tedru. Pri zohíadnení nárastu novej matérie 
je nevyhnutné obmedzif sa na to najdôleži
tejšie. Za také považujeme rozvíjaf logické 
právnické myslenie, aby študent si zvykol 
zo skutkového stavu vydiferencovaf, čo je  
právne významné a čo nie, na významnú 
skutkovú podstatu aplikovat platnú právnu 
normu. Ak si má tento spôsob myslenia 
osvojit, musí rozmýšlaf a rozhodovat sa. 
Pri historickom prístupe obohacuje sa pa-
mäf, z ktorej sa potom vyberá a vyslovuje, 
pri dogmatickom prístupe rozum pracuje, 
rozmýšía, kombinuje, porovnáva a rozlišu
je, rozhoduje sa a zdeíuje. Pre právnika 
prvoradé je rozmýšlaf, nielen hovořit. Tvo
řit svojím myslením, nielen mechanicky 
osvojené zdelovať. V tom bol aj pedago
gický prinos rimskeho práva v minulosti 
a tým sa osvedčuje aj dnes. 

Prof. Dr. Werner Ogris 

Vysokovážené akademické zhromažde
nie, 
vážené dámy a páni, 
Akademická hodnost doktora honoris 

causa, ktorú mi promótor, pán docent Ta-
raba udelil v mene Univerzity Komenské
ho, je pocta, ktorá napĺňa každého vedca 
a každého učiteía práva radostou i hrdos-
fou. To platí i pre mňa, a priznávam to rád 
a otvorene. Tak ako každá osobná pocta 
i táto je podnetom i priležitosfou k bilanco
vaniu, k spätnému pohíadu a k pohtadu 
dopredu, skrátka k bilancovaniu toho, čo je 
jej základom, čo vyjadruje, čo znamená 
pre čerstvo promovaného a pre odbor. 

Akademická obyčaj a univerzitné zvyky 
právom požadujú, aby tieto úvahy nepre
biehali alebo neprebiehali len v tichej ko
môrke, ale našli vyjadrenie a uplatnenie 
v krátkej slávnostnej reči. Dovofte, preto, 
dámy a páni, zopár osobných slov radosti, 
rozjímania, vdaky. 

Pre mňa, ale určite i Vás, dámy a páni, 
ktorí tomuto akademickému stretnutiu dá
vate slávnostný ráz, vyvstáva otázka dôvo
du tejto pocty. Čo primálo Vedeckú radu 
bratislavskej Právnickej fakulty UK k tomu, 
aby podala príslušný návrh a čo primalo 
Vedeckú radu Univerzity Komenského, vy
slovit tento návrh. 

Promočná listina vymenúva moje zásluhy 
v právnickej vede, moju pedagogickú prá
cu a moju spoluprácu s touto našou su
sednou univerzitou v Bratislave. 

Je to zdôvodnenie, ktoré zavdalo pred 
niekofkými mesiacmi podnet k podobnej 
pocte na pražskej Karlovej univerzite. 
Smiem preto predpokladať, že moja čin
nost v menovaných oblastiach nebola cel
kom zanedbatelná a bezvýznamná Platí to 
prinajmenšom pre posledné tri dôvody 
Skutočne som vyhladával osobné a vedec

ké kontakty s bližšími i vzdialenejšími ve
deckými kolegami v Rakúsku, susedných 
krajinách a to asi od polovice šestdesia-
tych rokov, najprv v ČSSR, potom ČSFR. 

V tejto súvislosti však musím rozhodne 
poukázat na to, že táto spolupráca nebola 
jednosmerkou z Viedne a nevzišla len mo
jím pričinením. Ovela viac bola uprednos
tňovaná a podporovaná radom objektív
nych daností, ktoré zdaleka nepodliehajú 
ovplyvňovaniu jednotlivca. Myslím pritom 
na zvláštne geopolitické postavenie, ktoré 
zaujala Viedeň a jej univerzita v rokoch 
politického a vojenského utvárania blokov, 
myslím na dlhé, síce premenlivé a nie 
vždy bez trecích plôch, ale celkove úzke 
historické spojenie našich krajín, ktoré pre
búdzalo spoločné výskumné záujmy 
a podporovalo spoločné výskumné záme
ry, a myslím pritom na osobné predpokla
dy a konštelácie, ktoré umožnili tieto kon
takty cez hranice, ktoré boli dlhší čas 
i hranicami systémov. 

Táto trojaká základňa sa osvedčila zhru
ba po tri desaťročia a viedla k mnohým 
kongresom, sympóziám, hostovským pred
náškam, seminárom, na ktorých právni 
historici z východnej a strednej Európy 
prerokovali v duchu tolerancie, v ovzduší 
vzájomnej úcty, vo vedeckej statočnosti 
množstvo dôležitých tém a ktorí nepotrebo
vali přikrášlovat minulost alebo rozdielnosť 
názorov zamiesf pod stôl. 

Spomínam si na stretnutia v Prahe, Bu
dapešti, v Siklosi a Kremse, predovšetkým 
na kongresy v Bratislave r. 1976 a v Smo-
leniciach. Smolenice r. 1965 sa mi zdagú 
východiskovým bodom tejto spolupráce 
stredoeurópskych právnych historikov 
a predstavovali vtedy určite niečo také ako 
prelom. 

Pri príprave tejto reči som si prezrel listi
ny účastníkov a rečníkov oných predchá
dzajúcich stretnutí a robili dojem Who is 
Who história iuris. Žiaí čiastočne sa čítali 
ako právnohistorické zoznamy strát Mená 
ako Kincl, Czismadia alebo Lentye, potom 
tu z Bratislavy Bianchi, Vietor a Karpat 
prebúdzajú spomienky na generáciu od
borných kolegov, ktorí vynikajúcim spôso
bom zastupovali náš odbor za celkom 
iných, v mnohom ohlade ťažších podmie
nok. Že si v tomto okamihu zvlášť intenzív
ne pripomínam meno môjho akademického 
učiteía, otcovského priatela a neskoršieho 
kolegu Hansa Lentskeho, určite dámy 
a páni pochopíte a ospravedlníte. Bol by 
sa tešil z celého srdca takémuto vývoju 
vecí. 

So zretetom na práve oslovenú generá
ciu právnych historikov sa tu a teraz obra
ciam na môjho spolupromujúceho. pána 
profesora Rebru. Hoci sme sa, vážený pán 
kolega, jeden druhému v posledných ro
koch vzájomne trochu stratili z očí. Napĺňa 
ma však radosťou, že pri takejto slávnost
nej príležitosti smieme nosiť rovnaké insíg
nie akademickej hodnosti. Vy milý pán ko
lega, ste od samého začiatku patrili k tvr
dému jadru nášho kola. ako symbol Vaše) 
stability a Vašej kontinuity 

Pretože o jednom som presvedčený 
spolupráca bude pokračovat, i ked sa poli
tické rámcové podmienky v posledných ro
koch a mesiacoch zmenili. Akokofvek pa
radoxne to môže zniet otvorenie hraníc ot
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vára mnoho dalších možnosti vedeckej 
spolupráce, a bude potrebné zvláštne úsi
lie, aby sa zachovala osobitost našej spo
lupráce. Odhliadnuc od toho však nevidím 
žiadny dôvod preto, prečo by to, čo tak 
dobre fungovalo s Československom, ne
mohlo fungovat so Slovenskou a Českou 
republikou. 

Túto budúcnosf si prirodzene budú mu-
siet dejiny práva ako veda a najmä ako 
študijný odbor vybojovat vždy znova. K to
mu patri predovšetkým úderný oddiel. Zdá 
sa mi preto nevyhnutné, že zvláštnu po
zornost venujeme právnohistorickému do
rastu a nachádzame a vzdelávame mla
dých kolegov, ktorým dalej podávame fak-
lu dejín práva a ktorých môžeme včlenit 
do nášho kruhu. To nebude lahkó, pretože, 
ako sa zdá nášmu odboru opätovne ostro 
fúka do tváre vietor. 

So zvláštnou radosfou a zadosťučinením 
pozdravujem preto medzi nami všetkých 
mladých právnikov a právničky, ktori tomu
to slávnostnému zhromaždeniu prepožičali 
mladistvo-osviežujúci charakter. Nie všetci 
z Vás sa natrvalo upíšu, budú chcief 
a môct upísat dejinám práva. Ale Vy všetci 
sa dúfam, vo svojom budúcom zamestnaní 
necháte viest vedomím, že je to dedičstvo, 
ktoré ako právnici preberáte, dedičstvo, 
ktoré vzišlo z dlhej tradície a do ktorého 
sa každá zmena organicky vsúva. Toto 
spoznaf, analyzovat, možno i aktualizovat 
a urobit užitočným pre prax je  základná 
úloha dejín práva ako vedy. Do tej miery 
patri, podlá mojej mienky, k nevyhnutnej 
súčasti každého rozumného právneho 
vzdelania, ktoré chce byt viac než sprost
redkovanie technicko-právneho know-how. 

Na tomto mieste a v tejto súvislosti patrí 
sa čerstvému doktorovi tejto univerzity pn-
pomenúf Vášho patróna. Ján Ámos Ko
menský bol samotár, volnomyšlienkár, ute
čenec a viacnásobný vyhnanec, ktorý však 
opätovne nachádzal prijatie v cudzine, 
u cudzích. Jeho pedagogický program, 
skôr vízia, daleko predbehol svoju dobu. 

Možno bude zaujímat tu prítomné dámy, 
že Komenius sa uprostred všeobecného 
pohonu na čarodejnice zasadzoval za 
zrovnoprávnenie ženského rodu v školstve. 
Prečo pripúštajú dievčatá k abecede a po
tom ich odháňajú od kníh, pýtal sa svojich 
súčasníkov v mužsky orientovanom svete 
s mužskou dominanciou. Dnes, 300 rokov 
po týchto odvážnych slovách, si žena na 
európskych univerzitách dobyla posluchár
ne, aj ked ešte nie vela katedier. Ale i to 
príde, a i inak bude feminizácia právnic
kých povolaní robit všade pokroky. 

Práve tak aktuálna ostáva dalšia Komen
ského požiadavka. Správne vyučoval mlá
dež neznamená, natlačit jej mišmaš slov, 
fráz, sentencií a názorov, ale otvoriť jej po
rozumenie pre veci. Otvorit porozumenie 
pre veci: to znie ako tá známa gaianická 
definícia právnickej vedy ako divinarum at-
que humanarum rerum notitia, iusti atque 
iniusti scientia, ktorá sa nachádza na mno
hých heslách nástenných malieb a ako 
motto v mnohých učebniciach. 

V tomto zmysle alebo v podobnom 
zmysle vychovávat študentov nie je íahké. 
Úloha je dvojnásobne tažká vzhladom na 
aktuálnu situáciu, v ktorej sa vzdelávanie 
právnikov nachádza. Velké počty študen

tov, zmenené a stále sa meniace vzdelá
vacie osnovy, duchovné smerovanie na 
rýchle a lukratívne zhodnotenie štúdia 
v povolaní, príliv príležitostných zákonov 
a opatrení, spôsobený politickými, sociál
nymi, hospodárskymi, ale najmä technicko-
-medicínskymi zmenami, to všetko stavia 
každý právny študijný poriadok pred stup
ňujúce sa problémy a rozhodnutia. 

Nie je  nepochopitelné, že v tejto situácii 
všade z politickej strany, ale i zo strany 
mnohých kolegov zaznieva hlas po redu
kovaní alebo dokonca odbúraní právno-his-
torických odborov - aby sa vytvorilo miesto 
pre - údajne - dôležitejšie, aktuálnejšie do 
budúcnosti perspektívnejšie odbory. 

Toto volanie, je ako som povedal, na pr
vý pohíad prinajmenšom nie nepochopitel
né. Nás historikov by malo vždy a stále 
nútif, přehodnotit naše chápanie predmetu, 
náš výber látky, naše didaktické metódy 
a možno i náš skúšobný systém. V žiad
nom prípade nás nesmie zviest k tomu, 
aby bolo spochybnené postavenie dejín 
práva ako študijného odboru. 

Nedovolím sebe a Vás ušetrim toho, dá
my a páni, rozoberal do dĺžky a šírky to, 
čo si dejiny práva môžu a majú alebo ne
môžu a nesmú dovolit v rámci vzdelávania 
právnikov. 

Vo vede a v štúdiu zažívame priamo ex
plozívny nárast právnickej látky a spolu 
s tým i diferencovanie a špecializáciu 
právnickej vedy, ktorá podlá môjho názoru 
sa niekedy približuje skoro atomizácii 
Možno sa na tento proces stažovat a mož
no si klást otázku, či je skutočne potrebný 
a účelný, včlenil do štúdia každý nový mi
moriadny zákon, tento vývoj však nemož
no zastavit ani zvrátit. 

Myslím si však, že tu sa dostáva dejinám 
práva velká a významná úloha. Sú to prá
ve oni - povedia filozofie práva, snažiacej 
sa práve tak o svoju existenciu - ktoré mô
že spracovat a stvárnil velké súvislosti. 
Ona - história iuris - by mohla byt leteckou 
snímkou, "bird s eyes view", právneho po
riadku, ktorý poskytuje prehlad o mnohora
kých prúdoch a protiprúdoch, o obklukách, 
cez bariéry a slepé uličky vývoja práva, 
ktoré si výuka platného práva pochopitelné 
nemôže dovolil. 

Ďalej sa domnievam, že by sme túto 
možnost panoramatického pohladu na roz
siahle právo a jeho budúce vývojové ten
dencie mali dat našim mladým právnikom 

na cestu do praxe. Nie v zmysle mišmašu 
faktov a dát, definovaného Komenským, 
ale v zmysle duchovného postoja, ktorý je 
otvorený pre nové, ale práve tak je otvore
ný pre vývoj a výsledky minulosti. 

Ako príklad by som chcel uviesl Európu. 
Nie je  právny demokratický štát nanajvýš 
európskym dedičstvom, ku ktorému sa 
práve teraz hlásia i štáty bývalého východ
ného bloku a ktorý je "exportovaný s men
ším alebo väčším úspechom - väčšinou 
ale s menším úspechom - do mladých štá
tov zámoria. Nepreberá ten, ktorý sa hlási 
k tejto štátnej forme, i jej dejiny, základné 
práva, delenie násilia, ochranu menším, 
ústavné a správne súdnictvo, aby som vy
menoval nielkofko prvkov, len aby cez ich 
dejiny pochopil ich celkovú dimenziu. A to 
isté platí, ak tak chcete, pre Európu ako 
celok, ktorá je  teraz práve pri tom, prijaf 
novú formu. Pritom jedným zo základných 
problémov bude pomer medzi centrálnou 
mocou a slobodou pohybu jednotlivých 
štátnych útvarov Dejiny Európy majú pre 
to pnpravený celý rad modelov Tieto, pri
rodzene mutatis mutandis vniest do bu
dúceho európskeho poriadku, do budúce
ho európskeho právneho poriadku je 
významná a dôležitá úloha, ku ktorej sú 
dejiny práva významnou mierou povolané 
i určené (Fischer. Inštitút pre európske 
právo). 

Práca právnikov vo vieobecnoeb a učite-
la práva zvlášt, dámy a páni. zriedkavo 
vzbudzuje senzáciu O to viac sa smie 
a má radoval, ak mu je dopriaty taky sláv
nostný deň ako je tento, deň v ktorý vystu 
puje z každodennosti učitelského snaže
nia. anonymity posluchárni a svoj odbor 
smie predstavil slávnostnému zhromažde
niu. 

A naplnený radosfou, ako by to už mohlo 
byt inak, vyslovil želanie vdaky. 

Povedal vdaka pro collato honore et dig-
nitate gradus Právnickej fakulte, jej deka
novi, prodekanovi a vedeckej rade, ktorá 
dala návrh na túto poctu. Vedeckej rade 
Univerzity Komenského na čele s rektorom 
a prorektorom, ktorí uskutočnili príslušné 
rozhodnutie, pánovi promótorovi, velvys
lancovi Rakúskej republiky, pánovi Dr. 
Pammerovi, ktorý pôsobí ako prvý velvys
lanec Rakúska v tejto republike, Vám dá
my a páni, ktorí ste poctili túto slávnost 
svojou účastou a urobili z nej pamätný 
slávnostný akt. 
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ĎALŠÍ ROZVOJ MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV NA UK 
Katedra Alexandra Dubčeka otvorená 

Dokončenie zo str. 1 

B. Oblast prfrodoných vied 
štipendium: Mgr. T. Hegedus, doktorant Mate-

maticko-fyzikálnej fakulty UK 
téma: "Teória výpočtovej výuky a neurálne 

siete". 
Grant. 
Výskumný kolektív vedený Prof. Jordanom 

Kolárovom, DrSc., Prírodovedecká fakulta UK 
téma: "Nukleámo-organelové interakcie". 
Po skončení oficiálnej časti otvorenia Katedry 

A. Dubčeka sa uskutočnila tlačová beseda 
s rektorom UK a prorektormi pre zahraničie 
oboch univerzít. Novootvorené vedeckovýskum
né centrum - Katedra A. Dubčeka bola v tlači 
hodnotená ako jedna z najvýznamnejších me
dzinárodných Školských aktivít Slovenskej re
publiky za minulý rok. 

MUDr. Pavla Dubčeka - čestného 
predsedu novovzniknutej katedry, 
ako i zástupcov Národnej rady 
SR a MŠaV SR. 

Ako v príhovore povedal rektor 
UK zriadenie Katedry A. Dubče
ka predstavuje pre Univerzitu Ko
menského významný prínos. Po
slaním katedry ako vedeckovýs
kumného centra, ktoré bude Uni
verzita Complutense každoročne 
dotovat 2 miliónmi pesiet je pod
pora rozvoja vedy na UK. Tieto 
prostriedky sú stanovené pre dve 
postgraduálne Štipendiá mladých 
pracovníkov UK a pre dva vedec
kovýskumné projekty Špičkových 
výskumných tímov pracovísk UK. 
O ich výbere rozhoduje odborná 
komisia, zložená zo zástupcov 
oboch univerzít. 

Na slávnostnom rozšírenom zasadnutí Vedec
kej rady UK boli prorektorom Univerzity Com
plutense udelené Štipendiá a výskumné granty 
týmto naSim pracovníkom a tímom: 

A .  Oblast spoločenských v ied 
štipendium: A.  Danadová, doktorantka Filozo

fickej fakulty UK, 
téma:' Symbológia: Magické a mýtické v diele 

G. G. Marquéza a Isabel Allende". 
Grant: 
Výskumný kolektív vedený PhDr. M. Czakom, 

CSc., Filozofická fakulta UK v spolupráci s Prí
rodovedeckou fakultou UK 

téma: "Biologické a psychologické dopady ra
dikálnych civilizačných zmien v podunajskom 
regióne" 

Vznik spomínanej katedry je 
velmi významným, netradič
ným prínosom do rámca vSe-
obecnej zmluvy medzí naSimi 
univerzitami. Táto zmluva sa 
každoročne aktualizuje for
mou vykonávajúcich plánov. 
V súčasnosti tento plán ob
sahuje výmenu 10 Študentov 
a 10 vedecko-pedagogických 
pracovníkov oboch univerzit 
ročne. Je taktiež zameraný 
na výmenu odborného mate
riálu. K významným pozití
vam tejto spolupráce patri 
i vybudovanie lektorátu slo
venského jazyka na Univerzi
te Complutense a a lektorátu 
Spanielského jazyka na UK, 
ktoré sú priamou súčasťou 

spolupráce oboch univerzít (na rozdiel od ostat
ných lektorátov, ktoré sú riadené MŠaV SR). 

V novembri 1992 udelila Univerzita Komen
ského čestný doktorát rektorovi Univerzity 
Complutense prof Gustavovi Villapalosovi. Vy
jadrením vSeobecne dobrých vzťahov medzi 
naSimi krajinami bolo i udelenie čestného dok
torátu Univerzity Complutense Alexandrovi 
Dubčekovi. 

Novovzniknuté vedecko-výskumné cen
trum • Katedra A .  Dubčeka sa stáva výz
namným pilierom medzinárodných vzťahov 
n a i e j  univerzity. 

Doc. PhDr, Igor Brezina, CSc., 
prorektor pre medzinárodné vzfahy 

0 spolupráci s SÚJV v Dubne fwmirne s doc. RNDr. Jánom Ružičkom, DrSc. 
•Odvtedy,  čo P. A .  Čerenkov prevzal Nobelovu cenu za objav žia

renia, pomenovaného neskôr po ňom, pre i l í  tri desatročia. Prak
tické využívanie Čerenkovho žiarenia v o  fyzike j e  známe. A k o  
v i a k  vyzerá základný v ý s k u m  tohto j a v u ?  
Systematický základný výskum pokračuje nepretržite len v jedinom 

pracovisku - v Spojenom ústave jadrových výskumov (SÚJV) v Dubne. 
Podielam sa na ňom už druhé desaťročie. Ako je známe, vlastnosti Če
renkovho žiarenia závisia od indexu lomu prostredia, v ktorom žiarenie 
vzniká. V posledných 15-tich rokoch sa vdaka novým technológiám po
darilo pripraviť materiály s indexom lomu, ktoré v prírode jednoducho 
nejestvujú. Bolo len prirodzené, že výskum sa upriamil na tieto mate
riály, vSeobecne nazývané aerogély. Ich použitie je samozrejme aj 

Prvý blok aerogelu zosyntetizovaný u nás. Hustota materiálu 
0 .2 g/cm1 

praktické, takže výrazný záujem prejavil aj aplikovaný fyzikálny vý
skum. 
•Tento materiál s neuveriteľne nízkou hustotou sa podarilo fyzi

kom v Ústave jadrovej fyziky Sibírskeho oddelenia Akadémie 
vied v Novosibirsku ? 
Áno, v Novosibirsku boli prví a nadlho jediní. Záujem o aerogély sme 

mali prirodzene aj my v medzinárodnom ústave v Dubne. Pozorne sme 
sledovali úsilie japonských fyzikov pripraviť aerogél, a ked táto ich sna
ha nebola korunovaná úspechom, rozhodli sme sa nepokúSať sa 
o vlastnú prípravu aerogélu v SÚJV v Dubne, ale obrátiť sa s návrhom 
vzájomnej spolupráce na pracovisko Prírodovedeckej fakulty U K  ktoré 
sa ako jediné v strednej Európe už roky zaoberá technicky príbuznou 
problematikou To bolo pred dvomi rokmi. Dnes môžem povedal, že 
to bol dobrý nápad. 
• Na Katedre anorganickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK sa 

podarila príprava aerogélu za necelý Jeden rok. A k á  j e  spokoj-
nosí  s prvými vzorkami tohto materiálu v Dubne? 
Riadite! Laboratória jadrových problémov SÚJV je plne spokojný. Pr

vé snímky Čerenkovho žiarenia na "bratislavských" vzorkách boli získa
né na urýchlovaä v Novosibirsku. Kvalita nezaostáva za 
"novosibirským" aerogélom. A tretieho aerogélu - v krajinách východnej 
a strednej Európy - jednoducho dodnes niet. Takže sme so spoluprá
cou spokojní... 
• Bude táto spolupráca s Dubnom výhodná aj pre n a t u  Univerzitu 

Komenského ? 
Nepochybujem o tom, že áno. V západnej Európe poriadajú od noku 

1985 každé tri roky medzinárodné sympóziá o aerogéloch Tretie boto 
pred dvoma rokmi v Nemecku. Skôr, ä neskôr "prerazia" aerogély ako 
nové unikátne materiály aj u nás A Univerzita Komenského bode stáť 
na čele tohto nového vedeckého a technického trendu 
• A  čo perspektívy najbl lž ie j  spolupráce ? 

Po experimentoch v Dubne sú pripravené experimenty na urychlova
či v Nemecku. Zvažujú sa možnosti výroby aerogélu bod v Bratislave 
alebo v Dubne Je tu možnosť prípravy Špeciálnych aerogélov Ale to 
vSetko je budúcnosť Nerád by som čosi hovoril predčasne 

RNDr. Vladimír Fajnor. CSc. 
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MEDZINÁRODNÉ SYMPÓZIUM PF UK 
O PROBLÉMOCH KOLEKTÍVNYCH ZMLÚV A DLHODOBEJ NEZAMESTNANOSTI 

V dňoch 6. - 8. októbra 19®3 sa v Brat Wave uskutočnilo pod gestorstvom Katedry pracovného práva PF UK medzinArod-
né sympózium k problémom kolektívnych zmlúv a dlhodobej nezamestnanosti. V dialógu účastníkov krajín západnej, stred
nej a východnej Európy významné osobnosti právnej vedy z 12 krajín, ako aj expert) MOP hľádaH optimálna riešenia zefek
tívnenia kolektívneho vyjednávania, zvýšenia kvality kolektívnych zmlúv a nových foriem riešenia problémov dlhodobej ne
zamestnanosti. 

Význam medzinárodného sympózia vyplýva najmä z nevyhnut
nosti harmonizácie právneho poriadku samostatnej Slovenskej 
republiky s nadnárodným právom ES. Získaním statusu pridruže
ného členstva k ES v nadväznosti na Mastrichtskú zmluvu vy
plývajú pre SR konkrétne právne konzekvencie pri dalšom roz
voji jej právneho poriadku. 

V Mastrichte bol po prvý krát definovaný princíp subsidiarity 
ako vedúci princíp pre další rozvoj práva ES, čo predstavuje dô
ležitý krok v smere upevnenia ES a k nemu pridruženým štátom 
na základe asociačných dohôd. Z uzavretia asociačnej dohody 
o pridružení SR k ES pre SR vyplýva dôležitý záväzok, v hori
zonte 10 rokov preukázal kompalititu našich právnych noriem 
s normami ES. Obidve z uvedených tém medzinárodného sym
pózia boli vysoko aktuálne nielen vo vyššie uvedenom medziná
rodnom kontexte. Ich aktuálnosť na národnej úrovni vyplynula 
ako logický dôsledok fažkého procesu transformácie nielen SR, 
ale aj iných postkomunistických krajín. 

K problémom kolektívnych zmlúv vystúpili odborníci zo SRN, 
Vefkej Británie, Talianska, Madarska, Pofska, Juhoslávie. Bul
harska, Českej republiky. V diskusii, ktorá nadväzovala na refe
ráty, účastníci sympózia dospeli k záveru, že kvalita slovenské
ho pracovného zákonodarstva, prezentovaná najmä Zákonníkom 
práce nevytvára v dostatočnej miere potrebné právne predpokla
dy pre realizáciu zmluvnej autonómie strán kolektívnych zmlúv. 
Vysoká miera kogentnosti ZP nevytvára potrebný priestor pre 
produktívny sociálny dialóg zmluvných partnerov. Pre uplatnenie 
zmluvnej slobody chýba tiež jednoznačná kodifikácia princípu 
nezávislosti sociálnych partnerov na štáte. Viacerí účastníci pou
kázali na bezprostrednú spätosf zvýšenia úrovne a efektívnosti 
realizácie sociálneho partnerstva s procesom transformácie 
vlastníckych vzfahov. Spomalenie procesu privatizácie v SR má 
za následok stále nízky počet súkromných zamestnávatelov 
a s tým bezprostredne súvisiaci nízky počet organizácie zamest
návatelov, ktoré majú v zmysle zákona č. 2/1991 Zb. o kolektív
nom vyjednávaní aktívnu legitimáciu pri uzatváraní vyšších ko
lektívnych zmlúv. Vyššie odborové orgány v tejto situácii nemajú 
často sociálneho partnera, s ktorým by viedli sociálny dialóg vy
úsťujúci do uzavretia kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. 

Účastníci sympózia sa zaoberali aj možnosfou znovuzavedenia 
podnikových rád, ktoré by fungovali v zamestnávatelských sub
jektoch paralelne s odborovými organizáciami. S prácou podni
kových rád má najlepšie skúsenosti najmä SRN a v súčasnosti 
aj pre iné krajiny predstavuje relatívne atraktívny model účasti 
zamestnancov na riadení. Na
priek tomu však práve účastníci 
sympózia zo SRN upozornili, že 
prevzatie nemeckého modelu 
môže v iných krajinách spôsobif 
nielen pozitívne, ale aj negatívne 
dôsledky. Existujúci dualizmus 
účasti zamestnancov na riadení 
má v SRN osobitné pričiny 
a dlhodobú tradíciu. Opätovný 
návrat k podnikovým radám, 
s ktorými počíta aj koncepcia 
sociálnej reformy SR, nevyhnut
ne vyžaduje dôkladne analyzo
vat nielen súčasný stav účasti 
zamestnancov na riadení, ale 
zhodnotit všetky existujúce riziká 
ich znovuzavedenia. V prípade 
opätovného zavedenia podniko
vých rád paralelne fungujúcich 
s odborovými organizáciami kar

dinálnym problémom bude správne vymedzenie kompetencii 
medzi nimi a odborovými organizáciami. 

Druhú časf medzinárodného sympózia tvorili problémy dlhodo
bej nezamestnanosti najmä s ohladom na osobitné, najviac 
ohrozené pracovné kategórie. 

Dlhodobá nezaměstnanost, rozširujúca sa aj u nás sa považu
je za tzv. novú sociálnu otázku. Predstavuje novú biedu spočíva
júcu v stálom prehlbovaní priepasti medzi možnosfou opätovnej 
sociálnej reintegrácie nezamestnaných v porovnaní s inými sku
pinami obyvatelstva K problému dlhodobej nezamestnanosti vy
stúpili zástupcovia SRN, Švajčiarska. Rakúska. Českej republiky 
a Slovenskej republiky. Vo svojich vystúpeniach všetci poukázali 
na spätosf riešenia nezamestnanosti s hospodárskou politikou 
štátu, ktorá môže zásadným spôsobom ovplyvniť aj existujúci trh 
práce Absencia makroekonomicko) funkcie štátu v hospodárske) 
oblasti, spomalenie transformačného procesu v niektorých 
posttotalitných štátoch vedie len k predĺženiu procesu agónie 
s velmi nepriaznivými sociálno-právnymi následkami pre obyva
telstvo. 

Problém dlhodobej nezamestnanosti sa osotxtne taživo dotýka 
najviac ohrozených pracovných kategórii na trhu práce, medzi 
ktoré patria mladí ludia, pracovnici s najnižšou kvalifikáciou, 
zdravotne postihnuté osoby, pracovnici v preddôchodkovom ve
ku a ženy-matky maloletých deti Problém nešenia dlhodobé) ne
zamestnanosti spočíva v odstránení existujúcej právne) uniformi
ty. Pretože dlhodobá nezaměstnanost je sprievodným znakom 
štrukturálnej nezamestnanosti, z toho vyplýva aj potreba volby 
správnych ekonomických a právnych prostnedkov Prax v mých 
krajinách presvedčivo ukazuje, že na elimináciu dlhodobej neza
mestnanosti sú nevyhnutne potrebné aj doplňujúce riešenia, naj
mä v podobe osobitných programov. 

Okrem pracovnoprávnych prostriedkov právnej regulácie a pre
ventívneho zlepšenia situácie v zamestnaní občanov, osobitne 
najviac ohrozené pracovné kategórie vyžadujú kombináciu pra
covnoprávnych prostriedkov s právnymi formami sociálneho za
bezpečenia. 

Účastníci medzinárodného sympózia vysoko hodnotili dobrú or-
ganizačno-technickú a odbornú úroveň zabezpečenia jeho prie
behu a súčasne vyjadrili uznanie gestorom sympózia, Katedre 
pracovného práva PF UK v Bratislave, ktorým sa podarilo už 
druhý rok pripravif užitočný dialóg krajín východnej, strednej 
a západnej Európy. Pre organizátorov sympózia je najväčším 
zadosfučinením spokojnosť všetkých jej účastníkov s jeho odbor

nou úrovňou. Sme radi, že 
sme už druhý rok mohli usku
točnil medzinárodné podujatie 
pomocou sponzorov. Zorgani
zovanie medzinárodného sym
pózia nás všetkých presvedči
lo, že pri dobrej vôli a zápale 
k profesionálnej práci možno 
podobné podujatia uskutočnif, 
aj za velmi nepriaznivej finanč
nej situácie vysokých škôl 
a fakúlt. Vyžaduje si to však 
vela nehonorovanej práce 
a vytrvalosti. Úprimne som ra
da, že sa nám to v tomto škol
skom roku podarilo 

Doc.   Heimo tarancori, (Sc, 
radúa Katedry pnxovného prtvo 

I prtvo g x É é o  /Gtn/рмегао 

PfUI  

Sympózium o problémoch kolektívnych zmlúv a dlhodobej nezamestna
nosti 
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Z A L O Ž E N I E  K O O R D I N A Č N É H O  L A S E R O V É H O  C E N T R A  U K  
Ked sme sa v roku 1964, dva roky po udelení Nobelovej ceny za ob

jav lasera americkým a sovietskym vedcom pridali v oblasti oftalmológie 
a stomatológie k tým, ktorí hladali možnosti jeho uplatnenia, iba sme tu
šili, že  sme na správnej stope. Bolo to považované za science fiction. 
Postupne sa potvrdzovalo, že  toto stimulované, monochromatické a ko
ordinované žiarenie možno takmer neobmedzene kombinovat v jeho vl
novej dĺžke a šírke pulzu, vstupnej a výstupnej energii, intenzite ener
gie, dopadajúcej na objekt v závislosti na použitej optike a pod. V praxi 
sa tým otvorilo široké spektmm použitelnosti od subcelulámej mikrochi-
rurgie, cez biostimuiáciu pri regenerácii chorých buniek a tkanív, zákro
ky na očnej sietnici, v mikrochirurgii ucha, až  po zákroky vo "velkej" chi
rurgii takmer na všetkých telových orgánoch a tkanivách a čo je dôleži
té, s mimoriadnou účinnostou v onkológii. Naviac biofyzici začali študo
vat interakciu tohto žiarenia s tkanivom a vypracovali metodiky celulár-
nej diagnostiky a zobrazovania. 

Napriek tomu, že  sme pôvodne v mediane patrili k prvým na svete 
a snažili sme sa novú liečebnú metodiku propagovat a presadzoval, ne
podarilo sa nám udržat v o  vývoji so svetom krok. V niektorých lekár
skych disciplínách, napr. v oftalmológii, čiastočne v onkológii, sme do
siahli velmi dobrú, a ž  špičkovú úroveň, v iných disciplínách nás svet vý
razne predbehol. Mnohí rýchlo pochopili, že laser je účinný, ale velmi 
zložitý nástroj, že  jeho použitie môže prerásf do "laserológie" i s nega
tívnymi dôsledkami, ak by sa dostal do rúk neskúsených odborníkov. 
Dalo sa predpokladat, že v tejto oblasti existujú i dalšie perspektívy, 
ktoré sa oplatí hladaf. V duchu takýchto myšlienok, samozrejme výdatne 
komerčne podporovaných, vznikli takmer vo všetkých vyspelých štátoch 
Laserové centrá. Ich úlohou je skúmaf nové možnosti liečebného využi
tia, školit kádre, infiltrovať techniku a novú liečebnú metódu do medicí
ny, pôsobit ako poradné inštitúcie v štátnych orgánoch a podnikatel
ských kruhoch. Samozrejme takéto centrá predstavujú aj vývojové a ko
merčné základne. 

Sme vdační vedeniu Univerzity Komenského, rektorovi prof. MUDr. Ju
rajovi Švecovi, DrSc a prorektorovi pre rozvoj univerzity prof Ing. Ferdi
nandovi Devínskemu, DrSc., za to, že nám podali pomocnú ruku a pri
chýlili nás pod svoju strechu. Velkú pomoc tu určite zohral nový, demo
kratický duch, pružný, podnikatelský postoj so zmyslom pre rozvoj 
a pokrok, ale i skutočnost, že obaja predstavitelia univerzity sú pôvodne 
odborníci z oblastí boja o zdravie človeka Na univerzite sme stretli 
ochotných a obetavých pracovníkov, vedúcu odboru Ing. V. Moraväko-
vú a Ing K. Michallkovú a tým sa vlastne vytvorili velmi priaznivé pod
mienky na to, aby sme sa mohli 26. 3. 1992 po prvý krát střetnut. Z ce

lého Slovenska sa prihlásilo 36 odborníkov, pracujúcich v oblasti lasera 
a medicíny. Tým sa potvrdil velký hlad po vzájomnom poznaní pracovní
kov, po výmene skúseností, adries i súhlas s myšlienkou založenia ce
loslovenskej základne. Všetci sa vyjadrili k vážnosti a dôležitosti objektu 
i dela. Od toho času začal pracovat Prípravný výbor Laserového centra 
Univerzity Komenského, ktorý stál na čele Rady. Rada sa stretla dote
raz trikrát, užší Výbor je prakticky neustále v kontakte. V júni m.r. vyšiel 
prvý Bulletin informujúci o činnosti Rady a Výboru, o stave liečby lase
rom na Slovensku, jednotlivé dobrovolné členské pracoviská dodali de
tailné správy o výsledkoch liečby, o prístrojovom zariadení a pod. Sú-
častou Bulletinu je i adresár pracovísk a pracovníkov ako základu koor
dinácie. Rokovali sme, alebo rokujeme s výrobnými podnikmi (VUMA 
Nové Mesto nad Váhom, podnikatelia z Austrálie atd). U ž  v júni 1992 
sme nadviazali kontakty s českými odborníkmi, ktorí a ž  v r. 1993 založili 
organizáciu Lekárov pracujúcich s laserom. Mnohí pracovnici absolvova
li v zahraničí študijné cesty a pobyty na pnslušných pracoviskách, 
vznikli prvé kontakty, čo je predpokladom pre medzinárodnú spoluprácu 
Centra. Paralelne, na podporu činnosti Prípravného výboru budúceho 
Laserovho centra bola založená občianska nadácia 'Lasery pre 
zdravie", členmi ktorej je väčšina flenov Prípravného výboru Laserovho 
centra, ale aj podnikatelia a je pre nás c(ou, že záujem o členstvo 
v nadácii prejavil pán rektor prof. Švec, pán prorektor prof. Devínsky 
a pani kvestorka Ing. Dobriková. Je pre nás mimoriadnym potešením, 
ale i záväzkom, že Senát Univerzity Komenského zaradil založenie cen
tra s laserovou technikou do návrhu perspektívneho rozvoja univerzity 

Od 1. marca 1993 pracujeme už nie ako Pripravný výbor laserovho 
centra, ale po ustanovení rektorom Univerzity Komenského prof. MUDr. 
Jurajom Švecom, DrSc., ako Koordinačné laserové centrum UK. Úzko 
spolupracujeme s Centrom hospodárskej činnosti Univerzity Komenské
ho, ktorého sme vlastne súčastou, menovite s jeho riaditelom Ing. Já
nom Špičkom. Sme tomu radi, pretože sme sa stali spolupracovníkmi 
skúsených odborníkov v podnikatelskej činností, čo sa ukazuje ako vel
mi užitočné v perspektíve rozvoja Laserovho centra Univerzity Komen
ského 

Doc. MUDr. Martin Tvrdoň, CSc., 
predseda Koordinačného laserovho centra UK 

Prof. RNDr. Dušan Chorvát, DrSc., 
podpredseda Koordinačného laserovho centra 

Ú S T R E D N Á  K N I Ž N I C A  FILOZOFICKEJ F A K U L T Y  U K  

Knižníc# Filozofickej fakulty UK vznikla pred 2 rokmi delimitáciou Ústrednej knižníc» a študljno-lnformsčného stredísk» spoločensko
vedných pracovísk UK na dve knižnice (Ústrednú knižnicu FF ÍIK a Knižnicu Právnickej fakulty UK). Dellmltácti predchádzala revízia fon
dov UK §18 SVP UK a následne rozdelenie knižničných fondov a afahovanie. Súčasne bolo potrebné rozdeliť evidenčné vypožičné lístky 
a výpožičky. Značná pozornosť aa venovala aj presťahovaniu časopiseckej čitárne a vytvoreniu učebnicovej študovne, V študovni bolo 
nevyhnutné od základu aktualizovat príručné fondy temer všetkých vedných odborov. Tieto činností boli vefml pracné a na ich vykona
nie bolo pomerne málo času (štyri mesiace). 

Nevyhnutnou podmienkou pre činnost knižni
ce bolo vypracovat a schválit Knižničný a orga
nizačný poriadok, přehodnotit organizačnú 
štruktúru pracoviska, pripraviť nové pracovné 
náplne, zabezpečiť odovzdanie jednotlivých 
pracovných agend a pod. V priebehu roku 
1991 sa postupne pripravili dalšie koncepčné 
materiály ako Zásady doplňovania knižničných 
fondov Ústrednej knižnice FF UK, Zásady do
kumentačnej činnosti, Zásady spolupráce čiast
kových knižnic a Ústrednej knižnice, Zásady 
spracúvania dizertačných a habilitačných prác, 
Pracovné postupy pre akvizíciu, vstupné spra
covanie, mennú katalogizáciu, vecnú katalogi
záciu a pre oddelenie knižničných služieb 

Činnost Ústrednej knižnice Filozofickej fakulty 
v roku delimitácie (1991) bola zretelne pozna
čená nedostatkom finančných prostriedkov. De
limitované finančné prostriedky z Rektorátu UK 
nepokryli ani náklady na nákup časopisov Fi
nančné náklady knižnice nad delimitovanú 
čiastku sa museli hradiť z rozpočtových pros
triedkov fakulty, ktoré boli pôvodne určené na 
iné účely. Preto sa nakupovali len nevyhnutne 
potrebné dokumenty. Pôvodný, delimitovaný 
fond (350 tis. knižničných jednotiek) bol v tom
to roku obohatený len o 3 500 knižničných jed

notiek, z čoho bolo viac ako 1 700 kníh získa
ných formou daru alebo výmenou. Akvizičná 
komisia knižnice, za výraznej podpory vedenia 
fakulty, prehodnotila objednávanie a nákup 
československých novín a časopisov a zrušila 
viac ako 370 duplicitných titulov. Rozpočet na 
rok 1992 sa od začiatku pripravoval na pôde 
fakulty tak. aby sa zohlednili aspoň základné 
požiadavky a potreby čitatelov fakulty. Inými 
slovami to znamenalo, napriek opakovaným 
úpravám cien, možnost objednat na tento rok 
4030 domácich a 380 zahraničných novin a ča
sopisov, získat viac ako 5500 knižničných jed
notiek. Napriek tomu, nie sme schopní uspoko
jiť všetky želania našich 4670 čitatelov Z cel
kového počtu 53 000 výpožičiek je cca 10% 
negatívne vybavených žiadaniek. 

Knižnica venuje velkú pozornost spolupráci 
s vedúcimi čiastkových knižníc na jednotlivých 
katedrách, ktorých je na fakulte 33. Uskutočňu
jeme pravidelné spoločné stretnutia S kolega
mi na katedrách úzko spolupracujeme, najmä 
pri výbere а objednávaní časopisov a zahranič
ných knižných titulov. V poslednom období sa 
spolupráca rozšírila aj na oblasf evidencie pub
likačnej činností pracovníkov katedier 

Filozofická fakulta má bohatú tradíciu vo vy
dávaní odborných zborníkov, ktorých je v sú

časnosti 11 sérií. Všetky zborníky knižnica po
siela v rámci medziknižničnej výmeny domácim 
i zahraničným výmenným partnerom Len za 
rok 1992 bolo expedovaných 4215 zásielok. 

Na záver azda je vhodné spomenúť niektoré 
z menej tradičných aktivít: pripravili sme tri od
borné semináre - z toho dva so zahraničnými 
firmami - predvádzanie databáz na CD-ROM 
a knižničného softwaru, predávame knihy vyda
né STIMUL-om (centrum informatických a vzde
lávacích služieb FF UK), zabezpečili sme pred
vádzanie a rešeršovanie z 18 rôznych databáz 
na CD-ROM. V spolupráci s Katedrou knihov
níctva a vedeckých informácií sme vypísali su-
taž o najlepšiu prácu z oblastí knihovníctva 

Knižnica prišla na fakultu ako chudobné ne
vesta. ale chce svojou prácou presvedčil že si 
zaslúži porozumenie, pochopenie a hádam aj 
lásku Sme velmi radi, že vedenie Filozofickej 
fakulty UK nám vychádza maximálne v ústrety 
Naše požiadavky, ktoré sa snažíme objektivně 
odôvodnil sú zväčša prijaté a schválené Verí
me, že aj vo štvrtom roku existencie sa nám 
bude dariť aspoň tak ako doteraz 

PhDr. Daniela Gondová 
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CENTRUM 
NEZÁVISLE] ŽURNALISTIKY 

Je z hradiska slovenského právneho poriadku organizáciou 
s medzinárodným prvkom registrovanou na Ministerstve 
vnútra SR. Vzniklo z iniciatívy The Independent Journalists 
Initiative v New Yorku. Predsedom Správnej rady tejto ame
rickej nadácie je pán James Lloyd Greenfield. Nadácia zís
kala prostriedky z približne 10 finančných zdrojov. Sú to na
príklad The New York Times Foundation, International Media 
Fund» Rockefeller Family Fund, Knight, German Marshall 
Fund, Freedom Forum Foundation a dafSte. Sú orientované 
na podporu nezávislých médií a vzdelávania žurnalistov. 

Centrum nezávislej žurnalistiky v Bratislave sa vo svo
jej činnosti orientuje na dve cieľové skupiny - študentov 
žurnalistiky a profesionálnych žurnalistov v praxi. 
Umiestnenie Centra v budove Katedry žurnalistiky zjed
nodušuje operatívnu spoluprácu s FF UK a efektivnost 
využitia týchto kapacít zo strany Študentov I pracovní
kov fakulty. 

Súčastou Centra nezávislej žurnalistiky je  kompjuterová 
knižnica financovaná z prostriedkov Freedom Forum Foun
dation. Okrem kvalitnej žurnalistickej knižnice vlastní tri počí
tače, ktorými je  možné napojil sa na Compuserve, Eunet 
a používat e-mail. Ďalšie databázy ako napríklad The Wall  
Street Journal a New York Times sú dostupné cez CD Ro
my. Súčaslou knižnice j e  čitáreň dennej slovenskej a anglic
kej písanej tlače. Servis kompjuterovej knižnice a črtáme je  
pre užívatefov zdarma. 

Ďalšou významnou aktivitou Centra nezávislej žurnalistiky 
sú kurzy anglického jazyka pre žurnalistov a večerné projek
cie fiimov v anglickom jazyku. V súčasnosti sa takto v ang
ličtine zdokonaluje viac ako 50 frekventantov. 

Workshopy resp. tematické semináre organizuje Centrum 
v dvoch základných formách - krátkodobých podujatiach 
a semestrálnych cykloch. Z posledného obdobia možno 
uviest Konferenciu pre slovenských fotožurnalistov pod zášti
tou najväčšej svetovej tlačovej agentúry The Associated Pre
ss a jednotýždennú odbornú stáž experta na rozhlasovú re
klamu Andrew Wildera z Connecticut. Príkladom seminár
neho cyklu slúži pobyt dvoch amerických profesorov, Marty 
Tharp z Colorado State University pomáha vylepšovat mana
gement menších slovenských novín v Bratislave, ale najmä 
na vidieku. Profesor Kennedy prednáša kurz základnej novi
nárskej tvorby študentom 3. ročníka žurnalistiky a podobný 
kurz ponúka aj pre pracovníkov T A  SR. 

Centrum nezávislej žurnalistiky sústreduje ponuky na vý
menné stáže. V súčasnosti zakladá tradíciu Henry Brandon 
Memorial Fellowship. V rámci tejto akcie v budúcnosti kaž
doročne štyria slovenskí novinári strávia trojmesačnú stáž 
v amerických novinách. 

Centrum sa orientuje na využívanie špičkových tech
nológii vo vyučovacom procese a v žurnalistike Buduje 
laptopovú učebňu, v najbližšom období dostane cvičné re-
portážné technické vybavenie na výcvik rozhlasovej reportá
že z Nemecka, Po realizácii rekonštrukcie priestorov pre te
levízne technické zariadenie a dovoze techniky v hodnote 
63 000 USD budeme realizovat výcvik televíznych žurnalis
tov. S touto činnosfou počítame od januára 1994 

Centrum nezávislej žurnalistiky je otvorené podnetom zo 
strany slovenskej žurnalistickej obce. Jeho priestory možno 
zdarma využif pre menšie tlačové konferencie a akcie, ktoré 
súvisia so slovenskou žurnalistikou 

Ambíciou Centra je poskytnúť slovenským novinárom 
to, čo sa z finančných dôvodov v rámci vysokej školy 
a postavenia výučby žurnalistov dá bez zahraničnej po
moci ťažko zrealizovať: prisuň čerstvých Informácií zdar
ma, moderná výpočtová technika, styk so svetom, vedo
mosti špičkových odborníkov. 

Katarína Vajdová 

Trojročné pôsobenie pobočky Rakúskeho ústavu 
pre východnú a juhovýchodnú furópu 

na pôde filozofickej fakulty UK 
Pred tromi rokmi bola medzi Rakúskym ústavom pre 

východnú a juhovýchodnú Európu vo Viedni a Filozofic
kou fakultou Univerzity Komenského z poverenia Rakú
skeho ministerstva pre vedu a výskum podpisaná zmlu
va o zriadení pobočky Rakúskeho ústavu v Bratislave. 
Podľa tejto zmluvy bolo hlavným cieľom pobočky v Bra
tislavo ako vedeckoinformačného strediska organizovať, 
koordinovať a kooperovať vedu a výskum medzi Rakú
skom a Slovenskom. 

Medzi najdôležitejšie aktivity nášho pracoviska patrilo napr 
podporovanie výskumnej dokumentácie o činnosti najdôležitej
ších slovenských a rakúskych vedeckých inštitúcií pri univerzi
tách, akadémiách vied a výskumných ústavoch, vybudovanie 
a zabezpečenie odborných kontaktov medzi vedeckými inštitú
ciami v Rakúsku a na Slovensku, podporovanie pri nadväzova
ní a uskutočňovaní spoločných, porovnávacích a doplňujúcich 
výskumných projektov, uskutočňovanie spoločných vedeckých 
podujatí ako sú semináre, sympózia, kolokviá. prednášky na 
Slovensku a v Rakúsku, sprostredkovanie slovenských štipen
distov do Rakúska, ako aj sprostredkovanie rakúskych predná
šajúcich na Slovensko a slovenských prednášajúcich do Rakú
ska, podporovanie publikovania výsledkov slovenských vedec
kých pracovníkov v Rakúsku, zverejňovanie kalendára vedec
kých podujatí a pod. 

Nadviazali sme vedeckovýskumné kontakty s väčšinou najdô
ležitejších vedeckovýskumných pracovísk na Slovensku a vy
pracovali k tomu príslušnú dokumentáciu Iniciovali a podporili 
sme viacero väčšinou spoločných slovensko-rakúskych tran»-
hraničných výskumných projektov v oblasti geografie, etnogra
fie, ekológie a pod Slovenským vedeckým pracovníkom z rôz
nych vedeckých oblastí podlá odborného a uzemnoregtoriálne
ho princípu sme udelili vyše sto jednomesačných alebo dvojtýž
dňových pobytov v Rakúsku. Výsledky štipendistov z týchto štu
dijných pobytov pôsobili ako multiplikátor pri nadväzovaní no
vých kontaktov a vedeckovýskumnej spolupráce v rozličných 
oblastiach. Okrem iného sa prezentácia slovenských vedeckých 
pracovníkov v Rakúsku odrazila na intenzívnejšej prednáškovej 
činnosti rakúskych vedeckých pracovníkov na slovenských vy
sokých školách a pracoviskách SAV. Sprostredkovali sme fi
nančnú podporu pre exkurzie slovenských študentov archeoló
gie, geografie, etnografie a pod. do Rakúska, sprostredkovali 
sme publikovanie viacerých štúdií slovenských vedeckých pra
covníkov z oblasti histórie, politológie, geografie, etnografie 
a pod. v popredných rakúskych vedeckých periodikách Zverej
nili sme v slovenských časopisoch vo viacerých príspevkoch 
štruktúru a úlohy rakúskych vedeckých inštitúcií, menovite Ra
kúskej akadémie vied a Rakúskeho ministerstva pre vedu a vý
skum. Pravidelne sme zverejňovali tiež pripravované vedecké 
podujatia v Rakúsku, spracovali sme väčší počet odporúčaní 
a odborných posudkov slovenským vedeckým pracovníkom, 
aby im mohli byf poskytnuté rôzne rakúske štipendiá Absolvo
vali sme celý rad odborných referátov a prednášok na sloven
ských vedeckovýskumných inštitúciách a pod a konečne sme 
vydali polročný bulletin s najdôležitejšími informáciami o aktivi
tách nášho pracoviska Okrem toho poskytujeme záujemcom 
štvrfročné správy o činnosti našej pobočky Naše pracovisko si našlo práve na základe výsledkov svojej 
trojročnej činnosti miesto medzi zahraničnými vedeckými inšti
túciami pôsobiacimi na Slovensku K týmto výsledkom prispel 
velkou mierou náš zmluvný partner Filozofická fakulta Univerzi
ty Komenského, ktorá nám zabezpečila na svojej pôde velmi 
vhodné pracovné podmienky, začo jej patri velká vdaka Oboj
stranná slovensko-rakúska spokojnosť s doterajšou čin
nosťou našej pobočky potvrdzuje fakt, že v týchto dňoch 
dôjde k podpísaniu dohody o Jej činnosti na ďalších piť 
rokov, ako aj skutočnosť, že sa pripravuje zriadenie filiálky 
tohto pracoviska v Košiciach. 

Doc. RNDr. Florin Žlgrt l ,  CSc . 
vadúcl  pobočky R t k ú t k a h o  ú*t*vu  

pre východnú • juhovýchodnú Európu v Br«tt»l«v» 
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V dňoch 6. a ž  8. decembra 
1993 v parížskom centre 
OECD prebehol seminár 
'Manažment a zaistenie kva
lity vysokoškolského vzdelá
vania", ktorý bol usporiadaný v rámci programu IMHE (Institutional ma
nagement in higher education), čo j e  jeden zo špecializovaných progra
mov OECD. Seminára sa zúčastnilo 151 účastníkov z 19 členských Štá
tov OECD a z 3 štátov východnej Európy. Okrem Slovenska bolo za
stúpené eSte Maďarsko a Rumunsko. Členmi našej delegácie boli pred
seda Akreditačnej komisie MŠV SR prof.Miroslav Urban, riadite! Ústavu 
pre informácie a rozvoj vysokých škôl MŠV SR Dr.Lubomír Harach, rek
tor Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Mikuláš Sedlák a autor toho
to článku ako zástupca Univerzity Komenského. Aby bol jasný rámec, 
v ktorom seminár prebiehal, treba uviesf základné informácie o progra
me IMHE. V názve sa síce hovorí o programe, ale treba za tým vidiet or
ganizáciu, ktorej začiatky siahajú do roku 1969 a dnes združuje vyše 
140 inštitúcii z 19 členských štátov OECD. Okrem samotných vysokých 
Skôl sú tu zastúpené aj rôzne vládne a nevládne organizácie, asociácie 
a agentúry, ktoré majú čosi spoločné s riadením a manažmentom vyso
kých škôl. IMHE organizuje študijno-výskumné projekty, vydáva materiá
ly zo svojich konferencii, seminárov a vorkšopov, ako aj časopis Higher 
Education Management (tri čisla ročne). V posledných rokoch pod zášti
tou IMHE vyšlo aj niekoľko knižných publikácii. V súčasnosti hlavný zá
ujem programu IMHE je sústredený do týchto oblastí: 

- zmeny v technike rozhodovania a riadenia, 
- nové metódy evaluácie, 
- redefinovanie postojov k ľudským zdrojom vo vztahu k ich náboru, prí

prave, nasadeniu, mobilite a osobnostnému rozvoju, 
- internacionalizácia vysokoškolského vzdelávania, 
- zmeny finančných vzfahov medzi štátom a inštitúciou a 
- zlepšenie výuky a služieb študentom. 

V zmysle takto postavených cielov téma parížskeho seminára mala zá
sadný význam. Dá sa to zhmúf takto: ak sa v nejakom systéme chceme 
pokusit o optimalizáciu, najprv musíme zaujat stanovisko k dvom okru
hom otázok. V prvom rade musíme vedief spolahlivo a komplexne posú-
dit súčasný stav optimalizovaného systému; inými slovami v našom prí
pade musíme vedief odpovedal na otázky: čo je to kvalita vysokej školy, 
aké sú jej ukazovatele, ako ich splahlivo merat a hodnotit. V druhom ra
de sú to otázky manažmentu kvality; to znamená otázky akými systémo
vými opatreniami možno dosiahnuf želateľné zmeny kvalitatívnych uka
zovateľov bez toho, aby sme spôsobili škody v iných oblastiach. 

Že odpovede na naznačené otázky sú zlo Jité nejednoznačné a neúpl
né. že závisia od miestnej legislatívy, podmienok a tradicií ukázal rad 
prednesených referátov a živých diskusii. Pokúsim sa vám sprostredko
v a l  aspoň niektoré informácie, ktoré ma najviac zaujali. 

Pán J. L 'Ecuyer z University of Quebec referoval o priebehu konferen
cie, ktorá sa konala v Montreali v máji 1993 na tému "Zaistenie kvality 
v meniacom sa svete". Vysvetlil, že jeden z dôvodov sústredenia pozor
nosti na kvalitu vysokoškolských zariadení je, že v predchádzajúcich de-
satročiach prebehol mimoriadny kvantitatívny rozmach vysokých škôl. 
Ďalšími dôvodmi sú vznik konkurenčného prostredia a internacionalizá
cia v oblasti vzdelávania. K definícii samotnej kvality uviedol dva roz
dielne prístupy. 

Kvalitná j e  inštitúcia, ktorej študijné programy a dalšie parametre vyho
vujú stanoveným štandardom. Podia tejto schémy obvykle postupujú 
rôzne akreditačné komisie. Pri takejto vofbe kľúčovou a problémovou 
otázkou je voľba štandardov, ale zdá sa, že v poslednej dobe prebieha 
ich internacionalizácia. 

Druhý názor na kvalitu vychádza z definície, že kvalitná je inštitúcia, 
ktorá dobre plní svoje poslanie vo vztahu k svojim študentom, k svojim 
donátorom a k spoločnosti ako celku. Samozrejme tu sa kľúčovou otáz
kou stáva definícia poslania inštitúcie. Obvykle sa hodnotí "produkt edu-
kácie" podľa svojej úspešnosti v praxi, podľa toh~ ako ľahko vstupuje do 
zamestnania a ako sa uplatňuje v spoločenskom živote. 

Organizácia hodnotenia môže vychádzal zo samohodnotenia alebo ho 
realizujú špecializované nezávislé alebo vládne agentúry Niektoré inšti
túcie sa uchádzajú o hodnotenie zahraničnými agentúrami. Samozrejme 
tieto prístupy možno aj  kombinovat. 

O experimentálnej evaluácii dvoch finských univerzít, ktorá prebehla 
z iniciatívy ministerstva kombinovanou formou, t.j. v prvej fáze samohod-
notenlm a v druhej fáze hodnotením medzinárodnou expertnou skupinou 
referoval pán A. Sallinen z univerzity v Jyväskylä. Celá akcia trvala od 
jesene 1991 do mája 1993 a bola veľmi náročná na čas kvalifikovaných 
odborníkov i na finančné prostriedky. Koordinoval ju národný riadiaci vý
bor vedený rektormi oboch univerzít, financovanie (prevádzka špecializo
vanej administratívy, pozvanie expertov) zaistilo ministerstvo školstva 
Napriek rozsahu vykonanej práce, konštatuje sa, že čast zozbieraného 
materiálu zostala nevyhodnotená a mnohé dôležité otázky súvisiace s 
poslaním, profilom a vonkajšími vzfahmi univerzít zostali beľ náležitej 
analýzy. Kladne sa hodnotí, že  do písania reportov na najnižšej organi
začnej úrovni bola zapojená podstatná čast učiteľov a študentov, ktori 
mali priestor na vyjadrenie svojich stanovísk Výsledkom je autoportrét 
univerzity s vysokou transparenciou, ktorý zlepšuje jej pozície pri jednaní 
s ministerstvom a dalšími partnermi. Pre samotnú univerzitu dôležité je 
zvýšenie vlastného sebapoznania, sebavedomia a odhalenia vlastných 

možností, ako aj  založenie 
pestovania istej evaluač-
nej kultúry. Konkrétne 
opatrenia vyplývajúce 
z evaluácie smerovali do 

oblasti stanovenia priorít definujúcich poslanie univerzity, do organizač
ných zmien v servisných pracoviskách (knižnice, výpočtové centrum, ad
ministratíva a p.) a do oblasti rozpočtového plánovania. V oblastí perso
nálnej politiky bolo doporučené prerozdelenie voľných miest, ako aj ob
sadenie niektorých pozvaním odborníkov z mimouniverzitných pracovísk. 
Napriek všetkému pozitívnemu autori neodporúčajú opakovanie takéhoto 
hodnotenia častejšie ako raz za paf rokov. 

V zaujímavom bloku prednášok boli prezentované evaluačné procesy 
na kanadských univerzitách v štáte Quebec. O celkovej organizácii hod
notenia kvality študijných programov na týchto univerzitách hovoril zno
v u  pán J. ĽEcuyer. O štruktúre ich spoločného informačného systému, 
v ktorom sa priebežne zbierajú, udržujú a aktualizujú kvantitatívne údaje 
o ich výkonnosti hovoril pán L. Beaupré z ministerstva vysokých škôl 
a vedy. Konečne o technických podrobnostiach a o získaných skúsenos
tiach z hodnotenia prednášala pani L. Milot z Univerzity Laval. Charak
teristické pre celý tento blok prednášok bolo zameranie na hodnotenie 
výuky, pričom k hodnoteniu výskumu bol uvedený len odkaz, že je pred
metom práce grantových fondov a recenzného konania. V tejto súvislosti 
bol položený dôraz na to, že hodnotif treba nie jednotlivé organizačné 
útvary ako sú katedry alebo ústavy, ale študijné programy, ktoré ponú
kajú študentom, pretože: 

•Univerzity na nikoho nemôžu preniesf svoju zodpovědnost za kvalitu 
svojich študijných programov Dávajú pri tom do stávky svoju důvěry
hodnost práve tak, ako ked podpisujú diplomy potvrdzujúce, že študenti 
dosiahli ciele stanovené v týchto programoch" (citované z listu kanad
ského ministra vysokých škôl a vedy z 11.9.1991). Hodnotením musi 
prejsf každý návrh nového študijného programu prv než sa povolí jeho 
realizácia, pričom konečné rozhodnutie sa uskutočňuje až na úrovni mi
nisterstva. Existujúce programy sa musia podrobovat periodickej evalu
ácii na úrovni fakúlt, pričom existuje zvláštne teleso, ktoré je kreované 
na úrovni konferencie rektorov a jeho úlohou je monitorovat prácu fakult
ných komisií Základné otázky, na ktoré sa musí odpovedal pri hodnote
ní každého študijného programu sú: 1. či je vhodne štruktúrovaný a vy
vážený. ä nadväzuje na predbežné vedomosti študentov a zaistuje ich 
rozvoj, ä zodpovedné pracovisko je dostatočne kompetentné. 2. ä jed
notlivé časti programu primerane prispievajú k rozvoju študentových ve
domostí, ä sú podložené výskumnou prácou pedagogického kolektivu 
3. ä navrhovaný pedagogický kolektív má dostatočnú kvalifikačnú úro
veň, 4. či sú zaistené primerané materiálne zdroje, knižnice, laboratóná 
výpočtová technika a pod. 

Pán S. Caspersen z Univerzity v Aalbourgu v Dánsku poukázal na to, 
že mnohé hodnotenia nie sú nasledované primeranými opatreniami Na
priek tomu nespochybnil ich význam. V evaluácii pedagogickej práce sa 
prihovára za hodnotenie podľa kvality a úspešnosti "produktu edukácie* 
a za vytvorenie stálych evaiuačných centier na každej univerzite ako aj 
za rozsiahlu medzinárodnú spoluprácu pod záštitou Konferencie európ
skych rektorov (CRE). V evaluácii výskumnej práce univerzite pripisuje 
úlohu prezentovať univerzitný výskum ako celok. Evaluáciu práce jednot
livcov posúva na úroveň nižších organizačných jednotiek. Evaluácia vý
skumu má slúžil na získanie primeraných fondov od nadačných zdrojov, 
na nastavenie správnych priorit výskumu a alokácie fondov v rámci uni
verzity ako aj na prezentovanie jej vedeckého potenciálu. Ako najproble
matickejšiu oblast hodnotenia uvádza evaluáciu univerzity ako ucelenej 
inštitúcie. Tu sa hodnotí, či univerzita má svoju jednotiacu ideu, ä pred
stavuje edukačné, vedecké a kultúrne centrum, ktoré presahuje jej vlast
né dimenzie a ä je schopná vytvorif prostredie, ktorým intelektuálne 
uspokojuje, motivuje a inšpiruje svojich pracovníkov i študentov. Ďalej tu 
patri hodnotenie vnútornej organizácie tokov práce, služieb, informácii, 
ľudí, materiálnych hodnôt a financií, ako aj hodnotenie služieb a aktivít 
ktoré smerujú von, od schopnosti sprístupnil vlastné výsledky, poskyto
v a l  konzultačnú, školiacu a expertíznu službu, až  po schopnost byt 
atraktívnym partnerom v celej škále spoluprác. 

V príspevku F. van Vughta a D. Westerheigjdena z Univerzity Twente 
v Holandsku, ktorý je zameraný na hodnotenie univerzity ako ucelenej 
inštitúcie v apendixe je uvedený náčrt dotazníka pre samohodnotenie 
Charakteristické tu je, že v každom odseku otázky sú formulované sme
rom k organizácii a manažmentu v príslušnej oblasti a nie k dosiahnutým 
výsledkom. Napríklad v skupine otázok o výskume sú otázky o spätnej 
väzbe, ktorá slúži na zlepšenie procedúr pre schvaľovanie projektov 
a pod. 

V rámci bloku, ktorý bol venovaný krajinám východnej a strednej Euró
py kolega M Urban predniesol referát, v ktorom informoval o práci a vý
sledkoch našej akreditačnej komisie, ktorá na rozdiel od podobných 
telies v iných krajinách má aj právne postavenie zakotvené v zákone 

Samozrejme, to čo som tu uviedol je značne subjektívny výber, ktorý 
predstavuje informáciu asi ani nie o polovici prednesených referátov Ku 
kladom dorej organizácie seminára okrem simultánneho ttmočenia frari 
cúzskych príspevkov do angličtiny patrilo aj to. že sme dostali texty 
všetkých referátov aj v písomnej forme Prípadným záujemcom ich rád 
poskytnem na štúdium. Svetoxér Kalavsky 

SEMINÁR O KVALITE. 
VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA 
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Dňa 10. decembra 1993 oslávil svoje šesťde-
siatepiate narodeniny vysokoškolský pedagóg, 
básnik, překladatel a esejista doc. PhDr. Milan 
Rúfus, CSc. V Širšej verejnosti je známy hlavne 
ako básnik 'bytostne zrastený s dobou a svo
jou krajinou", ktorý vo svojej poézii reflektuje 
tragiku, osudy človeka i jeho nádeje. 

Narodil sa a vyrastal v Liptove, v Závažnej 
Porube, kde vychodil ludovú školu. Maturoval 
r. 1948 na gymnáziu M. M. Hodžu v Liptov
skom Mikuláši a ešte v ten istý rok odišiel štu
dovat na Filozofickú fakultu UK do Bratislavy. 
Pôvodne zadal študovat slovenčinu a filozofiu, 
no po "zrušení" tejto kombinácie doštudoval 
slovenčinu a históriu. Po skončení štúdia, ktoré 
uzavrel doktorátom, ostal ako asistent na Ka
tedre slovenského jazyka a literatúry. Po absol
vovaní internej ašpirantúry u prof. M. Pišúta ob
hájil r. 1960 titul kandidáta vied o umení. Od 
tejto doby prednášal na svojej materskej kated
re dejiny modernej slovenskej a českej literatú
ry až  do predčasného odchodu do dôchodku 
r. 1990, s prestávkou v študijnom roku 1971-
-1972, kedy pôsobil ako lektor slovenského ja
zyka a literatúry na Instituto Universitario 
Orientale v Neapoli. 

Ked v jeseni r. 1948 prišiel na filozofickú fa
kultu, mal svoje prvé básnické skúsenosti už 
za sebou. Ako gymnazista publikoval v Novom 
rode a na stránkach dvoch ročníkov Tomäko-
vej Mladej tvorby (1947-1948). Nás, jeho roves
níkov, ktori sme boli svedkami týchto prvých 
výpovedi, udivovala básnická zralost a múdrosť 
Rúfusovej poézie. No prešiel ešte nejaký čas, 
kým vyšla jeho prvá knižka básni, zbierka A ž  
dozrieme (v decembri 1956), ktorú zostavil vý
berom zo svojej začiatočnej tvorby. U ž  v nej sa 
objavujú základné dominanty jeho básnickej 
tvorby - zviazanosť s detstvom, s rodinným 
prostredím, s prírodou rodného Liptova a s lu
dovou múdrosťou. Navyše ňou vstúpil do slo
venskej poézie básnik, ktorý vedome rozvíjajúc 
súvislosti vlastnej tvorby s tvorbou svojich 
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predchodcov (Krasko, Lukáč, Halas, Hrubín) 
obnovujúc mravnú zodpovednosť básnika a po
ézie v súčasnom svete. 

Po prvej zbierke, po cykle V zemi nikoho 
(z Triptychu 1969), po Zvonoch (1968), Stole 
chudobných a Kolíske (obe 1972), kde sa kon
centruje na tému domova, na hladanie 
"rodokmeňa svojho kolektívu", sa znova vracia 
k svojej začiatočnej tvorbe a dokomptabzúva j u  
v knihe Chlapec maluje dúhu (1974). Podlá je
ho vlastnej výpovede návratom k prvým rukopi
som nechcel nič viac, len porozprávať 'časť prí
behu jednej generácie, ktorá už v ranných do
bách svojho života musela niekoľkokrát znovu 
stavať svoj zrúcaný projekt sveta*. I tu podobne 
ako v ostatných básnických knihách - potvrdil 
eticko-estetickú jednotu svojej poézie, ä išlo 

o tvorbu - "dvojspev", ktorá vznikala na dotyku 
s výtvarným umením (s tvorbou predčasne zo
snulého nášho spoločného priateía E. Špitza, 
s fotografiami M. Martinčeka, s ilustráciami 
L. Fullu, s kresbami M. Bazovského, M. Benku, 
ä naposledy s K. Sokolom, ktorého inšpirovali 
básnické texty Rúfusove), alebo z očarenia 
krásou ludovej rozprávky, ktorú nielen prebás-
ňuje podlá Dobšinského textov, ale zároveň re
flektuje svoje intímne I obecne ludské bolesti 
(Kniha rozprávok 1975, Sobotné večery 1979, 
Studnička 1986, Lupienky jabloní 1993). Refle
xie o živote a poézii prináša Óda na radosť 
(1981), ktorá " je návratom. Ale po špirále: hlb
šie do života a vyššie k múdrosti a ludskosti. 
Tým... aj k vyššej miere krásy" (V. Marčok) 

Ako vzdialený ohlas poézie Zvonov pôsobí 
básnická kniha Prísny chlieb (1987) s motívmi 
staroby, smrti a obáv o možnú katastrofu lud-
stva. No básnik pozná hodnotu života a vedo
mý si svojej zodpovednosti nemá inej vo/by 
ako "žiT a "stranit nádeji". "Ja strážím ludský 
sen. (A trvám) tam, kde stojím". 

Vysoko vyklenutý oblúk Rúfusovej poézie, 
obsiahnutý v skoro dvadsiatich básnických kni
hách uzatvára predbežne túto klenbu, na konci 
ktorej stoja Modlitbičky (1992). Lupienky jabloní 
(1993) a Neskorý autoportrét (1992). Kniha, 
z ktorej vanie na nás dozretá básnikova múd
rosť. ale i melanchólia jesene fudského života 
"Máš ešte so mnou úmysly? * - pýta sa autor 
básne 'Ak nemáš . (prepusti ma už, odbi od 
seba). Odním tú žilku v opasku 6 v jazyku Ne
dovol mi žiť s tebou iba zo zvyku * A čo básnik 
7 *... idúc rovno (do d u l e  veci jak do žeravej 
vyhne) koná si svoje a nevie, čo to vte A pred 
da za všetkých to rozpovie ' Vždy. od začiatku 
a zasa znova." 

Ako literárneho vedca a ese|istu poznáme M-
lana Rufusa z jeho knfti Človek, čas a tvorba 
(1968), štyn epištoly k ludom (1968) a z nové
ho výberu esejí O literature (1974). Táto časť 
jeho tvorby úzko suviai s jeho básnickou tvor
bou, ale smeruje aj k širtim otázkam vztahu 
básnika a spoločnosti, doby a literatury Napo 
kon súvisí aj s jeho pedagogickým poslaním na 
fakulte, kde prednášal modernú slovenskú 
a českú literátům - Krasko, Halamová, Hviez
doslav, Wolker, úvahy o slovensko-českom lite-
ľámcom kontexte, najmä o poézii 20. stor., kto
rými sa hlási k naším spoločným vysokoškol
ským učitelom - M. Pišútovi a M. Tomčfkovi. 

Osobitnú kapitolu Rúfusovej tvorby tvoria 
básnické preklady Jesenina, Lermontova, Ibse
na, Puškina, no hlavne modernej českej poé
zie, z ktorej "kongeniálne" preložil najmä НгиЫ-
na. 

Kolegyne a kolegovia, doc. Rúfusa z Katedry 
slovenskej literatúry a literárnej vedy želajú mu 
pri jeho jubileu vela zdravia, síl a ešte vela tvo
rivého nepokoja. 

IM .  PfcDr. И. Urbearavé - Keraeaevé, Ch. 
Fetei Pnel  Kastl 
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Príďte medzi nás! 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

volá svojich 
absolventov, pracovníkov, študentov a priateľov do 

"Spoločnosti absolventov a priateľov UK" 

Cielom spoločnosti je spájaf všetkých, ktorým záleží na rozvíjaní najstaršej slovenskej 
ALMA MATETR - ako základu vzdelanosti, úspechu a morálneho kreditu inteligencie 
budúcnosti u nás. Vítaný je každý, kto chce prispief dobrým menom, informáciami, 
kontaktami, činnosfou, pomocou k zvyšovaniu akademickej prestíže UK v kontexte 
národnom i medzinárodnom I 
Ak Vás táto výzva nenecháva íahostajným, vypSte, prosím, predbežnú prihlášku a zašlite 
ju na kontaktnú adresu: 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO 
Odd. riadenia a rozvoja - Rektorát UK 

Šafárikovo nám. 6 
818 06 B r a t i s l a v a  

P R I H L Á Š K A  

absolvent UK: á n o  - nie 
Meno priezvisko rok ukonč.: 

Zamestnanie: 

Adresa: 

Telefón: 
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