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V slávnostnej atmosfére tradičných akademických ceremónii konalo sa dňa 31. marca 1999 v Aule  UK jedno 
z najprestížnejších akademických podujatí - zasadnutie Vedeckej rady Univerzity Komenského rozšírené 
o členov vedeckých rád jej fakúlt, na ktorom bola udelená čestná vedecká hodnosť doctor honoris causa 
unlv. prof. JUDr. Karlovi Malému, DrSc., rektorovi Univerzity Karlovej v Prahe a Zlatá medaila UK Gildasovi 
L. Molgatovi, predsedovi Hornej snemovne parlamentu Kanady. 

So slávnostným príhovorom k obom oceneným vystúpil rektor UK 
prof. Ing. Ferdinand Devínsky, DrSc. Po zložení sľubu rektor Uni
verzity Karlovej prof. Malý v svojom prejave hovoril na tému Moc 
kultúry a kultúra moci. 

Udelením Zlatej medaily UK Gildasovi L Molgatovi ocenila Uni
verzita Komenského jeho prínos pre rozvoj dobrých vzťahov medzi 
našimi krajinami a pomoc pri úsilí Slovenska začleniť sa medzi 
najvyspelejšie štáty sveta. V neposlednom rade ocenila tak aj prís
pevok kanadskej vlády k rozvoju Kanadských štúdií na UK. V da-
kovnej reči G. Molgat zdôraznil potrebu tolerancie a rešpektovania 
rôznorodosti v spolunažívaní národov. 

Na slávnosti boli prítomní veľvyslanec Kanady J.E. Ronald R. Hal-
pin, veľvyslanec Českej republiky v SR J.E. Rudolf Slánský, predse
da Ústavného súdu SR Milan Ôič a ďalší hostia. 

Po zasadnutí podpísali v Rektorskej sieni UK obaja rektori Plán 
vedeckej a kultúrnej spolupráce medzi univerzitami. 

V popoludňajších hodinách predniesol rektor Univerzity Karlovej 
prof. Malý na pôde Právnickej fakulty UK prednášku na tému Reč. 
právo a štát v českej minulosti. 

(Podrobnejšie na str 4 a 5) 
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Prvé pracovné rokovanie vedení dvoch najväčších univerzít SR 
V o  vedomí zodpovednosti za rozvo| vzdela

nosti v Slovenskej republike sa na pôde Uni
verzity Komenského stretli dňa 8. marca 1999 
na pracovnom rokovaní vedenia dvoch naj
väčších slovenských univerzít - Univerzity Ko
menského a Slovenskej technickej univerzity. 

Delegácie najvyšších akademických funkcioná
rov rokovali pod vedením rektorov oboch univer
zít - rektora Univerzity Komenského prof. Ing. 
Ferdinanda Devínskeho, DrSc., a rektora Slo
venskej technickej univerzity doc. Ing. Igora Hu-
dobu, CSc., a za účasti predsedov univerzitných 
akademických senátov. 

Hlavným programom stretnutia boli otázky ďal
šieho rozvoja slovenského vysokého školstva, 
spoločný postup pri presadzovaní a prijímaní 
zásadných legislatívnych opatrení v slovenskej 
vzdelávacej sústave, ktorých cieľom je podpora 
urýchľovania integračných procesov sloven
ských univerzít v rámci európskeho vysokého 
školstva a postupné dosahovanie kompatibility 
s univerzitami vo vyspelých európskych kraji
nách. Okrem iného sa obidve strany dohodli, 
že budú presadzovať prípravu a spolupracovať 
pri tvorbe téz nového vysokoškolského zákona 
tak, aby sa slovenské vysoké školstvo stalo 
funkčným prvkom v architektúre európskeho vy
sokoškolského systému a kľúčom k prosperite 
Slovenska tretieho tisícročia. 

Zároveň vedenia obidvoch univerzít, ako člen
ských inštitúcií Asociácie európskych univer
zít, vyjadrujú podporu Deklarácií o harmonizácii 
európskeho vysokoškolského systému, prijatej 
25. mája 1998 v Paríži na Sorbonne ministrami 
školstva Francúzska, Nemecka, Talianska a Veľ
kej Británie. Spolu s nimi sa Univerzita Komen
ského i Slovenská technická univerzita zaväzu
jú vytvárať európsku oblasť vysokoškolského 
vzdelávania, v ktorej sa národné identity i spo
ločné záujmy budú stretávať a navzájom posil
ňovať k úžitku Európy, jej študentov a všetkých 
občanov. 

Rektor UK odovzdal vysoké akademické vyznamenania 

V marci 1999 udelil rektor UK prof. Devínsky 
pri príležitosti životných jubileí: 

• Zlatú medailu UK prof. RNDr. Emilovi 
HAVRÁNKOVI, DrSc., na znak ocenenia dlho
ročnej významnej a rozsiahlej vedeckej a peda
gogickej práce v oblastí nukleárnej farmácie, za 
zásluhy a aktivity pri budovaní Farmaceutickej 
fakulty UK a za významný podiel na úspechoch 
reprezentácie Univerzity Komenského. 

• Zlatú medailu UK prof. RNDr. Jánovi Pl-
ŠÚTOVI, DrSc., ako ocenenie dlhoročnej výz
namnej vedeckej a pedagogickej práce v oblasti 
fyziky, za zásluhy pri budovaní Matematicko-fyzi-
kálnej fakulty UK, za účinnú spoluprácu pri roz
voji celej univerzity, a najmä za priekopnícku 
činnosť, ktorú vykonal v o  funkcii ministra škol
stva v prospech celej akademickej obce Slo
venska. 

• Zlatú medailu UK doc. RNDr. Vladislavovi 
ROSOVÍ, CSc., za rozsiahlu pedagogickú a ve
deckovýskumnú činnosť v oblasti teórie matema
tiky na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK. za 
koncepčnú prácu v oblasti riadenia slovenského 
vysokého školstva a jeho transformačných pro
cesov, za ochranu demokracie, akademických 
práv a slobôd, o ktorú sa zaslúžil ako predseda 
akademického senátu fakulty a Akademického 
senátu UK. 

• Striebornú medailu UK prof. RNDr. Vik
torovi BEZÁKOVI, DrSc., za rozsiahlu pedago
gickú činnost na Matematicko-fyzikálnei fakulte 
UK, za vybudovanie, profiláciu a dlhoročné ve

denie Katedry fyziky tuhých látok na MFF UK, za 
významné a originálne vedecké výsledky v ob
lasti fyziky polovodičov a zásluhy o akademickú 
komunitu najmä vo funkcii predsedu Vedeckej 
grantovej agentúry Ministerstva školstva SR. 

• Striebornú medailu UK doc. PhDr. Vla
dimírovi HELLEBRANDTOVI, CSc., za príklad
né a dôstojné pôsobenie vo funkcii dekana fa
kulty, ktorým významne prispel k zvýšeniu kre
ditu dobrého mena Fakulty telesnej výchovy 
a športu UK, a tým aj Univerzity Komenského, 
za dlhoročnú reprezentáciu, vedeckú a pedago
gickú činnosť a za organizačné a riadiace aktivi
ty a zásluhy o rozvoj. 

• Striebornú medailu UK prof. RNDr. Pet
rovi LUKÁČOVI, DrSc., ako ocenenie význam
nej vedeckej a výchovno-vzdelávacej práce 
v oblasti fyziky, ktorou prispel k zvýšeniu vedec
kého a pedagogického kreditu Matematicko-fyzi-

kálnej fakulty UK a ako ocenenie organizačných 
a riadiacich aktivít pri plnení akademických po
vinností. 

• Striebornú medailu UK prof. RNDr. Šte
fanovi ŠÁROVI, DrSc., za významnú pedago
gickú činnosť na Matematicko-fyzíkálnei fakulte 
UK, aktívne rozvi'ianie medzinárodnei spoluprá
ce so SÚJV Dubna a Ústavom pre výskum ťaž
kých iónov v Darmstadte a za unikátne výsledky 
svetového významu v oblasti objavov nových 
chemických prvkov ako člen výskumného tímu 
v GST v Darmstadte 

Rektor UK prof Devínsky odovzdal tiež blaho
prajný list prof. PhDr. Jánovi  HUČKOV1. DrSc., 
pri príležitosti jeho 70. narodenín Осепце 
v ňom celoživotné dielo jubilanta v odbore histó
ria, ktorým podstatne ovplyvnil vedecký a peda
gogický profil Filozofickej fakulty UK. 

N o v í  profesori  U K  
V Prezidentskom paláci v Bratislave odovzdal dňa 31. marca 1999 predseda NR SR Jozef 

Mlgaš v zastúpení prezidenta SR vymenovacle dekréty n a j v y i i e |  vedecko-pedagogicke| 
hodnosti 31 novým vysokoškolským profesorom. V príhovore ich požiadal o : i ohiu 'ar '  i.i 
utváraní zdravej atmosféry v spoločnosti, na obnovenie úcty medzi ludmi, ohľaduplnosti n vz.J 
jomného rešpektu, 

Z Univerzity Komenského boli vymenovaní títo profesori 
• prof. Ing. Mirko MATYS, CSc., pre odbor teória a konštrukcie inžinierskych stav.eb г Pr.r. 

dovedeckej fakulty UK 
• prof. MUDr. Dalibor ONDRUŠ, CSc., pre odbor onkológia Z Lekárskej fakulty UK 

Srdečne blahoželáme! 
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velvyslanec Ruskej federácie na návšteve UK 
Po prvýkrát navštívil dna 9. marca 1999 Univerzitu Komen

ského mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej fede
rácie v SR Aleksander Aksenjonok v sprievode prvého tajomní
ka veľvyslanectva. Hostí na akademickej pôde prijal rektor UK 
prof. Devínsky a oboznámil ich s históriou univerzity, s jej štruktú
rou a systémom štúdia. V rozhovore ďalej diskutovali o súčas
nosti a perspektívach vzájomných vzťahov medzi slovenskými 
a ruskými univerzitami, pričom pán veľvyslanec ponúkol možnosť 
rozšírenia spolupráce v oblasti výučby ruského jazyka a diploma
cie. Viaceré možnosti zintenzívnenia vzájomných kontaktov sa rý-
sujú aj v sfére vedy a výskumu, kde Univerzita Komenského už 
dlhší čas spolupracuje s ruskými odborníkmi najmä v oblasti jad
rovej fyziky a prírodných vied. 

V poradí štvrtý seminár z cyklu Skúsenosti s poľskou systé
movou transformáciou na tému Reštrukturalizácia a privatizá
cia národného hospodárstva sa konal dňa 15. marca 1999 
v Auditórium maximum Právnickej fakulty UK. Poľskú politickú 

Rozkvitnuta Botanická záhrada UK čaká na vašu navitém 
denne od 9.00- 18.00 hod. 

scénu tentoraz reprezentovali prof. Dr. Hab. Dariusz Rosati, 
člen Rady menovej politiky a bývalý ministetr zahraničných 
vecí Poľska a Dr. Janusz Lewandowski, poslanec poľského 
snemu a bývalý minister privatizácie Poľskej republiky. Semi
nár moderoval prof. PhDr. Miroslav Kusý, CSc. Vystúpenia hostí 
aj ich odpovede na otázky v rámci diskusie prezentovali stra
tégiu Poľska v procese hospodárskej reformy najmä v súvis
losti s európskymi integračnými snahami a prijatím Poľska do 
NATO. 

Na podujatí, ktoré pripravila Univerzita Komenského v spolu
práci Veľvyslanectvom Poľskej republiky v SR a Poľským inšti
tútom v Bratislave, bol prítomný aj veľvyslanec PR J. E. Jan Ko-
mornicki. 

Z rokovania Kolégia rektora UK 
Na výjazdovom zasadnutí v dňoch 25. - 27. 3. 1999 v Demä

novskej doline - Repiská rokovali členovia Kolégia rektora UK 
pod vedením rektora UK prof. Devínskeho. 

V úvode rokovania informoval rektor UK o aktuálnych udalos
tiach, ktoré sa stali na UK od ostatného zasadnutia kolégia. V na
sledujúcich bodoch boli členovia kolégia oboznámení s dalším 
postupom zavádzania kreditového systému na UK, harmonogra
mom osláv 80. výročia založenia UK a problémami v doktorand-
skom štúdiu. Program pokračoval informáciou o návrhu novely 
VŠ zákona, hodnotením plnenia hlavných projektov zahranič
nej spolupráce UK a priebežnou informáciou o procese samo-
evaluácie na fakultách UK. Posledným bodom rokovania bolí 
výsledky hospodárenia UK za rok 1998 a aktuálna situácia vo fi
nancovaní. (jh) 

Na prvú oficiálnu návšte- i 
vu Univerzity Komenského I 
prišiel dňa 5. marca 1999 ^ 
nový riaditeľ Britskej rady Щ 
v SR p. Jim McGrath a jeho 
zástupkyňa p. Karen Gib-
lin. Vzácnych hostí prijal rek- I 
tor UK prof. Devínsky. Hlav-
ným predmetom ich rozho- f t ř  
voru bol výber a hodnotenie Я 
piatich vedeckovýskumných ^ Я  
projektov, ktoré sa od apríla Ш 
t.r. rozbehnú v rámci spoloč- B 
nej dohody o spolupráci. Vy- H 
brané projekty pracovníkov 
fakúlt a katedier UK boli za-
merané na oblasť európskej 
integrácie, chirálnych liečiv, 
internetového dištančného vzdelávania a na pomoc zrakovo 
postihnutým študentom. V rámci projektov sa tiež uskutočnia 
výmenné návštevy britských a slovenských odborníkov, ktoré bu
dú spoločne financovať Britská rada a Univerzita Komenského. 

F U N D A C J A  W I E D Z I E C  J A K  
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Rektor Univerzity Kartovej - 88. čestný doktor Univerzity Komenského 
Zlatá medaila UK predsedovi kanadského parlamentu - most medzi Slovenskom a Kanadou 

Čestnú vedeckú hodnosť doctor honoris causa udeľuje Univerzita Komenského osobnostiam, ktoré významnou mierou prispeli 
k rozvoju poznania, vzdelania, kultúry, demokracie a všeľudských hodnôt a osobne sa pričinili o rozvoj poznania a vedeckého 
pokroku aj na Slovensku. Takouto osobnosťou nepochybne je aj univ. prof. JUDr. Dr.h.c. Karel Malý, DrSc., rektor Univerzity Kar
lovej v Prahe. Pri príležitosti oficiálnej návštevy Slovenskej republiky a NR SR prijal pozvanie rektora UK pán Gildas L. Molgat, 
predseda Hornej snemovne kanadského parlamentu. Bolo cťou pre Univerzitu Komenského, že mohla pánovi Molgatovi osobne 
a jeho prostredníctvom kanadskej vláde a parlamentu vzdať udelením Zlatej medaily UK úctu a vdáku za pomoc a podporu Uni
verzite Komenského, slovenským vysokým školám a slovenskej spoločnosti. 

Podľa univerzitných zvyklostí program 
ceremoniálu po oficiálnom privítaní hostí 
otvoril slávnostným prejavom rektor UK 
prof. Devínsky. Oslovil oboch vzácnych 
hostí a vyzdvihol, že ich spoločná prítom
nosť na tomto akademickom zhromaždení 
je mimoriadnou udalosťou, pretože zosob
ňuje vzácnu kombináciu akademickej a zá
konodarnej sféry, ktoré v živej symbióze na 
seba vplývajú a sú na sebe závislé tým, že 
jedna druhú podmieňuje a naplňuje. 'Bez 
ústavnej ochrany akademickej slotxidy ne
môžeme hovoriť o demokracii v štáte a na
opak, slobodný, demokratický duch štátu je 
nemysliteľný bez akademických slobôd. 
Harmónia zákonodarstva a duchovných ideí 
vtláča pečať politike, kultúre, spôsobu živo
ta, upevňuje dôvenj v ochranu ľudských 
práv, vieru v prosperitu a slobodnú budúc
nosť spoločnosti. V istom zmysle obaja naši 
hostia reprezentujú práve tú duchovnú elitu 
národa, ktorá v demokratickom štáte garan
tuje stabilitu rozvoja a ochrany ideí slobody 
a myšlienkovej voľnosti, hľadanie a presa
dzovanie pravdy v duchovnom i reálnom ži
vote. A ktorá zároveň stráži krehké hranice 
slobody človeka, aby neobmedzená slobo
da jedných končila tam, kde začína dôstoj
nosť druhých", povedal. 

Ďalej sa v svojej reči obrátil priamo i na 
oboch prominentov, najskôr na rektora 
Univerzity Karlovej, prof. Malého: 

'Vy, Vaša Magnificencia, ako významný 
historik československého práva a právnej 
vedy ste sa zaslúžili o odkrytie dejín práva 
našich národov, stredovekých i moderných. 
Aj vďaka Vám skúmanie historických zákoni
tostí vývoja štátu a práva umožnilo nájsť 
v našich dejinách také momenty, ktoré 
osvetľujú príčinné súvislosti spoločenské
ho vývoja a v celej šírke obohacujú vedu 

o spoločnosti o ďalšie poznatky Už dávno 
pred rokom 1989 ste úzko a dlhodobo spo
lupracovali s Právnickou fakultou UK a je/ 
poprednými právnikmi a historikmi, tím ste 
výrazne prispeli aj k formovaniu právneho 
vedomia našej spoločnosti. 

Spojenie práva a akademických slobôd 
ste neraz demonštrovali aj pri demokratizá
cii nášho vysokoškolského systému. Vo vy
sokých samosprávnych a akademických 
funkciách ste významne prispeli k sformo
vaniu československej a neskôr českej 
vysokoškolskej politiky. Vaša právnická eru
dícia a vedecká autorita podstatným spôso
bom ovplyvnila československú aj českú 
vysokoškolskú legislatívu, o ktorú sa opie
rame a z ktorej vychádzame pri našich 
snahách o reformu systému slovenského 
vysokého školstva. 

Pred rokom - 3. marca 1998 - sa tu, v Aule 
našej Alma mater, stretla akademická obec 

UK, aby sme si а/ га V at ej prítomnosti uctili 
650 výročie založenia Univerzity Kartový 
Pripomínam tieto vzácne chvíle preto ie ste 
pravé tu, Vaša Magmticencia, na akademie 
kej pôde Univerzity Komenského, deklaro
vali po dohode s českým ministerstvom 
školstva rozšírenie možností štúdia našich 
občanov na českých vysokých školách, 
z vtedajšieho počtu 80 na 300 študentov, 
bez ohľadu na reciprocitu Zároveň ste 
oznámili, že Univerzita Karlova je pripravená 
prijať na svoje fakulty až tretinu týchto štu
dentov. Zreteľne ste vtedy prezentovali 
spôsob, ako sa v modernom európskom 
prostredí odstraňujú bariéry medzi národ
mi. Finálnym výsledkom aj Vašich snažení 
a príkladu Vašej Univerzity Karlovej bolo 
podpísanie Protokolu medzi oboma našimi 
ministerstvami o bezodplatnom štúdiu na 
vysokých školách v Českej a Slovenskej re
publike Patrí Vám za to vďaka ' 

Slová uznania venoval tiež kanadskému 
hosťovi, Gildasovi L Molgatovi: 

'Vaša Excelencia, i keď sa na prvý pohľad 
môže zdať, že záujem kanadského par 
mentu a jeho vplyv na dianie na Slovensku 
podmieňuje najmä teritoriálna vzdialenosť, 
skutočnosť je iná. Spomeniem napríklad ne
dávnu návštevu kanadskej ministerky pre 
otázky žien a národnostné menšiny pani He
dy Fry na pôde Univerzity Komenského, 
ktorá nielen podporila znovuotvorenie Ka
nadských štúdií na UK, ale so záujmom sa 
venovala aj otázkam spolunažívania národ
nostných menšín na našom území Jej skú
senosti z kultúrne a etnicky rozdielneho 
prostredia Kanady a z prístupu kanadské/ 
vlády k riešeniu multikulturálnych problémov 
boli pre nás mimoriadne cenné a aktuálne 

i f 'i'KM % , 
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Podobne pripisujeme mimoriadny význam 
revitalizácii činnosti Centra kanadských 
štúdií pre jeho prínos k vzájomnému zbližo
vaniu oboch našich národov, národných 
kultúr, i ako príspevku k medzinárodnej 
mobilite študentov a internacionalizácii na
šej Alma mater. Nepochybne aj nedáv
ne dni Irankolónie prispeli k naplneniu tých
to cieľov. Napokon aj Vaša terajšia misia 
v Slovenskej republike svedčí o tom, že 
Vám, kanadskému senátu i kanadskej vláde 
nie je ľahostajný demokratický vývoj v na
šej krajine. Práve v takýchto prístupoch 
a posolstvách kanadského senátu a vlády 
vidíme globálnu stratégiu vzájomnej po
moci. ' 

Vlastný akt udelenia čestnej vedeckej 
hodnosti prof. Malému bol sprevádzaný 
slávnostným záväzkom prednesným v la
tinčine: 

'Karol Malý slávny muž! 
Zaväzuješ sa: 
Poprvé, že budeš mať v trvalej vďačnej pa

mäti túto univerzitu, na ktorej vystupuješ na 
najvyšší stupeň vo vedách, a že jej vždy bu
deš pomáhať svojou autoritou, pomocou, 
radou? 

Podruhé, že vedecké štúdiá, tak ako si 
vždy doposiaľ robieval, neprestaneš rozvíjať, 
aby sa šírila pravda a aby jej svetlo, od kto
rého závisí blaho ľúdstva, osvecovalo celý 
svet? 

Zaväzuješ sa k tomu a sľubuješ to podľa 
najlepšieho vedomia a svedomia?' 

Zaväzujem sa a sľubujem! 

Prejav, ktorý predniesol prof. Maly po 
slávnostnom obrade, bol venovaný téme 
Moc kultúry a kultúra moci. Na záver pre
javu sa dotkol aktuálneho a často diskuto
vaného problému - multikultúrnosti sveta: 
'Tento problém, ako sa domnievam, charak
terizuje súčasný vzťah moci a kultúry. Je ur

čený stretnutiami a konfliktmi, ktoré majú 
povahu multikultúrnu, podobu stretov rôz
nych kultúr politických, náboženských, ná
rodných i rasových. Náš svet sa zmenil a je 
determinovaný jednotou, vytváranou jedno
tou informácií, globálnymi konfliktmi i glo
bálnymi katastrofami. Ľudstvo stojí tvárou 
v tvár problémom, ktoré už dávno prekročili 
úzke hranice štátov aj kontinentov. Už ne
jestvujú izolované konflikty, izolované epidé
mie či hladomory a živelné nešťastia. Zdá sa 
však, že svet sa stáva skôr uniformný než 
jednotný: rovnaké autá, rovnaké oblečenie, 
rovnaké reklamy na rovnaký tovar, rovnaké 
hamburgery aj kokakola. Stretávame ich tak 
v uliciach velkomesta, ako aj na ázijských 
ryžových poliach, rovnako ako v púšti sever
nej Afriky. Táto uniformita vyvoláva odpor, 
hľadanie vlastnej národnej a kultúrnej identi
ty. Prostriedkom a formou tohto hľadania sa 
stáva náboženský fanatizmus, nacionaliz
mus, xenofóbia, rasizmus. Menia sa však aj 
európske krajiny, ktoré už dávno stratili svôj 
'európsky" charakter. Anglicko, Francúzsko, 
Holandsko, Nemecko so svojimi početný
mi skupinami obyvateľov pochádzajúcich 
z iných kultúrnych oblastí, sa musia, podob
ne ako iné štáty včítane USA, vyrovnávať 
s celkom novými javmi. Do prostredia tra
dičnej európskej či anglosaskej právnej kul
túry preniká obyvateľstvo, ktorého právne 
predstavy sú celkom odlišné od európ
skych Stret týchto kultúr je nevyhnutný 
a otázkou ostáva iba jeho intenzita. Rovna
ké problémy a rovnaké výzvy čakajú však aj 
na nás a na našu nepripravenú verejnosť 
Programom dňa sa stáva to, čo by sme 
nepochybne mohli nazvať znášanlivosťou, 
toleranciou kultúr, otvorenosťou kultúr práv
nych, aj výchovou k tolerancii 

Podobné výzvy nás všetkých čaka/ú v zjed
notenej Európe, ktorá už naliehavo poci
ťuje potrebu hľadania toho, čo ju spája, 
čo vytvára most medzi jednotlivými ná
rodmi a národnými štátmi, ponechávajúci
mi si i v tejto novej Európe svoju národnú 
identitu. 

Dnes po skúsenostiach z minulých rokov, 
je, domnievam sa, viac než zjavné, že to 
nemôžu byť iba hospodárske putá, spoloč
ná mena, zákonodarstvo či možno i spo
ločný parlament, ale že budúcnosť Európy 
je v jej spoločnej kultúre a spoločných 
kultúrnych tradíciách, ktoré vytvárajú pro
stredie pre vzájomné pochopenie a porozu
menie.' 

Po prejave nového čestného doktora 
UK nasledoval slávnostný ceremoniál 
odovzdania Zlatej medaily UK ďalšie
mu vzácnemu hosťovi - Gildasovi L. Mol-
gatovi. 

V ďakovnej reči vzácny hosť vyzdvihol 
hodnoty ľudského mierového spolunažíva
nia a na príklade Kanady dokumentoval, že 
práve uznanie bohatstva a rôznorodosti 
kultúr prispieva k jej dynamike a úspe
chom na medzinárodnej scéne. 
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Diskutujeme o kreditovom systéme... 

Kreditový systém na lekárskych fakultách 
a na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine 

Existujúci stav 

Informácie rešpektujú materiál Rektorátu 
UK v Bratislave 'Návrh kreditového systému 
štúdia na UK" a závery zo zasadnutia Aso
ciácie LF ČR a SR konaného v Olomouci 
dňa 23.10.1998. 

Vzhľadom na špecifickosť štúdia v študij
nom odbore všeobecné lekárstvo, budú 
lekárske fakulty Čiech a Slovenska postu
povať v princípoch zavedenia kreditového 
systému (KS) koordinovane tak, aby tieto 
systémy boli kompatibilné medzi lekársky
mi fakultami v SR a ČR, ale aj so zahranič
nými lekárskymi fakultami a aby rešpekto
vali túto špecifickosť. Univerzitné pregra-
duálne štúdium v študijnom odbore vše
obecné lekárstvo si celosvetovo dlhodobo 
zachováva relatívne stabilnú štruktúru aj 
napriek spôsobom a cestám, akými sa štu
dent dostáva až k štátnym skúškam a zá
veru štúdia. Celosvetovo pregraduálne 
štúdium medicíny pripravuje všeobecne 
vzdelaného absolventa, ktorý je následne 
schopný v postgraduálnom štúdiu získavať 
lekárske špecializácie. Štúdium má relatív
ne výnimočné postavenie medzi ostatnými 
univerzitnými študijnými odbormi najmá 
preto, že: 

1. od 1. ročníka sú vyučované predmety 
s výraznou orientáciou na ich medicínsky 
obsah, 

2. je nevyhnutná náväznosť prevažnej 
väčšiny disciplín (vertikálne/horizontálne 
prepojenie študijných predmetov), 

3. je len malý priestor na "transfer" pred
metov dovnútra/navonok fakulty mimo le
kárskych fakúlt, 

4. od 3. ročníka je vysoký objem klinickej 
praxe - práca s pacientom, 

5. velký objem výučby sa uskutočňuje 
v reálnom zdravotníckom/nemocničnom 
prostredí a čase, 

6. v študijnom odbore ošetrovateľstvo by 
sa v dlhšom časovom horizonte dal kre
ditový systém štúdia aplikovať v širšom 
rozsahu (v súčasnosti to nie je možné kvô
li nižšiemu počtu študentov v tomto štu

dijnom odbore a nižšemu počtu pedagó
gov). 

2 vyššie uvedených dôvodov si študent 
medicíny nemôže zvoliť individuálnu profi-
láciu (špecializáciu), individuálny študijný 
plán počas pregraduálneho štúdia, rovna
ko systém štúdia neumožňuje ukončiť ho 
skôr. 

Pravidlá kreditového systému štúdia 
na UK a jeho aplikácia 

na podmienky JLF UK v Martine 

- fakulta si zachová štruktúru študijných od
borov, 

- fakulta z vyššie uvedených dôvodov ne
zabezpečuje špecializáciu v rámci pre
graduálneho štúdia v študijnom odbore 
všeobecné lekárstvo (rešpektuje flexibili
tu štúdia primeraným počtom voliteľných 
predmetov), v rámci odboru ošetrova
teľstvo je možné v budúcnosti zvážiť pre-
graduálnu špecializáciu (pedagogickú, 
manažérsku). 

- fakulta z vyššie uvedených dôvodov 
v kratšom časovom horizonte neuvažuje 
o zrušení členenia štúdia na ročníky, 

- fakulta zabezpečuje vzájomnú nadväz 
nosť predmetov, 

- fakulta zavedie systém ECTS kreditov, 
t.j. 60 kreditov za šk. rok (360 kreditov 
za 6 rokov štúdia v lekárskom štúdiu 
všeobecného lekárstva a 300 kreditov 
za 5 rokov štúdia v magisterskom štú
diu ošetrovateľstva) počnúc šk. rokom 
2000/2001 od prvého ročníka, 

- fakulta z vyššie uvedených dôvodov 
v kratšom časovom horizonte neuvažu
je výraznejšie upraviť objem priamej vý
učby, 

- fakulta bude vo zvýšenej miere uplatňo
vať priebežnú kontrolu vedomostí počas 
semestra. 

Základné prvky potrebné pre určenie 
hodnoty kreditu budú zahrňovať a zohľad
ňovať všetky formy výučby (prednášky, 
praktická výučba, semináre, príprava diplo
mových prác, skúšky, štúdium literatúry, 
samoštúdium). 

Iniciálne etapy zavedenia KS 
na JLF UK 

Roky 1998-2000 - prípravné práce na pr
vej etape zavedenia kreditového systému 
štúdia na JLF: 

a) východzie aktivity (štúdium dostup 
ných materiálov s uvedenou problemati 
kou. komparácia systémov univerzitného 
pregraduálneho vzdelávania vo všeobec
nej medicíne s aktuálnymi systémami 
v Českej republike a v krajinách Európskej 
únie, predstavenie projektu príprav zavede 
nia kreditového systému štúdia členom 
akademickej obce JLF. koordinácia aktivít 
so zavedením kreditového systému v rámci 
lekárskych fakúlt SR v spolupráci s lekár 
skymi fakultami v ČR). 

b) stanovenie kritérií pre určenie hodnoty 
udelených kreditov pre jednotlivé predme 
ty, ekvivalencia študijných predmetov na 
podmienky systému Európskej únie ECTS, 

c) zapracovanie pravidiel KS do študij
ných a skúšobných poriadkov fakult vráta 
ne schválenia v AS. 

d) schválenie študijných programov vo VR 
fakulty. 

e) tlač a distribúcia študijných programov 
zverejnenie v elektronických médiách 

f) príprava rozvrhu pre šk rok 2000/2001. 
príprava Studijného programu (ročen 
ka) a Študijného sprievodcu (informačný 
balík), 

g) príprava príslušnej dokumentácie súvi
siacej so zavedením KS, 

h) september 2000 - zavedenie 1 etapy 
kreditového systému štúdia pre študentov 
1. ročníka, pokračovanie prác na príprave 
dalších etáp zavedenia KS vo vyšších roč
níkoch štúdia. 

Kreditový systém štúdia na JLF UK v Mar
tine uvažujeme realizovať vnútri fakulty 
s akceptovaním princípov KS v rámci UK 
a rešpektovaním príslušnosti k študijnému 
odboru v Slovenskej republike a v medzi
národnom aspekte. 

doc. MUDr. Dušan Meško, CSc. 
(Prameň: Omphalus Martinensis. časopis 

martinských medikov, marec 1999) 

Majstrovstvá UK učiteľov a zamestnancov v tenise na rok 1999 
o cenu rektora UK a dekana FTVŠ 

Tenisové majstrovstvá usporiada FTVŠ UK - katedra hier turnajovým spôsobom v dňoch 
11. -12. 6. 1999 a 18. - 19. 6. 1999. V piatok sa bude hrať v čase od 14,00 do 19.00 hod., v sobotu 
od 9.00 do 19.00 hod. na tenisových dvorcoch v areáli FTVŠ UK. 

Štartovať môžu muži a ženy vo vekových kategóriách: 
do 30 rokov, 31 - 40 r., 41 - 50 r., 51 - 60 r,, 61 r. a starší. 

Písomné prihlášky (individuálne alebo kolektívne) treba zaslať do 3, 5. 1999 na FTVŠ UK, 
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava, označenie - Tenis"  (titul, meno,priezvisko, fakul
ta, rok narodenia). Hrať sa bude na jeden víťazný set do 9, za stavu 8:8 sa hrá tie break. 

Žrebovanie bude vyvesené 2 hodiny pred začiatkom turnaja na dvorcocn a v športovej hale FTVŠ, 
kde sú aj šatne, 

Doc. PhDr. Jaromír Šlmonek, CSc., 
za prípravný výbor 
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Prvé správy o UNESCO katedre prekladateľstva 
Na Univerzite Komenského vznikla 1. júla minulého roku UNESCO katedra prekladateľ

stva - UNESCO Chair in Translation Studies (UCTS). Rozhovorom s jej vedúcim PhDr. Brani-
slavom Hochelom, CSc., predstavujeme toto nové pracovisko akademickej obci. 

• UCTS je prvé svojho druhu vo východ
nej Európe. Ako sa vám podarilo založiť 
ho práve na Slovensku a práve na UK? 

- Prvé vo východnej a tuším druhé v Eu
rópe vôbec, čo je, mimochodom, istý pa
radox, pretože prekladateľstvo a teória 
prekladu v ostatných desaťročiach výz
namne hýbu svetom. UCTS vznikalo nie-
kolko rokov. Na počiatku bola požiadavka 
Slovenskej republiky na príslušnom fóre 
UNESCO, ktorú nastolili a presadzovali Du
šan Slobodník, vtedy predseda zahranič
ného výboru NR SR, a Miroslav Bažány, 
vtedy predseda Slovenskej komisie pre 
UNESCO. Nasledovali 'intervencie' našej 
diplomacie - vtedajšieho ministra zahranič
ných vecí Pavla Hamžíka a veľvyslanca SR 
v Paríži Dušana Valúcha - a prvé konkreti
zácie projektu, na ktorých pracovali Alojz 
Keníž, Igor Navrátil, Ján Vilikovský, Mária 
Kusá a asi aj ďalší. 

•Takže v y  ste si sadli až k prestretému 
stolu... 

- Nie celkom, ba vôbec nie. Kedže na Fi
lozofickej fakulte UK, ak rátame aj krátku 
fázu Univerzity 17. novembra, sa završuje 
tretie desaťročie špecializovaného štúdia 
odboru prekladateľstvo-tlmočníctvo (ОРТ), 
väčšinou sa celkom prirodzene predpokla
dalo, že tam sa bude projekt realizovať. 
Ako jeden z iniciátorov a tvorcov - a nevi
dím dôvod zamlčať, že hlavný - novej 
koncepcie štúdia ОРТ a takrečeno nekoru
novaný koordinátor a garant tohoto štúdia 
som bol o projekte priebežne informovaný. 
Veľmi nepresne, čo sa ukázalo v marci či 
apríli 1998, keď ma dekan filozofickej fakul
ty vyzval či prizval do roboty. Vtedy bola do 
projektu zapojená už aj Pedagogická fakul
ta UK. Predstavy a názory zainteresova
ných, t.j. fakúlt a expertov UNESCO, sa 
všakovako rôznili, ale niekolko hektických 
týždňov rokovaní a roboty vyústilo do také
ho výsledku, ktorý umožnil v júni 1998 
podpísať zmluvu medzi UNESCO a UK 
a následne pracovisko založiť. 

• Akú má štruktúru? Komu slúži? 
- UCTS je celouniverzitným pracoviskom 

so sídlom na Filozofickej faklute UK. Sú
časne je spoločným projektom dvoch 
fakúlt: filozofickej, pre ktorú je mojím zá
stupcom Anton Eliáš, a pedagodickej, pre 
ktorú to je Anna Butašová. Má tiež "radu 
starších' na čele s Jozefom Mlacekom, kto
rý je aj predsedom celoslovenskej komisie 
pre doktorandské štúdium vo vednom 
odbore translatológia. V popredí nášho zá
ujmu je preklad neumeleckých (odborných 
a pragmatických) textov, tlmočenie, didak
tika prekladu a terminológia, čo všetko 
eo ipso implikuje aj integrálnu vedu o pre
klade. Prioritnými sú najdôležitejšie jazyky 
Európskej únie (angličtina, nemčina, fran
cúzština) a višegrádskej skupiny (poľština, 
maďarčina, čeština), čo však neznamená, 
že iné filológie sú z nášho obzoru vylúče
né. Cieľovými skupinami sú najmä pregra-
duálni študenti prekladateľstva-tlmočníctva. 

doktorandi translatológie a poslucháči mo
derných filológií vôbec. 

• Čo konkrétne ste už urobili? 
- Na pedagogickej fakulte sa zvelaďuje 

pracovisko počítačovej lingvistiky, na filo
zofickej budujeme modernú prekladateľskú 
učebňu. 

•Takže pre ostatné fakulty nič? 
- Zatiaľ pomerne málo: v budúcom škol

skom roku ponúkame celouniverzitnú 
prednášku Kapitoly o preklade a preklada
ní, na ktorej participujú učitelia z filozofic
kej, pedagogickej a matematicko-fyzikálnej 
fakulty. 

• V  novembri tohto roku organizujete 
medzinárodnú vedeckú konferenciu Pre
klad a vzdelávanie prekladateľov pre me-
niaci(e) sa trh(y). Komu je určená? Čo 
od nej očakávate? 

- Komu je určená? Ako každá otvorená 
konferencia: každému záujemcovi, ktorý si 
nájde groše na konferenčný poplatok. Tak 
sme ju 'inzerovali', tak aj bude. Pravda, 
z nateraz prihlásených vyše 100 účastníkov 
zo 4 kontinentov nám trochu behajú po 
chrbtoch zimomriavky... Ale zrejme sme 
správne udreli klinec po hlavičke. Idea ta
kejto konferencie vznikla vlastne v januári 
1994 na konferencii v Las Palmas. Vo veľ
kej konferenčnej sále som s Gideonom 
Tourym z Tel Avivu, svetovou jednotkou 
v teórii prekladu, ktorý spolu s Monou Ba
ker z Manchestru a Piotrom Fastom z Ka-
towíc prijali 'posty' vo vedeckej rade našej 
konferencie, počúvali obligatórne panelové 
vzdychy a objavovania amerík o vzdelávaní 
prekladateľov a tlmočníkov. Konferenčné 
príspevky sa tárali po vychodených, bez
pečných chodníkoch, a my sme si pri tých 
evergreenoch vzdychli: Mať raz možnosť 
porozprávať sa o aplikovaných translation 
studies vecne! Toto je tá príležitosť. Verím, 
že nás nesklame. 

• Plánujete aj inú medzinárodnú spo
luprácu? 

- Máme ju vlastne v "náplni práce'. Naše 
UCTS je podľa projektu prvým punktom 
středo- a východoeurópskej siete takýchto 
katedier a má vyústiť do medzinárodného 
virtuálneho inštitútu prekladateľstva. Podľa 
všetkého ďalšie UCTS vznikne v Poľsku 
Podarilo sa nám iniciovať spoločný projekt 
Sliezskej univerzity v Katowiciach a Jagie-
loňskej univerzity v Krakowe. Ak využijú na
še skúsenosti, o taký rok by sme mohli mať 
kompatibilného partnera A samozrejme, 
na čiastkových otázkach spolupracujeme 
s európskymi, americkými i ázijskými tran-
slatologickými pracoviskami. 

•Váš projekt je dvojročný, financovaný 
UNESCO. Čo potom? 

- Grant od UNESCO, to sú len iniciačné 
financie. Isté prostriedky už teraz "investu
je" univerzita a obe fakluty. Máme predsta
vy, ako zaistiť ďalšiu existenciu. Pretože 
UNESCO katedra prekladateľstva by na 
Univerzite Komenského mala fungovať mi
nimálne dovtedy, kým bude fungovať Uni
verzita Komenského. 

• Ako sa s vami môžu záujemcovia 
o informácie alebo o spoluprácu spojiť? 

- Jednoducho: ucts@rec.uniba.sk. 
(beh) 

UNESCO katedra prekladatelštva Univerzity Komenského v Bratislave 

na počest' 80. výročia založenia Univerzity Komenského 

pod patronátom rektora Univerzity Komenskeho prof. Ing. Ferdinanda Devinskeho. DrSc.. 

organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu 

PREKLAD A VZDELÁVANIE PREKLADATEĽOV PRE MENIACI(E) SA TRH(Y]  
Vedecká rada konferenete: 

MONA BAKER (Manchester), PIOTR FAST (Katowice), GIDEON TOURY (Tel Aviv), 
BRAŇO HOCHEL (Bratislava) 

Organizačný výbor konferencie: 
Marianna Beňatinská, Anna Butašová, Anton Eliáš, Božena Ondrovičová. 

Silvia Saianská, Jitka Smičeková, Juraj Šebesta 

Termín: 25. - 27.novembra 1999 

Miesto Bratislava (Budmence) 

Konferenčné jazyky, angličtina, francúzština, nemäna. slovenčina, čeština 

Bližšie informácie poskytne UNESCO katedra prekladateľstva. Univerz ta Komenském. 
Šafárikovo nám 6, 818 06 Bratislava, fax:421/7/63 828 615. e-mail ucts@iec uniba sk 
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z 80-R0ČNEJ HISTÓRIE UNIVERZITY KOMENSKÉHO 

Začiatky Filozof 

Okrem lekárskej fakulty neboli v roku 
1919 vhodné podmienky na začiatok pôso
benia ďalších fakúlt Univerzity Komenské
ho. Až v šk. roku 1921/1922 otvorili svoje 
brány študentom filozofická a právnická 
fakulta, štvrtá - prírodovedecká fakulta -
vznikla až koncom druhého decénia exis
tencie UK. Už pri zriadení UK v roku 1919 
sa vyskytli názory, že pre rozvoj slovenské
ho školstva a slovenskej kultúry, ale 
i vzhľadom na naliehavosť výchovy učiteľ
ov stredných škôl a vôbec učiteľov, ktorí 
by boli schopní vyučovať v slovenskom, 
či českom jazyku, by bolo užitočné za
čať čo najskôr výučbu na filozofickej fa
kulte. 

Dňa 14. septembra 1921 boli dekrétmi 
prezidenta republiky T. G. Masaryka me
novaní prví riadni profesori Filozofickej 
fakulty UK: Dr. Jozef Hanuš - profesor 
pre dejiny českej kultúry, Dr. Jozef Škul-
téty - profesor rečí a literatúry sloven
skej, Dr. Ján Kvačala - profesor cirkev
ných dejín, Dr. Dobroslav Orel - profesor 
hudobnej vedy, Dr. Milan Hodža - pro
fesor novovekých slovanských dejín, 
Dr. Albert Pražák - profesor novšej čes
kej a slovenskej literatúry, Dr. Karel Cho-
tek - profesor všeobecného národopisu, 
Dr. Ján Haidler - profesor všeobecných 
novovekých dejín, Dr. Miloš Weingart -
profesor slovanskej filológie. 

okej fakulty UK 

Z vymenovaných sa Dr. Ján Kvačala zrie
kol profesúry pre cirkevné dejiny a Dr. Mi
lan Hodža sa funkcie profesora neujal. Pr
vý profesorský zbor Filozofickej fakulty UK 
bol teda sedemčlenný, z toho boli dvaja 
profesori slovenskej národnosti. 

Za prvého dekana Filozofickej fakulty 
UK bol navrhovaný prof. Dr. Jozef Škul-
téty, ako najstarší člen zboru a už v tom 
čase významná osobnosť slovenského 
vedeckého a kultúrenho života. Menova
ný sa vzhľadom na svoj vek i pôsobenie 
vo funkcii správcu Matice slovenskej tej
to pocty vzdal. Za prvého dekana bol 
zvolený prof. Dr. Jozef Hanuš, prof. 
Dr. Jozef Škultéty prijal funkciu prodeka
na, pričom za jeho zástupcu v akademic
kom senáte bol zvolený prof. Dr. Milan 
Hodža. Na Filozofickej fakulte UK zača
la výučba v zimnom semestri šk. roka 
1921/1922. 

Prvé roky života filozofickej fakulty boli 
vyplnené usilovnou prácou, zameranou 
predovšetkým na vybudovanie strediska 
výchovy pre slovenské stredné školstvo, 
ktoré zaznamenávalo v tom čase rýchly 
vzostup. Základom organizačnej Struktu
ry Filozofickej fakulty UK boli semináre, 
členené do oddelení a zoskupené do jed 
notlivých odborov. V prvom toku pôsobe
nia fakulty existovali tieto odbory, slovan
ská filológia, história, národopis, hudobná 
veda, 

V roku 1938 existovalo na FIF UK už 
24 seminárov, resp. proseminárov. Počet 
poslucháčov Filozofickej fakulty UK sa 
v priebehu rokov 1922-1938 zvyšoval, aj 
keď vzostupná tendencia v prvom decéniu 
nebola zvlášť výrazná a potreba odborní
kov z tejto fakulty bola vyššia ako bol 
počet študentov a jej absolventov. Na fi
lozofickej fakulte študovali predovšetkým 
ženy. Študenti pochádzali väčšinou z ro
dín živnostníckych, maloobchodníckych, 
roľníckych, úradníckych, učiteľských a ro
botníckych, teda z prostredia neoplýva 
júceho materiálnym blahobytom, čo vcelku 
zodpovedalo sociálnej skladbe slovenské
ho obyvateľstva. 

Roku 1922 bola založená ako nepolitický 
spolok študentská organizácia posluchá
čov FIF UK - Spolok Ľudovíta štúra Spo
lok vyvíjal veľmi záslužnú a bohatú činnost 
organizovaním rôznych podujatí, diskus 
ných a literárnych večierkov, prednášok za 
účastí významných kultúrnych i politických 
osobností Slovenska 

Priestorové zabezpečenie filozofickei 
fakulty bolo najhoršie v prvých rokoch, naj 
má po prechode do dievčenského gymná 
zia na Dunajskej ulici O krízovom stave 
v umiestnení fakulty svedčí okolnosť, že 
priestory pre ústavy a semináre boli aj v suk 
romných domoch na viacerých miestach 
v meste Situácia sa zlepšila až od šk roka 
1935/1936. keď sa filozofická fakulta spolu 
s právnickou prestehovala do novei mo 
dernej budovy na Šafárikovom námestí ur 
čenei pôvodne pre ptodmovu buizu 

Vznik Právnickej fakulty UK 

Pri založení a začiatku výučby na 
Právnickej fakulte UK na začiatku školské
ho roka 1921/22 komplikoval situáciu nie
len nedostatok učiteľských síl, absencia 
vhodných priestorov, ale i právne predpisy, 
keďže poslucháči právnickej fakulty roz
pustenej Alžbetínskej univerzity študovali 
pochopiteľne v zmysle uhorského študijné
ho poriadku a Univerzita Komenského 
začínala svoje pôsobenie vychádzajúc 
z rakúskych študijných predpisov. 

Na návrh pražského profesorského kolé
gia menovali v júni 1921 prvých troch riad
nych a dvoch mimoriadnych profesorov 
z radov súkromných docentov habilitova
ných na Právnickej fakulte Karlovej univer
zity. Vyučovanie na Právnickej fakulte 
Univerzity Komenského sa začalo sláv
nostným zhromaždením 24. októbra 
1921 v prítomnosti rektora UK, profesora 
občianskeho práva PRAF UK JUDr. Au
gustína Ratha, dekana PRAF UK a profe
sora správneho práva JUDr. Karia Laš-
tovku. Úvodnú prednášku o problemati
ke rímskeho práva predniesol mimoriad
ny profesor rímskeho práva JUDr. Ján 
Vážny. 

Organizačná štruktúra Právnickej fakulty 
UK mala v porovnaní s inými fakultami svo
je špecifiká. K riadnym a mimoriadnym 

systemizovaným profesorským miestam sa 
viazali semináre a ústavy ako inštitúcie slú
žiace k prehĺbeniu vedomostí posluchá
čov, k stimulovaniu ich samotnej vedeckej 
práce a k príprave pre prax. 

Na právnickej fakulte sa zriadili dva 
semináre, a to seminár vied právnych 
a seminár vied štátnych. Každý mal odde
lenia. ktoré sa postupne vytvárali podľa 
stavu učiteľských síl. 

V roku 1927 začal svoju činnosť Krimino-
logický ústav, ktorý mal za úlohu bádať 
v odbore kriminálnej biológie, psychológie, 

Bývalá budova právnické/ fakulty na Kapitulskej ulici 
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štatistiky apod., zoznamovať poslucháčov 
s bojom proti zločinnosti, študovať zariade
nia trestníc a polepšovni, ich vývoj a zdo
konalenie. V tom istom roku začal pôsobiť 
aj Ústav slovanských práv ako špeciali
zované právne historické vedecké praco
visko. 

V profesoroskom zbore právnickej fakulty 
bol mimoriadne nízky počet slovenských 
učiteľov. Do šk. roka 1935/1936 v ňom pô
sobil iba jeden profesor - JUDr. Augustín 
Rath. Neskôr sa habilitovali a stali profe
sormi: JUDr. Vladimír Fajnor a JUDr. Imrich 
Karvaš. 

Na Právnickej fakulte UK sa v rokoch 
1922-1938 zapísal najväčší počet študen
tov. V školskom roku 1922/1924 - 705 po
slucháčov, v šk. roku 1928/1929 - 950, 
v šk. roku 1933/1934 - 1162 a konečne v 

šk. roku 1937/1938 - 981 poslucháčov. Štú
dium práv bolo náročné, čo sa prejavovalo 
vo velkom úbytku študentov v priebehu 
štúdia. Štatistiky uvádzajú, že v celej 
Československej republike absolvovalo 
v prvých dvoch decéniách jej existencie 
právnické štúdium asi 2/3 poslucháčov za
písaných v prvých ročníkoch a úplné práv
ne vzdelanie dosiahlo len 9 % z celkového 
počtu zapísaných študentov. 

V roku 1922 bola v Bratislave založená 
stavovská organizácia poslucháčov práv -
Právnik. Spolok mal podporovať úsilie člo
veka získať vzdelanie v oblasti štátnych 
a správnych vied, pestovať ich vzájomné 
styky a podporovať záujmy právnikov 
vôbec. 

2 prvých troch fakúlt bola priestorovo 
najlepšie vybavená právnická fakulta, i keď 

prudký nárast študentov čoskoro spôsobil 
aj tu vážny deficit. Spočiatku sa Právnická 
fakulta UK delila s priestormi na Kapitulskej 
ul. č. 1 s Filozofickou fakultou UK. Umiest
nenie to bolo provizórne, lebo tu boli iba tri 
malé posluchárne pre 180 poslucháčov. 
Právnická fakulta vtedy mala 800 a filozo
fická 600 poslucháčov a posluchárne vyu
žívali obe fakulty. Profesori sedeli v štyroch 
miestnostiach, kde sa konali aj príslušné 
semináre. Situácia sa zlepšila, ketf sa v r. 
1926 filozofická fakulta presťahovala do 
adaptovanej budovy na Dunajskej ulici 
(teraz Gymnázium a základná škola s vyu
čovacím jazykom maďarským). Neskôr 
(1935) sa obe fakulty presťahovali do novej 
budovy na Šafárikovom námestí. 

PhDr. Fridrich Lorand 
Archív Právnickej fakulty UK a Archív UK 

Prvé rektorské a dekanské insígnie 

V januári roku 1922 bola na UK menovaná špeciálna komisia, 
do kompetencie ktorej patrilo posudzovanie návrhov prvých uni
verzitných insígnií a slávnostného odevu akademických funkcio
nárov. Návrhy na insígnie - retaze rektora a dekanov vypracoval 
Otakar Španiel. Rektorská reťaz bola trojprúdová, z pozláteného 
striebra. Dekanské retaze boli dvojprúdové, vyhotovené z pozlá
tenej mosadze. Ich súčasťou boli medaily, ktorých vyhotovenie 
bolo zhodné s námetom bronzovej pamätnej medaily. Priemer 
rektorskej a dekanských medailí bol 58 mm. Komisia posúdila 
a schválila návrhy na žezlo rektora, dekanské žezlá a na palicu 
univerzitného vrátnika Žezlá podľa návrhu prof. Vydru zhotovila 
firma Františka Javůrka a Josefa Vrabca v Prahe. Výtvarné stvár
nenie žeziel je ukážkou doznievajúceho štýlu historizmu. 2ezlá 
mali rovnaký tvar, vyhotovené boli zo striebra a sčasti pozlátené. 
Osobitné svojím vyhotovením je rektorské žezlo. V hornej časti 
žezla je guľovito rozšírená hlavica. Od jej zúženej spodnej časti 
vybiehajú vzájomne sa prepletajúce oblúky vytvárajúce bizarnú 
oblúkovú čipku. Po obvode je umiestnených šesť šesťuholníko

vých plošiek so vsadeným červeným syntetickým kameňom (do 
nich v neskorších rokoch dodatočne vkladali fakultné emblémy). 
Na vrchole hlavice žezla v kruhovom, lunetovo prelamovanom rá
me je malý štátny znak. Rukoväť žezla sa skladá z troch častí, kto
ré sú zdobené plastickým dekorom a syntetickým kameňom. 
Žezlo má dĺžku 120 cm. 

Žezlá dekanov svojím tvarom pripomínajú šesťhranný pokál, sú 
pozlátené a postriebrené. Hlavica má kruhovitý lunovito prelamo-
vaný rám s dvoma ružicami, v strede je umiestnený symbol fakul
ty. Symboly sú nasledujúce: lekárska fakulta - Aeskulapov had. 
ktorý sa vinie okolo palice; právnická fakulta - skrížené sekerky 
vo zväzkoch prútov; filozofická fakulta - sediaca sova Žezlá majú 
rovnakú dĺžku 110 cm a sú zdobené syntetickými kameňmi a kve
tinovým plastickým dekorom. Palica univerzitného vrátnika má 
dĺžku 160 cm. Drevená rukoväť je zdobená vyrezávaným orna
mentom Hlavica z mosadzného plechu pripomína činely, zdobe
né hlbokým ryhováním. V mieste spojov je zdobená kvetinovými 
nitmi. Na rozdiel od žeziel si ako jediná zachovala svôj pôvodný 
vzhľad. 

Žezlá sa v pôvodnej podobe nezachovali. O ich vzhľade 
však vypovedá bohatá fotodokumentácia v univerzitnom ar
chíve. 

Žezlo oekana 
Filozofickej fakulty UK 

Žezlo dekana 
Právnickej fakulty UK 

Žezlo dekana 
Lekárskej fakulty UK 

Prvé žezlo 
rektora UK 
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Univerzita Komenského na BeSt'99 

BeSt'99 je medzinárodný veľtrh informácií 
o pomaturitnonm vzdelávaní, ktorý sa na jar kaž
dý rok koná pravidelene v o  Viedni. Pod strechou 
viedenskej Stadthalle sa na jeho už  14. ročníku 
stretlo v dňoch 10.-14.  marca 1999 vyše 160 vy
sokých škôl, fakúlt a vzdelávacích inštitúcii pre
važne z Rakúska ako usporiadateľskej krajiny, 
no i z ostatných krajín Európy, Ameriky ba aj 
Austrálie. Jediným reprezentantom slovenských 
vysokých škôl bola Univerzita Komenského, 
účasť ktorej zabezpečil Rektorát UK a ÚJOP UK. 
Česká republika bola zastúpená Masarykovou 
univerzitou v Brne a Univerzitou Palackého so 
sídlom v Olomouci. 

Cieľom našej expozície bolo predstaviť najmä 
rakúskej mladej verejnosti Univerzitu Komenské
ho a poskytnúť čo najobsiahlejšie aktuálne infor
mácie o možnostiach štúdia na jej 12 fakultách 
a na ÚJOP UK. 

Stánok U K  sme aj  tohto roku vybavili dostatoč
ným množstvom propagačného materiálu, k dis
pozícii boli aj aktuálne informačné letáky v ang
lickom a nemeckom jazyku. Osobitnými infor
mačnými materiálmi aktívne prispeli právnická, 
lekárska a prírodovedecká fakulta UK. ÚJOP UK 
prezentoval možnosti štúdia slovenčiny včítane 
propagácie letných kurzov slovenského jazyka, 
predstavil svoje učebnice, slovníky aj videokaze
ty. Značná časť návštevníkov, ktorí sa pristavili 
pri našom stánku, boli slovenskí študenti, absol
venti rakúskych stredných škôl. ktorí mali záu
jem pokračovať v štúdiu na Univerzite Komen
ského v Bratislave Ďalších zaujímali podmienky 
štúdia manažmentu, umenia, etologie, no aj 
osobitne ľudských práv žien. Medznnými sme 
zaznamenali aj dotaz. 6 existuje pre študentov 

slovakistiky na viedenskej univerzite možnost zú
častniť sa prednášok v Bratislave 

Opätovne sme sa presvedčili. Že účasť Univer
zity Komenského na medzinárodnom veľtrhu 
o vysokých školách je plne opodstatnená Nie
len preto. Že prenikáme ako vyspelá a moderná 
vzdelávacia inštitúcia do povedomia medziná
rodnej verejnosti, ale súčasne tu reprezentujeme 
celé slovenské vysoké školstvo V tejto súvislosti 
treba konštatovat. ako potvrdzujú naše viacroč
né skúsenosti, že na veľtrhu citeľne chyba kom
plexná informácia o možnostiach štúdia na všet
kých vysokých školách v SR. ako aj informácia 
o rôznych typoch a druhoch kurzov slovenského 

jazyka v racmi celej SR Vzniaaom na záujem 
návštevníkov o štúdium slovenčiny bude budu 
q rok súčastou našej expozície aj propagácia 
SASu 

Stánok UK navštívila delegácia vedenia UK -
výstavu s< prišli poznet rektor UK prof Devínsky 
prorektori UK prof Mlynarčík a doc Súra a kves 
torka UK Ing Z Dobríková 

Prezentáciu UK na viedenskom veflrhu pnpra 
vilo Oddelenie vztahov s verejnostou RUK v spo 
I u práci s UJOP UK. Pedagogickým odde*er»m 
a Oddelením medzinárodných vztahov RUK 

RNDt Viera Hocvatovttova 
Oddelenie vztahov t verejnostou RUK 

Medzinárodná literárnovedná konferencia o Jánovi Smrekoví 
Katedra s lovenskej  literatúry a literárnej 

vedy Fi lozofickej  fakulty U K  zorganizovala 
v dňoch 23. a 24. februára 1999 v spolupráci 
s Asociáciou organizáci i  spisovateľov Sloven
ska a Ústavom slovenskej  literatúry S A V  
v Domove s lovenských spisovateľov v Bud-
mericiach medzinárodnú vedeckú konferen
c iu  pri príležitosti  100. výročia narodenia v ý 
znamné h o  s lovenského spisovateľa J. Smre
ka (1898-1982). 

Predmetom rokovania štyroch desiatok literár
nych vedcov, estetikov, prekladateľov a lingvis
tov bola literárna, prekladateľská a vydavateľská 
činnosť J. Smreka, výraznej osobnosti medzivoj
novej a povojnovej slovenskej kultúry. Východis
kové referáty boli orientované na Smrekove 
občianske a ľudské postoje (J. Bžoch: Ján Smrek 
- človek a občan), jeho filozofické a estetické ná
zory (J. Lomenčík: Vplyv filozofie života na mla
dého Smreka, O. Bakoš: Dvojaký prameň -
u Schillera a Bergsona, J. Tatár: Sémantický 
zlom v debute J. Smreka, M Babiak: K proble
matike Smrekovej metafory, R. Kiss-Szemán: J. 
Smrek ako kanonizačný problém v slovenskej li
teratúre) a aktivitu v oblasti kodifikácie spisovnej 
slovenčiny v medzivojnovom období (P. Žigo: 
Postoj J. Smreka ku kodifikácii spisovnej sloven
činy v medzivojnovom období). 

Osobitný okruh problémov tvorili referáty ana
lyzujúce Smrekovú umeleckú tvorbu v kontexte 
medzivojnovej a povojnovej slovenskej literatúry 
(V. Mikula: Smreková poézia proti noci, A. Bok-
níková: Téma básnika u J. Smreka, Z Kákošo-
vá: Biblické motívy v poézii J. Smreka. V Petrík: 
Mesto a dedina u J. Smreka, Z Stanislavová: 
Iniciatíva J. Smreka v poézii pre deti, F Koli: 
Poznámky k interpretácii Smrekovej poézie, M 
Matiaška: J. Smrek a hodonizmus) 

Samostatný blok referátov bol venovaný Smre
kovej publicistickej činnosti a jej prepojeniu 
s umeleckou tvorbou a jej estetickými hodnota
mi (B. Hochel: Elán, 1, 1930-1931, etc., Š. Drug: 
Ján Smrek - publicista (po 2. sv. vojne), A. Val-
cerová-Bacigálová: Česko-slovenské literárne 
vzťahy v Smrekovom Eláne, M. Beviaqua, S. Ko-
vaľová, A. Pawlaková: J. Smrek a jeho pôsobe
nie v nakladateľstve L. Mazáča). Osobitný blok 
referátov vyplnila problematika Smrekovej 
rozsiahlej prekladateľskej činnosti a vzťahov 
s inonárodnými literatúrami (A. Eliáš: Smrekove 
preklady z lyriky A. S. Puškina 1, M. Kusá: Smre
kove preklady z lyriky A. S. Puškina 2., M. Har-
páň: Ján Smrek a Paľo Bohuš), resp. aj preklady 
Smrekovej tvorby do iných jazykov (ohlásený re
ferát L. Spyrky Poľské preklady poézie J. Smre
ka). Kultúrnohistorický rámec podujatia doplnil 
referát L Peterajovej Výtvarné umenie v časo
pise Elán a účasť a spomienky Ivana Čiete-
ka-Smreka, syna J. Smreka. 

Pozitívnym znakom veeckej konferencie o ži
vote a diele J. Smreka bol široký záber proble
matiky, precíznosť riešenia jednotlivých tematic
kých okruhov, medzinárodný charakter (Česká 
republika, Poľsko, Juhoslávia, Madarsko) a sku
točnosť, že ťažisko prezentácie syntetizujúcich 
poznatkov o J. Smrekoví pripravili poprední 
literárni vedci, translatológovia, estetici a jazyko
vedci z Filozofickej fakulty UK. Vedecká konfe
rencia sa vyznačovala vysokou odbornou úrov
ňou a dokonalou organizáciou. Uznanie za vzor
nú prezentáciu univerzitnej vedeckej komunity 
v slovenských aj medzinárodných dimenziách 
patrí odbornému garantovi konferencie a vedú
cemu Katedry slovenskej literatúry a literárnej 
vedy FIF UK prof. PhDr. V. Mikulovi, CSc , a or
ganizačnému tajomníkovi podujatia Mgr. P. Da-
rovcovi. (Žg) 

Nedajte sa dvakrat pozyvat, 
jednoducho prídte.... 

> Kam? 

Na pôdu Prírodovedeckej fakulty UK v Bra
tislave 

> K e d y ?  

26. - 27 mája 1999 
> Prečo? 

Katedra fyziológie rastlín Prírodovedeckej 
fakulty UK v spolupráci so Spoločnosťou pre 
experimentálnu biológiu rastlín A V  Č R  a Bo
tanickým ústavom S A V  usporiada 

Medzinárodné fyziologické sympózium 
PhD. študentov a mladých vedeckých 

pracovníkov 
Sympózium sa uskutoční pri príležitosti 

80. výročia založenia Univerzity Komenské 
h o  a zúčastnia sa h o  nladí fyziológovia rast
lín nielen zo  Slovenska, ale aj  z Českej 
republiky, Maďarska. Poľska. Nemecka 
a Rakúska. V čestnom predsedníctve sym
pózia potvrdil svoju účast rektor Univerzity 
Komenského Dr.h.c. prof. Ing, Ferdinand 
Devínsky, DrSc. 

>Aký bude program? 

NebO|te sa, bohatý! 
Prednášky, postery, spoločenské poduia-

tia Všetko z problematiky fyzilógie rastlín. 

V C h c e t e  vedlet viac? 

Napíšte na adresu 
kafyra@yBhoo.com, 
odpoveď vám príde hneď 

IIHIWÍUVSIS 

ADEMlC 
NATION 
>RE!GN 
ENTS 
ISLAVA 

t M U K M H *  
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O STATUSE VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITEĽA ALEBO O DOBROM SLUHOVI 

1

" ™ " ™ " " ' " ш т т ш ~  Či má byť vysokoškolský peda-

Tn ľa míii nô7/tŕ v i a c  P e d a 0 Ó g  alebo vedec, je 
/ U Jc iilUJ lid/Uľ p r e  nemalo vysokoškolských uči

teľov stále spornou otázkou aj na
priek tomu, že jeho status vyme

dzuje samotný zákon o vysokých školách. Zákon zakotvuje, že 
vysokoškolský učiteľ je vedecko-pedagogický pracovník vysokej 
školy, z čoho vyplýva nielen rovnocennosť, ale súčasne určitá pri
orita pojmu vedecký pracovník. V o  vyššie uvedenom zákonnom 
kontexte to možno interpretovať tak, že vedecká činnosť učiteľa 
vysokej školy je základnou podmienkou riadneho výkonu jeho 
pedagogickej činnosti. Tým sa vysokoškolský učiteľ odlišuje od 
učiteľov stredných či základných škôl. Pri zákonnej formulácii sta
tusu učiteľa vysokej školy uvedením vedeckej práce na prvom 
mieste pred pedagogickou prácou chcel zákonodarca nepochyb-
ne vyjadriť, že vedecká práca učiteľa vysokej školy je nevyhnut
nou podmienkou výkonu pedagogickej práce a že bez výkonu 
vedeckej práce nie je dobre možná ani riadna pedagogická prá
ca, aká sa obsahom i kvalitou žiada od pracovníkov najvyšších 
vedecko-pedagogických ustanovizní. 

Priorita vedeckej práce učiteľa vysokej školy podmieňujúca kva
litu pedagogickej práce vyplýva aj zo zákonného vymedzenia sta
tusu vysokých škôl ako vedecko-pedagogických ustanovizní naj
vyššej úrovne. Aby vysoké školy boli spôsobilé pripraviť našu 
mladú generáciu s najvyšším stupňom vzdelania do života, musia 
byť schopné sprostredkovať jej aj  komplexné, najnovšie poznatky 
svetovej vedy, ku ktorým sa v príslušných vedných odboroch do
pracovala. 

Ak by mal byť vysokoškolský učiteľ skutočným vedecko-peda-
gogickým pracovníkom, musí okrem svojej pedagogickej činnosti 
podstatnú časť svojho intelektuálneho potenciálu venovať vede. 

Má však k tomu v súčasnosti dostatočné predpoklady? Dlhodo
bá poddimenzovanosť investícií do rezortu školstva spôsobila, že 
napríklad vysokoškolský profesor v SR nemôže zo svojho platu 
uživiť vlastnú rodinu. Z hľadiska svojho platového ohodnotenia 
vyplývajúceho zo zákona je podstatne horšie odmeňovaný ako 
zamestnanec so stredoškolským vzdelaním v podnikateľskej ob
lasti. Tým viac to platí o talentovaných mladých vysokoškolských 
pedagógoch, ktorých odmeňovanie za prácu v súčasnosti možno 
vari prirovnať k odmeňovaniu absolventov učilíšť. Vysokoškolský 
učiteľ, ak si chce zarobiť na svoje živobytie a sám nepodniká, čas
tokrát je nútený ponúkať svoje služby aj iným pracoviskám. Je 
rád, ak ho sami oslovia, pretože záujem iných pracovísk svedčí 
veľa ráz aj o jeho vedecko-pedagogických a iných osobnostných 
kvalitách. Ak popri tom má výborné, resp. dobré výsledky vo ve
deckej činnosti, to len preto, že táto je preňho absolútnou priori
tou alebo vášňou. Na osobný život mu potom zostáva podstatne 
menej času ako iným pracovným kategóriám. Sú to - ako sa im 
už neraz z viacerých miest ušlo pomenovanie - "lietajúci profeso
ri". V o  vyššie uvedenom kontexte by sa však skôr bolo treba spý
tať, prečo uvedená kategória vysokoškolských pedagógov vznik
la. Prečo takíto profesori musia "lietať z jedného pracoviska na 
druhé? Preto, že je ich vášňou žiť dlhodobo v časovom strese 
nezriedkakedy smerujúcom k ohrozeniu ich vlastného zdravia 
i života? 

Riešenie tohoto závažného problému nespočíva v administratív
nom zákaze vedľajších najmä a predovšetkým pedagogických 
pracovných aktivít vysokoškolských učiteľov či ich rozsahu, voči 
výkonu ktorých je našťastie súčasná zákonná úprava veľmi zho
vievavá a treba ju rešpektovať. Problém sociálno-právneho posta
venia vysokoškolského učiteľa je oveľa zložitejší, prekračuje rá
mec vysokej školy a jeho riešenie nemožno v súčasnej ekono
mickej situácii nášho štátu očakávať v krátkom čase. 

Na druhej strane aj pri akokoľvek zložitej situácii v rezorte škol
stva je nevyhnutné plniť všeobecne uznávané štandardy vedec
kej práce. Ani súčasná zložitá ekonomická situácia by napríklad 
nemohla ospravedlniť vysokoškolského učiteľa, profesora či do
centa zastrešujúceho svoj vedný odbor, ak dáva prednosť iným 
aktivitám a na druhej strane v odbore na materskom pracovisku 
pri výučbe študentov dlhodobo chýba učebnica pre prípravu štu
dentov nielen na cvičenia ale i na skúšky. Vysokoškolskému uči
teľovi, profesorovi, ktorý reprezentuje v Slovenskej republike 
vedný odbor, by sa nemalo stať, že po získaní najvyššej vedec-

ko-pedagogickej hodnosti prestane vedecky pracovať, nepokra
čuje vo svojich aktivitách aj smerom k zahraničiu, že sa nestará 
o vedeckú výchovu tých, ktorí budú pokračovať v jeho práci. Ne
zriedkakedy tak tomu bolo najmä do roku 1989, kedy nechýbal 
často zámer nestarat'sa o vedeckú výchovu tých, čo prídu po nás. 
Mnohí akademici, profesori to vnímali vtedy ako svoje vlastné 
profesionálne ohrozenie. A j  napriek tomu, že pracovné a mzdové 
podmienky vysokoškolských učiteľov sú na jednotlivých vedec
ko-pedagogických pracoviskách rovnaké alebo obdobné, nie na 
všetkých sú výsledky vedeckej práce rovnaké. Kvanťifikačné uka
zovatele vedeckej práce fakúlt sú v ostatných rokoch základným 
kritériom ich zaradóvania do jednotlivých kategórií, na ktoré sa 
viaže nielen ich financovanie, ale celá budúcnosť či prežitie. Prá
ve v súvislosti s uvedenou kategorizáciou fakúlt z hladiska 
najmä výsledkov vedeckej práce doteraz chýba aspoň orien
tačná štandardizácia rozsahu pedagogických ale najmä 
vedeckých výkonov alebo stanovenie určitých miním a maxím 
v uvedenej oblasti. Okrem iného aj jej absencia spôsobuje, že 
viaceré fakulty sa cítia ukrivdené s výsledkami svojho zaradenia 
zo strany Akreditačnej komisie vlády SR. Absencia miním a ma
xím pokiaľ ide o pedagogické výkony nielen profesorov ale í do
centov a asistentov spôsobuje súčasne vážne právne deformácie 
v oblasti odmeňovania za prácu, ktoré by malo podľa zákona 
o plate odrážať rozsah a kvalitu práce. Napríklad vysokoškolský 
učiteľ, docent, má zákonnú sadzbu platu stanovenú stupňom ve-
decko-pedagogickej kvalifikácie a praxe takú istú, aj  kecf naprí
klad učí raz tolVo ako jeho kolega na tej istej alebo inej fakulte. 

Vysokoškolský učiteľ na rozdiel od svojich kolegov z o  základ
ných i stredných škôl by mal pristupovať k študentom ako k do
spelým ľudom, svojim partnerom. Viaceré uskutočnené výskumy 
z tejto oblasti ukazujú, že kvalita komunikácie vysokoškolského 
učiteľa so študentom v prevažnej miere závisí aj od jeho vedec
kých a celkových osobnostných kvalít. V pedagogickej praxi nie 
je časté spojenie pedagóga ako postrachu pre študentov s jeho 
výbornými výsledkami vedeckej práce. Naopak, práve pedagóg, 
ktorý vedecky nepracuje, svoju nedostatočnosť vo vedeckej práci 
často nevhodne prekrýva prejavom nadradenosti, vzbudzovaním 
strachu na strane študentov. 

Vychádzajúc zo súčasného relatívne nepriaznivého sociálno-
-ekonomického postavenia učiteľov vysokých škôl mi vychodí, že 
aspoň k tým z nich, pre ktorých je ich povolanie službou, služ
bou, ktorú trpezlivo, pokorne a s láskou vykonávajú, a vykonávali 
by ju aj vtedy, keby nebola platená, by sa mala spoločnosť chovať 
minimálne tak, ako sa chová pán k svojmu dobrému sluhovi. 

Prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. 
Právnická fakulta UK 

U n i v e r z i t n á  š t a t i s t i k a  

Počty študentov zapísaných do 1. ročnfkov denného štúdia 

na fakultách UK v rokoch 1995/1996 - 1998/1999 

Fakulty 1995/1996 1996,1997 1997/1998 1998/1999 

LF 413 353 342 318 

JLF 129 165 165 144 

FAF 195 215 214 191 

FIF 468 505 498 545 
PRAF 391 397 379 391 
PRIF 416 450 515 696 
MFF 404 419 463 496 

PDF 617 868 566 620 
FTVŠ 189 205 160 155 
FM 138 185 172 144 

RKCMBF 166 169 167 114 

EBF 59 3 8  4 2  43 

Spolu 3585 3969 3660 3859 
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Ani sa nám nechce veriť, ale je tomu už rok, čo boio otvorené a širokej študentskej i učiteľskej verejnosti sprístupnené 
Univerzitné pastoračné centrum v Mlynskej doline v Bratislave. Stalo sa tak 24. marca 1998 a patrí sa teda, aby sme toto 
obdobie jestvovania centra aspoň stručne zhodnotili. Keďže jeho zriaďovanie a rekonštrukcia boli náročné po každej stránke, 
je namieste otázka, či sa to vôbec vyplatilo. 

Univerzitné pastoračné centrum po roku 
Skôr než na túto otázku odpoviem, chcel by 

som priblížiť pozadie, priebeh a dôvod zriaďova
nia a budovania UPC. Centrum vyrástlo z požia
daviek pomerne veľkej skupiny študentov, býva
júcich na internátoch v Mlynskej doline. Išlo 
0 veriacich katolíckych študentov, ktorí cítili, že 
v zmenených spoločenských podmienkach by 
mali mať aj oni na univerzite vyhradený priestor, 
v ktorom by mohli zveľaďovať svoje náboženské 
1 duchovné povedomie. Táto požiadavka vyplý
vala z dvoch faktov. Prvým bola skutočnosť, že 
začíname budovať demokratickú spoločnosť 
v demokratickom štáte a v takejto spoločnosti 
by mal mať každý jedinec nielen povinnosti, ale 
aj práva. A jedným z práv človeka je aj právo na 
náboženské vyznanie. Ďalším faktom bolo, že 
na Slovensku podľa štatistiky žije vyše 70 % ve
riacich, z toho vyše 60 % katolíkov. Toto číslo by 
malo byť odzrkadlené aj vo všetkých inštitúciách 
spoločnosti, univerzitu nevynímajúc. 

Vedenie UK bolo a je otvorené pre všetky 
zdravé a konštruktívne trendy. Preto tieto fakty 
hneď zohľadnilo a snažilo sa spolu s nami hľadať 
riešenie. Náboženské aktivity na internátoch 
v Mlynskej doline začali v máji 1996. V tom čase 
však ešte nemali svoje vlastné priestory. To spô
sobovalo, že bol obmedzený nielen čas ich ko
nania, ale aj ich pestrosť. Preto sme rozmýšľali 
0 niečom stálom. 

Po rokovaní s vedením univerzity sme dostali 
do prenájmu bývalú jedáleň a kuchyňu s priľah
lými priestormi v Študentskom domove Ľudovíta 
Štúra. Tento objekt bol už šesť rokov mimo pre
vádzky a nachádzal sa v o  veľmi zanedbanom 
stava. Po podpísaní zmluvy o prenájme sme roz
behli kampaň na získanie potrebných 
finančných prostriedkov. Hneď na za
čiatku sme si stanovili jednu zásadu: 
od školstva a o d  štátu nebudeme žia
dať nič, nakoľko školstvo samotné sa 
borilo s velkými finančnými ťažkosťa
mi. Obrátili sme sa teda na domáce 
1 zahraničné súkromné i náboženské 
zdroje. Oslovil som každý jeden far
ský úrad na Slovensku, každý kláštor, 
arcibiskupský úrad v Trnave, ktorý je 
zriaďovateľom UPC, písal som do Rí
ma i do Nemecka na vedenie Spoloč
nosti Božieho Slova, ktorá má UPC 
v správe, na rozličné nadácie v USA 
(Koch Foundation, Inc.), v Nemecku 
(Renovabis) a inde. Finančné pro
striedky sa nám podarilo zohnať. 
Prispeli aj domáce firmy a inštitúcie 
(napr. Národná banka Slovenska). 
Podarila sa nám priam neuveriteľná 

vec - za takmer pol roka sme zrekonštruovali 
spomínanú budovu a zariadili ju potrebným 
vybavením. Celkove sme do nej vložili takmer 
5 miliónov Sk a to všetko výlučne z príspevkov 
štedrých darcov a dobrodincov. 

Od samého začiatku bolo našou hlavnou myš
lienkou to, aby sme sa stali zdravou a zrelou in
štitúciou, ktorej prítomnosť by si cenila široká 
obec študentov a univerzitných učiteľov. Z toho 
dôvodu sme si povedali, že hoci sme katolíckou 
inštitúciou, nechceme vystupovat a pôsobiť iba 
striktne nábožensky. Náš program musí byt veľ
mi široký. UPC by malo byt prístupné každému 
študentovi bez ohľadu na jeho vyznanie. Naším 
cieľom nie je nikoho násilne obracať a presvied
čať. Chceli sme hlavne ponúknuť priestor mla
dým ľuďom, ktorí túžia po zdravom rozvoii svojej 
osobnosti, a z toho dôvodu odmieta|ú chodiť v o  
voľnom čase do krčiem, ktorých je v Mlynskej 
doline neúrekom. Stanovili sme si iba tedmú 
podmienku: aby tí, ktorí k nám budú chodiť, boli 
slušní, mali ochotu prijať pravidlá centra, ktoré 
sú stanovené pre jeho nevyhnutný chod a aby si 
uvedomovali, že centrum slúži všetkým, a preto 
sa aj o jeho prevádzku a existenciu musia starať 
všetci. 

Filozofia centra je založená na tzv mtegrálnei 
formácii študentskej mládeže To znamená, že 
ak má byt človek zrelým, potrebuje mať vyvinuté 
všetky dimenzie svoiej osobnosti Vek univerzit
ných štúdií je vekom, kedy sa študent ako jedi
nec hľadá. Snaží' sa definovať svo|U identitu, ob
javovať svo|e dary a talenty, ale tiež si uvedomo
vať svoje slabé stránky, limity a oblasti, v ktorých 
potrebuje ešte dorásť, UPC sa chce vo svojom 

programe zamerať najmá na to, aby študentovi 
v objavovaní a rozvoji jeho osobnosti čo najviac 
pomohlo. Preto sa sústreďujeme nielen na du
chovnú dimenziu človeka, ale aj na dimenziu 
spoločenskú, intelektuálnu, kultúrnu, estetickú 
i telesnú. Duchovnú však pokladáme za najdôle
žitejšiu, nakoIVo je dušou všetkých ostatných 
Keďže U P C  je inštitúciou, založenou na evanje
liových hodnotách, je jasné, že práve týmto 
hodnotám sa bude - hoci často iba v implicitnej 
forme - najviac venovať. 

Podľa spomínanej filozofie sme sa snažili U P C  
aj zariadiť. Nachádza sa tu kaplnka pre tých, kto
rí sú veriaci a chcú v o  svojei viere rásť V nej sa 
konajú omše. vysluhujú sviatosti a organizujú 
rôzne pobožnosti Libresso zasa slúži na nefor
málne stretnutia študentov, vytváranie vzájom
ných vzťahov, odpočinok, štúdium a čítanie 
posedenie pri stole, prípravu ča|U a iného občer
stvenia, počúvanie hudby, posedenie pri "peci" 
a podobné aktivity Na|rozľahle|šou miestnostou 
v UPC je Vefka sála Tu sa konaiú nedeľné boho 
služby, koncerty, videoprojekcie, dis*otét<y, 
prednášky, stretnutia a diskusie s významnými 
osobnostami Takmer počas celého dňa je tu ai 
možnost zahrát si pingpong alebo Doiny futbal 
Ponuku spoločenských hier piánujeme v buduc 
nosti rozšíril K dispozícii je i počítačová miest 
nost. v ktorej si študenti môžu p»sat svoje prěcm 
Televizor aleOo video si štuoenti môžu poznet 
v spoločenskej miestnosti NiefcoíVo mieelnoHi 
je určených na stretnutia, zamerane n «  i p c x o ŕ r ^  
modlitbu & úvahy (tzv 'stret*ove miestnosti*) 

Týždenná návštěvnost Univerzitného pasto 
rečného centra Je asi 3 ООО tudi Svedči to 

o tom, ž e  študenti s i  toto miesto 
obľúbil i.  Účast  na nedeľných boho
službách |e pribl ižne 1 000 študen
tov. Väčšinou nás navštevujú študen
ti, ktorí - aj keď často nie sú veriaci -
hľadajú spôsob, ako by mohli v prí
jemnej a príťažlivej atmosfére prežiť 
svoj voľný čas, stretnúť iných zaují
mavých ľudí, prípadne si zašportovať 
alebo sa kultúrne, spoločensky či es
teticky občerstviť. 

V tomto zmysle môžeme po roku 
konštatovať, že UPC bolo a je dob
rou myšlienkou, a že vložené inves
tície neboli zbytočné Verím, že po
dobné presvedčenie má a| vedenie 
univerzity i internátov, ktoré nám pries
tory poskytli. 

Milan Bubák, S V D  
správca UPC 

Vyšiel slovakisticko-bulharistický zborník 
Práve v týchto dňoch uplynie rok odvtedy, keď n a  katedre 

slovanských filológií Filozofickej fakulty U K  nastal čas záve
rečných príprav pri organizovaní medzinárodnej vedeckej 
konferencie s názvom Stovensko-bulharské jazykové a literárne vzťahy, 
ktorá sa uskutočnila 29. - 30. apríla 1998 v firiestoroch Bulharského kul
túrneho strediska v Bratislave. Čitateľov univerzitného spravodaja o jej 
priebehu podrobne informovala dr. Mária Dobríková, CSc. (Naša univer
zita, č. 10. 1998. s. 12). 

Zborník s rovnomenným názvom vyšiel v o  vydavateľstve T.R.I. Médium 
s finančnou podporou Slovenskej rady Združenia slovanskej vzájomnos
ti v posledných dňoch uplynulého kalendárneho roka. Jazykovedná 
ziožka je zastúpená v príspevkoch I. Bujukiieva, P. Šimu, L Matějka, 
J. Hufanovej, M, Dobríkovej, V. Blanára, M. Koškovej, A, Habovštiaka, 

Recenzia 
E, Pernišky. L Stojanovovej. N Nikolovovej. M Čeripkovej. 
D. Koilára a M. Pančíkovej. Uterárnovednej problematike sa 
venujú J .  Hvišč, J. Koška, C h  Baiabanovová а I. Hochel 

Mozaiku príspevkov dotvára informatívno-faktografický referát o histórii 
bulharistiky na FIF UK v Bratislave 

S odstupom času, listujúc v zborníku, chcem učiteľom našej katedry 
poďakovať, že nám umožnili toto podujatie sledovat zblízka. Neboli sme 
totiž iba pasívnymi účastníkmi, ale ako najmladší' spoluorganizátoři sme 
sa stali jeho súčasťou. Bolo to pre nás zaujímavé a veľmi poučné. Po
dobný plnohodnotný zážitok na univerzitnej pôde prajem a| posluchá
čom iných katedier. 

Viera Fi iredyová, študentka 3. roť bulharčiny 
Katedra slovanských f i lológií  FIF UK 
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Z g a l é r i e  n e s t o r o v  ÜK 

Patria k tým, ktorých život a dielo písali históriu fakulty, ktorých pedagogická a vedecká práca je 
súčasťou zlatého fondu Univerzity Komenského. Právom im patrí naše uznanie a vďaka. 

keď sa ľudia smejú... 
sa stal jej prvým dekanom a v tejto funkcii pôsobil 4 roky. Keďže 
chýbali kvalifikované učiteľské kádre, zabezpečoval prof. Stráftai 
chod fakulty s pomocou svojich asistentov a študentov. Fakulta sa 
postupne začala rozvíjať a formovali sa jej jednotlivé súčasti. Prof. 
Stráňai sa stal vedúcim Katedry všeobecnej teórie a športu a na jej 
čele stál až do r. 1979. V týchto rokoch vznikol z potreby vedeckého 
skúmania problémov telesnej výchovy "Výskumný ústav telesnej vý
chovy a športu" a prof. Stráňai bol až do svojho odchodu do dôchod
ku jeho riaditeľom. 

Počas celého svojho profesionálneho života kládol prof. Stráftai so 
svojimi spolupracovníkmi dôraz najmä na to, aby spomedzi študen
tov vyberali pre potreby fakulty predovšetkým tých, ktorí vynikali nie
len svojimi športovým výkonmi, ale najmä intelektuálnou úrovňou. 
Bol prvým školiteľom absolventov zaradených do vedeckej výchovy 
a viedol prvých ašpirantov v oblasti telesnej kultúry. Prví z nich 
(Macák, Sýkora, Perútka, Hrčka) sa neskôr stali po úspešných habi
litáciách univerzitnými profesormi Univerzity Komenského. Pri od
chode prof. Stráňaia do dôchodku stáli na čele všetkých odborných 
katedier odchovanci fakulty - kvalifikovaní učitelia s pedagogicko-
-vedeckými hodnosťami profesorov alebo docentov. Boli to prof. Ku
chen, prof, černušák, prof. Rovný, prof. Sýkora, prof. Macák a další 

Profesor Stráňai kládol veľký dôraz na publikovanie výsledkov ve
deckej práce výskumných tímov fakulty a za týmto účelom zriadil aj 
vydávanie vedeckého zborníka fakulty, pričom 22 rokov bol predse
dom jeho redakčnej rady. So svojimi spolupracovníkmi pôsobil v te
lovýchovnom hnutí a výsledky pozorovaní z tejto oblasti publikoval 
v 33 ročníkoch časopisu Tréner a viedol jeho redakčnú radu. Sám 
publikoval desiatky článkov a vedeckých prác doma i v zahraničí 
s tématikou telesná kulúra, ktoré vzbudili v odbornej komunite nad-
štandardný záujem. Vo svojej vedeckej práci najväčšiu dôležrtost 
prikladal metodológii skúmania zákonitostí v telesnej výchove a špor
te a v tomto smere motivoval aj svojich žiakov. Výsledky svojich prác 
prezentoval na významných medzinárodných podujatiach v zahraničí 
(Paríž, Viedeň, Kolín nad Rýnom, Halle, Varšava, Moskva, Sofia, 
Mníchov a ďalších). 

Prof. Stráňai zastával významné funkcie nielen na úrovni fakultnej, 
ale bol aj prorektorom pre vedeckú prácu Vysokej školy pedagogic
kej a členom vedeckých rád UK. Za svoj osobný prínos pre rozvoj 
UK a jej medzinárodnú prestíž získal rad čestných uznaní, zlatých 
medailí a iných pôct. Za najväčšie ocenenie svojej práce považuje 
zlaté medaily Vysokej školy telesnej výchovy v Budapešti a Varšave. 
Zlatú medailu UK, ktorú mu udelil rektor prof. Švec pri príležitosti je
ho 90. narodenín v roku 1995 a čestné členstvo Slovenského olym
pijského výboru. (pš) 

Mám rád, 
Napriek svojím deväťdesiatim štyrom 
rokom stále svieži, usmievavý. Rád 
chodí do prírody, do Malých Karpát, 
najradšej ráno, keď sa zobúdzajú 
vtáci a nôtia prvú rannú pieseň. Den
ne si udržiava kondíciu a hoci aj na 
lavičke v parku, ak sa nikto nedíva, 
vstáva a sadá, či vybehne tých nie
koľko schodíkov pri dome s rukami 
na prsiach ako mladík. Vystúpil po 
schodoch s pochodňou a zapálil 
oheň 19. svetovej zimnej univerziády 
na Štrbskom Plese, počas ceremo

niálu mrzol posediačky vyše hodiny v saniach. Bez rukavíc si pota
hoval rukávy na vetrovke, aby si zohrial dlane."Ja sa veku nebojím, 
preložím si ho do hebrejčiny a mám 49. Tak sa aj cítim," smeje sa. 
Maratónsku Bielu stopu SNP zvládal na bežkách ešte vysoko po se
demdesiatke Univerzitný profesor RNDr. Karol Stráňai, DrSc., 
prvý dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK. 

Narodil sa 13. 10. 1905 v Rajci nad Rajčiankou. Maturoval na Štát
nej reálke v Žiline v r. 1925. Vysokoškolské vzdelanie získal na Kar
lovej univerzite v Prahe v študijnom smere, ktorý tvorila kombinácia 
prírodopis (na Prírodovedeckej fakulte KU) a telesnej výchovy (na 
Lekárskej fakulte KU). Absolventský diplom získal v r. 1930. 

Od 1.septembra 1930 vyučoval na gymnáziách v Kežmarku, v Mi
chalovciach a v rokoch 1933-1939 na Učiteľskom ústave v Bratisla
ve. Od začiatku školského roku 1939/1940 prešiel na Telovýchovný 
ústav Filozofickej fakulty UK, kde sa otvorilo vysokoškolské štú
dium telesnej výchovy. Prednostom ústavu bol vtedy prof. Čečetka 
a RNDr. K. Stráňai bol poverený správcovstvom ústavu. Od roku 
1947 až do roku 1952 bol vedúcim Katedry telesnej výchovy, ktorá 
bola zriadená na Pegagogickej fakulte UK v Bratislave, s cieľom za
bezpečiť vysokoškolské vzdelanie pre učiteľov všetkých typov škôl. 

V roku 1953 bola Katedra telesnej výchovy preradená na Vysokú 
školu pedagogickú v Bratislave a prof. Stráftai bol jej vedúcim. Po 
zrušení Vysokej školy pedagogickej bola Katedra presunutá na Filo
zofickú fakultu UK. Už v tomto období prof. Stráňai formoval pred
stavy o samostatnom vysokoškolskom štúdiu telesnej výchovy na 
samostatnej fakulte univerzity. Tieto predstavy sa ťažko realizovali, 
vzhľadom na neuniverzitný charakter výučby telesnej výchovy na In
štitúte telesnej výchovy a športu v Prahe podľa sovietskeho vzoru. 
A ž  1. 10. 1960 bola zriadená Ministerstvom školstva ČSR pri Uni
verzite Komenského Fakulta telesnej výchovy a športu, prof. Stráňai 

Popredný neurológ - univ. profesor MUDr. Jozef Černáček, DrSc. 
Rodiskom prof. Černáčka je Nové Mesto nad Váhom, kde sa 

narodil 11. apríla 1909. Po štúdiu na Lekárskej fakulte Univerzity 
Karlovej v Prahe, ktoré absolvoval r. 1933, pracoval do roku 1939 na 
Neurologickej klinike UK v Prahe. Odtiaľ prešiel na Neuropsychiat
r i e s  kliniku LF UK v Bratislave, kde pôsobil do roku 1945. V rokoch 
1946-1947 bol súkromným docentom LF SU a od r. 1947 profeso
rom neurológie LF SU. V roku 1953 sa stal členom korešpondentom 
SAV, o tri roky neskôr získal vedeckú hodnosť DrSc., a v roku 1964 
získal titul akademik SAV. V rokoch 1945-1950 pôsobil ako pred
nosta Neurologickej kliniky Univerzity Komenského v Bratislave. 

Prof. Černáček sa vo svojej práci zameriaval na problémy neuroin-
fekcie, najmä kliešťovej encefalitidy a jej následkov, na dominanciu 
hemisfér (pravoľavorukosť), interakciu a činnosť hemisfér. Tiež sa 
intenzívne venoval zápalovým ochoreniam nervového systému. 

Absolvoval študijné pobyty v Taliansku (1936, 1940), Španielsku 
(1936), Francúzsku (1936), Nemecku (1959), Švajčiarsku (1959) 
a ZSSR (1963). 

V rokoch 1960-1971 bol vedúcim laboratória elektrofyziológie 
človeka Slovenskej akadémie vied, 1970-1979 vedúcim výskumného 
oddelenia neurológie Ministerstva zdravotníctva SSR 

Prof. Černáček je autorom a spoluautorom mnohých štúdií v do
mácich a zahraničných časopisoch, autorom vysokoškolských 
učebníc - Neurologická propedeutika (1955, 1959, 1963, 1976), 
Surgical treatment of the epilepsies and its neurophysiological as
pects (1962), Celebral intei+iemispheric relation (1972), autorom 
mnohých populárno-vedeckých prác. 

Je zakladajúcim členom Medzinárodnej spoločnosti pre posturo-
grafiu, členom New York Academy of Sciences, členom korešpon
dentom Neurologickej spoločnosti Univerzity Graz, viceprezidentom 
World Federations of Neurology (1973-1977), členom Board of 
Directors International organization of Psychophysiology. 

Zároveň je čestným členom viacerých neurologických spoločnosti 
vo Francúzsku, Rakúsku, USA i Holandsku V rokoch 1969-1977 
bol predsedom Slovenskej neurologickej spoločnosti Čs. lekárskej 
spoločnosti J. E. Purkyftu a podpredsedom Svetovej neurologickej 
federácie (1973-1977) 

Počas svojej profesionálnej kariéry vychoval desiatky vedeckých 
pracovníkov. 

Prof. MUDr. Milan Beníak. DrSc. 
prednosta Ústavu sociálneho lekárstva LF UK 
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Prvé kroky Lektorátu slovenčiny na Univerzite v Regensburgu 

Každý začiatok je ťažký. S týmto vedomím som nastúpila v máji 1998 
ako prvá lektorka slovenského jazyka na Univerzitu v Regensburgu, ktorá 
je partnerskou univerzitou našej Alma mater. Táto bavorská univerzita 
(založená v r. 1966) sa totiž rozhodla pokusne otvoriť polovičný lektorát 
slovenčiny s možnosťou jeho ďalšieho rozšírenia. Nie však automaticky, 
ale za podmienky dostatočného záujmu 
poslucháčov o štúdium slovenčiny. Keď
že postavenie slovakistiky na nemeckých 
univerzitách nie je v súčasnosti uspokoji
vé, veď okrem riadneho lektorátu v Kolíne 
nad Rýnom sa slovenčina v rámci slavisti
ky vyučuje len na Humboldtovej univerzite 
v Berlíne, má rozhodnutie našej univerzi
ty, vyslať lektora slovenčiny do nemeckej oblasti, strategický význam. 

A tak vyzbrojená pedagogickými skúsenosťami z vyučovania cudzincov 
doma i v zahraničí, prišla som do malebného podunajského mestečka Re
gensburg, známeho tiež ako Rezno s poslaním, využiť ponúkanú šancu 
a uviesť lektorát do činnosti. Mesto dýcha bohatou, takmer dvetisícročnou 
históriou, zdokumentovanou v starostlivo chránených objektoch, medzi 
ktorými dominuje Regensburgský dóm. preslávený tiež svojím chlapčen
ským speváckym zborom Domspatzen (Dómske vrabce). Množstvo zele
ne a udržiavané mestské parky poskytujú bohaté možnosti na oddych 
a prechádzku. Dôkladne zrenovované historické jadro mesta však kon
trastuje s modernejším univerzitným areálom, kde sa okrem fakúlt a inšti
tútov nachádza rektorát, správa internátov. velké športové centrum a vý
borná jedáleň. 

Hoci sa univerzita nachádza mimo centra, ľahko je prístupná pešo. dob
re fungujúcou mestskou dopravou alebo bicyklom, asi najobľúbenejším 
dopravným prostriedkom tamojších študentov. Zo začiatku tu možno ľah
ko zablúdiť, lebo jednotlivé objekty majú vnútorné a vonkajšie prepojenie 
a nový návštevník potrebuje istý čas, kým sa lepšie zorientuje. Betónový 
komplex dopĺňajú zelené zóny s fontánkami, rôznoúrovňové parkovacie 
haly, ale najmä množstvo zariadení na rýchle občerstvenie i rozhovor 
Stredobodom pozornosti akademickej obce je nepochybne dobre vyba
vená univerzitná knižnica s moderným mformačno-komumkačným systé
mom, ľahko dostupným knižničným fondom a priestrannými študovňarrn. 
Lektori radi využívajú služby jazykového laboratória so stále rastúcou me-
diatékou, v ktorej sa postupne buduje aj inventár slovacík Študenti hojne 
navštevujú stredisko výpočtovej techniky, kde dostávajú svoju schránku 
a môžu tak využívať služby internetu a e-mailové spojenie. Univerzita žije 
bohatým kultúrnym životom, má svoj orchester, spevácky zbor i študent
ské divadlo. V priestoroch univerzitnej auly Audi max sa nekonajú len 
vedecko-pedagogické podujatia, ale tiež početné koncerty známych hu
dobných telies. A tak pracovný deň si možno spríjemniť návštevou kon
certu alebo divadla priamo v univerzitnom areáli. 

Lektorát slovenčiny sa zriaduje v Inštitúte slavistiky, ktorý je súčas
ťou Filozofickej fakulty IV (Jazykoveda a literárna veda), kam sú zarade
né jednotlivé filológie. Slavistika sa študuje ako hlavný alebo vedľajší 
predmet. Dominantnými jazykmi sú ruština a čeština, lepšie je zastúpená 
ešte poľština, ostatné slovanské jazyky sú voliteľné ako druhý a tretí jazyk 
a vo forme rozličných kurzov dopĺňajú profil absolventa slavistiky. Študijný 
poriadok dáva študentom možnosť samostatne si profilovať svoju odbor
nosť i časovo organizovať svoje štúdium. Po absolvovaní príslušných 
prednášok a seminárov možno na základe splnenia podmienok (referát, 
test, skúška) získať potvrdenie - zápočet (Schém) rozličných stupňov. 
Keďže semestre sú tu otvorené, získavanie predpísaných šajnov a ukon
čenie magisterského štúdia trvá osem a viac semestrov. Nezvyčajný pre 
nás je aj harmonogram akademického roka. Prednáškové obdobie v zim
nom semestri trvá od 1. novembra do konca februára, letný semester sa 
začína 1. apríla, pričom od mája do konca júla sa riadne prednáša. 

k slovenčine priviedli tie najrozličnejšie dôvody. Preto možno dúfať, že sa 
nám podarí obstáť v tvrdej konkurencii ponúkaných jazykov a prispieť tak 
k realizácii zámeru Regensburgskej univerzity, ktorá sa mieni orientovať 
na stredoeurópske štúdie s prioritým záujmom o Českú republiku a Slo
vensko. Konkrétnym výsledkom tohoto projektu je snaha rozšíriť existujú
ce sprievodné štúdium Českého jazyka a reálií BOHEMICUM o podobný 
program SLOVAKICUM formou intenzívnych kurzov pre filológov i nefi-

lológov. Na túto náročnú úlohu však nesta
čí len samotná práca za katedrou, ani vše
stranné aktivity vyslaného lektora. Takýto 
plán si vyžaduje súčinnosť všetkých zainte
resovaných a ráta s účinnejšou podporou 
domácich inštitúcií, ale aj s iniciatívou slo
venskej strany a našej univerzity Zatiaľ to 
však necítiť a reklama je akoby osobnou 

vecou lektora. Ten sa musí dobre obracať, aby vstúpil do povedomia aka
demickej obce a pokúsil sa vyorať prvú slovenskú brázdu. Preklenúť jest
vujúcu informačnú bariéru a vzbudiť dôveru potenciálnych záujemcov 
o náš jazyk, to boli a stále sú základné otázky ďalšej existencie lektorátu 

Ponuky lektorátu 

V súčasnosti sa v rámci slovenského lektorátu popri jazykových kurzoch 
rôznych stupňov ponúka prednáška s workshopom o medzikultúrnej 
komunikácii v profesionálnej sfére na pozadí nemecko-slovanských kon
taktov. ktorú navštevujú študenti rôznych slovanských filológií Posluchá 
Či prejavili záujem aj o vlastivedné a kultúrne reálie Slovenska v stredoeu 
rópskom kontexte Aby boli informácie a materiály o Slovensku dostupne, 
budujeme príručnú knižnicu lektorátu a dopĺňame slavistické oddelenie 
univerzitnej knižnice aktuálnou siovakistickou literatúrou štart lektorátu 
zaiste uľahčil knižný dar Univerzity Komenského, čo ocenil dekan filozofie 
kej fakulty a súčasný vedúci Inštitútu slavistiky prof Walter Koschmal 

Odborno-pedagogická činnosť lektora sa prelína s kultúrno-osvetovou 
a manažérskou prácou Vo vlastnej réžii lektorky sa v rámo cyklu Sloven 
sko včera a dnes zrodili večery venované aktuálnym témam (Cyriiome 
todská tradícia v júli 1998, Vianoce na Slovensku v decembri 1996. Kultur 
ny život a štúdium v SR s informáciami o Univerzite Komenského vo 
februári 1999 ap ) Do programu sa zapojili hostia zo Slovenska (prof J 
Hvíšč. prof J. Dolník), ale aj slovenskí študenti, ktorí so v ram o programu 
SOKRATES/ERASMUS alebo DAAD na študijnom pobyte na Univerzít* 
v Regensburgu Od bor no-informačný ráz podujatí sprevádzala ochutnáv 
ka slovenských špecialít, prinesených z domu i vlastnei vyroby N»eíeby 
sa dalo spoliehať na to. že ponúkané kulinářské výrobky automaticky vy 
lepšia náš imidž v zahraničí, alebo potiahnu viac záujemcov o tíovenónu 
ale ur6te doplnili atmosféru a vytvorili pohodu na debatu a vzájomne «po 
znávanie. Veď možnosť priameho kontaktu je azda najlepšou reklamou 
krajiny a jej kultúry. 

Prezentácia Slovenska 

Berúc do úvahy súčasný stav i možnú perspektívu slovakistky v Re
gensburgu bude slovenský lektorát iniciovať SLOVENSKE DNI V RE
GENSBURGU so širšou prezentáciou našej kultúry, literatúry a vzájom
ných hospodárskych a školských vzťahov Naša Alma mater by pri tom 
nemala chýbať. Aktuálne jubileum je určite dobrou príležitosťou na propa
gáciu vedeckého života a študijných možností pre nemeckých študentov 
Je potrebné využiť rodiaci sa lektorát aj na to, 'aby komunikácia medzi 
Bratislavou a Regensburgom bola obojsmerná," ako to pripomenul prof. 
Heinz Kneip poverený koordináciou medziumverzitnej spolupráce, ktorý 
drží nad naším lektorátom ochrannú ruku a pomáha překonávat počia
točné ťažkosti. Veď každý, kto ochutnal lektorský chlebík mi dá iste za 
pravdu, že propagovať Slovensko a slovenčinu v zahraničí je ešte vždy 
poriadna fuška Jana Pekarovlčová. lektorka 

Profil lektorátu za necelé dva semestre činnosti 

Hoci je to prikrátka doba na hodnotenie a lektorát zatiaľ nezažil inváziu 
slovenčinychtivých poslucháčov, ukazuje sa nárast záujemcov, ktorých 

Ako chutí 
lektorský chlebík 
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Cesta právnikov po európskych a atlantických inštitúciách 

Tento rok je to už po piaty raz, čo po Týždni európskeho práva, ktorý sa uskutočnil tentokrát v Bratislave, mala 
skupina študentov a pedagógov z bratislavskej, banskobystrickej a košickej právnickej fakulty možnosť zúčastniť sa 
študijnej návštevy európskych a atlantických inštitúcii v Bruseli, Luxemburgu a Štrasburgu. Pobyt zorganizovala Rada 
Európy v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva za finančného prispenia vlády Luxembur
ského velkovojvodstva. 

Program päťdňového študijného poby
tu bol nesporne zaujímavý, čo potvrdila 
aj aktivita študentov pri diskusiách, kto
ré nasledovali za jednotlivými prednáš
kami. 

Prvý deň, 22. februára t.r., bol program 
primerane prispôsobený situácii v Bruseli, 
keďže práve vtedy sa tu konala demonštrá
cia farmárov, a to takmer pod oknami inšti
túcií Európskej únie. Neboli sme však ukrá
tení o prednášku o fungovaní únie, ktorú 
nám predniesol pán Galluccio. Po nej na
sledovalo stretnutie s pánom veľvyslancom 
Kuchárom, vedúcim misie Slovenskej re
publiky pri EÚ. 

Druhý deň pobytu bol o čosi náročnejší. 
Doobedie sme strávili v sídle NATO, kde 
po filmovej ukážke vývoja a súčasnej čin
nosti NATO sa nám prihovorila pani Rose 
Berstein, styčný dôstojník pre Spojené 
štáty a pán Eric de Labarthe zo sekcie 
pre obranné partnerstvo a spoluprácu 
NATO. Sériu brífingov ukončilo stretnu
tie s pánom Radovanom Javorčíkom. dru
hým tajomníkom misie Slovenskej repub
liky pri NATO, ktorý odpovedal na naše 
otázky zamerané predovšetkým na vstup 
Slovenskej republiky do euroatlantických 
štruktúr. 

Ani pred sídlom NATO nebol v ten deň 
úplný kľud, svoju nespokojnosť tu manifes
tovala skupina Albáncov. 

Popoludní sme navštívili Génerale de 
Banque a v sídle Európskeho parlamentu 
sme sa stretli s pánom Herbertom Bôs-
chom, predsedom medziparlamentnej ko
misie EÚ a SR. Pri tejto príležitosti sme si 
tiež prezreli rokovaciu miestnosť Európske
ho parlamentu. 

Posledné utorkové stretnutie sa konalo 
v budove Európskej komisie, kde nás 
pán Zieger, ktorý je poverený sledovaním 
situácie na Slovensku, počas diskusie 
ubezpečil, že ak SR nepoľaví v úsilí stať 
sa členom EÚ, má dvere otvorené, naj
mä po zmenách, ktoré u nás nastali po 
septembrových volbách. Na rozdiel od 
predchádzajúceho obdobia, ako sa vy
jadril, spĺňame politické kritériá na vstup 
do EÚ. 

V stredu ráno sme sa rozlúčili s Bruselom 
a našou dälšou zastávkou bolo Luxem
bursko, konkrétne kaštieľ v Múnsbachu -
Chateau de Múnsbach, ktorý dnes patrí 
Európskemu inštitútu v Luxembursku. Milo 
nás tu privítal riaditeľ inštitútu pán Alain 

Tandel. Poobede sme si vypočuli prednáš
ku o úlohe Súdneho dvora Európskych 
spoločenstiev, ktorú si pre nás pripravil 
a na mnohé otázky trpezlivo odpovedal 
pán Peter Galezowski. Večer nasledovala 
recepcia. 

Nasledujúci deň, vo štvrtok 25. februára, 
sme navštívili Luxemburg, relatívne malé, 
ale veľmi pôsobivé hlavné mesto Luxem
burského velkovojvodstva. Hneď ráno sme 
začali návštevou tamojšej radnice, ktorá je 
dočasne aj miestom stretnutí luxemburské
ho parlamentu, pretože budova parlamen
tu sa teraz rekonštruuje. 

Veľmi zaujímavé bolo tiež stretnutie 
s pánom Georgesom Heisbourgom, ná
mestníkom štátneho prokurátora, ktorý 
nám priblížil fungovanie súdneho systé
mu v Luxembursku. Pri návšteve Palá
ca justície nám umožnili nazrieť do súd
nych siení, kde práve prebiehali pojedná
vania. 

Už v ten istý večer sme znova prekročili 
ďalšie hranice, hoci vďaka novému uspo
riadaniu Európy bolo dosť ťažko postreh
núť, kde sa končí územie jedného a začína 
územie iného štátu. 

Poslednou zastávkou našej študijnej náv
števy bol francúzsky Štrasburg. Doobeda 
nás privítali v Paláci Európy, kde sme sa 
stretli s pani Evou Garajovou, stálou zá
stupkyňou SR pri Rade Európy a pánom 
Gérardom Philippsom, stálym zástupcom 
Luxemburského velkovojvodstva pri tejto 

Rade. Pozreli sme si tiež film Veľký kon
cert. ktorý voľnou formou približuje úlohu 
RE v minulosti, no najmä v súčasnosti. Po
tom nasledovala prehliadka Paláca Euró
py. Na pár okamihov sme sa teda ocitli 
na miestach, ktoré sme doteraz poznali 
iba z televíznych obrazoviek. Presne na 
poludnie nás v priestoroch Európskeho 
súdu pre ľudské práva privítala pani do
centka Viera Strážnická, ktorá tu pôsobí 
za Slovensko ako sudkyňa. Po jej zaují
mavom rozprávaní opäť nasledovala živá 
debata. 

V záverečnej prednáške nám pán Péteris 
Zilgalvis priblížil obsah Dohovoru na 
ochranu ľudských práv a dôstojnosti člo
veka. v súvislosti s aplikáciou na biológiu 
a medicínu. Celkom na záver sa nám pri
hovoril pán Krzysztof Zyman z Direktoriátu 
pre politické záležitosti pri Rade Európy, 
ktorý nás sprevádzal takmer počas celé
ho nášho pobytu. No a pre úplnosť mož
no poznamenať, že sa demonštrovalo 
i v Štrasburgu. Tentoraz to boli nespokojní 
Kurdi. 

Všetkým, ktorí celé podujatie pripravili 
a finančne podporili, patrí naše poďakova
nie. Verím, že táto študijná cesta sa stala 
prínosom pre všetkých, ktorí mali možnost 
sa na nej zúčastniť. 

Oľga Sidorenkova 
Katedra medzinárodného prava 

a európskych štúdií PRAF UK 
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Študentským perom 

Д yfožno sa vám zdá, že 
1VJLaprílové „Študentským 
perom" má trochu ekologic
kú príchuť. Nie je to náhoda 
a už vôbec to nemôže uško
diť. Poviem vám o svojom 
víkende. Strávila som ho 
v Malej Fatre. Jasno, slneč
no, pár stupňov pod nulou. 
Na hrebeni trblietavo bielo. 
Slovensko som mala ako na 
dlani - resp. mohla som 
mať, keby Západné Tatry 
spola nezahaľoval smog. 
V tej chvíli som pochopila, 
čo sa skrýva za Jadrankinou 
frázou „vysoká koncentrácia 
smogu v ovzduší". Bolo mi 
zle, keď som si predstavila, 
v akom prostredí bežne exis
tujeme. Na hrebeni Fatry či 
Tatry môžeme byť zatiaľ 
„nad vecou", no viete si 
predstaviť, čo dýchame 
v našich sľubne sa rozvíja
júcich hospodárskych 
centrách? 
Podľa správy britského 
Hadleyho strediska pre kli
matické zmeny do roku 2050 
v dôsledku skleníkového 
efektu prídu o život pri záp
lavách a hurikánoch desiat
ky miliónov ľudí a tých, ktorí 
prežijú, bude trápiť nedos
tatok vody a potravín. Aby 
som úplne zavŕšila pesimis
tickú víziu vývoja našej bu
dúcnosti - podľa strediska 
sú tieto zmeny už dnes ne-
odvrátiteľné, bez ohľadu na 
to, ako rý'chlo ľudia začnú 
znižovať emisie. Čítala som 
kedysi Páralovu knihu 
o smogu, ktorý sa lak 
rozšíril, že zaplavil celý svet. 
Zakryl slnko. Začal sa boj 
o život, vlády zaviedli prísne 
ekologické opatrenia, no ne
bol by človek človekom, keby ich aj v tomto prípade 
hrdo neporušoval. Vojnu so 
smogom ľudské pokolenie 
nakoniec vyhralo. 
Zakomplexovanému človeku 
sa opäť zvýšilo upadnuté se
bavedomie a s pocitom, že je 
nezničiteľný, sa všetko 
vrátilo do starých koľaji. 
Kedy vyrastieme a začneme 
brať ekológiu vážne...? 
Heslo ku Dňu Zeme ešte nie
kedy v SO rokoch tvrdilo, že 
„prírodné zdroje sme 
nezdedilo po našich 
predkoch, ale sme si ich 
požičali od našich detí". 
Úbohé deti... 

-aha-

Ako zabrániť ozónovej diere rásť И Ш Ш Ш Ш Я Л  
Základným ekologickým problémom je ubúdanie ozónu v strato

sfére. „Stratosferický ozón chráni život na Zemi, lebo zabraňuje 
prenikať na povrch ultrafialovým lúčom, schopným rozkladať súčas
ti našich biologických systémov. Zároveň ultrafialové lúče prispie
vajú k tvorbe ozónu. Rozkladajú totiž kyslík, ktorý potom reaguje 
na ozón. Do tohto procesu však vstúpili cudzorodé látky vyproduko
vané človekom - freóny, ktoré bránia ozónu vznikať, alebo ho roz
kladajú", hovori Dr. Štefan Matejčik z Katedry fyziky plazmy Mate-
maticko-fyzikálnej fakulty UK. Dr. Matejčik sa v súčasnosti venuje 
výskumu korónového výboja, ktorý je schopný freóny rozkladať. 

„Freóny sú vlastne neškodlivé a nereaktívne molekuly, no veľmi 
stabilné, a to je problém. Freóny prežijú cestu do stratosféry a až 
tu sa rozkladajú na chlór, ktorý rozkladá ozón. Cesta, ako zastaviť 
ubúdanie ozónu, je teda rozkladať freóny na látky, ktoré nebudú 
plynné, ale tuhé či kvapalné. Dobre rozpustné, ľahko uskladniteľné 
či ďalej použiteľné," vysvetľuje Dr. Matejčik. 

Odbúravaniu freónov sa venuje viacero vedcov, ktori sa v dvojroč
ných intervaloch stretávajú na konferencii o koróne, aby informovali 
o výsledkoch. Korónový výboj, t. j. vedenie prúdu v plynnom pros
tredí pri normálnom atmosférickom tlaku sa v súčasnosti už ekolo
gicky využíva. V komínoch priemyselných tovární a v iných techno
lógiách, kde treba odstraňovať prach a drobné častice z plynov, 
sa uplatnili korónové odlučovače. Tieto „čističky vzduchu" využívajú 
korónový vietor, ktorý vzniká pri pohybe prúdu medzi elektródami. 
S korónovým vetrom sa pohnú aj mikroskopické častice - popolček 
či prach, a zachytia sa v sérii odlučovačov - elektród. Odlučovače 
exhalátov sú tiež predmetom výskumu na MFF UK. -aha-

Kúp si svoj buk! 
Filozofická fakulta UK od kon-

c minulého mesiaca patrí k ško
lám a inštitúciám, ktoré prispejú 
k akcii Ĺesoochranärskeho zo
skupenia VLK Pomôž zachráiť 
prirodzené lesy - Kúp si svoj 
strom. Za peniaze získané zo 
zbierky si môže naša Alma Ma
ter zakúpiť svoje vlastné stromy 
v ohrozenom jedľovo-bukovom 
lese na východnom Slovensku, 
a tak ich zachrániť pred vyrúba
ním. Každý záujemca si môže 

kúpiť jeden symbolický strom 
v hodnote tisíc korún, pričom „le-
soochranári" sa mu zaručia, že 
strom nebude vyrúbaný. Okrem 
toho VLK organizuje brigády, 
vydáva vedecké štúdie a pre
sadzuje zmenu legislatívy, najmä 
Lesného a Poľovného zákona. 
Filozofia „vlkov" je jednoduchá 
a zrozumiteľná: Spi pod oblohou 
a poznávaj les. Tak pochopíš 
podstatne viac ako v ľubovoľnej 
škole. (VK) 

Trinásť rokov po... 
Písal sa 26. apríl 1986. Bola jasná, pekná noc. Hodinky na 

stenách pred 60 minútami odbili polnoc. V Sovietskom 
zväze sa začal nový deň, ktorý na niekoľko storočí poznačil 
nielen našich východných susedov, ale celý svet. 

Na tento dátum totiž napláno
vali v černobyľskej jadrovej elek
trárni elektrotechnický pokus. 
Chceli zistiť, ako dlho sa dá ro
tačná energia dobiehajúceho 
generátora využiť na výrobu 
núdzového prúdu. Vedeli, že 
černobyľský reaktor je pri níz
kom výkone len ťažko regu
lovateľný. Tušili, že nie všetko 
je v stopercentnom poriadku. 

Výkon reaktora klesal veľmi 
prudko, a preto zamestnanci 
elektrárne odstránili z jadra všet
ky regulačné tyče. Aby sa ex
periment mohol uskutočniť, za
blokovala obsluha reaktora dô

ležité bezpečnostné systémy, 
dokonca aj funkciu okamžitého 
vypnutia. A práve tento krok 
patril k tým, kvôli ktorým dodnes 
jadroví inžinieri tvrdia, že zlyhal 
ľudský faktor - nie technika. 

Betónový kryt reaktora bol 
zničený a odkryl grafitový blok. 
Ten začal pod vplyvom vysokej 
teploty horieť. V reaktorovom 
jadre sa začali nekontrolova
teľné explózie plynu... 

Zrodila sa éra strachu, bolesti 
a smrti. Z okruhu 30 kilometrov 
evakuovali do 7 dní 135 tisíc ľudí. 
Rusi sa snažili všetko utajiť. Na 
druhý deň však zvýšenú rádio-

Nová počítačová miestnosť 
v budove FiF UK na Gondovej 
ulici sa stretáva so záujmom 
širokej študentskej verej
nosti. Sedmička, tak miest
nosť jej užívatelia dôverne 
nazývajú, bola otvorená 17. 
novembra ako dar vodenia 
fakulty k sviatku študentov. 

S nápadom použiť rozpoč
tové a tiež mimorozpočtové 
zdroje na rozvoj fakulty na 
vytvorenie 7-čky prišiel Dr. 
Hlava, prodekan pre štu
dijné záležitosti. V súčas
nosti majú užívatelia k dis
pozícii 11 počítačov a dve 
tlačiarne. V prípade, že prá
ve netvoria atraktivně semi
nárne práce, môžu ich využiť 
na sice podstatne menej ob
ľúbené, ale nie celkom ne
návidené, surfovanie po in
ternete. 

Pochopiteľne, „humánne" 
hry typu Wolfenstein, no ani 
žiadne iné, sa nestretli (I) 
s priaznivým ohlasom, a tak 
nezaťažuju svojou hlbokou 
filozofiou pamate počítačov. 
Každý študent FiF UK môže 
kedykoľvek svoj voľný čas 
tráviť v kruhu týchto prijem
ných, introvertných, kocka-
tých priateľov. 

Patronát nad počítačovou 
miestnosťou má Komora 
študentov AS FiF UK a práve 
v nej je potrebné hľadať ná
vod, ako sa pred nové moni
tory v súčasnosti možno do
stať. 

(MG) 

aktivitu zaznamenali vo Švéd
sku, neskôr v Bavorsku, v Nór
sku a dokonca aj v Českoslo
vensku. A ž  po tomto odhalení 
vydala tlačová agentúra TASS 
krátku správu, kde sa hovorilo 
o nehode, pri ktorej bol poškode
ný jeden z blokov. Rádioaktívny 
mrak sa hnal Európou. Všetci 
však zhodne tvrdili: „Situáciu 
máme pod kontrolou!" Bližil sa 
totiž 1. máj a komunistickí vod
covia chceli mať ľudí v uliciach 

Na zmiernení katastrofy pra
covalo 600 tisíc ľudí. Väčšina 
z nich trpi chorobou z ožiarenia 
Deti trpia oslabeným imunitným 
systémom, dýchacími problé
mami, genetickým poškodením 

Údaje z roku 1994 hovoria o 
125 000 mŕtvych len na Ukra
jine. Čísla, ktoré by uvádzali po
čet katastrofou postihnutých 
ľudí na Slovensku však dodnes 
chýbajú. (ada, ber) 

Túto stranu pripravili študenti 2. ročníka Katedry žurnalistiky FiF UK pod vedením Andrey Hajdúchovej 


