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V týchto dňoch otvárame na našich fakul
tách nový akademický rok v znamení 
75. výročia novodobých dejín našej Alma 
mater. K tomuto výročiu pripravuje jubilujú
ca Univerzita Komenského viacero sláv
nostných podujatí, na ktorých si spolu pri
pomenieme dejinné skutočnosti, ktoré vy
niesli túto dôstojnú inštitúciu, kolísku ná
rodnej vzdelanosti, vedy a kultúry na úro
veň modernej, v Európe uznávanej vysoko
školskej inštitúcie Naša univerzita preko
nala búrky svetových dejín, tlaky totalitných 
systémov i hrozby národnostného útlaku 
a dnes tu stojí večne živá, neporazená a hr
dá - naša staroslávna Univerzita Komen
ského v Bratislave. 

A predsa, naša radosť zo vzácneho jubi
lea Univerzity Komenského je skalená. 
Dôsledky ťažkej transformácie slovenskej 
ekonomiky na trhový systém plnou váhou 
dopadajú i na našu Alma mater. I napriek 
rozpočtovému opatreniu vlády SR, ktorým 
bola rezortu školstva v roku 1994 poskyt
nutá čiastka 1,2 miliardy Sk (vysokým 
školám pridelená iba jej nepatrná časť), 
i v tomto akademickom roku musíme vyjsť 
s ročným rozpočtom, ktorý sa rovná sotva 
40% reálneho rozpočtu roku 1991. Nedo
statok finančných prostriedkov sa odráža 
vo všetkých sférach činnosti našej uni
verzity. 

Sociálne postavenie študentov Univerzity 
Komenského v Bratislave i ostatných slo
venských vysokých škôl sa nacfalej zhoršu
je V dôsledku rastu cien potravín, energií, 
učebných pomôcok, dopravy a pod. sa vy
sokoškolské štúdium stáva vážnou záťažou 
sociálneho postavenia slovenských rodín 
Pri tomto trende vývoja sociálnej úrovne 
obyvateľstva neprichádza v súčasnosti do 
úvahy zavádzanie dalších poplatkov štu
dentov za štúdium. Podľa Rezolúcie 42. 
riadneho zasadania Európskeho parlamen
tu číslo 945 z 11. mája 1990 je vysokoškol
ské vzdelávanie základnou prioritou vlád 
členských štátov Rady Európy, ktorá sa má 
odraziť v úrovni jej financovania tak, aby 
vysoké školy mohli nerušene plniť svoje 
poslanie a aby prijatie študentov na vysokú 
školu nebolo znemožnené finančnou ná
ročnosťou štúdia (čl. 6, odst. 1, paragraf 
a,b,c,). Ak teda vláda ktoréhokoľvek člen
ského štátu nemá prostriedky na primera

né financovanie svojho vysokého školstva, 
musí prijať také zákonné opatrenia a úľavy 
(napríklad na daniach z príjmu za hospo
dársku činnosť, na dani z pridanej hodno
ty, na colných poplatkoch a pod.), ktoré 
dovolia vysokoškolským inštitúciám v plnej 
miere využiť svoje druhé finančné zdroje. 
Univerzita Komenského poskytuje svojim 
študentom i mladým zamestnancom ubyto
vanie v študentských domovoch. I kecf sa 
nám v tomto akademickom roku podarilo 
uspokojiť záujem o ubytovanie takmer 70% 
uchádzačov, tým, že sme do prvých roční
kov prijali vyššie počty poslucháčov, počet 
neubytovaných študentov mierne narastá. 
Problémom sú opáť financie, ktorých ne
dostatok nám nedovolúje ukončiť opravu 
dvoch pavilónov a átriových domkov 
v Mlynskej doline Náhradné ubytovanie 
v stredoškolských internátoch a na súkromí 
je neúmerne nákladné a sú už vyčerpané 
i zdroje Študentskej banky, ktorú sme zalo
žili v predchádzajúcom roku najmä za úče
lom podpory sociálneho postavenia štu
dentov našej univerzity. Pre nadchádzajúci 
kalendárny rok bude potrebné prehodnotiť 
podiel rozpočtu na zabezpečenie sociálne
ho postavenia našich študentov, oddeliť tú
to čiastku od celkového rozpočtu univerzity 
a jasne definovať jeho minimálnu výšku. 
Týmto krokom sa sprehľadní i "cena" výuč
by študenta na jednotlivých fakultách a zá
roveň sa definuje požiadavka na zabezpe
čenie pedagogickej a najmä vedeckovýs
kumnej činnosti. 

Osobitným problémom sa stáva odborná 
profilácia našich absolventov najmä v hu
manitných vedách I kecf podiel nezames
tnaných absolventov vysokoškolského štú

dia v celkovej nezamestnanosti v Sloven
skej republike je pomerne malý, i tento dra
maticky nárasta. Údaje Ministerstva práce 
a sociálnych veci a rodiny SR, spracované 
ústavom informácií a prognóz MŠaV SR 
pre obdobie do 31. mája 1994, sú toho jas
ným dôkazom. Počet nezamestnaných vy
sokoškolákov vzrástol v porovnaní s rokom 
1992/93 takmer na dvojnásobok (3 000), 
čo dnes pri ročnom počte cca 13 000 kon
čiacich študentov slovenských vysokých 
škôl predstavuje takmer jednu pätinu Po
važujem za potrebné zdôrazniť, že podiel 
nezamestnaných absolventov univerzitné
ho štúdia na celkovej nezaměstnanost vy
sokoškolsky vzdelaných mladých lúdí 
vzrástol z cca 10% na neuveriteľných 24%! 
Najvyšší podiel nezamestnaných absolven
tov si nacfalej udržujú technické smery štú
dia s 49% nezamestnaných. Riešenie si vy
žaduje zaviesť dôslednú reformu vysoko-
šklského štúdia na slovenských vysokých 
školách vrátane Univerzity Komenského 
Jej obsahom by malo byť otvorenie univer
zitného štúdia s možnosťou odbornej sa-
moprofilácie študentov cestou voliteľných 
predmetov, zavedenie kreditného systému 
a zavedenie novej organizácie výučby, kto
rá by tieto zmeny dovolovala uskutočniť. 

Sociálne postavenie vedeckovýskumných 
a ostatných pracovníkov Univerzity Komen
ského je rovnako nezávideniahodné. Zara
denie vysokých škôl do jednotnej sústavy 
tarifných tried rozpočtových organizácií 
v Slovenskej republike nivelizovalo posta
venie vysokoškolského učitelä na úroveň 
zamestnanca verejného sektora s často ne
primerane nižším stupňom kvalifikácie Vy
sokoškolský profesor, ktorý je do svoje) 
funkcie menovaný prezidentom republiky, 
je platovo degradovaný na úroveň admi
nistratívneho pracovníka v štátnej správe 
v bankovníctve, súdnictve i iných lepšie 
platených rezortov V súčasnosti platná 
mzdová sústava má výrazne nrvelizačny 
charakter a na vysokých školách spôsobu
je doslova exodus najvýkonnejších a 
najperspektívnejších pracovnfcov všetkých 
kategórii Údaje o počtoch pracovníkov 
ktorí rozviazali pracovný pomer na Univer
zite Komenského i ostatných vysokých 
školách v Slovenskei republike v roku 1993 
a v prvom polroku 1994 boli publikované 



Za zmienku stojí skutočnosť, že len v me
siacoch august a september rozviazalo 
pracovný pomer 60 pracovníkov, z ktorých 
sa v 44 prípadoch dodnes nepodarilo za
bezpečiť náhradu. Preto považujem za pl
ne oprávnenú požiadavku Konferencie slo
venských rektorov, ktorá je súčasťou stano
viska Konferencie zo zasadania dňa 1. júla 
1994 v Kremnici-Krahuliach, v snahe o za
stavenie úniku pracovníkov z vysokých 
škôl vyňať vysoké školy z jestvujúcej mzdo
vej sústavy a osobitným zákonom ( o finan
covaní vysokých škôl) upraviť i platy vyso
koškolských učiteľov a cfalších pracovníkov 
vysokých škôl. Návrh Odborového zväzu 
pracovníkov v školstve na zvýšenie platov 
učiteľov v rezorte vysokého školstva o 20% 
( s reálnym predpokladom zvýšenia miezd 
o 10% od 1.1.1995) situáciu na vysokých 
školách nevyrieši a je z hľadiska vývoja za
mestnanosti a zmien kvalifikačnej štruktúry 
pracovníkov na vysokých školách neprija-
tethý. Očakávame, že vedenia fakúlt a aka
demické senáty fakúlt podporia požiadav
ku zvýšiť mzdy vysokoškolských profeso
rov o 100% a ostatných pracovníkov adek
vátne k tomuto zvýšeniu tak, že minimálne 
60% navrhovaného zvýšenia bude súčas
ťou nárokovej zložky mzdy a výška pohyb
livej časti bude odrážať počty vyučovaných 
študentov a kvalitu vedeckej, odbornej ale
bo umeleckej činnosti. Očakávame, že ten
to krok zvýši atraktívnosť povolania vysoko

školského učiteľa a vedeckopedagogickej 
akademickej kariéry a zabráni zrúteniu sa 
vysokých škôl z nedostatku kvalifikovaných 
učiteľov a vedeckých či umeleckých pra
covníkov. 

Osobitne bolestnou je súčasná situácia 
vo financovaní vedy. Prakticky sa rozpadol 
grantový systém finacovania grantových 
projektov i činnosti grantovej agentúry 
pre vedu. Tým, že vecné neinvestičné 
prostriedky, ktoré si vysoké školy a praco
viská SAV vyčlenili zo svojich zdrojov na 
grantové financovanie vedeckých projek
tov, neboli týmto inštitúciám pridelené, 
a naviac tým, že vládna rezerva na vedu vo 
výške 110 miliard Sk sa rozdelila výrazne 
v prospech aplikovaného výskumu (komu 
budú slúžiť výsledky týchto projektov za tri 
roky nevie dnes nikto definovať), veda na 
vysokých školách a SAV zostala prakticky 
bez finančného krytia. Bez vedeckého 
výskumu na vysokých školách nemôže 
fungovať najmä vedecká výchova, bez ve
deckej výchovy strácajú vysoké školy 
charakter univerzít a v národnom i medzi
národnom meradle prestávajú jestvovať 
Stávajú sa inštitúciami so stredoškolským 
vzdelávacím systémom Vláda SR bude 
musieť prehodnotiť svoj vzťah k vede 
a výskumu a urobiť rázne opatrenia v jeho 
koordinácii (cez navrhovaný nový orgán 
štátnej správy - Ministerstvo pre vysoké 
školy, vedu a techniku) až po jeho financo

vanie prostredníctvom Fondu vedy a gran
tových agentúr. 

Tieto riadky sa mi nepíšu ľahko. Naša uni
verzita, ktorá mi hlboko vrástla do srdca, 
by si vo svojom jubilejnom roku iste zaslú
žila oslavnější príhovor. Som však presved
čený, že dôjde k radikálnejšiemu zlepšeniu 
situácie a že máme odôvodnenie hladieť 
do budúcnosti aj s optimizmom. Veľa si slli-
bujem od prijatia nových zákonných no
riem, ktoré sa horeuvedených a mnohých 
ďalších problémov budú bezprostredne 
dotýkať. Verím, že sa podarí prijať Zákon 
o vysokých školách, Zákon o štátnej pod
pore vedy a techniky, Zákon o financovaní 
vysokých škôl, Zákon o zmene štátnej 
správy v rezorte školstva i ďalšie legislatív
ne normy, ktoré umožnia Univerzite 
Komenského vykonávať svoje posvätné 
poslanie ku prospechu slovenského náro
da a národností a pre prosperitu našej 
mladej Slovenskej republiky 

V novom akademickom roku 1994/96 si 
Vám všetkým dovoľujem zaželať dobré 
zdravie, optimizmus a pracovný etán, ko
rektné kolegiálne vzťahy na pracoviskách 
a veľa úspechov vo vedeckej, pedagogic
kej. administratťvno-organizačnej a dalšei 
práci a mojim milým študentkám a študen
tom veľa študijných úspechov 

Prof. MUDr. Jural Š v k ,  DrSc, 
rektor Univerzity Komenského 

v Bratislave 
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NM pochýb. Je to vysokoškolský s prídavkom slovenský 
probtém i/sto joden Odchody kvalifikovaných, prvotriednych 
odborníkov, ktorí dodávajú fakultám punc dôležitosti, kvality 
štúdia, sú garantom váhy mena univerzity jej absolventov, majú 
dôvody dostatočne čitetefhé. Tak často zatracované, a predsa 
dôležité peniaze. A v tomto prípade doslova status quo. 
Ani Konferencia slovenských rektorov, ktorá sa konala 
30.6 - 3.7. 1994 v Kremnhi-Krahufíach nemohla nezaujat k tej
to brzde vysokoškolského štúdia stanovisko. Výňatok, ktorý vy
beráme, je fahko zrozumiteľný a jednoznačný: 

'Súčasná mzdová politika v rezorte školstva vedie k dramatic
kému úniku nekvalifikovanějších a najperspektívnejších pracov
níkov z vysokých škôl. Konferencia rektorov sa obracia na Vládu 
Slovenskej republiky a Ministerstvo školstva a vedy Slovenskej 
republiky s naliehavou požiadavkou novelizovať jestvujúcu plato
vú sústavu na vysokých školách v Slovenskej republike 
najneskôr do 1.9.1994. Ďalší únik učiteľov, vedeckých a technic-
ko-administraťvnych pracovníkov povedie k situácii, že vysoké 
školy nebudú schopné zabezpečiť výučbu svojich študentov. Vý
sledkom bude ďalší pokles počtov prijímaných uchádzačov, ich 
nedostatočná odborná kvalifikácia, strata možnosti uplatniť sa na 
trhu práce a stúpajúci počet nezamestnaných absolventov vyso
kých škôl." 

Denníky, televízna kamera, mikrofón - najlepšia a najrýchlej
šia cesta, ako upozornit veřejnost laickú t kompetentnú na 
miesto, kde nás topánka najviac tlačí. S jednou lastovičkou 
leto nebude, ale ak je ňou taký rozhovor, aký uverejnila Sme

na na nedekí 28.7.1994, potom vďaka za silu hlasu. As
poň úryvok z rozhovoru Katky Fornerovej s rektorom UK 
prof. MUDr. Jurajom Švecom, DrSc. 

Dobrý lekár, pedagóg či vedec by mal vo všeobecnosti za
rábať viac ako dajme tomu sekretárka, hoci a] zamestnaná na 
úrade vlády.Veď v rukách lekára sú ľlidské životy, od erudo-
vaností vysokoškolských pedagógov závisí Intelektuálny po
tenciál nášho štátu, od schopnosti vedcov napredovanie ve
dy a techniky... No vysokoškolský učiteľ je v stupnici miezd 
14 rezortov na 3. mieste odspodu! Nečudo, že Hidia zo škol
stva odchádzajú... 

Únik je veľmi cŕteľhý najmä v Bratislave, kde podlá prvých od
hadov v priebehu roka 1993 a prvých piatich mesiacov roku 
1994 odišlo z vysokých škôl okolo 20 percent všetkých zames
tnancov a ďalších 1 0 - 1 5  percent z ostatných vysokých škôl na 
Slovensku. Najmenší únik je na strednom Slovensku, pretože 
tam ľudia nemajú také možnosti zamestnať sa ako ľúdia v Brati
slave či Košiciach. Zdôrazňujem, ide o odchod spontánny. A ho
ci odchody llidí, ktorí rozviazali spontánne pracovný pomer 
nevieme dobre kontrolovať, odhadujeme, že minimálne 00 per
cent ich odchádza do iných rezortov. Takže nejde o únik moz
gov do zahraničia, ale predovšetkým do narastajúceho privátne
ho sektora. 

Dôvod |e zrejme veľmi prozaický - peniaze. V slušnej spo
ločnosti sa vraj o nich nehovorí, na druhe| strane však treba 
pomenúvať veci pravými menami... 

Doteraz sme vždy hovorili, že kríza vysokých škôl vyplýva z to
ho, že nemáme vyfinancované naše činnosti Otázky miezd sme 
otvorili v podstate až na poslednej konferencii rektorov Nová 
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platová sústava, ktorá bola zavedená v roku 1993, priniesla pre 
všetky rozpočtové organizácie nárast v priemere o 11 percent. 
Ale ak uvážime, že v roku 1993 platová sústava platila len 5 me
siacov, inflácia v tom roku predstavovala 17 percent, za prvých 
5 mesiacov tohto roka sa odhaduje na 7,4 percenta, znamená to, 
že mzdy v priemere za  celý rok narástli asi o 6 percent a v tomto 
roku vlastne zotrvávajú na predchádzajúcej úrovni. V sumáre te
da reálne platy vysokoškolských učiteľov išli dole asi na hranicu 
70 percent roku 1991. Namiesto toho, aby platová sústava rea
govala, tak ako v o  všetkých iných rezortoch, na inflačné tenden
cie a všetky ostatné záležitosti, súvisiace s platmi, vývoj v platovej 
sústave vysokých škôl "zacementovala", čo má príslušné negatív
ne dopady. 

Že odchádzajú predovšetkým mladí lUdia, je pochopiteľné -
vývoj cien Ich núti hľadať si lepšie platené zamestnanie, aby 
svo]e rodiny uživili bez problémov. Po určitom čase bude ale 
únik mozgov z vysokých škôl veľmi clteihý, veď už dnes je 
priemerný vek profesorov 62 a docentov 58 rokov. Bude mať 
kto, povedzme o päť rokov, vysokoškolákov pripravovať? Ne
odzrkadlí sa to na kvalite výučby? 

Už dnes je  jasné - na Univerzite Komenského, Ekonomickej 
univerzite, Slovenskej technickej univerzite a na niektorých dal
ších profilujúcich vysokých školách chýba stredná generácia. 
Tým, že neexistuje motivácia pre zotrvanie kvalifikovaných ľúdí 
na vysokých školách, došlo k situácii, že nie je ani záujem pod
stúpiť veľmi komplikovanú kvalifikačnú cestu od asistenta až po 
profesora, ktorá vyžaduje veľa tvrdej, experimentálnej alebo inej 
vedeckej práce. Na dosiahnutie napr. profesúry sú stanovené 
veľmi prísne kritériá, ktoré zodpovedajú medzinárodným - vedec
ká kvalifikácia (CSc., DrSc ), zahraničné expertízne posudky na 
prácu konkrétneho človeka, ohlasy vedeckých prác v zahraničí, 
vysoký počet citácií jeho výsledkov v zahraničnej literatúre, me
dzinárodne uznávaná vedecká škola,atd To  je nesmierne závaž
né a ťažké. A dávať kvalifikovaných profesorov, ktorí robia špič
kovú vedeckú a vedeckotechnickú prácu, ktorí vychovávajú od
borníkov pre budúcnosť tejto krajiny d o  jednej platovej kategórie 
alebo jednej platovej sústavy s pracovníkmi iných rozpočtových 
organizácií je  neprijateľné. Ak na Univerzite Komenského môže 
plat vysokoškolského profesora po 27 ročnej praxi dosiahnuť 
maximálne 8790 korún (!), iste pochopíte, že dnes prakticky nikto 
nemá záujem o vedecko-pedagogickú kariéru! A to je vlastne ka
meň úrazu. Nemáme mladých odborných asistentov, mladých 
docentov a už vôbec nie profesorov. Tých vymenúvame z garni
túry, ktorá má dnes okolo 60 rokov. Sú to lUdia, ktorí napriek 
rôznym problémom v minulosti dosiahli hranicu spomínaných 
kritérií. Sú to vlastne naše posledné osobnosti, ktoré z určitého 
altruizmu zostávajú na vysokých školách. Nemáme dorast. Maxi
málny plat študenta, ktorý skončí vysokú školu a prichádza na 
postgraduálne štúdium, je v rozpätí 2500-4000 korún. Plat začí
najúceho docenta na rozhraní 5500-6000 korún! Ľudia prichá
dzajú na vysoké školy radi. Získajú kvalifikáciu, možnosť účasti 
na zahraničných pobytoch, doplnia si znalosti v moderných jazy
koch, naučia sa pracovať s počítačmi, s odbornou literatúrou, od
chádzajú ako kvalifikovaní d o  zamestnaní, kde sú zaplatení pod
statne vyššie. Nie je  žiadnym tajomstvom, že kvalifikovaný člo
vek, ktorý skončí postgraduálne štúdium na ktorejkoľvek fakulte, 
je schopný nájsť si zamestnanie, ktoré dvoj i viacnásobne presa
huje plat univerzitného profesora. 

To sú alarmujúce veci! Ak by vývoj šiel týmto smerom ďalej, 
bude mať vôbec kto študentov učiť?! 

Uviedol by som príklad právnickej fakulty, jednej z našich 
najohrozenejších fakúlt. J e  reálne nebezpečenstvo, že sa bude 
musieť d o  konca kalendárneho roka zatvoriť. Odišlo z nej asi 
50 percent vedecko-pedagogických pracovníkov - najmä do ko-
mercie a advokácie, kde majú platy podstatne vyššie Viacerí od
chádzajú aj d o  diplomatických služieb a do štátnej správy, takže 
výsledok je  ten, že v tomto roku na Právnickú fakultu UK budeme 
môcť prijať asi len polovičný počet poslucháčov, aj kecf sme si 
vedomí, že by sme ich potrebovali tri až štyrikrát viac A to je len 
kvantitatívna stránka veci. Ak sa pozeráme na kvalitu výučby, je 
pochopiteľné, že taký citeľhý a dramatický únik mozgov nemôže
me nahradiť tým, že prijímame nových, neskúsených lúdí, často 
bez patričných vedomostí, či príslušnej kvalifikácie Jednoznačne 
možno povedať, že kvalita výučby sa momentálne nedá udržať 

K tomu pristupujú aj veľmi tvrdé reštriktívne opatrenia, týkajúce 
sa rozpočtu. 

Logický a jediný možný dôsledok, alebo skôr začiatok lavíny, 
ktorá by sa mata provalit masmédiami i oficiálnymi miestami -
stanovisko rektora Univerzity Komenského a dekanov jej fakúŘ. 
Putovalo do prezidentskej kancelárie, k predsedovi NR SR. 
i predsedom jej výborov a rovnako na Úrad vlády. Uvádzame 
jeho celé znenie 

•Kolégium rektora Univerzity Komenského sa na svojom zasad
nutí 8.7.1994 zaoberalo otázkami financovania UK v prevádzko
vej a najmä v mzdovej oblasti. Rokovanie o týchto otázkach boto 
motivované aj stanoviskom Konferencie rektorov slovenských 
vysokých škôl zo dňa 1.7.1994, publikované v dennej tlači 
(NO 7.7.1994). 

Kolégium rektora víta návrh vlády SR na úpravu štátneho roz
počtu SR pre rok 1994, ktorý v kapitole pre rezort školstva zvyšu
je tohtoročný rozpočet vysokých škôl o 164 mil. Sk Upozorňuje 
však, že tieto prostriedky sú iba na pokrytie už existujúcich dlžôb 
a na zabezpečenie začiatku školského roku, hlavne pre prvé 
ročníky. 

Kolégium rektora je presvedčené, že súčasná mzdová politika 
v školstve, ktorá je v porovnaní s inými rezortmi krajne nepriazni
vá, ohrozuje funkčnosť a kvalitu pedagogickej a vedeckej práce 
a v niektorých študijných odboroch môže spôsobiť aj ich zánik 
Túto nepriaznivú situáciu spôsobuje jednak nedostatok mzdo
vých prostriedok a na druhej strane aj existujúca platová sústa
va, ktorá okrem nízkych horných hraníc spôsobuje i nežiadúcu 
nivelizáciu. 

V dôsledku týchto vážnych okolností odišlo o d  1.1 1993 do 
30:6.1994 z UK spontánne 1406 prevažne vysokokvalifikovaných 
a najmä mladých pracovníkov. Ak sa neurobia primerané mzdo
vé opatrenia, tento trend bude naďalej pokračovať. 

Vysoké škoty v porovnaní s inými rezortmi majú najnáročnejšie 
kvalifikačné, profesijné predpoklady, zodpovedajúce medziná
rodnému štandardu. Pri tretej najnižšej priemernej mzde zo 14 
rezortov táto skutočnosť odrádza potenciálnych záujemcov 
o akademickú kariéru. Už teraz je v dôsledku i mzdovej politiky 
priemerný vek profesorov vyšší ako 65 rokov a u docentov vyšší 
ako 55 rokov. 

Ďalším dôsledkom tejto mzdovej politiky je  i okolnosťami vynú
tená snaha učiteľov vysokých škôl nájsť si ďalšie honorované 
pracovné príležitosti. Mladí a perspektívni tvoriví pracovnici preja
vujú minimálny záujem o prácu na vysokých školách, pretože 
z tejto pracovnej činnosti by nedokázali naplniť svoje oprávnené 
sociálne potreby. 

V neposlednom rade treba pripomenúť, že vysoké školy pripra
vujú a vychovávajú pre všetky rezorty národného hospodárstva 
vysokokvalifikovaných odborníkov a súčasne vykonávajú bez
odplatnú expertíznu a verejnoprospešnú činnosť. 

V záujme optimálneho riešenia pre zamedzenie úpadku a od
vrátenie kolapsu vysokých škôl Kolégium rektora Univerzity Ko
menského odporúča hlavne: 
- zvýšiť celkový objem mzdových prostriedkov pre vysoké školy 

už pre rok 1994, 
- legislatívne zabezpečiť zvláštne hodnotenie práce učiteľov a ve

deckých pracovníkov vysokých škôl, 
- bezodkladne pokračovať na príprave návrhu zákonov o finan

covaní vysokých škôl a vedy tak, aby mohli nadobudnúť účin
nosť od 1.9.1995. 

V Bratislave 8.8.1994 

rektor Univerzity Komenského a dekani jej fakúlt' 

(Poznámka redakcie. Dňa 23 septembra sa konala Bačové beseda, 
na ktorej celé veden.e univerzity informovalo skutočne vyôefpévaiu-
cim spôsobom aj o hore spomínanom probléme Prtomných noviná
rov г dennet a odbornej ttaŕe. rozhlasu a tetevte raujal aj precfeny 
spôsob inteipretécie. ktorý ich inipnoval k sledovaniu piobíemu щ 
v budúcnosti). 
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Novť čestní doktorandl Univerzity Komenského 

MUŽI 21. STOROČIA 
V priebehu posledných troch mesiacoch sa naša univerzita stala hostitelkou dvoch vzácnych iu-

dí. Tento kontakt nebol v žiadnom prípade náhodný, skôr logický dôsledok životnej dráhy a cha
rakterového náboja oboch osobností. Práve preto sa najčerstvejšími nosftefrni čestného doktorátu 
UK stali 

Federico Mayor 

Príchodom Merica Mayor» sa do čela tejto medzinárod
nej organizácie dostáva prvýkrát vedec z oblasti prírodných 
vied. Každý z generálnych riaditeľov dal tvojim pôsobením 
činnosti UNESCA určHú osobnú peča(. Profesor Mayor 
ju obohatil o věcnost a realistický pohľad na problémy tohto 
sveta', to sú slová doc. PhDr. Miroslava Bažanyho, CSc., dekana 

Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského, ktorý takmer dvad

sať rokov pôsobil ako expert a poradca projektov gramotnosti 

a vzdelanosti realizovaných v Azii, Afrike i Strednej a Južnej 
Amerike. 

Profesor Federico Mayor - vedec, otec troch deti, Španiel, poli

tik, autor aj dvoch básnických zbierok, ale v prvom rade človek 

Človek definovaný svojou ľudskosťou Niekedy zabúdame, že to

to pomaly sprofanované slovo je samotnou podstatou existencie 

tejto planéty. Nie všetci pochopili a nie všetci chápu. Našťastie, 

zem rodí aj takých (lidí, ktorí precftiac hodnotu jedného lUdského 

života porozumejú zmyslu jestvovania celého ľúdstva. Federico 

Mayor ako vedec, ktorý pomáhal modelovať lepšie predpoklady 

pre život handicapovaným deťom s poruchami mozgu, vmietol 

tak rukavicu do tváre celej civilizácii. Civilizácii, ktorá nie vždy 

a láhko, so samozrejmosťou dlžnou práve ílidskosti pripúšťa prá

vo týchto deť na plnohodnotný život. Kam až siahajú korene hu

manistu, teda človeka, ktorý myslí najprv na tých druhých a až 

potom na seba? Do prostredia, ktoré maľuje naše spomienky na 

detstvo a rannú mladosť, do rozhodnutia študovať a tak vedo

mostne vyrásť alebo do profesionálnej orientácie na najbezbra-

nejšfch ? Ako sa raz sám vyznal: prekonajúc prekážky, ktoré člo

veka delia od pochopenia tajov biológie, chémie a farmácie, pre

šiel aj hranice rodného Katalánska a španielskej kultúry vôbec 

a začal chápať vedu ako sociálnu potrebu. Preto aj inicioval 

"Štátny plán prevencie mentálnej retardácie" a vznik centra pre 

molekulárnu biochémiu 'Severo Ochoa" Autonómnej univerzity 
v Granade. 

Kolko bolesti z poznania a akú hladinu bezmocnosti však po
trebuje vedec k tomu, aby vkročil na cestu politika? V mene do
končenia a zhmotnenia myšlienok, v mene konkrétnej pomoci 
človeku. Logické vyústenie - jeho funkcia ako člena parlamentu, 
neskôr ministra školstva a vedy v španielsku, potom člena Eu
rópskeho parlamentu a napokon práca v UNESCO. Profesor 
Mayor sa svojej základnej povahovej črte - sociálnemu cíteniu 
nespreneveril ani ako generálny riaditeľ tejto medzinárodnej or
ganizácie. Práve naopak. A navyše nedovoluje ani nám ignoro
vať existenciu 1,3 bilióna ľúdŕ, ktorí žijú v ubíjajúcej biede a nedo
statku. Rozmeniac toto závratné číslo na drobné musí sa každé
mu zadrieť do srdca predstava 300 miliónov detí, ktorým nevzde
lanosť a nevedomosť predurčuje chod celého ich ďalšieho života, 
ale najmá zúfalstvo a hrôza čísla 30 tisíc detí, ktoré denne zomie

rajú priamo či nepriamo na následky podvýživy. Zopakujme si -

denne! Niet pochýb o zmysle činnosti UNESCA, niet pochýb 

o zmysle práce hovorcu najbiednejších z biednych. 

Najmá teraz, ked po páde Berlínskeho múru a následne reťazo

vých udalostí si svet začal uvedomovať, že nie konflikt východ-

-západ, ale priepasť sever-juh je najväčším problémom tejto pla

néty. Rozdelenie na bohatých a chudobných ako historický vý

sledok lUdského konania a názoru na spôsob života je nelogické 

a umelo vytvorené Prapôvodné a prirodzené človeku je rozlišo-

vanie dobra a zla. Iste, v súčasnosti na tak vysokom stupni vývo

ja jednej časti spoločnosti je ťažké zriekať sa pohodlia a výhod 

Preto na scénu dejín prichádzajú ľúdia ako Federico Mayor a ve

dú dialógy. Dialógy medzi lútfmi, národmi, krajinami i konbnenta-

mi a vlastne vždy rozhovory človeka s človekom Aby presved

čili tých, ktorí silou postavenia a bankového konta môžu dať as

poň čiastočne rozhrešenie, ale aj tých druhých, ktorť strácajú 

aj to posledné - vieru Vieru ako (eden z predpokladov budúc

nosti Zeme. 

Byť hovorcom najbiedneištch je povolaním z najťažších Byt 

svedomím lúdstva je už poslaním, aj ked so syzifovským symptó

mom. On však už svojim záujmom, mierou angažovania odmieta 

"donkichotovskú" pozíciu bojovníka s veternými mlynmi. Svojou 

filozofiou - filozofiou konzensu sa stáva konkrétnou zárukou ná

vratu bývalých silných členských krajín - Velkej Británie a USA do 

UNESCA, záštitou ukončenia ťažkého obdobia tejto organizácie 

trvajúceho takmer 20 rokov, ked sa pre ňu uzavrel nejeden šted

rý finančný zdroj. Zároveň sa stáva aj nádejou pre túto planétu 

Ako človek, ktorý si v sebe zachoval dvadsaťročného rebela 

a dokáže tak ako každá mladosť nástojčivo vstupovať do svedo

mia. Do svedomia všetkým, ktorí nevidia, nechápu a odmietajú 

rozumieť a negujú tým vlastnú perspektívu. Lebo len budúcnosť, 

tá sa ráta. Len naša vlastná zodpovednosť za podmienky života 

pre dalšie generácie môže presvedčiť nechápajúcich i nepocho

pených. Odzrkadlí sa v mravenčej práci, čiastkových úspechoch, 

v dôslednej realizácii projektov gramotnost, reforiem vzdeláva

cích programov, rozvoja komunikácie, angažovania mozgového 

potenciálu vedcov, politikov, učitefov, novinárov a umelcov v me

ne pomoci najbiednejším - deťom a ich matkám v rozvojových, 
ale aj ostatných krajinách. 
(Profesor Mayor ustavične pripomína potrebu rozvoja univerzít 

v strednej a východnej Európe a potrebu integrácie do velkej rodi
ny svetových univerzít. Má mimoriadne srdečný vzfah k našej uni
verzite a výrazne sa zaslúžil o lej rozvoj a o internacionalizáciu па-
Sej vedy Bol čestným predsedom celoštátnej konferencie pri prí
ležitosti 400. výročia narodenia Jána Amosa Komenského а pod
poril vznik ketedry UNESCO na půdě našej univerzity Sleduje jej 
vedecko-výskumný а pedagogický rozvoj a zaslúžil sa o to. aby tá
to katedra vynikla medzi pracoviskami spolupracujúcimi s UNES-
COM - vyňaté z prejavu dekana Filozofickej fakulty UK doc PhDr 
Jána Paulínyho, CSc.) 



Medzníky v životopise 
Federica May or a 

1934 narodit sa v Barcelone 
1958 doktorát farmácie na univerzite v Madride 
1963-1973 profesor biochémie 

Farmaceutická fakulta Univerzity v Granade 
1966-1967 hosťujúci profesor v biochemickom labo

ratóriu Prof. H.A.Krebsa, neskoršieho nositeľa No
belovej ceny, v Oxforde 

1958-1972 rektor Univerzity v Granade, 
1973 profesor biochémie, Prírodovedecká fakulta 

Autonómnej univerzity v Granade 
1973*1978 zakladateľ a prvý riaditeľ centra moleku

lárnej biológie "Severo Ochoa" Autonómnej univer
zity v Granade 

1975-1981 Člen poradného výboru Európskeho 
centra UNESCO pre vysoké školy CEPES so síd
lom v Bukurešti 

1978-1981 námestník generálneho riaditeľa UNES
CO 

1981 -1982 minister školstva a vedy (Španielsko) 
1982 podpredseda vedeckého výboru nadácie Ra-

móna Arecesa (Španielsko) 
1983-1987 riaditeľ Inštitútu humanitných vied 

(Španielsko) 
1987 člen Európskeho parlamentu 
1987 generálny riaditeľ UNESCO 
1993 znovuzvolený generálny riaditeľ UNESCO 
4. júl 1994 čestný doktorát filozofických vied UK 
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Medzníky v životopise 
Eugena A. Cemana 

1934 narodil sa v Bellwoode 
1956 nastúpil do služieb amerického námorníctva 
1963 titul Master of Science po ukončení štúdia aero

nautického inžinierstva 
1963 na základe konkurzu vybratý do skupiny 14 

amerických astronautov 
1966 trojdňový iet Gemini 9 - vstup do voíhého koz

mického priestoru 
1969 let lode APOLLO 10 k Mesiacu, kde bol pilotom 

lunárneho modulu 
1972 vetiteF letu APOLLA 17 na Mesiac, na povrchu 

ktorého strávil 3 dni 
1973-1976 program manager spoločného projektu 

USA a ZSSR SOÜUZ-APOLLO 
1976-1981 výkonný viceprezident spoločnosti Goral 

Petroleum 
1981 - dodnes prezident Gern an Corporation a Čer

nán Group inc. zaoberajúcej sa konzultačnou čin
nosťou v oblasti kozmických technológií 

1986-1992 konzultant pre druhú najväčšiu svetovú 
počítačovú firmu bigital Equipment Corporation 

26. septembra 1994 čestný doktor matematicko-fyzi-
kálnych vied UK 
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Eugen Andrew Cernan 

Ľudstvo vždy vzrušovala odvaha tých, ktorí sa púšťali po nepre

bádaných cestách, zmysel pre dobrodružstvo i tvrdohlavá viera 

v zmysluplnosť a úspešnosť pokusu takých mužov, akým bol 

Marco Polo, Columbus £i Edmund Hillary. Do tejto rodiny bez-

osporu patrí aj Eugene Andrew Cernan. Na rozdiel od predoš

lých neurčil hodnotu svojej odvahy kilometrami oceánov, či nad

morskej výšky, jeho vzdialenosť od cieľa merali nie zemské lež 

kozmické parametre. Pomyselným krokom znegoval stávekú ne-

prekonateľnosť vzdialenosti našej planéty a Mesiaca a na jeho 

chladnom povrchu zanechal otlačok svojho kroku. 
Tým dokázal, že schopnosť človeka prekonať neprekonateľné 

posúva hranice dosiahnutých možností neustále dopredu. 

Okrem rýchlo sa rozvíjajúcej techniky a rozsahu vedeckých vý

sledkov je to práve túžba človeka, ktorá objavuje nové kontinen

ty či otvára dvere do vesmíru. Do jeho nekonečnosti priestoru 

I poznania. Rád pripomína najmä mladej generácii: Ak v niečo 
velinl veríte, dôkladne robňo svoju prácu, snažíte sa vytvoriť 
niečo hodnotná, ak veľmi túžite dotiahnuť nejaký cieľ, v ktorý 
veríte, potom neexistuje nič, čo by ate nedokázali. Let na Me-
alac považovali mnohí za nemožnosť ešte desať rokov pred 
pristátím. Ja som však veril, že je to Iba otázka času a dostal 
som príležitosť dokázať to. 

Technika ako odraz úrovne myslenia ešte nemusí byť odrazom 
humánnosti myslenia. Jesto dosť príkladov v našej pozemskej 
histórii, ktoré by sme pre spôsob jej použitia najradšej vymazali 
z pamäti. Kozmický výskum je jedným z tých šťastných oblasti', 
kde sa stretávajú vedci a ostatní odborníci tej najvyššej kategó
rie, aby urobili niečo pre túto planétu a jej obyvateľov Aby posu
nuli hranice poznania i pochopenia zároveň, aby zmenšili vesmír 
a človek v ňom naopak narástol. No nie ako dobyvateľ skôr ako 
objaviteľ a slušný návštevník, ktorý vždy najprv zaklope a až po
tom vojde. Jedným z nich je aj náš rodák Eugene A. Cernan, 
ktorý mal príležitosť precítiť úctu a náležitosť k rodnej planéte, ale 

rovnako náležitosť a úctu k tomu "zvyšku" kozmu, ktorý ju obklo
puje. 

Nie každý dokáže prekonať všetky cesty, ktoré vedú k proťesii 

kozmonauta, nie každý je predurčený na zodpovednosť úlohy 

prvých poslov Zeme do kozmu a nie každý má takú obrovskú 

možnosť pochopiť. Ako sa raz Eugene A. Cernan vyjadril: Tento 
svet, v ktorom je toľko nepokojov, vojen, politických represií, 
vyzerá z Mesiaca mierumilovne, úchvatne. To sa dá Iba veľmi 
ťažko priblížiť. Nevidieť odtiaľ nijaká hranice, ani politická, ani 
rasová, ani náboženská. Jediná hranice, ktorá sa dajú rozoz
nať sú tie, ktorá stvoril Boh • rieky, jazerá, pohoria, morská po
brežia. A práve takú Zem by sme chceli vidieť aj priamo z tejto 

planéty. Bez vojen, nenávisti, hladu, neznášanlivosti. Skláňame 

sa preto pred ľuďmi, ktorí na svojej púti poznania takú Zem uvi

deli a jej obraz ako najľudskejšie posolstvo vtláčajú po celý život 

do sŕdc tých ostatných. 

(Kapitán Cernan je poslom lOdstva do vesmírneho sveta. Je však 
zároveň kozmickým poslom pre nás na tejto zemi Jeho posolstvo, 
že prosperita národov metky zeme sa dá dosiahnuť iba za podmi
enky mieru, /Lidskosti, lásky k blížnemu a úcty k všetkým ľudským 
hodnotám je posolstvom i našej krajine, ktorá je starou vlasťou ka
pitána Cemana - vyňatá z prejavu rektora Univerzity Komenského 
prof. MUDr. Juraja á vec a, DrSc.) 

Nechýbalo nič, č o  k výnimočnej chvflí odovzdávania čest

ných doktorátov patrí. Sttvnostoó rúcha, fanfáry, hostia, novi

nári, neudržateľný záujem fotografov, krásne siová i dojatie, 

kytice, stisky rúk. A na konci vôefcej slávy sa vykryštalizovala 

naša vdaka dvom mužom, ktorí už  dávno prekročí prah to

hoto tisícročia. Vcfaka z a  ich odvahu i vieru v silu Ltdského 

ducha, ktorý tste pokorí a j  tisícročie budúce Vcfaka za nádej 

pre túto planétu. 
Alžbeta Biroí/kova 

DÁNI NA UNIVERZITE 

Pri príležitosti návštevy Jej veličenstva 
dánskej kráľovnej v Slovenskej republike 
sa dňa 14. októbra na pôde Univerzity Ko
menského uskutočnili prednášky dvoch vy
nikajúcich dánskych odborníkov. Generál
ny konzul Dánskeho kráľovstva vo Flen-
sburgu v Spolkovej republike Nemecko 
profesor Lorenz Rerup oboznámil prítomné 
publikum, zložené zo študentov a pedagó
gov najmä z filozofickej fakulty, s proble
matikou národnostných menšín v Dánsku 
a v SRN. Profesor Rerup, pôvodným povo
laním historik, predstavil európsky model 
riešenia tejto problematiky, výsostne aktu
álnej aj v Slovenskej republike. K vzniku 
menšín, nemeckej v Dánsku a dánskej 
v Nemecku, došlo teritoriálnym rozdelením 
územia Ôlezvicka po vojnách v 19. storočí. 
Postavenie týchto početne nevelkých men
šín v oboch krajinách prešlo v 20. storočí 

zložitým vývojom, poznamenaným najmä 
existenciou totalitného nacistického režimu 
v Nemecku v tridsiatych a štyridsiatych ro
koch. V povojnovom období však došlo 
k úplnému zrovnoprávneniu menšín, kultúr
ne zakotvených veľmi blízko k väčšinové
mu národu. Rozsah menšinového školstva 
je prakticky neobmedzený, najmä v privát
nej sfére. 

Profesor Morgens N. Pedersen z Univer

zity v Odense v prednáške o politickej kul

túre v Dánsku, na príkladoch z histórie ilus

troval, ako sa Dánske kráľovstvo muselo 

vyrovnať so stratou veľmocenského posta

venia v Európe. Okrem toho stručne pred

stavil dánsky politický systém, v ktorom 

niet miesta pre väčšinové postavenie jed

nej politickej strany. Koaličný model vlády, 

v ktorom nie je zriedkavosťou ani menšino

vá vláda s tichou podporou dalších strán, 

je základňou pre kooperati'vny štýl politi
ky, ktorý v Dánsku vdaka tomuto modelu 
prevláda. 

Podujatie, zabezpečené Oddetenením 

medzinárodných vzťahov Univerzity Ko

menského, sa stalo jedným z dôkazov 

dôležitosti výmeny názorov na problemati

ku, ktorá Slovensku vonkoncom nie je cu

dzia Bohatá diskusia, ktorá nasledovala po 

dvoch prednáškach, ukázala velký záujem 

slovenských vysokoškolských pedagógov 

a študentov o skúsenosti vyspelei demo

kratickej krajiny, akou Dánske kráľovstvo 

nepochybne je Krajina, rozlohou a počtom 

obyvateľov porovnateľná s našou republi

kou, sa na pôde našej univerzity, predstavi

la skutočne dôstojne. 

Mgr. Peter Pri idka 

Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK 
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Národný program výchovy a vzdelávania na obdobie 1995 - 2015 

и 

V dňoch 8.-10. septembra 1994 sa v Bratislave v Správe účelo
vých zariadení Ministerstva zahraničných vecí SR uskutočnila 
I. celoštátna konferencia učiteľov, pod záštitou prezidenta SR Mi
chala Kováča. Tento svojim príhovorom konferenciu aj otvoril. 

Konferencia učitelbv sa zaoberala troma základnými dokumen

tárni, ktoré vypracovali skupiny expertov v spolupráci s pedagóg

mi a rodičmi. 
1. Projekt Konštantín, národný program výchovy a vzdelávanie 

(návrh) 

2. Zásady financovania školstva (návrh) 

3. Zásady, zákony štátnej služby (návrh) 

Hlavné myšlienky predložených dokumentov sprostredkovali 
vo svojich vystúpeniach L Harach, F. Macášek, E. Komárik a zá
stupcovia expertných skupín, pripravujúcich dokumenty. 

Na konferencii sa aktívne zúčastnil aj zástupca UNESCO, 
OECD. 

Diskusia k predloženým materiálom sa uskutočnila v sekciách, 
ktoré boli vytvorené podľa druhu škôl. Vysoké školy mali vlastnú 
sekciu. Všetky tri dokumenty majú základný význam pre našu 
vzdelávaciu sústavu. Treba ich chápaf ako návrhy, ktoré by sa 
na základe diskusie mali dopracovat. Prirodzene za predpokla
du, že k diskusii dôjde. Celý projekt 'Konštantín' bol publikovaný 
v Učiteľských novinách a v denníku Smena. Uvedieme aspoň 
niektoré myšlienky s cieľom vzbudiť o tento program záujem. 

Pod integritou osobnosti sa rozumie taký stav lúdského bytia, 
v ktorom má človek pevne sformované spôsoby vyrovnania sa 
s udalosťami všetkých svetov, spôsoby rešpektujúce hodnotu 
vlastnej osoby, ako aj všetkých osôb a vecí, s ktorými jednotlivec 
prichádza do styku. 

Jedným z hlavných problémov súčasnej koncepcie vzdeláva
nia je, do akej miery ovplyvňovať spôsob, akým mladý človek 
vníma svet, osvojuje si mravné normy a hodnoty a stavia si život
né ciele. 

Projekt Konštantín možno chápať ako pokus formulujúci pred
stavy o tom, akým smerom by sa mal uberať výchovno-vzdeláva-
cí systém Slovenskej republiky, aby sa dokázal vyrovnať s pred
pokladanými požiadavkami. Tie bude klásť hospodársky a poli
tický vývoj štátu a procesy tesnejšieho medzinárodného spolo
čenstva Európy na obyvateľov Slovenska v blízkej i vzdialenejšej 
budúcnosti. 

Projekt národného programu vzdelávania predpokladá značnú 
diverzifikáciu foriem poskytovania výchovy a vzdelávania. Takú, 
ktorá umožní prispôsobiť vzdelávanie a výchovu predpokladom 
jedinca do tej miery, aby sa dosiahol plný rozvoj jeho osobnosti 
a tým sa minimalizovali aj straty, ktoré spôsobuje kultúra unifiko
vaného vzdelávania. Národný program výchovy a vzdelávania 
si kladie ako jeden z cieľov výchovy a vzdelávania prispievať 
k osobnej integrite každého mladého človeka. 

Hľadanie spôsobov, ako tento cieľ dosiahnuť, bude predmetom 

skúmania aj nás na vysokých školách, pretože ide o problémy, 

ktoré sa dotýkajú základných hodnôt človeka a bytostných otá

zok ľudskej existencie. 
Na otázku, ako prispieť k formovaniu osobnej integrity mladej 

generácie, jednou z možných odpovedí je koncepcia tvorivo-hu-

manistickej výchovy a vzdelávania. 

Základným dokumentom pre systémovú obsahovú zmenu je 
skutočnosť, že človek pre produktívny život potrebuje najmá 
dobre rozvinuté funkcie poznávania vyššieho stupňa, t.j. hodno

tiace a kreatívne myslenie. Naša tradičná škola (vrátane vyso
kých) pripravuje mládež dobre z hľadiska vedomostí na nižších 
poznávacích úrovniach, ale nerozvíja vyššie poznávacie funkcie, 
od ktorých sa odvodzuje filozofia neskoršej úspešnosti človeka 
v živote. 

Druhou zásadnou zmenou je oblasť rozvíjania mimopoznáva-
cích funkcií osobnosti. Zjednodušene povedané, je to otázka vý
chovy človeka Nevyhnutnosť tejto zmeny je zdôraznená pozná
vaním, že človek je dostatočne vzdelaný a napriek tomu dokáže 
produkovať zlo. Toto poznanie viedlo k prehodnoteniu výchovy 
osobnosti, ktorá by mala smerovať k humanizácii človeka. Pod 
pojmom humanizácia sa zahrňuje celá štruktúra mimopoznáva-
cích funkcií žiaka, študenta. Za základné oblasti výchovy sa 
v tomto systéme považuje: kognitivizácia človeka, t j citová, mo
tivačná, prosociálna a hodnotová výchova, výchova ku tvorivosti 
cez tvorivosť, ku schopnosti riešiť problémy 

Systém tvorivo-h u man istickej výchovy zdôrazňuje dve kvality 
osobnosti, ktoré rozhodujú o jeho produktŕvnoeti a šťastí a bež 
o jeho efektívnosti a bohatosti v spoločnosti Konkrétnejšie je to 
múdrosť, vyjadrená jej najvyšším stupňom a to tvorrvoefou a lüd-

skosť. vyjadrená jej komplexnou charakteristikou humanity 

Prof. RNDr. P. Hrnčiar, DrSc. 

Postofme 
Nedávno som sa šťastnou hrou osudu, ktorámu som trochu 

pomohla, ocitla na mieste, kde som strávila detstvo do tretej 
Movej. Po dlhých predlhých rokoch. Neradno ani réhĹ Stači
lo registrovat markontnost zmeny. A nestočit se pri tom čudo-
vať Keď som pri pohtade na rodný balkón prehltla nástojčivá 
slzy a pri poštových schránkach len hmlisto zalovila v pomsti 
mená vtedajších spolunájomníkov, uvedomila som sl to 
najpodstatnejšie Dvor i okolitá domy sa v porovnaní s mojou 
predstavou akosi zmenšili. Vari aj tým, že ja sama som nabrala 
na centimetroch Ale najmá vzrastom stromov, ktorá sa spra
vodlivo stali výškovou dominantou sídliska, Nostalgii však rých
lo vypršal čas, bolo sa treba zase niekde ponáhfef • na dovo
lenku, čí z dovolenky, našinec si nájde důvod vidy. Ah zvias-
tnasf pocitu som v sebe tvrdohlavo zadržala. Nedala mi potom 
krásne zopárkrát zaspeí. A pomohla na svet asosJácii. ktorá vy
rovnáva tlak medzi inváziou zlých sprát a mojou schopnostou 
ich prljeí. Medzi udomácnením nových bolestí vo vedomí 
a ochoty tešK sa z prítomnej každodennosti. Jednoducho po
chopeniu zákona relativity, ktorý rovnako dobre ako pre vesmír 
pleti aj pre valkosf bolesti. Tak ako v prípade 'mojho' domu. 
ktorý počet poschodí nezmenil, a predsa zo spomienky na teh
lová monštrum zostal len priemerne velký baráčik z rokov šes
ťdesiatych, akým bol vlastne aj vtedy. Berme to ako nádej. Tú 
perspektívu zmenšovania aj tých najväčších bolestí. Našich 
velkých malých I malých velkých bolestí Stromy budú aj tak 
vždy väčšie 

(bir) 
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SLOVENČINA 
ako 

PUPOČNÁ ŠNÚRA 

Najvýznamnejšie letná aktivita našej univerzity slávila začiatkom 
augusta jubileum - 30 rokov. Studia Academica Slovaca, hlboko 
vraštená súčasť rozpálenej Bratislavy s menom, ktoré zaletelo 
ďaleko za hranice všedných dní do pracovne nejedného prekla
dateľa, okúsilo virvar redakčnej každodennosti u protinožcov či 
sa dotklo prachu univerzitných knižníc vari všetkých svetadielov. 
Tradične na dobu troch týždňov prišli vysokoškolskí pedagógo
via, novinári, tlmočníci i študenti, ktorým učarovala melodika slo
venčiny, aj keď v kontexte svetovej komunikácie nie práve použi-
teíhej. Hoci... Tých 3 tisíc frekventantov z 50 krajín, ktorí predsta
vujú štatistiku všetkých ročníkov, nevýhodu takéhoto postavenia 
našej slovenčiny svojím záujmom vlastne popierajú. Tohoročný 
zastupovali 175 zatiaľ ešte cudzinci z tridsiatky krajín, ktorí si lá
mali jazyk na dz  a ď, vypočuli si prednášky z literatúry, histórie, 
etnografie i archeológie, poobdivovali Levoču i Fullovu invenciu, 
ochutnali z ľubozvučnosti ľudovej piesne, načreli do liptovskej 
a oravskej duše a privoňali k Slovensku, ktoré je priateľské, žičli
vé a úprimné ku každému, kto prichádza s otvoreným srdcom. 
Také sú aj vyznania všetkých, ktorí mali alebo majú niečo spoloč
né so SAS-om a ktorých sme preto oslovili. 

Doc. PhDr. Peter Baláž, CSc., jeden z prvých lektorov SAS-u, 
ale aj súčasných organizátorov: 
• Prvý ročník v 65-om м konal hlavne zásluhou prof. Paulíny-

ho, ktorý trval aspoň na týždňovom priamom kontakt» s ja
zykom slovenske| časti pražskej Letní školy slovanských 
studií. Väčšina zo 17 účastníkov boli krajania z dnes už bý
valej Juhoslávie a potom Maďari a Nemci. Mail sme vtedy 
podporu predstaviteľov mesta a vynikajúce kontakty s kul
túrnymi Inštitúciami, zväzmi a Maticou slovenskou. Darovali 
nám množstvo odbornej I krásnej literatúry, gestorovali be
sedy so splsovateftni, kultúrne programy I exkurzie. 

Riaditeľ SAS-u doc. PhDr. Jozef Mlacek, CSc: 
- V posledných rokoch sledujeme zmeny v profesnej skladbe 

frekventantov. Přítomnost lektorátov slovenčiny na mno
hých univerzitách motivuje mladých lUdí, preto študentov 
máme viac než v minulosti. Osamostatnenie Slovenska za
se prebúdza záujem o slovenčinu aj zo strany členov diplo
matických zastupiteľstiev a managerov zahraničných ob
chodných organizácií, ktoré plánujú dlhší pobyt na Sloven
sku. 

Prof. PhDr. Jozef Mistrík, DrSc., ktorý bol riaditeľom SAS-u 
dvadsať rokov. 
- Dvadsaťročné pôsobenie v SAS-e ml dalo strašne veľa. Jed

nak ako jazykovedec som sl korigoval, prípadne dokazoval 

Doc. PhDr. Batáí. CSc., prof. PhDr. Mistrík, DrSc. a doc PhDr. Värál. 
CSc. - bývalá klasická zostava organizátorov SAS-u 

Doc. PhDr. Mlacek, CSc., riadŘet SAS-u otvára jubilejný ročník 

správnosť smeru, akým som sa uberal. A potom, získal som 
mnoho priateľov - často vskutku zaujímavých (údi. A napo
kon, priateľstvo sa rozvíjalo aj na univerzitnej pôde, ktoré 
dlhé roky spojilo nlekofko nadšencov. Rád spomínam hlav
ne na doc. Petra Baláža a doc. Jozefa Vatra la. 

Bruno Duboscq, Francúzsko, Paríž: 
- SAS Je dobré keď chceme zlepšiť svoj slovenský Jazyk a za

ujímavé keď chceme ovládať slovenskú kultúru (dejiny, 
spôsob života,..). Myslím, že Jedlá sú vhodné v zime 
(zemiaky, chlieb, tuk, teplá polievka...), ale ťažko Jesť taký 
druh Jedla v lete na obed keď 30 stupňov Cetzia Je vonku! 
Slovensko Je krásna krajina lebo má veľa mestských a ar
chitektonických pamiatok. V Čechách a na Slovensku máte 
oveľa lepšie pivá ako vo Francúzsku! 

Paul Hisem, Weiland, Ontario, Kanada: 
- Som teraz na SAS druhý krát, a viem že Je lahlejšie sa učH 

slovenčinu tu na Slovensko ak v USA. Študoval v USA 
v Leigh Universita, ale nemali slovenčinu, len rusčlnu. Ked 
som tu na Slovensko, tu musím používať moju slovenčinu, 
bo rodina v Ntzke Tarier nie hovoria po anglicky. To, SAS je 
dobre sa učit bo používam všetko ked prídem do mesta. 

Barbora Štebenc, Slovinsko: 
- Som zo Slovinska a v Bratislave som druglkraL Na SAS-e 

ml sa veľmi pačí. Družba, obedy a exkurzie su veľmi dobre 
organizovane. Pačy ml sa preto môžem vidie Slovensko, IU-
dí a prírodu Slovenska. Slovenčina je sličná (podobna) slo-
vtnčinl, preto nemam veľa problémov s slovenčina. Na Slo
vensko Ы chcela (rada) prltagain. 

(Ыг) 

Malý SAS 
V auguste, v tieni SAS, sa uskutočnil mesačný pobyt študentov 

z Univerzity Brémy, Regensburgu a Padovy v Bratislave 20 po
slucháčov rôznych odborov z Nemecka a Talianska sa zúčastnilo 
na krajinovedne orientovanom jazykovom kurze slovenského ja
zyka a kuttúry (*malý SAS*), ktorý poriadala Katedra jazykov FF 
UK v ráma programu TEMPUS. Jazykový kurz slovenského jazy
ka a kultúry pod názvom "Kultúra a krajinoveda ako základ cu
dzojazyčného vyučovania a predpoklad interkultúrnej komuniká
cie" je súčasťou aktivít európskeho projektu ES Projekt financuje 
ES v Brusseli (v roku 1992/93 sumou 210 000 ECU, v roku 
1993/94 259 000 ECU a v tretom roku 305 000 ECU). 

Spokojnosť 20 zahraničných študentov, ktorí kurz absolvovali 
dokazuje, že hlavný cieľ projektu: prezentovanie slovenskej his
tórie a prítomnosti, kultúry a umenia a prírodných krás sa podari
lo splniť. Všetci študenti prejavili ochotu vrátiť sa na Slovensko na 
ďalší študijný pobyt, resp pokračovať vo výučbe slovenského ja
zyka na lektorátoch materských univerzň 

Doc. PhDr. Eva Széherova, CSc. 
vedúca Katedry jazykov FF UK 
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Inštitút pre verejnú správu na ulici Mikulá
ša Schneidera-Trnavského v Bratislave sa 
stal dočasným domovom pre účastníkov 
projektu Letného inštitútu práva - Summer 
Institute in Law, ktorého sa v čase od 4. júla 
do 3. augusta zúčastňuje viac ako 30 ame
rických a 17 slovenských študentov práva. 

Niektorých študentov sme oslovili s otáz

kou, prečo sa rozhodli pre pobyt na Slo

vensku? 

Mike Watkins, Univerzita v Tulse: Zaují
mam sa o svetovú ekonomiku, osobitne 
o ekonomiku posttotalItných krajín. Slo
vensko ]e jednou z nich. Myslím si, že je 
dobrým príkladom krajiny rozvíjajúcej sa 
pozitívnym smerom. Pre mňa je to záro
veň možnosť zoznámiť sa s vaším ústav
ným a obchodným právom, čo Je jednou 
z ukážok európskeho právneho systé
mu. Pre nás Američanov je to zaujímavé. 

Laura Flores, Univerzita vo Vermonte: Za
ujímam sa o oblasť práva v problematike 
životného prostredia. A tu u vás sú prob
lémy týkajúce sa práve tejto oblasti, pre
to som sem chcela prísť, oboznámiť sa 
s nimi. Navyše, je to neocenitelná skúse
nosť pozorovať, ako sa u vás mení práv
ny systém. Som rada, že môžem spoz
návať vašu históriu, fakty, ako sa rozdeli
la ČSFR. Väčšina Američanov vie o vás 
zatiaľ málo. 

Na záver sme dali slovo jednému z pred

nášajúcich. 

Arthur R. Landever, Univerzita v Clevelan

de: Špecializujem sa na konštitučné prá
vo. Zaujímajú ma zmeny v strednej 
a stredovýchodnej Európe. Preto som tu. 
O vašej krajine a vôbec o Českosloven
sku som vedel predtým veľmi málo. Ale 
z toho, čo tu poznávam teraz, verím, že 
Slovensko sa bude vyvíjať demokraticky 
a pozitívnym smerom. Pre nás je vaša 
krajina zaujímavá svojím zložitým vývo
jom, pretože nám v USA vo vývoji nikto 
neprekážal, nik nás vďaka oddeflijúcemu 
oceánu neohrozoval. U vás to bolo pod
statne iné, zložitejšie. 

(Ján Chlup, Smenu 27.7.1994) 

Ako vysveťlije doc. JUDr. Juraj Kolesár 

z Právnickej fakulty UK - hlavný koordinátor 

tohto Letného inštitútu, pre študentov je 

k dispozícii 6 hodín výučby denne z pred

metov ako porovnávacie ústavné právo, 

porovnávacie daňové právo, porovnávacie 

právo spoločností alebo právo neziskových 

organizácií. Študent si z nich vyberá dva. 

Jeden navštevuje dopoludnia, druhý popo-

i l l l i i i i i  

1Ш! 
Н Н Н Н Н Н Н Н  

AMERIČANIA 
maj» u nás 

AMERIKU 

ludní. Za ich absolvovanie získava kredity 
(čosi ako naše zápočty), ktoré sa mu prirá-
tavajú k tým, čo získal doma A aký to má 
pre "zaoceáncov" vlastne zmysel? Je to 
pre nich cenovo výhodné. U nás získajú 
kredity lacnejšie. Navyše, platia al len 
cestovné, školné a ubytovanie hradia 
univerzity, kým u nich doma len študent
ský poplatok činí 750 dolárov, o ďalších 
poplatkoch nehovoriac. U nás ako keby 
1000 dolárov dostali do daru. A okrem 
toho vidia svet Pre nás z toho plynie vý
hodná možnosť ukázať im, že sme cel
kom normálna krajina,hovorí J. Kolesár 
z UK. 

Američania nezapreli profesionálnosť 
a kým vstúpili do tohto projektu, riadne 
sl to u nás preskúmali. Nečudo, veď pro
jekt čiastočne financujú. 

Duchovným otcom projektu je súčasný 
slovenský premiér Jozef Moravčík, ktorý 
ho "odštartoval" ešte v roku 1001 ako de
kan Právnickej fakulty UK podľa vzoru 
amerických vysokých škôl. Takéto pro
jekty už dávno bežia napríklad v Holand
sku, Škótsku, ale organizuje ich aj praž
ská Právnická fakulia a známe sú nimi aj 
poľské univerzity. 

Projekt by mal pokračovať aj na budúci 
rok. A čo je pozoruhodné, záujem Ameri
čanov je taký velký, že už teraz je na fa
kulte "americký poradovník* na najbliž
šie 4 roky. 

(Andrea Eliášová, Národná obroda, 
27 7 1994) 

Spokojný je tiež profesor Denis Bires, kto
rý to celé dával dokopy za americkú stranu 
a v Bratislave bol už aj vlani. 

Už meno napovedá pôvod mojich pred
kov, poznám I jeho význam. Starý otec 
sa narodil vo Viedni, no bol Slovák alebo 
Čech, to už presne nevieme. Letné Inšti
túty robievame po anglicky hovoriacich 
európskych krajinách roky, som rád, že 
sme prijali I vašu ponuku. Chýr o prvom 
bol taký dobrý, že z Tulsy by prišlo aj 
viac študentov. Videli sme Člčmany, 
Banskú Štiavnicu, Sitno, Tatry a zane
chalo to hlboký dojem. A všimol som sl, 
že už viac Ibdí hovorí po anglicky, čo Je 
proste fajn. No a priamo na seminári 
som privítal prednášku vášho profesora 
Petra Kresáka, je to výborný znalec 
ústavného práva. Možno by ešte viac 
záujmu mohli prejaviť vaši študenti. 

Peter Miklebč patrí k tým sedemnástim, 

čo si trúfli počúvaf prednášky v angličtine 

a využiť šancu zadarmo získaf vedomosti, 

absolvovat skúšku Ktovie, kedy sa zíde, 

na koho pozitívne zapôsobí, právnických 

vedomosti nie je nikdy dosť Takéto 
predmety sa u nás nevyuču|ú a Imponu
je I spôsob aplikovania teórie na kon
krétnych prípadoch. Toto poznám Iba 
z prednášok rímskeho práva. 

Mimochodom, vek niektorých študentov 

je už taký. akému hovoríme stredný V USA 

je bežným javom, 2e niekto roky pracuje 

v inej oblasti a odrazu si chce vzdelanie na 

úrovni doplniť alebo sa začaf živiť celkom 

iným spôsobom. Aj  Carolina Ray roky učila 

na strednej škole, teraz sedí na opačnej 

strane katedry a drví skriptá. Zaujíma ju 

špeciálne právo životného protredia Ste 
v tom lepší ako my, konkrétnejší. Poz
nám nlekolko lUdí z Česka i Slovenska. 
Napríklad sa ml páčil postup jedného ar
chitekta, orientoval sa na riešenie prob
lémov, nie hľadanie. Poznám tiež jedné
ho výborného inžiniera - energetika, vy
lepšil palivový systém dopravného lie
tadla, o ktorom sl každý myslel, že je už 
dokonalý. Imponujú ml vaši lUdla po
dobného typu, a| preto som prišla. Páči 
sa ml tiež Gabčíkovo, mali ste odvahu 
vybudovať ho práve v tomto období. 

Profesor Artur Landever to vystihol takto 

Čím viac sa človek učí, tým viac môže 
naučiť. Nuž áno, múdry vie, že naučiť sa 

môže aj od tých, o ktorých si z vefkej dialky 

myslí, že sú vo vývoji kdesi inde A keď prí

de, zistí, že je aj čo obdivovať, aj čo kritizo

vat, vždy je to však skúsenosť, ktorú mož

no zúročiť pozitívne Ak nie sú bariéry v Ги-

cfoch, tie geografické sú ľahko zvládnuteľ

né Vítajte u nás aj o rok 
(Ria Stanová, Večerník. 25 7.1994) 
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Are you from Comenius University? 

Otázka žlučítefnosti nášho vysoko
školského systému s o  zahraničnými je 
často chápaná ako problém kompati-
bifity zákona o vysokých Školách (resp. 
dálších zákonov ovplyvňujúcich čin
nost vysokých škôt) s podobnými zá
konmi v zahraničí. Naše vysoké školy 
porovnávame predovšetkým so zápa
doeurópskymi a americkými univerzita
mi. Vysokoškolskí učitelia na univerzi
tách v USA, ktoré som navštívil, väčši
nou konštatovali, že nemožno hovorif 
O jednotnom systéme univerzitného 
štúdia v ich krajine. Zákonná úprava, 
ktorá by konkretizovala alebo dokonca 
"detailizovala" funkciu univerzity, v USA 
neexistuje. A neexistuje a nebude ani 
u nás - žiadny vysokoškolský zákon 
predsa nemôže vyriešiť jednotlivé pre
vádzkové problémy vysokých škôt, 
ktoré v konečnom dôsledku systémový 
model stanovený zákonom modifikujú. 
Ako by teda asi v USA vnímali Univerzi
tu Komenského ? 

1. Považovali by ju za 12 samostat
ných univerzít, resp. za združenie sa
mostatných univerzít. Skutočne, miera 
samostatnosti a nezávislosti fakúlt UK 
ich do tejto pozície z pohľadu americ
kej univerzity stavia. Univerzitu v USA 
ako celok nadradený nad ostatne tvo
ria tieto skutočnosti: 

aJ Študent j e  prijímaný na univerzitu, 
nie na College atebo School, čo je  ek
vivalent fakulty u nás. Prijímacie skúš
ky (ak sú) sú jednotné pre všetky štu
dijné odbory, väčšinou z anglického 
jazyka a matematiky, 

Ы Všetci študenti absolvujú v prvých 
dvoch ročníkoch štúdia (Freshmen 
a Sophomore year) tzv. Core Courses, 
kde s i  môžu zapisovať predmety z ob
lasti umenia, kultúry, spoločenských 
vied (Humanities, Fine Arts), matemati
ky (väčšinou štatístB<a) a iných prírod
ných vied, základov výpočtovej techni
ky a cudzieho jazyka (populárny je 
španielsky jazyk). Specializované štú
dium vo zvolenom odbore prebieha až 
v 3. a 4. ročntou štúdia (Junior a Senior 
Year). 

с/ Počas štúdia absolvuje študent vý
uku na dvoch alebo viacerých fakul
tách. Núti ho k tomu jednak systém 
vyššie spomenutých Core Courses, 
jednak tzv. hlavné (Major) a vedľajšie 
(Minor) zameranie štúdia. 
d/ Mnohí učitelia pôsobia na dvoch fa
kultách. 

e/ Všetky administratívne oddelenia, 
vrátane ekvivalentu našich Študijných 
oddelení (Students Register Office), sú 
častokrát centralizované na úrovni uni

verzity, len niektoré sú dislokované na 
väčších fakultách, 

f/ Knižnice sú budované centrálne pre 
celú univerzitu, čo umožňuje efektív
nejšie využiť ich technické vybavenie 
i knižničný fond. 
g/ Všetky budovy univerzity i internáty 
sú v jednom areáli (Campus), takže 
študent, učitef i návštevník stále cíti, že 
je na pôde univerzity. 

2. Kvitovali by nízky pomer medzi 
počtom učitetov a počtom študentov 
(faculty /student ratio). Na amerických 
univerzitách je tento pomer vždy vyšší 
ako 1:10, najčastejšie 1: 12 - 14. Na 
fakultách UK podlá dostupných úda
jov je  pomer asi 1:8. Pomer 1:4 medzi 
počtom všetkých pracovníkov UK 
a počtom študentov by americký uni
verzitný učitef hodnotil bucf ako plytva
nie lúdskýmí zdrojmi, alebo ako dôkaz 
vysokej ekonomickej prosperity štátu, 
ktorý si môže dovolif investovať do 
vzdelania. Ako je možné, že v USA je 
relatívne nízky počet pracovníkov 
schopný zabezpečiť efektívny chod 
univerzity a vysokú kvalitu výuky? 
Umožňujú to tieto faktory: 

a/ Vysoko rozvinutý technický 
background a pripravenosť subjektív
neho faktora. V areáli univerzity 
pravdepodobne nenájdetB miestnosť, 
v ktorej by nebol počítač, a č o  j e  ešte 
dôležitejšie, cefcom určite nenájdete 
človeka, ktorý by ho nevedel používať. 
Obrovskú knižnicu (aie i jedáleň alebo 
napr. študijné oddelenie) takto dokáže 
kvalitne prevádzkovať minimálny po
čet ľudí. Vnútrouniverzitné, miestne, 
medzimestské resp. medzištátne tele
fonické spojenie z každej pracovne je 
samozrejmé, faxové a e-mail linky sú 
bežným štandardom. Lokálne telefón
ne ústredne umožňujúce registráciu, 
tarifikáciu a záznam hovorov (ktoré sú 
mimochodom k dispozícii za prijateľné 
ceny i na našom trhu) bránia zneužíva
niu spojenia na súkromné účely. 

b/ Efektívne využívanie pracovného 
času Každý učitef má svoju vlastnú 
pracovňu, niekedy veftn malú. Takto 
sú jednottví pracovníci relatívne Izolo
vaní od seba a môžu sa plne venovať 
svojej práci a častým osobným a tele
fonickým konzultáciám. Porovnateľne 
vysoká frekvencia individuálnych kon
taktov so študentmi i kolegami by 
v podmienkach UK (2-3 praoovníci 
v jednej miestností) bola ťažko možná. 

с/ Vysoká vonkajšia i vnútorná moti
vácia (predovšetkým učitetov). Univer
zitný učitef po nástupe na univerzitu 
nedostane pracovnú zmluvu na dobu 

určitú. Zmluva je časovo ohraničené 
na obdobie jedného roku a pravidelne 
sa obnovuje. Približne p o  siedmich ro
koch práce na univerzite môže požia
dať o atestáciu (Tenure), ktorá mu za
bezpečí trvalú pracovnú zmluvu 
(Continuing Contract) a stane sa tzv. 
associate professor. 

d/ Zapojenie študentov do pomoc
ných pedagogických, výskumných 
i administratívnych prác. A| pri nevý
hodnom pomere učitelia - študenti 
nie je priemerné zaťaženie učiteľa 
priamou výukou vysoké (približne 8 
hodín týždenne) vcfaka zapojeniu štu
dentov postgraduálneho magisterské
ho a doktorantského štúdia do výuky 
i výskumu. 

e/ Príjemné pracovné prostredie 
a služby. Štandard vybavenia univerzi
ty je vysoký, zariadenie všetkých mies
tností, architektúra budov i celého are
álu esteticky premyslené. Možnosť 
stravovania je poskytnutá v priebehu 
celého dňa (nielen v o  vyhradených ho
dinách na obed) v zariadeniach rôznej 
úrovne od automatov až p o  prevádzky 
fungujúce do neskorých večerných 
hodín, v ktorých je možnosť výberu zo 
širokého sortimentu. Učitef necíti potre
bu 'utiecf z nepríjemného, obmedzu
júceho a nesimulujúceho prostredia. 

3. Вой by prekvapení dĺžkou skúšob
ného obdobia na ťakuftách UK. Se
mester na amerických univerzaách 
znamená väčšinou 15 týždňov výuky 
a 1 týždeň skúšobného obdobia. Štu
denti sú priebežne hodnotení počas 
semestra formou testov a hodnotených 
laboratórnych cvičení, referátov, esejí. 
Toto hodnotenie tvori približne 60-70 
percent c e l o v e j  známky. Naše mesiac 
trvajúce skúšobné obdobie a možnosť 
3-4 pokusov získať známku (riadny ter
mín, 2 opravné a tzv. dekanský) by asi 
vyvolávali dojem iicitácie alebo lotérie. 

4 Mohli by ju registrovať ako univerzi
tu, ktorá má vo svojom názve meno 
známej osobnosti a podľa všetkého by 
teda mata patriť medzi Top 5 atebo 10, 
či 15 v Európe (alebo aspoň v strednei 
Európe). Meno Komenský alebo názov 
Univerzita Komenského - pravda iba 
v latinskej mutácii ako Comenius - je 
pre mnohých značkou historickej tradí
cie a teda aj kvality Meno Comenius 
pôsobí niekedy tak. že aj tí. kton neve
dia, kde Slovensko leží a vôbec pred
tým o Univerzite Komenského nepoču
li, sa Vás s úctou v hlase spýtajú: Are 
you from Comenius University ? 

Dr. Úbor DuchosUv 
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Dilemy vysokých škôl 
Tohoročný 17. jún bol v živote Univerzity Komenského nepo-

chybne výnimočný. Naše Alma mater totiž na svojej pôde privíta
la členov expertnej komisie Inštitútu pre humanitné vedy, ktorá je 
garantom projektu "Transformácia systémov vysokoškolského 
vzdelávania a výskumu v krajinách strednej Európy" (TERC). Tú
to medzinárodnú komisiu tvoria renomovaní vedci zo strednej 
i západnej Európy a USA a jedným z nich je aj náš rektor prof. 
MUDr. Juraj Švec, DrSc. V rámci programu TERC podporované
ho i Európskou úniou sa organizuje aj séria diskusií a verejných 
fór. Prvé sa konalo v júni minulého roku vo Varšave, druhé v ja
nuári tohto roku v New Yorku a pre tretie si experti vybrali Brati
slavu. Cieľom takýchto podujatí je definovať priority reformy vy
sokoškolského vzdelania, prehlbovanie medzinárodnej spoluprá
ce v tejto oblasti i otázky transformácie vysokých škôl v krajinách 
strednej Európy. V prvej časti verejného fóra odzneli viaceré za
ujímavé myšlienky, preto uvádzame záznamy jednotlivých vystú
pení diskusných prfepevkov hostí. 

Lord Dahrendorf, predseda výboru TERC, rektor S t  Antho
ny 's  College, Oxford: 

Výbor TERC sa zameral na vytváranie "centes of excellence" 
a pomoc "centers of excellence", na vytvorenie sveta univerzít. 
Používa pritom idey a v malom rozsahu aj fondy, ktoré má k dis
pozícii. Vytvára európske katedry, organizuje súfaže o ceny i ve
rejné fóra, na ktorých sa diskutuje o problémoch spojených 
s transformáciami a reformami. Verejné fóra sú príležitosťou na 
výmenu názorov. 

Colin G. Campbell, predseda Rockefellerove| nadácie a bý
valý rektor Wesleyan univerzity: 

Je dôležité a užitočné si uvedomiť, že všetky univerzity musia 
riešiť podobné problémy: sú to problémy súvisiace s novými 
poznatkami, novými technológiami,zhoršovaním životného pros
tredia a etnickým i rasovým napätím. Profesor Campbell hovoril 
o problémoch amerických univerzit v súvislosti so zmenami štu
dijných programov príliš pomalou alebo príliš rýchlou transfor
máciou, aktívnou účasťou študentov na reformách. Hovoril 
o problémoch v súvislosti s "brain drain" - únikom mozgov, ktorý 
znamená, že morálka a podmienky nie sú také, aké by mali byť. 
Nejde len o finančnú kompenzáciu, ale aj o osobnú spokojnosť 
Zdôraznil potrebu prepojenia alternatívnych škôl s univerzitami 
Veľmi dôležitým nástrojom reformy je prepojenie medzi univerzi
tami a priemyslom Dôležitá je aj príprava nových vedúcich pra
covníkov. 

Umberto Colombo, bývalý taliansky minister pre vysoké 
školy, vedu a techniku a bývalý predseda Európskej vedec
kej nadácie v Štrasburgu: 

Pôsobil som 12,5 mesmca vo vláde, ktorá mala dve hlavné uk> 
hy:vypracovať nový volebný zákon a vyviesť ekonomku krajiny 
z krízy, v ktorej sa nachádzala od 2 svetovej vojny 

Vláda musela riešiť finančné problémy (inflácia, zadĺženie, roz
počtový deficit) a problémy nezaměstnanost, ktorá ie stále vyso
ká v dôsledku ekonomickej recesie. Talianske univerzity rástli 30 
rokov neusporiadane, počet študentov sa zvýšil z 0,5 milióna na 
1,5 milióna, počet univerzít z 34 (v r. 1965) na 64. Univerzitám sa 
v Taliansku prideľuje 0,6% národného dôchodku Donedávna 
boli talianske univerzity konzervatívne, nepružné, byrokratické 
organizácie, riadené centrálnou vládou, ktorá im prideľovala fi
nancie. V r. 1993 parlament schválil zákon, ktorý univerzitám 
udelil organizačnú, riadiacu a finančnú autonómiu. Univerzity do
stávajú finančné prostriedky, ktoré sa delia na tri časti: prevádz
ka, nákup zariadení a nové iniciatívy. Vytvoril sa tiež monitorovací 
systém. Finančné prostriedky sa prideltijú prednostne univerzi-

Lord Dahrendorf - expert pre problematiku európskeho vysokého 
školstva 
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tám, ktoré pracujú efektívnejšie. Cieľom už nie je kvantitatívny, 
ale kvalitatívny rozvoj univerzít. 

Študijné plány by mali odrážať požiadavky spoločnosti a trhu 
práce. V súčasnosti študenti platia len 7% ceny za svoje vzdelá
vanie, 90% hradí vláda a 3% sa hradia z iných zdrojov. V budúc
nosti sa poplatky študentom zvýšia, ale menej bohatým nada
ným študentom sa budú poskytovať granty a pôžičky. Vytvoril sa 
lepší kontakt medzi univerzitami a priemyslom ( bez toho, aby 
univerzity stratili autonómiu). Študijné a výskumné plány sa 
orientovali aj na prepojenie s priemyslom. Vytvorilo sa 13 vedec-
ko-technických parkov, zameraných na uspokojovanie požiada
viek inovácie. Parky sa stali pilierom talianskej ekonomiky. Ne
znamená to zoslabenie dôrazu na základný výskum. Základný 
výskum sa podporuje naďalej, ale musí byť kvalitný. 

Lubomír Harach, minister školstva a vedy Slovenskej 
republiky: 

Pred dvomi rokmi sa v spolupráci s OECD uskutočnila analýza 
nášho vysokoškolského vzdelávacieho systému, z ktorej vyply
nuli niektoré zaujímavé odporúčania. Zmeny po roku 1989 sa 
premietli aj do oblasti vzdelávania. Zákon z r. 1990 posilnil auto
nómiu vysokých škôl. V dôsledku dynamických zmien v spoloč
nosti je potrebné tento zákon novelizovať. Boli pripravené zásady 
nového zákona, ale pri ich prerokúvaní došlo k názorovým roz
porom medzi predstaviteľmi akademických senátov. Nový zákon 
nebol prijatý a bola pripravená novela existujúceho vysokoškol
ského zákona. Sú v nej zapracované odporúčania OECD: 

1. vytvorenie nástrojov na vypracovanie zásad a priorít vyso
kých škôl, 

2. rozšírenie a diverzifikácia vysokoškolského systému, 
3. vytvorenie efektívnejších vnútorných štruktúr vysokých škôl, 
4. zvýšenie kvality a významu vedy, 
5. diverzifikácia financovania. 

Ralph Kneucher, rakúske ministerstvo pre vedu a výskum 
Potenciálna úloha Rakúska je úloha sprostredkovateľa v stred

nej Európe. Rakúsko pociťuje špeciálnu zodpovednosť voči Slo
vensku Bilaterálne vzťahy so Slovenskom sú dobrým príkladom 
spolupráce. Rovnako je ním i legendárny autobus, ktorý vozil 
študentov z Bratislavy do Viedne. Po r. 1990 sa vytvoril Akčný 
program spolupráce medzi univerzitami. Bol vytvorený špeciálny 
fond, ktorý spravuje SAV. V rámci programu CEEPUS sú posky
tované štipendiá. Dobrá je spolupráca s Vysokou školou poľno
hospodárskou v Nitre. Slovenské univerzity boli pripojené na po
čítačovú sieť Intermet. V r .  1990 sa v Bratislave uskutočnila prvá 
konferencia OECD. Slovensko sa zapojilo do Európskeho prog
ramu COST a EURECA. Rakúsko nie je členom Európskej únie a 
preto nie je zapojené do programu TEMPUS. Multilaterálna spo
lupráca v Európe môže byť vytvorená len na základe bilatelárnej 
spolupráce. Sieť spolupráce treba vytvárať spoluprácou vedcov a 
nie spoluprácou úradníkov. Slovensko treba zapojiť do multilate
rálnych programov a sietí. 

Lubomír Harach: 
Výskum sa uskutočňuje na vysokých školách, na SAV a na re

zortných ústavoch. Niektoré ústavy sa teraz privatizujú. Vzťah 
medzi vysokými školami a vedou nie je na žiaducej úrovni Ten-

Diskusia odborníkov pri okrúhlom stole v Rektorskej sále 

dencie potlačenia a redukcie SAV boli opodstatnené, lebo SAV 
bola podľa sovietskeho vzoru prebujnelá. Po redukcii klesol po
čet pracovníkov SAV viac než 6000 pracovníkov na 3200 až 3500 
pracovníkov. Je potrebné to legislatívne doriešiť. Naše vedecko
výskumné prostredie si rozhodne zaslúži autonómny ústredný 
orgán. Ale ak má taký orgán vzniknúť, musia tam byť aj vysoké 
školy. Mal by vzniknúť ústredný orgán pre vysoké školy, vedu 
a techniku. Univerzity treba koncipovať ako vedeckovýskumné 
inštitúcie so vzdelávacími úlohami. Dominantný je transfér vý
sledkov vedy a výskumu do priemyslu. Výskum sa musí prenášal 
na vysoké školy. Je potrebný razantnejší vstup do ekonorrécké-
ho procesu. 

Umberto Colombo: 
Bolo by chybou začať reformu deštrukciou vedeckého poten

ciálu. Treba investovať do výskumných kapacít. Univerzity by ma
li zdediť výskumné kapacity SAV. Aplikovaný výskum by sa mal 
privatizovať. Univerzity by mali aktívne vykonávať základný výs
kum. Je potrebné organizovať vědeckotechnické parky. Varoval 
pred deštrukciou vedeckej základne 

Lord Dahrendorf: 
Sumarizovať to, čo sa tu povedalo, nie je ani možné, ani po

trebné. Existujú 4 velké dilemy vysokoškolského vzdelávania: 
1. vzťah medzi zamestnávateľom a pracovníkom ("master and 

man") problém zvýšeného záujmu o štúdium 
2. vzťah medzi hodnotením verejnosti a potrebami verejnosti 
3. nejasnosti v definovaní úloh univerzity 
4. veda a výskum na univerzitách 
Je potrebné rozvíjať medzinárodné vzťahy medzi univerzitám 

multilaterálne i bilaterálne. Vytvárať Európske katedry ako praco
viská univerzít. 

Druhá časť verejného fóra sa uskutočnila 
v Rektorskej sále Diskusia pri okrúhlom 
stole sa sústredila na možnosti aplikácie 
amerických i západoeurópskych modelov 
vysokoškolského vzdelávania na sloven
ské vysoké školy Aj osvedčené princípy 
používané v západnej Európe môžu pri
niesť problémy, ak sa preberajú automa
ticky bez rešpektovania špecifických 
pod mienok slovenských vysokých škôl 
Navyše aj vysokoškolské systémy vo 
vyspelých krajinách západnej Európy 
a USA prežívajú určitú krízu Závery za
hraničných expertov vyznievajú optimetic-
ky, kecf konštatujú, že na Slovensku už 
nechýbajú základy demokratizácie vyso
kých škôl ani priaznivé podrr»enky pre |в) 
ďalší rozvoj 

redakcia 
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ÚSPECH AJ SLOVENSKÝCH ASTRONÓMOV 
V dňoch 16.7-22.7.1994 mali možnosť astronómovia celého 

sveta pozorovať unikátnu udalosť - zrážku kométy Shoemaker-
-Levy 9 s planétou Jupiter. 

Na vysvetlenie: kométy, asteroidy a planétky a iné drobné tele
sá pohybujúce sa v slnečnej sústave, "hádžeme d o  jedného vre
ca -  s názvom medziplanetárna hmota. Zloženie, štruktúru 
a pôvod majú rôzny, ale ich účinky pri strete so zemskou atmo
sférou sú podobné, v prípade velkých telies až katastrofické. 
Pravdepodobne, tieto poznatky sú príčinou istých obáv. V prípa
de, ktorý opisujem, nám však vôbec nič nehrozilo. Všetko sa od
ohrávate veľmi ďaleko od Zeme, v o  vzdialenosti 770 miliónov ki
lometrov a týkalo sa bezprostredne len Jupitera a kométy Shoe-
maker-Levy 9. 

Story o tejto kométe sa začala dávno, ešte v čase vzniku slneč
nej sústavy. Dlho trčala kdesi na jej ďalekom okraji, kým sa vply
vom nepatrnej poruchy nedostala na dráhu, ktorá ju doviedla d o  
blízkosti Slnka. T u  mohla vykonať presne nezistený počet obe
hov, až  sa priblížila k Jupiteru natoľko, že ju zachytil svojou gravi
táciou a prinútil zmeniť dráhu z heliocentrickej (okolo Slnka), na 
jovicentrickú (okolo Jupitera a spolu s ním okolo Slnka) Spätný
mi výpočtami sa zistilo, že kométa sa zaznamenala ešte v roku 
1971. Odvtedy vykonala s periódou približne dva roky možno 
desať obehov okolo Jupitera 

7. júla 1992 sa k nemu dostala opäť, tentoraz príliš blízko. Sla
pové sily ju doslova roztrhali na viacero častí. Tie sa po krátkom 

období vzájomných kolízií začali od seba vzďaľovať malými rých
losťami a zoradili sa d o  tvaru, ktorý sa dá  najvýstižnejšie popísať 
ako "perly navlečené na niťke", prípadne použiť teraz frekvento
vaný a okrídlený "náhrdelník z perál". V takom stave h o  objavil 
24. marca 1993 zohraný tím astronómov. Bola to už ich deviata 
spoločne objavená korríáta. Náhrdelník sa rozťahoval a nepretrži
te v ňom prebiehalo štiepenie a rozpad jadier. 

Unikátny pohľad sa podaril zaznamenať v o  večerných hodi
nách 21. 7. astronómom z Astronomicko-geofyzikálneho obser
vatória Matematicko-fyzikálnej fakulty UK, keď pozorovali unikát
ne diery v atmosfére Jupitera po dopade jadier rozpadnutej ko
méty Shoemaker-Levy 9. Pomocou videokamery umiestnenej 
v ohnisku 60-cm ďalekohľadu urobili 2,5 hodinový záznam, ktorý 
jednoznačne identifikoval stopy po dopade troch väčších jadie
rok. Univerzitní astronómovia si možnosť sledovať celý jav až d o  
konca vysvetlili priaznivými podmienkami a najmä velkosťou 
úlomkov. Pozorované javy dosahovali rozmery našej Zeme. jed
na z troch škvťn má napr. priemer 20 tisíc kilometrov Netreba va
ri zdôrazňovať, že ide skutočne o astronomickú udalosť storočia 
A naše observatórium v Modre sa zaradilo medzi špičkové sveto
vé observatóriá, ktoré v rámci celosvetovej kampane tento iedi-
nečný úkaz sledovali Ešte dlhé mesiace bude astronómov 
zamestnávať vyhodnocovanie získaných údajov 

Dr. Stefan  Gajdo* 

ASTRONOMICKÁ KONFERENCIA 
V krátkom časovom slede v rozpätí dvoch rokov malo Sloven

sko už tretiu príležitosť privítať na svojej pôde astronómov z celé
ho sveta. Po Smoleniciach a Starej Lesnej hostila Bratislava, 
presnejšie Matematicko-fyzikálna fakulta UK takmer 80 odborní
kov, ktorí sa zúčastnili medzinárodnej astronomickej konferencie 
s pracovným názvom 'Meteoroidy*. Toto podujatie spoločnými 
silami pripravili Oddelenie medziplanetárnej hmoty Astronomic
kého ústavu SAV a Katedra astronómie a astrofyziky MFF UK 
v Bratislave. Konala sa v dňoch 28.8.-31.8.1994 na MFF UK 
v Mlynskej doline. 

Odborný program tvorili prednášané príspevky a postery, 
pričom najzaujímavejšie boli vyžiadané referáty. Názov 
"Meteoroidy" vymedzuje hlavné okruhy, ktorým sa konferencia 
venovala: štruktúra a vývoj meteorických prúdov, kométy a aste
roidy - materské telesá meteoroidov, fyzika meteorov a zloženie 
meteoroidov, zdroje a dynamika medziplanetárnych častíc, me
teorický prúd Perzeíd a pozorovacie programy. Tieto témy rozvi
nuli v o  vyžiadaných referátoch svetoví odborníci, napr.: I. P. Wí-
liams a D. W .  Hughes z V.  Británie, D. I. Steel z Austrálie, 
H. Rickman z o  Švédska, či A.  Carusi a G. B. Valsecchi z Talian

ska, alebo V. Vanýsek a Z. Ceptecha z Č e c h  Zároveň bol prog
ram na poslednú chvflü obohatený mimoriadne prťtažWym prís
pevkom s najnovšími informáciami o pozorovaní nedávnej astro
nomickej udalosti roka - zrážke kométy Shoemaker-Levy 9 s Ju
piterom 

Pracovné rozhovory boli o to zaujímavejšie, že vačšina zahra
ničných hostí prišla k nám po tematicky podobnej konferencii z o  
Švédska a Fínska a z Kongresu IAU (Medzinárodná astronomic
ká únia) v Haagu. 

Konferencia 'Meteoroidy* bola venovaná pamiatke dvoch slo
venských astronómov, ktorých poznal a vážil si vari každý z po
četnej astronomickej obce, prof. Luborovi Kresákovi a Dr. Jánovi 
Štohlovi (1. podpredseda SAV) z o  SAV. 2iaľ, nedávno nás tieto 
osobnosti, pracujúce v oblasti medziplanetárnej hmoty, nečaka
ne opustili. 

Podujatie svojou úrovňou nadviazalo na predchádzajúce tradí
cie tak, aby slovenská astronómia a hlavne Slovensko ako celok 
získalo čo najviac dobrých bodov 

RNDr. Štefan Gajdoš 
KAA MFF UK 

V týždni o d  23. augusta d o  
2. septembra sa študenti postgra
duálneho štúdia a ich učitelia 
z farmaceutickej fakulty našej uni
verzity zúčastnili na odbornej ex
kurzii d o  Švajčiarska. Exkurzia sa 
uskutočnila za  podpory Švajčiar-
sko-česko-slovenskej zdravotníc
kej spoločnosti pri osobnej angažovanosti 
diplomovaného lekárnika Petra Toscano 
(pôvodom z o  Slovenska) a pani Dr. Bibiány 
Longauerovej, absolventky našej fakulty, 
žijúcej v o  Švajčiarsku. 

Ciefom prvého dňa bola exkurzia v meste 
Luzern a návšteva distribučnej firmy Gale-
nica, ktorá patrí medzi dve najväčšie v o  
Švajčiarsku. Podrobne sme sa oboznámili 
s chodom firmy, s využitím výpočtovej 
techniky, s organizáciou dodávok jednotli-

Farmaceuti 
vo Švajčiarsku 

vým lekárňam, ako aj s informačným servi
som firmy. 

Ďalej sme navštívili firmu Cillag 
(Schaffhausen). Keďže firma buduje nové 
oddelenie parenterálnych liekov, mali sme 
mimoriadnu príležitosť vidieť najmodernej
šie výrobné linky. 

V meste Luzern je  aj pekná lekáreň pani 
Dr Longauerovej Umiestnená v historic
kom dome, doplnená expozíciou farma
ceutickej minulosti, riešená ako lekáreň 

w.':;"'""i uplynulých desaťročí, ukazuje 
krásny vzťah majitelky k farmácii 
a jej tradíciám. Lekáreň svojim 
vzhľadom a duchom dokazuje, že 
podliehať trendom moderných le
kární západnej Európy nie je cel-
kom nutné 

Druhou zástavkou bol Zürich, 
kde sme videli moderne zariadenú lekáreň 
pána lekárnika Toscano ako model, ku kto
rému súčasné švajčiarske lekárne smerujú 

Exkurziu zakončila návšteva firmy Ciba-
-Geigy (Stein, v blízkosti Bazileje), kde sme 
prostredníctvom výkladu a videofilmov mali 
možnosť bližšie sa oboznámrť s produkciou 
tejto svetovej a u nás dobre známe) farma
ceutickej firmy 

M. Chalabala, V. Springer 
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Fytoterapia ako súčasť komplementárnej terapie používa na dosiah
nutie liečebného účinku lieky rastlinného pôvodu - fytofarmaká. Na 
súčasnom trhu s liečivami je oficiálne asi 25% preparátov pripravova
ných z rastlín. Ide o čisté substancie, extrakty, tinktúry, jedno alebo 
viaczložkové čajoviny. 

Okrem liečiv založených na báze rastlinných drog majú význam pre 
terapiu najmá Standardizované galenické prípravky obsahujúce zná
mu biologicky aktívnu obsahovú látku, ktorá je nositefom účinku. Zá
ujem o liečivé rastliny ako prírodné liečivá je preto celkom opodstat
nený aj z moderných odborných htedísk. 

Študenti Farmaceutickej fakulty UK majú možnosť získaf odborné 
vedomosti o liečivých rastlinách a ich terapeutickom využití v rámci 
niekolkých predmetov. Základnou disciplínou je farmaceutická bota
nika, zameraná na rozšírenie a prehĺbenie poznatkov z anatómie, 
morfológie a fyziológie rastlín a na botanický systém farmaceuticky 
významných rodov a druhov. Vhodným doplnením je seminárna 
a praktická výučba predmetu poznávanie liečivých rastlín. Pokračova
ním výučby o rastlinných liečivách je profilový predmet farmakognó-
zia, ktorý nadväzujúc na botaniku, biochémiu, organickú a analytickú 
chémiu učí vyhľadávať a poznávat zdroje týchto liečiv, mechanizmus 
ich tvorby. Štruktúru a stabilitu. Študenti sa zoznámia s biogenézou 
terapeuticky významných obsahových látok rastlín a drog a charakte
ristikou jednotlivých skupín liečivých látok z hradiska ich chemických 
vlastností. Následne dostanú informácie súvisiace s klasifikáciou drog 
podľa farmakologického účinku a možnosti ich využitia v prevencii 
a terapii chorôb. Kým v povinnej časti výučby sa kladie dôraz na dro
gy a liečivé uvedené v základom normatíve - liekopise, výberové 
prednášky, semináre a cvičenia sú zamerané na najnovšie poznatky 
z oblasti výskumu prírodných liečiv a využitie tfalSích významných 
drog v medicine a kozmetike. 

Pri praktickom poznávaní liečivých rastlín využívajú Studenti aj úče
lové zariadenie fakulty - Záhradu liečivých rastlín. Toto zariadenie je 
zamerané na pestovanie liečivých rastlín pte výchovno-vzdelávaciu 
a vedeckovýskumnú činnosť Farmaceutickej fakulty UK. V Záhrade 
liečivých rastlín (ZLR) sa pestuje viac než 800 druhov rastlín, z ktorých 
sa mnohé používajú pri príprave oticiálnych drog a hromadne vyrába
ných liečivých prípravkov uvádzaných v naSom a zahraničných lieko-
pisoch. ZLR spolupracuje s takmer 300 botanickými záhradami celé
ho sveta, s ktorými si vymieňa semená prostredníctvom Index semi-
num (zoznam semien a vegetabilií pestovaných v naSej záhrade). 

S liečivými rastlinami sa Studenti spolu so svojimi učitelmi zoznamu
jú bucf priamo v záhrade alebo prostredníctvom herbárov - mimo 
vegetačného obdobia. 

V ZLR sa nachádzajú aj experimentálne parcely pre Študentov za
pojených v krúžkoch ŠVOČ, diplomových prác, v postgraduálnom 
Štúdiu i pre učiteľov a vedeckých pracovníkov niektorých katedier fa-
kulty. Tieto parcely sa využhrajú na pestovanie rastlín za účelom 
Štúdia obsahových látok alebo cieleného ovplyvnenia metabolizmu 
a následného sledovania obsahu spomínaných látok. 

Okrem Študentov denného a postgraduálneho Štúdia sa s liečivými 
rastlinami naSej záhrady má možnosť oboznámiť aj široká verejnosť. 
FaF UK reprezentovaná ZLR sa pravidelne zúčastňuje na rôznych vý
stavách - hlavne na Agrokomplexe v Nitre, kde za svoje expozície 
drog a políčok s liečivými rastlinami získala už nejedno ocenenie 

Doc. RNDr. Daniel G ranča!, CSc., 
RNDr. Ján Stano, CSc. 

KOMENIUS víťazom 
V dňoch 22.-25. septembra 1994 konal sa v Pardubiciach XIII. 

medzinárodný festival zborového spevu - IFAS. Univerzitu Ko
menského reprezentoval na festivale 50-členný hudobno-spevác-
ky zbor Pedagogickej fakulty UK KOMENIUS pod taktovkou dr. 
Sergeja Mironova. Spevácky zbor získal I cenu v kategórii ko
morných zborov, II. cenu v kategórii ženských zborov a zvláštnu 
cenu za interpretáciu povinnej skladby. Súčet získaných bodov 
v jednotlivých kategóriách priniesol tak nášmu speváckemu tele
su absolútne víťazstvo. 

Blahoželáme! 

Hermeneutický kongres 
Vyše 130 účastníkov sa zišlo v dňoch 21.-24. septembra 1994 

v priestoroch Univerzity Martina Luthera v Halle na kongrese Her-
meneutika v európskom kontexte, ktorý sa konal pri príležitosti 
300. výročia založenia univerzity. Hlavnou témou kongresu bol 
problém "Odcudzenosti a dôvery". V súčasnosti pôsobia na mno
hých univerzitách hermeneutické inštitúty, ktorých úlohou je  po
dať smernice pre filozofické, teologické a kultúrne formovanie 
všetkého, čo súvisí so základným pochopením zmyslu života, 
stretania sa kultúr, dejinného odkazu jednotlivých skupín Hidstva 
v podobe homogénnych ale aj úplne protichodných celkov. 

Najmä úvodná prednáška francúzskeho filozofa Paula Ricoeura 
poukázala na velké a rôznorodé odcudzenie medzi ľudmi. Na 
to, ako rozsah odcudzenia v priebehu vekov narastal v myslení 
a v konaní, nielen v chápaní seba samého, ale aj v poznávaní 
a chápaní iných. 

Univerzitu Komenského reprezentovali na kongrese prof. Gáb-
riš a prof. Ondrejovič z EBF. V oblasti hodnotenia vedy o nábo
ženstvách poukázali na to, že v procese podávania vedomostí 
a interpretácie nemožno uplatniť násilie: nikoho neslobodno nú
tiť, aby prijal podávanú interpretáciu. Tá sa môže presadiť len vá
hou svojej vnútornej pravdivosti. V tom prípade hermeneutika ve
die k trvalej ochrane osobnosti a k primeranému uplatneniu sve
domia. 

Okrem profesorov z nemeckých univerzít boli na kongrese vef-
mi početne zastúpení profesori z Talianska, Francúzska a Ho
landska 

Prof. Dr. Karol Gabrl» 

Majsterky sveta 
z naše] univerzity 

V dňoch 19.-26. juna 1994 sa v 8ratss»ave a cfa&cP mestácn 
západoslovenského regiónu uskutočnil I. Akademické maj
strovstvá sveta v hádzanej žien. V konkurencii dvanástich 
družstiev si výrtSrajúco viedfi naše reprezentantky, ktoré p o  fi
nálovom víťazstve nad družstvom českej  repubffcy v pomere 
18:13 s a  stali historicky prvými akademickými majsterkami 
sveta. 

O tento úspech sa pr iů  n® t študentky Univerzity Komenské
ho: Andrea Kostková, Monika Pozorovô, Renáta Sárffcová. 
Magdaléna Škodová, Mária Rácová, Monika Popluhárová, 
Monika LapHiová a Katarina Racsková z F T V Š  U K  a Ingrid 
Hrčková z Pedagogickej fakulty UK. 

Dievčatá vynikajúco reprezentovali svoje fakuňy, univerzitu 
a zároveň Slovenskú republiku a z a  svoje kvaftrié výkony si 
zaslúžene vypočuli slová uznania a obdivu ministra školstva 
a vedy SR Lubomíra Haracha. 

(PS) 

I friT.» m mi 
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I i i * » !  TEOLÓGIA A NÁPRAVA SVETA 
Na teológiu niektorí ľUdia hľadia ako na 

univerzitný odbor, ktorý vedie Itidi len k as
ketizmu, dezercii z o  sveta a k jednostran
nej orientácii na neho. Iste, že boli v deji
nách kresťanstva také smery, ktoré mali po
dobné tendencie. Ale dejiny teológie po
znajú aj mnohé postavy s velkým záujmom 
o veci tohto sveta a o nápravu vecí füd-
ských. Nemožno tu nemyslieť na Jána 
Chryzostoma, Gregora z Nyzzy, Ambróza, 
v stredoveku zase Joachime de Fiore 
a kardinála Cusana. V modernej dobe sú 
zase teológovia ako Teilhard de Chardin, 
Paul Tillich alebo Dietrich Bonhoeffer. Me
dzi týmito všetkými vyniká ten, ktorého me
no nosí aj  naša univerzita - Ján Amos Ko
menský. Všetci títo ako teológovia hľadeli 
k nebu. A predsa pohľad k nebu ich nevie
dol k dezercii z o  sveta, ale práve k snahám 
transformovať tento svet a anticipovať 
v ňom hodnoty eschatologického sveta. 
Mali víziu budúceho kráľovstva Božieho, 
ale považovali za  potrebné etické hodnoty 
kráľovstva Božieho uskutočňovať už v tejto 
časnosti. Boli si síce vedomí tragickej ska-
zenosti sveta pod hriechom, ale nehľadeli 
pritom na svet beznádejne. Verili v mož
nosť posvätenia nielen človeka-jednotlivca, 
ale aj v možnosť určitého posvätenia sveta. 
Tak ako je možná ttieosis človeka, totiž 
transformovanie človeka na Boží obraz, je 
možné aj niečo, čo by sme mohli nazvať 

theoubasileiosis sveta, totiž fragmentárne 
parciálne prenikanie Božieho kráľovstva na 
našu zem. Kráľovstvo Božie bolo pre nich 
nielen futurum, ale už aj čiastočný prézens. 
Krásne to vyjadril v o  svojom spise "O ná
prave vecí lUdských" práve Komenský, keď 
napísal: 'Nie až raz v budúcnosti, ale už tu, 
tu, tu, na tejto zemi musí začať niečo z ne
ba*. Iní teológovia zase hľadeli k židovsko-
-kresťanskému symbolu raja Bolo im jas
né, že pre lUdský hriech nie je možné, aby 
sa táto zem zmenila na dokonalý raj. Socie-
tas perfecta v o  svete je utópiou. Absolútna 
spoločnosť sa nikdy v infralapsárnom svete 
neuskutoční. A predsa myšlienku rajských 
hodnôt títo ľudia celkom neodhadzovali 
Verili v možnosť aspoň čiastočnej, relatívnej 
paradeizácie sveta. Aj  keď len efemerne, 
hic et nine, ale čosi z rajských hodnôt 
a z hodnôt krábvstva Božieho možno a je 
treba už teraz uskutočňovať. Komenský 
hľadel k budúcemu králbvstvu Božiemu 
a práve to ho viedlo k jeho pansofickým 
snahám. Hľadel na ľlidstvo ako na jednotu 
pod jedným Bohom a Stvoriteľom a preto 
chcel, aby tento jeden Boží svet aj formál
ne manifestoval svoju jednotu. Takto sa 
stal Komenský vlastne prorokom ľudstva 
To, čo Hidstvo dosiahlo až v 20. storočí, 
ako Organizácia Spojených národov, 
UNESCO, Medzinárodný súdny dvor, Sve
tová rada cirkví - to všetko možno nájsť ako 

prorockú požiadavku už tristo rokov pred
tým u Komenského. 

Takto teológia dáva mnohé podnety aj 
pre formovanie sveta a našej zeme. Pred
stava sveta ako nádhernej rajskej záhrady, 
ako o nej hovorí teológia, môže byť aj dnes 
významným stimulom pre ekologickú etiku, 
aby bola zachovaná integrita našej zeme 
ako Božieho stvorenia aj dnes. Idea raja 
ako miesta, kde všetko bolo rajsky krásne, 
môže byť podnetom aj pre dnešných Itidí, 
pre dôraz na estetiku, pre rozvoj architektú
ry i umenia. Keďže v raji nebolo nemocí, je 
to dobrým teologickým východiskom pre 
zdôvodnenie a ocenenie každého (lidské
h o  úsilia na záchranu zdravia Túžba me
niť svet na krásnu záhradu, akou bol pri 
stvorení, je  výzvou, prostredníctvom vedy 
a techniky aspoň čiastočne, a nakoľko je to 
možné, paradeizovať tento svet a nepripus
tiť, aby sa zneužitím vedy a techniky táto 
zem stala azda púšťou 

Teológia, ktorá vie a hlása, že Boh svet 
miluje, musí svet milovať tiež A tam začína 
aktívny, pozitívny prístup kresťana k svetu 
Takto eschatologická myšlienka kráľovstva 
Božieho a raja sa stáva pre kresťana inšpi
ráciou k transformácii sveta. a| keď dobre 
vieme o fragmentámost a retatívnost vše
tkých podobných úsilí 

Doc. ThOr. Igor K l i i  
katedra systemabckei teológie EBF UK 

Profesor TIMOTEJ TURSKÝ - 70 ročný 
Prof. MUDr. T. Turský, CSc., sa narodil 22. októbra 

1924 v Lubietovej. Pracuje na Ústave lekárskej chémie. 
biochémie a klinickej biochémie LF UK v Bratislave ako 
vedúci vedecký pracovník. Maturoval na Gymnáziu 
v Trenčíne (r. 1944) a Štúdium medicíny absolvoval na 
Lekárskej fakulte UK v Bratislave r. 1950. Po promócii 
bol prijatý na novovzniknutý Ústav pre všeobecnú a kli
nickú biochémiu tejto fakulty, kde sa historicky stal pr
vým asistentom u vtedajšieho docenta MUDr. T. R. Nie
derlande. Zakrátko bol vyslaný ako ašpirant na Ústav 
organickej chémie ČSAV v Prahe, kde pracoval v odde
lení biochémie u profesora F. Šorma. Po obhájení kan
didátskej dizertačnej práce, zameranej na metabolizmus 
aminokyselín v mozgu, odchádza do Košíc budovat 
ústav biochémie na tamojšej Lekárskej fakulte. V roku 
1957 sa vracia do Bratislavy na LF UK, kde habilituje pre 
odbor biochémia a je ustanovený do funkcie vedúceho 
katedry biochémie. Túto funkciu vykonával do roku 
1969, kedy bol preradený do kategórie vedeckých 
pracovníkov. 

Pod vedením prof. Turského pracovisko rozvinulo intenzívnu vedecko
výskumnú činnosť. Iniciovalo a priamo sa podielalo na vzniku Slovenskej 
biochemickej spoločnosti pri SAV a Biochemického ústavu UK v Bratisla
ve, konkrétne prispelo k vybudovaniu Katedry biochémie LF UK v Marti
ne. Všetky tieto skutočnosti mali zásadný význam v rozvoji biochémie 
i vysokého školstva na Slovensku. 

V odbornej činnosti prof. Turského sa vždy prejavovala snaha progre
sívnymi experimentálnymi metódami rozvíjať základný biochemický výs
kum. Jeho záujem sa sústredil najmä do oblasti neurochémie, kde vytvo
ril významnú školu, ktorej práce našli široký ohlas doma i v zahraničí, šír

ka odborného pôsobenia tejto školy výrazným spôso
bom ovplyvnila vznik Odbornej sekcie neurochémie pri 
Slovenskej biochemickej spoločnosti s celoštátnou 
pôsobnosťou v bývalom Československu, v súčasnosti 
Spoločnosti českých a slovenských neurochemikov 

Bohatú publikačnú činnosť jubilanta dokumentuje do 
100 odborných prác zverejnených v domácich i zahra
ničných časopisoch. Je tiež autorom alebo spoluauto
rom viacerých vysokoškolských učebných textov bioché
mie. Počas pôsobenia na LF UK v Bratislave absolvoval 
dlhodobý študijný pobyt v Londýne na Inštitúte oť Neuro
psychiatry of MRC, date) krátkodobé pobyty v bývalom 
ZSSR a Maďarsku a kongresové pobyty v SRN, ZSSR. 
Anglicku, Japonsku a španielsku, kde prezentoval vý 
sledky svojej vedeckej práce. Bol alebo je tieňom viace 
rých domácich i zahraničných odborných spoločností 
a kolegii, pričom zastával tunkciu predsedu Slovertskei 
biochemickej spoločnosti pri SAV a podpredsedu Česko 
slovenskej biochemickej spoločnosti pri ČSAV 

Prof. Turský nadalej aktívne pracuje i ked bez úväzku, v súčasnosti je 
vedúcim riešiteľom grantového projektu MŠV SR pod nézvom 'Biologické 
zmeny spôsobené alternáciou metabolizmu kyslíka a ich ovplyvnenie' 
a školiteľom študentov postgraduálneho štúdia v odbore lekärska Ью 
chémia. 

Pri príležitosti životného jubilea chceli by sme zaželať nášmu jubilantovi 
najmä pevné zdravie, aby sa mu podarilo realizovať eéte veťa úspeiných 
pokusov a odhaliť veľa ďalších biochemických fenoménov a vzťahov, aby 
preíil ešte vela pekných a radostných chví v kruhu svojich najhliíifch 

Ad multos annosl 
Prof. RNDr. J. Ôársky, CSc. 
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