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PRVÉ PROFESNĚ DOKTORÁTY PO DEVIATICH ROKOCH 

P o  deväťročnej prestávke zákon reagoval n a  požiadavky praxe 
a opätovne umožni l  priznávanie t.zv. profesných doktorátov, 
ktoré boli v našej krajine už historicky zaužívané a umocňovali 
odborný status absolventa. A k o  podmienku priznania profesného 
titulu z á k o n  stanovil  úspešné vykonanie rigoróznej skúšky spoje
nej  s obhajobou rigoróznej práce. A tak po dlhšom čase mohla 
Univerzita Komenského dňa 6. októbra 1999 v Aule UK obrad
ne odovzdať svojim 160 absolventom diplom, oprávňujúci ich 
používať akademický titul doctor. Právo používať tituly doktor 
prírodných vied, doktor farmácie, doktor filozofie a doktor peda
gogiky bolo priznané 70-im absolventom Prírodovedeckej, Ma-
tematicko-fyzikálnej, Farmaceutickej, Filozofickej, Pedagogickej 

fakulty a Fakulty managementu U K  a akademická hodnosť dokto
ra práv bola udelená 90-im absolventom Právnickej fakulty UK. 

Význam udalosti podčiarkol rektor U K  prof. Devínsky, keď n a  
slávnostnej promócii doktorandom okrem iného povedal:  'Istým 
spôsobom začína nové obdobie vášho života. Obdobie, keď veľmi 
skoro zistíte, že sa vaše postavenie v spoločnosti zmenilo. Vaše 
slová budú mať oddnes väčšiu váhu, vaše názory budú ešte výraz
nejšie ovplyvňovať vaše okolie. Budete predstavovať pre ľudí auto
rity. ktorých mienka bude ľahšie akceptovateľná a ktorých príklad 
bude ochotnejšie nasledovaný. Túto moc ste ale nezískali len v dô
sledku vášho dálšieho nového titulu a diplomu, ale túto moc 
predstavuje vzdelanie, ktoré si ako najcennejší kapitál z univerzity 
odnášate Nie je to iba súbor vašich vedomostí a zručnosti, ale 
predovšetkým súbor životných postojov a špecifický mravný a hod
notový systém, charakterizujúci vzdelaného človeka. Zaraďujete 
sa k elite spoločnosti Je to ale elita ducha, je to sila. ktorá vždy 
a všade podstatnou mierou prispieva k pohybu spoločnosti do
predu. ' 

Kandidátom na rektora Univerzity Komenského 
s a  stal  

prof. Ing. Dr.h.c. FERDINAND DEVÍNSKY, DrSc. 

Z obsahu: 
• Akademický senát UK zvolil nového rektora UK 
• Predseda Parlamentného zhromaždenia Rady Európy 

hosťom UK 
• Nový cyklus konferencií o cestách k jednote Európy 
• Databázy Virtuálnej knižnice UK 
• Nový model prijímacieho pokračovania 

na Prírodovedeckej lakulte UK 
• Z ktorých gymnázií prijali fakulty UK najviac žiakov 
• Z 80-ročnej histórie UK 
• Pozor na počítačových pirátov! 
• Filozofická fakulta UK informuje 
• News z katolíckej bohosloveckej fakulty 
• Zo života Univerzitného pastoračného centra 
• Profily nestorov UK 
• Studentským perom z katedry žurnalistiky (Podrobneßie o volbách rektora UK informujeme na str 4 Sa 6} 



Vzácna návšteva z Rady Európy 
Významný európsky poli
tik a diplomat, predseda 
Parlamentného zhromaž
denia Rady Európy lord 
Russell-Johnston navští
vil dňa 7. októbra 1999 
Univerzitu Komenského, 
aby sa stretol s akademic
kými funkcionármi univer
zity. V Rektorskej sieni UK 
pána predsedu privítal 
rektor UK prof. Devínsky 
a v príhovore ho oboznámil 
o príspevku UK k integrač
ným snahám Slovenska, 
ako a j  s úsilím začleniť nie
len UK ale a j  ostatné vy
soké školy do architektúry 
európskeho vysokého škol

stva. Ocenil pozornosť a záujem, ktorý pán predseda prejavuje 
o dianie v našej krajine a jeho snahu pomôcť integračnému 
procesu Slovenska do spoločnosti európskych národov, čoho 
dôkazom bola a j  účasť lorda Russella-Johnstona na ukončení 
monitorovacieho procesu našej krajiny. 

Lord Russell-Johnston viac ako 30 rokov pôsobil v britskej 
poslaneckej snemovni ako poslanec za Škótsku liberálnu stranu 
a v roku 1997 bol z a  svoju politickú verejnú aktivitu menovaný 
doživotným lordom Russellom-Johnstonom z Minginish Highlan
d s  čo je obzvláštně ocenenie v krajine, ktorá ako prvá v Európe 
nastúpila cestu modernej parlamentnej demokracie. Európsky 
rozmer politickej práce lorda Russella-Johnstona našiel plné 
uplatnenie v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy v Štras
burgu, ktorého j e  členom o d  roku 1984 a kd&-W51 v tomto roku 
zvolený na čelo tejto organizácie. 

Ako výraz úcty a ocenenia zásluh lorda Russella-Johnstona 
o rozvoj demokracie, vzdelania a kultúry udelil mu na záver 
stretnutia rektor UK prof. Devínsky Zlatú medailu UK. 

IŽŠLtýio 

Strasbourg, 15 O d o b e r  1990 

T h e  ceremony that you arranged for m e  on 7 October 1999 at Comerous 
University w a s  a most enjoyable event, a n d  I thank you for your warm welcome 

1 hank you also (or honouring m e  with the Gold Medal. It will remind m e  of 
m y  official vtsrt to Slovakia and particularly to your University. 

T h e  ceremony w i s  a precious opportunity for m e  to deliver m y  message 
about tolerance to a n  Influential audience, and I a m  very happy that you will print it 
for the attention of your students and others, w h o  were not able to be present 

Professor F« 
Rector 
Comemus  University 
Šafárikovo n á m  6 
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Začal nový cyklus konferencií 
o zjednotenej Európe 

Cyklus konferencií na tému Tisíc a jedna Európa začal dňa 
4. októbra 1999 v Auditóriu Maxima Právnickej fakulty UK 
Projekt v spolupráci s Univerzitou Komenského iniciovalo kultúr
ne oddelenie francúzskeho veľvyslanectva spolu s Goeťheho in
štitútom, Rakúskym kultúrnym centrom a za  podpory Európskej 
komisie. Konferencie budú pokračovať pravidelne každý mesiac 
a sú do nich zaangažovaní špičkoví experti na otázky európskej 
identity a multikulturálnych vzťahov z Francúzska, Nemecka 
a Rakúska. Protagonistom úvodného podujatia bol významný 
francúzsky sociológ, expert na sociálne vedy a vedúci katedry 
sociológie na Sorbonne prof. Bernard Valade, ktorý predná
šal na tému Kultúrne hranice a európska identita. 

Po cykle siedmich prednášok o poľských skúsenostiach 
z transformačných procesov, ktorý sa uskutočnil v minulom 
akademickom roku. je to už druhý ambiciózny projekt, ktorým 
Univerzita Komenského aktívne prispieva k snahám Slovenska 
začleniť sa do európskych integračných prúdov. 

Pri príležitosti návštevy delegácie nadácie Ryoichi Sasakawa 
Y o u n g  Leaders Fellowship Fund dňa 9. októbra 1999 na Univer
zite Komenského udelil rektor UK prof. Devínsky predstaviteľovi 
nadácie pánovi Yohei  Sasakawovi Striebornú pamätnú medailu 
k 80. výročiu vzniku UK. 
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Získali sme 
niečo? 

Niektorý deň v novembri 1989 prehovoril k nám z tribúny 
na Námestí SNP básnik, hudobník a spevák Karel Kryl. Pa
mätám si ho ako prvého, ktorý jasajúce davy schladil tvrde
ním, že nadšenie rýchlo opadne, že nás čakajú ťažké časy 
a že potrvá aj desať rokov, kým bude v Československu 
ako-tak normálna situácia, aj to len za predpokladu tvrdej vy
naloženej práce. Priznám sa, nepáčila sa mi táto reč. Zdalo 
sa mi, že Kryl je prílišný pesimista. 

Dnes máme tých desať rokov za sebou. Hlboko sa Karlovi, 
ak ma počuje, ospravedlňujem Poučil som sa, že získaná 
sloboda a z nej vytrysknutá iniciatíva jednotlivcov nezname
ná automaticky lepšie fungovanie zdravotníctva, školstva, 
ekonomiky, atď. Dá sa využiť aj na kradnutie, tunelovanie, 
zneužívanie funkcie, rozmach byrokracie, mafií. 

Je na historikoch, politikoch, ekonómoch, žurnalistoch, 
aby zhodnotili zo svojich stanovísk, čo sa stalo, čo s m e  zís
kali, čo stratili, kde sme postupovali správne, kde sme 
sa nevyhli chybám Ay my obyčajní ľudia, od kolegov na 
katedrách až po štamgastov pri pive. vieme svoje Kate
gorické tvrdenia, že: 'Jedni kradli, kradnú aj títo. Bez úplatku 
nič nevybavíš. Privatizácia je jeden veľký podvod. Za komu
nistov bolo lepšie. Že môžeme cestovať, a za čo?', a tak ďa
lej a tak podobne, sú notoricky známe. Viem si ich vysvetliť 
a niekedy aj pochopiť. Svoje zohráva osobná skúsenosť, 
príslušnosť k tej či onej časti rozdelenej spoločnosti a v ne
poslednom rade známa krátka ľudská pamäť. Zabudli už 
podaktorí na strach, ktorý ovládal väčšinu z nás, na dvojťvár-
nosť (inak v kruhu známych, rodiny, inak na schôdzi, politic
kom školení, na verejnosti), ktorá z toho pramenila? Zabudli 
sme na kádrové materiály, na ponižu/uce prehlásenia pri 
pracovných hodnoteniach? Naozaj sme zabudli na chátrajú
ce historické pamiatky, námestia, obce a mestá? Alebo na 
také prozaické veci, ako bolo zháňanie raz toho, raz onoho 
úzkoprofilového tovaru, státie v nekonečných radoch na de
vízový prísľub, chladničku, auto, televízor? 

Situácia na Slovensku má do ideálnej iste daleko. Skúsme 
nezaujato porovnať len tých zopár vymenovaných predností 
predchádzajúceho režimu s dnešným stavom. Odosobnime 
s a  od našej politickej orientácie, od našej konkrétnej skúse
nosti. Napriek tunelovaniu, klientelizmu. rozmáhajúcej sa by
rokracii, neprehľadnej privatizácii, striedajúcim sa vládam, 
mafiánským praktikám a ďalším záporným javom sprevádza
júcim transformáciu spoločnosti, by sme mali priznať, že ži
vot na Slovensku sa zlepšil. Ano, sú problémy a velké. Napr. 
v zdravotníctve, ale priemerný vek sa za desať rokov zvýšil až 
o dva roky. Problémy má školstvo, ale počet vysokoškol
ských študentov sa prakticky zdvojnásobil. Zlepšilo sa aj ži
votné prostredie, o čom by mohli hovoriť napr. obyvatelia 
Žiaru nad Hronom, ale aj Bratislavy a iných regionov. Pre/di-
te sa po Banskej Štiavnici. Košiciach. Nitre. Trenčíne. Len 
slepý nevidí pokrok. Napriek krívajúcej ekonomike dostať 
v obchodoch všetko čo potrebujeme. Podobne by sme 
mohli hovoriť na tému automobilizmu, telekomunikácií, počí
tačov, bytov. atď. 

Čo sme teda vlastne získali? Ak berieme do úvahy len ma
teriálnu stránku veci, jeden získal viac, iný menej, podaktorí 
stratili. Každý z nás však získal niečo, čo sme dlhé desaťro
čia nemali, a to možnosť slobodnej volby. Naša vôľa sa pre
javuje jednorázovo v maximálne štvorročných intervaloch. 
Raz nás posunie doprava, raz doľava. Ak si toto právo, zís
kané ľ Novembri 89. udržíme, zaistíme aspoň našim deťom, 
že metódou pokusov a omylov sa dožijú slušnejšej spoloč
nosti. Zdá sa vám to málo? 

M. Belluš 

Na jeseň sa už tradične konajú rôzne trhy informácií pre 
maturantov, pomáhajúce im rozhodnúť sa, kam po skončení 
strednej školy. 

Jesenné veltrhy informácií 
o vysokých školách 

Tretí ročník veltrhu pomaturitného vzdelávania Academia'99 
sa konal v bratislavskom Istropolise v dňoch 7. - 9. októbra 
1999 a s o  širokou ponukou študijných programov s a  n a  ň o m  zú
častnila a j  Univerzita Komenského. V expozícii  U K  boli každý deň 
prítomné zástupkyne študijných oddelení takmer z o  všetkých fa
kúlt UK, aby poskytovali ústne i p ísomne fundované informácie 
o možnostiach štúdia n a  našich fakultách, ktoré zaujímali  nielen 
maturantov, ale a j  ich rodičov a výchovných poradcov. 

V porovnaní s minulým rokom treba však konštatovať, ž e  náv
števnosť bola podstatne nižšia a k o  vlani, č o  si  organizátori 
vysvetľujú najmä nedostatkom finančných prostriedkov n a  hro
madné zájazdy stredných škôl. Veltrhu tiež neprospela nízka 
účasť slovenských vysokých škôl, kecf s a  tu  prezentovalo iba 
9 slovenských a 4 české vysokoškolské inštitúcie. Vzhľadom n a  
to, ž e  je to jediný celoslovenský veľtrh pomaturitného vzdeláva
nia, ostáva iba veriť, ž e  budúci rok bude bohatší  n a  účasť tak ma
turantov, a k o  a j  vysokých škôl. 

Druhý veltrh pomaturitného vzdelávania Gaudeamus 99, na 
ktorom sa Univerzita Komenského už 5 rokov pravidelne 
zúčastňuje, sa konal v dňoch 20. - 23. októbra 1999 v Brne. 
Univerzita Komenského tu  a k o  jediný reprezentant slovenských 
vysokých škôl prezentovala ponuku štúdia na svoj ich 12 fakul
tách v o  schválených študijných odboroch n a  šk.  rok 2000/2001. 

O štúdium n a  fakultách U K  bol  opäť mimoriadny záujem, a to 
í v dôsledku podpísania Protokolu medzi  M Š  S R  a MŠT Č R  
o možnosti štúdia občanov z Č R  v SR z a  tých istých podmienok 
a k o  občanov SR. Najväčší záujem bol  o štúdium n a  Filozofickej 
a Farmaceutickej fakulte UK. Okrem informačného a prezentač
ného významu bol veltrh a j  dobrou príležitosťou n a  nadviazanie 
nových kontaktov a výmeny skúseností  s vysokými  školami ČR. 

Účasť U K  na veltrhu možno hodnotiť veľmi pozitívne a vzhľadom 
na velký záujem českých študentov bude potrebné, aby s a  v bu
dúcom roku na prezentovaní expozície U K  zúčastnili  a j  zástupco
via študijných oddelení jednotlivých fakúlt, na jmä tých najvyhľadá
vanejších. 

(mh, jh) 

Univerzita Komenského na výstave A C A D E M I A  9 9  v Bratislave 
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Prof. DEVÍNSKY - kandidát na rektora UK 
V Aule UK sa dňa 17. novembra 1999 uskutočnili volby kandidáta na rektora UK. Na post rektora akademická obec univerzity navrhla doteraj

šieho rektora UK prof. Ing. Dr.h.c. Ferdinanda Devínskeho, DrSc. Akademický senát UK už v prvom kole tajných volieb zvolil prof. Devínskeho 
za kandidáta na rektora na dálšie trojročné funkčné obdobie. 

Programové vyhlásenie kandidáta na rektora UK prof. Ing. Ferdinanda Devínskeho, DiSc. 
16. október 1996. Dátum spred troch rokov 

a jedného mesiaca nám môže pripomenúť deň, 
keď som tu, podobne ako dnes, stál v úcte pred 
vami, pred akademickou obcou Univerzity Ko
menského, univerzity, ktorá je právom považo
vaná za najvýznamnejšiu vedeckú, pedagogickú 
a kultúrnu inštitúciu na Slovensku, aby som sa 
uchádzal o post najčestnejší, ktorý môže táto 
vysoká škola členovi svojej akademickej obce 
poskytnúť. 

Predtým však, než by som si dovolil predniesť 
svoj program, rád by som sa poďakoval svojim 
navrhovateľom, ktorí ma poctili svojou dôverou 
a umožnili mi tu dnes opätovne vystúpiť. 

Rád by som začal pohľadom do nedávnej mi
nulosti, do času. keď sme spolu bojovali 
s vtedajším ministerstvom o novelu zákona o vy
sokých školách a za zachovanie akademických 
slobôd a autonómie vysokých škôl. Nebola to 
ľahká doba. Bol som však presvedčený, že situ
ácia sa musí zmeniť. K zmene došlo, no dnes 
nežijeme o nič menej zložité dni. Pre akademic
kú obec je však iste mimoriadne významnou 
správa, že Národná rada SR konečne minulý 
týždeň schválila novelu, ktorú iniciovala akade
mická samospráva práve tejto Univerzity. Z to
hoto pohľadu sa teda situácia naozaj výrazne 
zmenila. 

Aj dnešný deň je pre Univerzitu Komenského 
mimoriadne významný. Som presvedčený, že 
akt volieb rektora určený na deň 17. novembra, 
bude zakotvený medzi tie tradície Univerzi
ty, ktorými si budeme pripomínať výročia zmien 
v r. 1989. Blahoželám vám k tomuto sviatku. 

Je nepochybné, že za uplynulých 10 rokov 
prešla Univerzita veľmi zreteľnú a pozitívnu cestu 
dopredu. Pritom mnohé veci, ktoré dnes pova
žujeme za celkom samozrejmé (spomeniem len 
mobility študentské ale i učiteľské), by v minu
losti neboli ani len mysliteľné. Je však potrebné 
spomenúť aj to, že hoci erózia morálky, ako sme 
nazývali určitý stav v spoločnosti pred tromi rok
mi, sa nezastavila, erózia demokracie, prinajme
nej v tomto regióne, sa celkom určite výrazne 
pribrzdila. Nepochybne sa tak stalo aj záslu
hou zmien, ktoré privodili predovšetkým mladí 
a vzdelaní ľudia celkom nedávno. Bola to opäť 
zásluha niektorých vysokých škôl Slovenska 
a ich akademických obcí. A keďže Univerzita Ko
menského tvorí takmer jednu štvrtinu slovenskej 
vysokoškolskej kapacity, má na tomto procese 
zmien naša Alma mater leví podiel. To súčasne 
znamená, že Univerzita Komenského si z tohto 
pohľadu veľmi dobre, ak nie vynikajúco, plní 
svoje poslanie. Mohla by si ho však plniť ešte 
lepšie, keby aj ten, kto z tejto našej činnosti má 
najväčší osoh, teda tento štát, si primerane plnil 
svoje povinnosti voči Univerzite i voči celému 
nášmu vysokému školstvu. Ked totiž hovoríme 
o Univerzite, nehovoríme iba o nej samotnej, ale 
hovoríme jedným dychom aj o vysokoškolskom 
systéme tejto krajiny. Nielen pre tie kvantitatívne 
údaje, ktoré som uviedol vyššie, ale aj preto, že 
Univerzita vždy udávala tón, vždy veľmi citlivo 
ale veľmi korektne a jasne reagovala na udalostí, 
ktoré si jej reakciu zasluhovali. A nebála sa pozdvihnúť svoj hlas aj vtedy, keď 
sympatie moci neboli na jej strane. Za tieto svoje 
postoje ale aj za kvalitu svojich činností je Uni
verzita tak, ako meter uložený v Sévres, považo
vaná za istý etalón. Za etalón kvality, morálky 
a charakteru. Hovorím to často a hovorím to rád 
Je pre mňa cťou a som hrdý na to, že som čle

nom akademickej obce práve Univerzity Komen
ského. 

Pred tromi rokmi som predložil svoj program 
rozvoja Univerzity, ktorý jej akademický senát 
prijal. Je len prirodzené, že sa vyžaduie prísluš
ný odpočet plnenia sľubov Aby som sa však 
v pomerne krátkom vymedzenom čase. ktorý 
mám teraz k dispozícii, nemusel zaoberať pre
važne minulosťou, dovolil som si vám predložiť 
materiál, ktorý sme vo vedení UK vypracovali 
a nazvali "Správa rektora o stave UK za roky 
1997 - 1999". Je to isté zhrnutie toho, čo sa uro
bilo za ostatné tunkčné obdobie tohto vedenia. 

Chcem však zdôrazniť prinajmenej dve vecí. 
Prvá je, že "Správa..." v žiadnom prípade nena
hrádza správy fakúlt a súčastí, ktoré predstavujú 
samostatné časti (ak sú k dispozícii) a druhá, 
že výsledky, ktoré Univerzita za uplynulé ob
dobie dosiahla, sú dielom jej 25 259 študentov 
a 4 934 zamestnancov, medzi ktorých patríme aj 
my tu prítomní. 

Cieľom predloženej správy je teda zaujať sta
novisko k celkovému smerovaniu Univerzity, čo 
znamená zaujať stanovisko k otázkam, či má Uni
verzita jasne definované svoje poslanie a z neho 
vyplývajúce priority, či pozorované dlhodobé 
trendy jej vývoja a rozvoja korešpondujú so sta
noveným poslaním a prioritami, alebo sa tieto 
trendy napĺňajú len čiastočne, alebo že sa prípad
ne nenapĺňajú. Je vecou vašou a vecou akade
mickej obce, aby ste naplnenie cieľov posúdili 

Dnes by som vám rád predložil svoje progra
mové vyhlásenie pre ďalšie obdobie. Toto vyhlá
senie má svoje prirodzené korene v predchá
dzajúcom období, je vývojom v tomto období 
ovplyvnené a chce na toto obdobie nadviazať. 
Pritom tiež zohľadňuje odporúčania Bolonskej 
deklarácie, ktorá bola zverejnená aj v Našej Uni
verzite, ale súčasne aj Zásady strategického plá
novania vo vzdelávaní v členských štátoch Eu
rópskej únie tak, ako boli definované Európskou 
komisiou v rámci projektu Eurydice v Brusseli 
v tomto roku 1999, kde sa hovorí: "Strategické 
plánovanie pre budúcnosť predstavuje ná
stroj, ktorý je schopný pomôcť tým, ktorí roz
hodujú pri budovaní budúcnosti, nástroj, 
ktorý pomôže zredukovať neistoty a umožní 
lepšie posúdenie hraníc chýb a rizík, pred 
ktoré nás stavajú rýchle posuny a zmeny 
v našom okolí, globalizácia a zvyšujúca sa 
medzinárodná závislosť a previazanost". 

Vychádzam tiež z toho, že základným pra
vidlom v riadení je poznatok, že spoločnosti fun
gujú najlepšie vtedy, keď majú jasne určené 
hodnoty a vytýčené ciele. Aj preto musí byt ria
denie vždy niečo viac ako technokracia, musí 
byť nielen praktické, ale aj idealistické. 

Domnievam sa, že práve to, že aj doposiaľ 
sme k "riadeniu" Univerzity pristupovali všetci 
spoločne v takomto duchu, že sme sa schádza
li, diskutovali a akceptovali rozdielne názory, 
umožnilo nám nielen predísť mnohým kompliká
ciám, ale naima zrealizovať viacero dobrých myš
lienok. 

Keď sa dnes dívam na Univerzitu a porovná
vam |u s mnohými inými vysokými školami Slo
venska. vidím ju ako stabilnú a v spoločnosti 
váženú inštitúciu s primeranou autoritou, váhou 
i dôstojnosťou Vidím iej vnútorný pokoi bez ob
čianskych vojen a zbytočných tragických pnutí 
Vidím, že ai napriek nepriaznivým podmienkam 
sa predsa len slušne rozvíjala a zaručovala svo
lím členom potrebnú istotu ai vďaka prehľadnosti 
a jasnosti ustanovených pravidiel a jasným po
žiadavkám po ich dodržiavaní Tieto pravidlá 
vždy vznikali ako výsledok dialógov a vnútor
ných potrieb fakúlt, súčasti a samotnei Umverz> 
ty Preto, v prípade, ak ma dnes poctite svojou 
dôverou, budem I nadalej ako jednu z klučo
vých podmienok úspešnosti a rozvo|a Unlver. 
zity presadzoval slušnost, spravodhvotl e do -
veryhodnost. dodržiavanie prijatých pravidiel 
3 rozvíjať internu legislativu Univerzity. 

Aký dôležitý je tento aspekt, ukazuje nakoniec 
aj niekoľko príkladov. 

a) Stanovenie jasných a zrozumiteľných pravi
diel používania a delenia rozpočtových pro
striedkov je vždy kľúčom k stabilite Univerzity. Je 
tomu tak aj vtedy, keď |e nedostatok prostried
kov alarmujúci a keď môže spôsobiť ochromenie 
niektorých jej činností. Práve vďaka akceptova
ným a schváleným pravidlám nedošlo v minulos
ti ani v takýchto hraničných situáciách k "brato
vražedným interným bojom" a tým k oslabeniu či 
znefunkčneniu Univerzity. 

b) Pred r. 1997 Univerzitou dosť otriasali prípa
dy, ktoré sme pro domo nazývali "štátnou korup
ciou". Išlo o povestné by-passy, finančné pro
striedky prideľované z rezervy ministerstva škol
stva za často dubióznych podmienok. Univerzita 
preto prijala v minulosti v tomto smere prísne 
pravidlá, ktoré aj dôsledne dodržiavala Výsled
kom je, že na UK sa tento spôsob korumpovania 
podarilo prakticky odstrániť. Podľa príkladu UK 
začiatkom r. 1999 aj Ministerstvo školstva SR pri
jalo celoslovenské pravidlá, ktoré sa v mnohom 
podobajú našim. 

c) Tretím príkladom môže byt náš nekompro
misný postoj k praktikám bývalej akreditačnej 
komisie. Výsledkom |e, že pán minister po pri
pomienkovaní v novej AK predložil vláde návrh 
nového vládneho nariadenia o AK, ktorý v mno
hom obsahuje naše stanoviská a predstavy Uni
verzity o spôsobe práce tohto, pre vysoké školy 
tak významného orgánu Súčasne a| veľa prebe
rá z toho, ako sa na Univerzite tvoria a schvaľujú 
napr študijné alebo vedné odbory A mohli by 
sme menovať a uvádzať aj mnoho ďalších prí
kladov 

Preto bol jedným z dôležitých rozvojových 
programov predchádzajúceho obdobia rozvoi 
predovšetkým vnútrouniverzitnej legislatívy. Som 
presvedčený, že ustanovenie postu prorektora 
pre rozvoj legislatívy bol významný a štastný 
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krok, aj keď v pomeroch slovenských vysokých 
škôl ojedinelý. 

Nakoniec sa to potvrdilo aj nedávno, pri 
schvaľovaní novely zákona o VŠ, ktorý bol pro
duktom práve tohto akademického senátu, ale 
bol spoločne, a slovo spoločne by som 
zdôraznil, presadzovaný a presadený tak zá
stupcom samosprávy dr. Osuským ako aj zá
stupcom exekutívy prorektorom Univerzity pre 
rozvoj legislatívy doc. Kresákom. Novela, ktorá 
vstúpi do platnosti 1. 12. 1999, i keď nerieši fi
nancovanie vysokých škôl v tom rozsahu, ako 
bola pôvodne predložená, odstraňuje viaceré 
deformácie predchádzajúcej novely, ktoré zasa
hovali do  autonómie vysokých škôl, ako bolo 
napr. správne konanie, ale aj zloženie akademic
kých senátov, vedeckých rád, zasahovanie mi
nisterstva do prijímacieho pokračovania, a záro
veň definuje aj bezplatnost denného štúdia 
v ustanovenej dĺžke. Pre študentov je významné 
tiež ustanovenie o ich práve absolvovať po spl
není ustanovených podmienok časť svojho vy
sokoškolského štúdia aj na inej fakulte alebo 
vysokej škole, prípadne v zahraničí, a ak je táto 
časť súčasťou študijného programu, dekan ne
prerušuje takémuto študentovi štúdium. Domnie
vam sa, že prijatie novely je velkým úspechom 
akademického senátu Univerzity a je aj ďalším 
dôkazom toho, ako táto Univerzita ovplyvňuje 
chod celého vysokoškolského systému Slo
venska. 

Nebudem veľmi prezrádzať, keď na tomto 
mieste spomeniem, že v rámci súčasných legis
latívnych zmien účinne presadzujeme aj takú 
zmenu zákona o rozpočtových pravidlách, ktorá 
umožní, aby si vysoké školy mohli ponechať 
v plnom rozsahu tie finančné prostriedky, ktoré 
získajú z vlastnei hospodárskei činnosti za pred
pokladu, že ich použijú na vlastný rozvoj. A| 
uvedené by dokázalo čiastočne zlepšiť našu sú
časnú ekonomickú situáciu. 

S prijatím novely nevzniká pre Univerzitu 
množstvo zásadne nových úloh. Už aj preto nie, 
že mnohé veci sme začali riešiť skôr a novela len 
kodifikuje to, čím sme sa na Univerzite už zaobe
rali v predstihu. Napr. právo študenta absolvovať 
časť svojho štúdia na inej fakulte, vysokej škole 
alebo v zahraničí znamená zavedenie kreditové-
ho systému. To, čo sme vedeli, že je pre našich 
študentov dôležité, priniesla jasne nielen Boloň
ská deklarácia ale teraz sprostredkovane aj 
novela. Z tohto vyplýva, že tento rozvojový 
program a všetko, čo s ním súvisí, ktorý sme 
začali implementovat v predchádzajúcom ob
dobí, by mal pokračovat aj v dálšom funkč
nom období. Už aj preto, aby diplomy, ktoré 
dnes Univerzita udeľuje, boli nielen uznávané ale 
aj kompatibilné prinajmenej s európskym pries
torom a teda aby naši študenti našli uplatnenie 
aj na európskom a svetovom trhu práce. Ako aj 
preto, aby fakulty Univerzity mohli prijaf vyšší 
počet uchádzačov na štúdium, ako prijímajú 
dnes a aby sa zvýšili mobility, i zahraničné, 
našich študentov. 

K tomu je, samozrejme, nevyhnutné zachová
vať kvalitu výučby. Keď nastupovalo nové vede
nie Univerzity do funkcie začiatkom r. 1997, 
stanovilo si ako jednu z najdôležitejších úloh vy
konať analýzu činností Univerzity. Urobili sme 
tak preto, aby sme vedeli odkiaľ prichádzame, 
kde sme a kam by sme chceli smerovať. Súčas
ne však aj preto, aby sme zistili nielen naše silné 
stránky ale spoznali aj tie oblasti, na ktoré je ne
vyhnutné v o  väčšej miere sústrediť našu pozor
nosť. Z dôvodov objektívnosti, z dôvodu toho, 
aby sme zmapovali postavenie Univerzity v me
dzinárodnom priestore ako aj z dôvodu toho, 
aby boli výsledky akceptovateľné resp. nespo
chybniteľné, sme sa rozhodli pre zahraničné 
komisie a hodnotenia. Som presvedčený, že 
v ostatnom období bol toto jeden z najvýznam
nejších krokov Univerzity, ktorý jej nastavil zr
kadlo a priniesol tolko rozvojových impulzov, kto
rých naplnenie si bude vyžadovať ešte dlhý čas. 

Predovšetkým sa vypuklo ukázal problém vnú
tornej izolovaností Univerzity, čo má iste viacero 

príčin. Najvýznamnejšou je resp. bola izolova
nosť fakúlt navzájom a nedostatočná cirkulácia 
študentov po Univerzite. Prispievalo k tomu, 
okrem neexistencie kreditného systému, aj váž
ne zaostávanie Univerzity v informačných tech
nológiách a v niektorých prípadoch až ortodox
ne ponímaná právna subjektivita fakúlt (napr. 
neraz až ľudová tvorivosť pri vzniku nových štu
dijných odborov). 

Zaostávanie Univerzity ale aj celého Slovenska 
a slovenských vysokých škôl v oblasti informač
ných technológií je však problém, ktorý vysoké 
školy nemôžu vyriešiť samotné. Môžu však zá
sadným spôsobom prispieť k jeho riešeniu. Kým 
v r. 1990 a 1991, v prípade UK ešte aj 1992-93 
sme boli aj v rámci Česko-Slovenska porovna
teľní, ak nie vedúci, v r. 1994-95 sa slovenské vy
soké školy dostali do meškania a začali sme 
výrazne zaostávať. Preto sme v r. 1997 na UK 
vypracovali Strategický plán rozvoja Integrova
ného informačného a komunikačného systému 
UK, ktorý nás mal prinajmenej priblížiť k vývoju 
v tejto oblasti Pokiaľ mi ie známe, toto je zatiaľ 
na Slovensku jediný takýto plán vypracovaný 
pre celú vysokú školu. Tvrdil som to aj vtedy 
a tvrdím aj teraz, že bolo štátnickým rozhodnu
tím kolégia rektora a akademického senátu, keď 
tento strategický dokument prijal a schválil a keď 
dokázal odsúhlasiť, pri tom finančnom nedostat
ku, ktorý máme, aj významné množstvo pro
striedkov na jeho realizáciu, dokonca na obdo
bie troch rokov. 

Výsledky sa už postupne dostavujú. Podarilo 
sa zriadiť dve počítačové miestnosti pre študen
tov (jedna na ŠD L Štúra z veľkej časti aj 
s prispením holandského veľvyslanca, druhá 
v hlavnej budove UK), podarilo sa výrazne zvýšit 
prenosové rýchlostí, podarilo sa zakúpiť a inšta
lovať najmodernejší knižničný systém vhodný 
pre Virtuálnu knižnicu UK. ktorý celkom nedávno 
začal svoju prevádzku na 4 fakultách a postupne 
sa rozšíri na celú Univerzitu a umožňuje vstup 
do plnotextových databáz a podarilo sa získať 
vstup do takýchto databáz. Pri tejto príležitosti 
každá fakulta dostala jeden centrálny počítač vy
hradený len pre účely knižnice. Postupne sa 
v tých dňoch ďalej dokupujú a inštalujú mailové 
servery pre fakulty. 

V ďalšom období sa začnú práce na podpore 
funkcií UK v oblasti personálneho a ekonomické
ho riadenia, v oblasti správy maietku a opera
tívneho riadenia a programu Študent. To sú pro
jekty, ktoré boli plánované pre ďalšie obdobie 
a aj keď sa tempo riešenia úlohy spomalilo, som 
presvedčený, že dokončenie jeho plánovaných 
etáp je len otázkou času. 

V prípade pokračovania tohto vedenia, jednou 
z kľúčových rozvojových aktivít by mal byf 
aj nadálej rozvoj Informačných technológií 
a HKS tak v akademických ako aj riadiacich 
oblastiach. S tým súvisí aj elektronická podpora 
dištančného vzdelávania a budovanie virťuálnej 
univerzity ako doplnok k" našim štandardným 
študijným programom. Dnes sme už dospeli do 
štádia, keď nie je zásadným problémom pre
nos informácií, ale skôr ich obsah. Vytvorenie 
podmienok pre rozvoj elektronického dištanč
ného vzdelávania by rozhodne malo byt ťažis
kovou rozvojovou aktivitou Univerzity Komen
ského v oblasti vzdelávania. Toto by pravdepo
dobne aspoň čiastočne pomohlo riešiť narasta
júci problém uchádzačov, ktorých nemôžeme 
prijať pre nedostatok kapacít. 

V rámci "inventanzácie" činností Univerzity sa 
tiež ukázalo, že hoci v "Poslaní Univerzity" sa 
nielen v preambule, ale takmer všade zdôrazňu
je veda a vedecká činnosť Univerzity ako základ 
pre všetky jej aktivity, kvalita vedy a vedeckých 
činností nie je rovnomerne rozložená naprieč 
Univerzitou. Práve naopak, máme centrá exce
lencie medzinárodného významu, ale ai oblasti, 
kde ťažko nájsť činnosti definovateľné ako ve
decké. 

Vidieť to nielen na počte projektov financova
ných z vedeckých grantových agentúr, ale naj
mä na objeme prostriedkov, ktoré tieto projekty 

pracoviskám prinášajú Navyše, h o a  má Univer
zita registrovaných viac ako 2200 študentov 
v doktorandskom štúdiu, iba nepatrná čast 
z nich (nie viac ako 10% ročne) úspešne k onú' 
svoje štúdiá a tých, čo skončia, zostáva na UK 
ďalej pôsobiť ešte menej. Tým, že ani fakulty ani 
Univerzita nemajú možnost sociálnou napr ak
tívnou bytovou politikou ovplyvňovať zotrvanie 
mladých ľudí na škole a ani mzdové ohodnote
nie nie je atraktívne, pokúsili sme sa tieto ne
gatívne trendy čiastočne kompenzovať aspoň 
zavedením vedeckých grantov pre mladých za
mestnancov UK do 35 rokov A j  rozhodnutia Ko
légia a Akademického senátu, ktorými sa uvoľnili 
na tieto účely finančné prostriedky, možno ozna-
6 t  za štátnické S potešením môžem konštato
val, že záuiem o tieto granty г roka na rok stúpa 
a od r 1997 sa takmer strojnásobil 

V uvedených súvislostiach (tT, granty UK) sa 
tiež zreteľne preukázalo, že právna subjektivita 
fakúlt vôbec nemusí byt na závadu, ak si akade
mická obec osvojí myšlienky nielen spolupatnč-
nosti ale aj myšlienky všeobecného prospechu 
pre dobro celku. Som rád, že aj v tejto oblasti je 
UK opát unikátnym pozitívnym príkladom mož
nej a fungujúcej spolupráce vo vnútri školy. 

Ak sa však vrátim k vede a výskumu na UK, 
pokladám za potrebné konštatovať, že toto je 
jedna z oblastí, ktorým bude potrebné okamžite 
venovať našu sústredenú pozornosť. Pre samot
nú budúcnosť Univerzity bude životne dôležité 
prijať také opatrenia, a to aj finančné, ktoré zá
sadným spôsobom zintenzívnia a skvalitnia tieto 
aktivity. 

Na rozdiel od pedagogickej činnosti a jej kvali
ty, kde sú negatívne odchýlky od požadovaných 
štandardov skôr výnimkou ako pravidlom, je to 
vo vede inak. Ďalšou z rozvojových aktivít UK by 
preto malo byt skvalitnenie vedeckej činnosti 
vo väčšine oblastí. Je to aj úloha, ktorú minulá 
novela zákona určila vedeckým radám fakúlt 
a vysokých škôl a teda aj tieto orgány budú mu
sieť vyvíjať v tomto smere intenzívnejšiu činnosť. 
Treba povedať aj to, že táto úloha je nová a ob
sahuje v sebe ďalšie rozvojové podprogramy 
Jej mimoriadna obtiažnosť spočíva naimenej 
v troch príčinách 

1. § 2 ods. 1 zákona o vysokých školách 
v časti o Akademických právach a slobodách za
čína vetou: "Na vysokých školách sa členom 
akademickej obce zaručuje sloboda vedeckého 
bádania a uverejňovania jeho výsledkov" 
Z tohto jasne vyplýva, že nemôže a nesmie exis
tovat nič, čo by túto slobodu obmedzovalo ale
bo rušilo. Z uvedeného tiež vyplýva, že nie je 
možné vedu direktívne nadit ani do  nej zvonku 
zasahovať Je však možné snažit sa vytvárat 
podmienky pre jej lepší rozvoi a fungovanie 
a žiadať resp motivovať pracovniVov na zapoje
nie sa do domácich i medzinárodných pro.eMov 
napr v ráma 5 rámcového programu Európske 
úme (Napr účelové prideľovanie prost^edkov 
stimulácia pracovísk finančne, morálne ocene
nia.) Pre tento účel treba vypracovat poslušne 
metodiky a pravidlá. 
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2. Konkrétne opatrenia možno prijímať len na 
základe hodnotenia kvality vedy. V rámci medzi
národných evaluácii UK a sebahodnotenia fakúlt 
a UK sa však ukázalo, že na fakultách a sú
častiach UK nemáme vypracované žiadne ale
bo takmer žiadne mechanizmy monitorovania 
a hodnotenia kvality, a to nielen vo vede samot
nej. ale ani v pedagogike a ani v personálnych 
otázkach (s výnimkou snáď habilitácií a inaugu
rácií, zriedka v doktorandskom štúdiu). Ukázalo 
sa, že morálny tlak, napr. elektronické zverejňo
vanie vedeckých výsledkov učiteľov a vedeckých 
pracovníkov na UK v INFO systéme pod adre
sou EVIPUB s prístupom pre celú verejnosť 
i svet, nie je postačujúci. Musia sa preto vypra
covať metódy monitorovania a hodnotenia kvali
ty našich činností už aj z toho dôvodu, že žiadna 
vysoká škola, ktorá sa tomuto problému nevenu
je a nerieši ho, nemôže byt súčasťou európske
ho vysokoškolského systému a bude z tohoto 
systému vylúčená. Vypracovanie systémov 
a metód pre hodnotenie kvality činností UK je 
preto dalším kľúčovým rozvojovým impulzom 
pre UK Úloha je to o to obtiažnejšia, že tieto 
systémy a metódy musia byt kompatibilne 
s európskymi a svetovými systémami, musia 
byt tiež v súlade s požiadavkami a postupmi 
AK a súčasne musia byt pr'jaté aj akademic
kou komunitou Univerzity. Táto úloha iste za
mestná vedenia fakúlt i univerzity na pomerne 
dlhý čas. 

3. Absencia zákona o organizácii, podpore 
a financovaní vedy pôsobí ako významná brzda 
pre získanie finančných prostriedkov na rozvoj 
vedeckých činností. Naviac viaccentrové finan
covanie vedy odčerpáva aj to málo prostriedkov, 
ktoré sú k dispozícii. Našou úlohou preto bude 
najmä ovplyvňovať prípravu legislatívy v tejto ob
lasti tak, aby sa prísun prostriedkov na vedu 
výrazne zlepšil a aby sa celoštátna organizácia 
vedy a jej financovania zmenili v prospech vyso
kých škôl 

Najzložitejšia práca a úlohy nás však čakajú 
v súvislosti s transformáciou nielen Univerzity, 
ale aj celého vysokoškolského systému Sloven
ska, ktorú má priniesť nový zákon o financovaní 
vysokých škôl spolu s novým zákonom o vyso
kých školách. V návrhu zákona o štátnom 
rozpočte na rok 2000 je už zakotvený paragraf 
o zriadení osobitného účtu pre vysoké školy. 
Tento bude umožňovať vstup do experimentu 
s takou organizáciou financovania, ktorá by ne
mala byt závislá len na štátnom rozpočte. Vstup 
do experimentu bude kľúčovým rozhodnutím už 
aj z toho dôvodu, že štátny rozpočet na budúci 
rok počíta s výdavkami pre vysoké školy v ob
lasti miezd o 112,8 mil Sk a nižšími o 71,2 mil Sk 
v bežných výdavkov na prevádzku školy. Bude 
teda nevyhnutné aj v budúcnosti hľadať iné fi
nančné zdroje a predovšetkým pripraviť nové 
pravidlá na financovanie chodu aj Univerzity. Viac prostriedkov budeme pritom musieť veno
vať aj na zákonom uložené úlohy starostlivosti 
o nehnuteľný majetok, medzi ktoré patria aj uby
tovacie kapacity Univerzity. Je to dôsledok ne
dostatočného financovania v minulých rokoch. 

Nemožno totiž celoplošne dospieť do štádia, 
ktoré sme prežívali a prežívame napr s Aulou 
našej Alma Mater. 

Nepochybujem o tom, že aj v tomto normo
tvornom procese zohrá Univerzita Komenského 
rozhodujúcu úlohu. Nielen preto, že mnohí z nás 
aj tu prítomní ste i sme členovia rôznych komisií, 
ktorí pripravujú podklady a príslušné dokumen
ty, ale najma preto, že je povinnosťou Univerzity 
a jej akademickej obce, aby podala pomocnú 
ruku a svoj um tým, ktorí to s vysokým škol
stvom i touto krajinou myslia dobre. Nebude to 
jednoduché. Popri bežných denných staros
tiach, ktoré sú nemalé, ako to môžeme vidieť 
i dnes, totiž pribudnú dálšie, väčšinou doposiaľ 
nepoznané. A Univerzita, tak ako vždy, bude 
musieť z nich vyjsť s čistým štítom. Úspech 
v experimente však môže znamenať aj to. že iný 
spôsob financovania nám umožní venovať sa aj 
zlepšeniu sociálneho statusu našich zamestnan
cov. Teda príspevok k rozvoju externej legis
latívy je trvalou a veľmi významnou ulohou 
našej Almae matris. 

V predchádzajúcom funkčnom období sme ve
novali sústredenú pozornosť aj zahraničným ak
tivitám. Ak som ich explicitne neuviedol hnecf 
v úvode, neznamená to, že nepatria medzi roz
hodujúce aktivity našej Univerzity Chcem však 
povedať i to. že okrem študentských mobilít, kto
ré - hoci sa výrazne zvýšili - ešte stále nepokla
dáme za postačujúce, dalšie zahraničné aktivity 
sú pripravené a rozpracované tak. že budú pre
biehať v rovnomerne stúpajúcom tempe. Je to 
dôsledok aj toho. že zahraniční partneri pocho
pili a najmä zistili. Že Univerzita Komenského je 
stabilnou inštitúciou, že pri rokovaniach s nami 
sa môžu spoľahnúť na prísľuby i dohody, že 
zmenou legislatívy nedochádza vždy a na všet
kých úrovniach k personálnym zmenám, že teda 
Univerzita je spoľahlivým a dôveryhodným part
nerom. Je však nepochybné, že medzinárodne 
aktivity a udržiavame dobrého mena Univerzity 
v zahraničí si vyžadujú neustálu pozornost a ne
možno ich z kľúčových (oz\jo\o^ch aktivit Skol/ 
vylúčiť. 

Na záver svojho vystúpenia by som si dovolil 
spomenúť citát stredovekého mysliteľa z r. 1513: 
"Niet delikátnejšej veci, ktorú môžeme vziať do 
rúk, niet nebezpečnejšej veci, ktorú môžeme ria
diť, niet ne istejšej veci, čo sa týka úspechu, ako 
zavádzať zmeny. Pre toho, kto ich zavádza, sa 
stanú úhlavnými nepriateľmi všetci tí, ktorí sa cítia 
dobre za existujúceho poriadku, na druhej strane 
získa len veľmi vlažnú podporu od tých, ktorým 
by nový poriadok mohol byť užitočný." 

Chcem tým povedať, že možno by bolo v tejto 
konkrétnej situácii rozumnejšie hovoriť o tom, 
ako dotiahnuť rozbehnuté aktivity do konca, ne
štartovať nové a nezavádzať zmeny. Nemyslím si 
však, že by to bolo správne. Som totiž presved
čený o tom, že každá zdravá a životaschopná 
inštitúcia, a takou nepochybne Univerzita Ko
menského je, musí mať v každej chvíli víziu, musí 
mať pred sebou nielen krátkodobé ciele, ale aj 
ciele, ktorých naplnenie v budúcnosti jej zabez
pečia úspešnú existenciu. Iba takéto ciele môžu 

prispieť k tomu, aby ktorékoľvek vedenie na kon
ci svojho funkčného obdobia mohlo odovzdať 
školu do rúk svojim nasledovníkom nielen v sta 
bilizovanom stave, ale aj v takom stave, aby sa 
už tí, ktorí nadviažu na jeho prácu, nemuseli bo
riť s rutinnými problémami, s ktorými sme museli 
zápasiť my a aby nemuseli splácať tú daň minu
losti, ktorú platíme dnes my. 

Som hlboko presvedčený o tom, že táto Uni
verzita je skutočne vynikajúcou inštitúciou najma 
preto, lebo má skvelých ľudí a výborných štu
dentov. Že síce doba, ktorej kráčame v ústrety, 
nie je a ani nebude najľahšia. UŽ však to, že 
jej kráčame v ústrety a nenecháme sa vliecť 
prúdom udalostí, je obrovským prísľubom pre 
budúcnosť Som tiež presvedčený, že najlepší 
spôsob, ako predpovedať budúcnosť je vymys
lieť ju dnes. 

Preto sa aj my dnes musíme rozhodnúť, akí 
budeme v budúcnosti Či budeme deklinujúcou, 
do seba uzavretou kamennou inštitúciou, alebo 
urobíme všetko preto, aby sme boli modernou 
a pritom spoľahlivou a tradície rešpektujúcou 
osvietenou univerzitou A pri tomto rozhodovaní 
sa nemôžeme dopustit omylu. Nielen preto, že 
prostriedky, tak ľudské ako aj materiálne, ktoré 
máme k dispozícií, sú viac ako limitované a neu
možňujú nám ísť cestou pokusov a omylov, ale 
aj preto, že dnešná zodpovědnost Univerzity za 
cľalší vývoj vysokého školstva je nezastupitelná 

Pred tromi rokmi som večnosť univerzít prirov
nal k pyramídam Dnes by som rád skončil svoje 
vystúpenie príkladom z vlastného života Univer
zity Ked pred dvoma rokmi na Astronomickom 
a geofyzikálnom observatóriu našej Materna-
ticko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského 
v Modre objavili ich prvý asterotd. ktorý bol pred 
niekoľkými dňami definitívne zaradený do sveto
vých katalógov, pomenovali ho Coměněna 
V odôvodnení jeho názvu sa hovorí, že tento ob
javitelia zvolili aku cti a sláve našej Alma mater* 

A teda. ked tu už my dávno nebudeme meno 
našej Univerzity bude zachované až do tých 
čias, kym sa tieto objekty txidu reg sírovat Toto 
rozhodnutie objaviteľov asteroidu je však mimo
riadnym činom aj z iných dôvodov Pracovníci 
našej Univerzity v ňom totiž vyjadrili svoju spolu
patričnosť k Univerzite ako celku a svoju dôveru 
v jej kvalitu a dobré meno. Aj preto verím tejto 
Univerzite. 

Zhrnutie rozvojových cieľov pre dálsie 
funkčné obdobie: 

1. Nadalej ako jednu z kľúčových podmie
nok úspešnosti a rozvoja Univerzity pre
sadzovať slušnosť, spravodlivosť a dôve
ryhodnosť, dodržiavanie prijatých pravidiel 
a rozvíjať internú legislatívu Univerzity. 

2. Zaviesť európsku dimenziu do činnosti 
Univerzity v zmysle odporúčaní Bolonskej de
klarácie a novely zákona o VŠ. 

3. Vytvoriť podmienky na prijatie vyššieho 
počtu uchádzačov na štúdium, ako sa prijíma
jú dnes. 

4. Zvýšiť mobility, i zahraničné, našich štu
dentov. 

5. Nadalej intenzívne rozvíjať informačne 
technológie a IIKS tak v akademickej ako aj 
riadiacej oblasti. 

6. Vytvoriť podmienky pre rozvoj elektronic
kého dištančného vzdelávania. 

7. Skvalitniť vedeckú činnosť vo väčšine ob
lastí, v ktorých sa tato vykonáva na UK. 

8. Vypracovať systémy a metódy pre monito
rovanie a hodnotenie kvality všetkých činnos
ti UK. 

9. Vypracovať nové pravidlá financovania 
chodu Univerzity v súlade so zákonom o fi
nancovaní vysokých škôl. 

10. Zúčastniť sa prípadného experimentu 
v organizácii a financovaní vysokych škôl. 

11. Podieľať sa na rozvoji externej legisla
tívy. 

12. Nadalej rozvíjať pre Univerzitu prospeš
né medzinárodné aktivity. 
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Budovanie Virtuálnej knižnice Univerzity Komenského je dôležitou súčastou projektu Integrovaný informačný a komunikačný systém 
Univerzity Komenského (HKS UK). Počas prípravy Strategickej štúdie pre IIKS UK sa na všetkých fakultách realizoval dotazníkový 
prieskum a interview s vedúcimi predstaviteľmi fakúlt, zamerané na vytypovanie najdôležitejších služieb, ktoré by mala Virtuálna knižnica 
UK poskytovať. Z prieskumu vyplynulo, že jednou z požiadaviek na Virtuálnu knižnicu je sprístupnenie plnotextových, príp. abstraktových 
databáz v univerzitnej počítačovej sieti. 

Virtuálna knižnica Univerzity Komenského - prístup k databázam 
Vedenie univerzity túto prioritu jednoznač

n e  podporilo a vytvára pre jej realizáciu 
vhodné podmienky. U ž  v auguste 1998 n a  
základe veľmi dobrých kolegiálnych vzťa
hov  s vedením City University Seattle-Belle-
v u e  bol  umožnený vedúcim pracovníkom 
fakúlt prístup d o  plnotextových databáz, 
ktoré mala  City University k dispozícii. 

Ďalším v ý z n a m n ý m  krokom k rozšíreniu 
možností  prístupu d o  databáz bolo zakú
penie CD-ROM serveru Ultra-net (decem
ber 1998), jeho inštalácia (február 1999) 
a p o  testovacej prevádzke v rámci Mate-
maticko-fyzikálnej fakulty U K  (marec 1999) 
jeho sprístupnenie pre celú univerzitu (apríl 
1999). 

CD-ROM server v súčasnosti ponúka 
tieto možnosti: 
•Informácie, k d e  s ú  uložené Informácie 

o C D  R O M  serveri, Informace na dlani 97, 
Informace n a  dlani 98, Information USA. 

•Bibliografie, k d e  je  uložená Slovenská 
a Česká národná bibliografia. Slovenská 
národná bibliografia - obsahuje údaje 
o knihách (od r. 1976), špeciálnych typoch 
dokumentov, zahraničných slovacikách 
a o článkoch publikovaných v časopisoch, 
zborníkoch, ročenkách, novinách, atd. 
(od r. 1978). Pre zobrazenie, tlač a export 
n a  disk alebo disketu j e  k dispozícii 8 for
mátov (výmenný formát, ISBD, textový 
formát, atd'.). Poskytuje množstvo mož
ností n a  vyhľadávanie informácií - podľa 
autora, názvu, miesta vydania, vydavate
ľa, roku vydania, ISBN/ISSN, a pod. 
Česká národná bibliografia - obsahuje 
údaje o knihách (od r. 1983), článkoch 
v novinách, časopisoch a zborníkoch (od 
r. 1991), periodikách vydávaných v ČR, 
o zahraničných bohemikách, atď. Mož
nosti vyhľadávania a ukladania vyhľada
ných informácií s ú  rovnaké a k o  v Sloven
skej  národnej bibliografii. 

• Academic Search Elite - výber posled
ných ročníkov rozsiahlej multidiscipli-
nárnej databázy časopiseckých článkov 
s úplnými textami, resp. s abstraktami. 

Poznámka: Celá báza j e  prístupná o d  ap
ríla t.r. a j  cez w w w  stránku, vdaka projektu 
SK-Libris a spolupráci Univerzity Komen
ského s University of Northern Iowa - po
drobnejšie o báze ďalej. 

Práca s CD-ROM serverom je veľmi 
jednoduchá, odozva  okamžitá. CD-ROM 
server je  pre univerzitnú komunitu k dispo
zícii bezplatne - stačí počítač s internetom. 
Potrebné informácie o CD-ROM serveri. 
spôsobe jeho inštalácie, a k o  a j  návod n a  
používanie a históriu CD-ROM servera 
nájdete perfektne spracované a zrozumiteľ
n é  pre všetkých záujemcov n a  adrese: 
http://cdrom.uniba.sk 

V máji t.r. vedenie univerzity a Ústredná 
knižnica Filozofickej fakulty U K  zabezpečili 
prednášku zástupcu Institute for Scientific 

Information (ISI) o citačných indexoch n a  
internete, spojenú s prezentáciou svojich 
produktov. Následne mala univerzita tri 
týždne (14. 6. - 5. 7. 1999) online prístup 
d o  citačných databáz ISI: Science Citation 
Index - SCI, Social Science Citation Index -
SSCI, Art and Humanities Citation Index -
AHCI.  Univerzita Komenského mala desať 
konkurenčných prístupov. Počas konzultá
cii o sprístupnení databáz s a  vedenie uni
verzity obávalo, že  to bude nedostatočné, 
kedže s a  predpokladalo, ž e  každý pedago
gický a vedecko výskumný pracovník bude 
zvedavý a bude mať záujem zistiť, a k o  je  to  
s citovanosťou jeho prác v citačných inde
xoch. Žiaľ, nevieme ani  o jednom odmiet
nutí prístupu práve z dôvodu obmedzené
ho počtu. 

Ďalším významným medzníkom v sprí
stupňovaní databáz je  október 1999, odke
dy m á  Univerzita Komenského, a k o  jedna 
z prvých slovenských inštitúcií, možnosť 
bezplatne testovať a overovať relevantnosť 
ponúkaných databáz v rámci projektu 
Electronic Information For Libraries Direct 
(EIFL Direct). 

Electronic Information for Libraries Direct 
je  nový knižničný projekt, ktorý s a  začne 
realizovať o d  1. januára 2000. Cieľom pro
jektu EIFL Direct je  umožniť slovenským 
knižniciam prístup k viacerým plnotexto-
v ý m  a abstraktovým databázam firmy 
EBSCO. Projekt pripravil O p e n  Society In
stitute v Budapešti, jej garantom n a  Sloven
sku je  Open Society -Fund v Bratislave. 
Medzi iniciátorov projektu patrí už spomí
naná University of Northern Iowa, s ktorou 
m á  Univerzita Komenského dlhodobé pra
covné i priateľské kontakty. 

Bázy v rámci projektu E IFL  Direct obsa
hujú cca 4 500 časopisov s úplnými texta
mi a cca 10 000 indexovaných časopisov 
s abstraktami, ktoré je  možné si  vytlačiť, 
príp. uložiť na disketu (disk), alebo poslať 
na určenú adresu elektronickej pošty. Cel
ková hodnota predplatného časopisov 
v jednotlivých bázach predstavuje s u m u  
3,2 milióna USD! J e  to jedinečná príležitosť 
získať neuveriteľné množstvo cenných in
formácií - d o  konca roku 1999 bezplatne!!! 
A k  máte počítač pripojený na internet, prí
stup k bázam je veľmi jednoduchý, s ú  dve 
možnosti: 
1 http://search.epnet.com 

(ak bude systém vyžadovať user ID na
píšte eifl a password Slovakia) 

2. http://www.global.ebscohost.com/ 
ehost/login.html 

(ak bude systém vyžadovať user ID na
píšte sk l ib l  a password comenius) 
K bázam s a  dostanete jednoduchým klik

nutím n a  Login to EBSCOhost.  

Zoznam prístupných báz: 
• A c a d e m i c  Search Elite - 1 200  časopisov 

s úplnými textami o d  r. 1990, abstrakty 
z ďalších 3 000 časopisov o d  r. 1984. J e  
zameraná n a  sociálne, spoločenské a en
vironmentálne vedy, školstvo, právo, po
litiku, literatúru a umenie, počítačovú 
vedu, jazykovedu a lingvistiku, atď. 

•Business Source Premier - 1 300 časopi
sov  s úplnými textami o d  r. 1990 a takmer 
2 000 indexovaných časopisov s abstrak
tami z oblasti manažmentu, ekonomiky, 
financií, účtovníctva, medzinárodného ob
chodu, atď. 

• Newspaper Source  - 143 amer ických a 
medzinárodných denníkov s úplnými tex
tami. kde sa nachádzajú najaktuálnejšie 
správy z rozličných svetových agentúr. 

• M a s t e r  File Premier - 1 810  časopisov 
s úplnými textami z oblasti obchodu 
a obchodných vzťahov a 2 780 indexova
ných časopisov s abstraktami. 

•Sociofi le - báza orientovaná na socioló
giu, sociálne vedy a príbuzné disciplíny. 
Obsahuje abstrakty a citácie z viac a k o  
2 600 časopisov, monografií, dizertácií o d  
roku 1986 po súčasnosť. 

• EconLit - báza orientovaná n a  ekono
mickú literatúru, ktorá pokrýva viac a k o  
450 medzinárodných ekonomických ča
sopisov. 

• MEDLINE - b á z a  určená pre zdravotníc
tvo, medicínu, a t ď ,  báza je  prístupná len 
na prvej adrese, n a  ikone EBSCOmed.  

Nepochybujeme, ž e  všetci využijete mož
nosť pracovať s databázami a získať č o  naj
viac nových informácií, poznatkov a skú
seností. Frekvencia prístupov z U K  d o  po
núkaných báz  bude sledovaná v priebehu 
celej overovacej prevádzky. Samozrejme a j  
táto informácia m ô ž e  významne ovplyvniť 
rozhodovanie, a k o  budúci rok postupovať 
pri zabezpečení prístupu k týmto bázam. 

Veríme, ž e  tieto informácie nie s ú  pre v á s  
celkom nové. Priebežne s m e  v á s  o nich 
informovali prostredníctvom elektronickej 
pošty. Budeme radi. ak s a  podelíte s nami 
o svoje skúsenosti, poznatky a názory. Ak 
budete potrebovať poradiť, skontaktujte s a  
s nami n a  adrese: 

gondova@fphil.uniba.sk 
alebo petrovicova@fphil.uniba.sk 
alebo kundracik@fmph.uniba.sk 

(problematika CD-ROM servera). 

PhDf Daniela Gondova. 
PhDf. Eva Petrovlčova. 

Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK 
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К novému modelu prijímacích skúšok na PRI F UK 

Enormný záujem o štúdium prírodných vied 

Hoci v prípade vysokoškolského štúdia stále na Slovensku vysoko prevažuje dopyt nad ponukou, je zrejmé, že postupne i v tomto 
priestore silnie konkurenčné prostredie. Prejavuje sa to najmä v snahe jednotlivých vysokych škôl a ich fakult získať veľa záujemcov 
o štúdium a mat tak možnost vybrat si čo najkvalitnejších študentov. V priebehu roka sa tento 'konkurenčný boj' premieta najmä do intezity 
kontaktov fakúlt so strednými školami a popularizáciou študijných odborov, no vrcholí v období podávania prihlášok na štúdium a v čase 
prijímacích skúšok. O štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK mal v tomto akdemickom roku záujem enormný počet uchádzačov fakulta 
registrovala vyše šest a pol' tisíca prihlášok. Do prvých ročníkov napokon prijala 1 238 študentov, čo je najvyšší počet v rámci 
všetkých fakúlt UK a po vlaňajšku, kedy prijala 1 333 nových študetnov, druhý najvyšší počet v histórii fakulty. V súvislosti s novým 
prístupom fakulty k prijímaniu študentov, aj so zámerom zistiť, aké je ich regionálne rozloženie, sme oslovili prodekana fakultv 
do c. RNDr. Pavla Korca, CSc. 

- Na skutočnosť, že záujem o štúdium prírod
ných vied klesá - snád s výnimkou biológie a en-
vironmentalistiky - poukázali prakticky všetci de
kani přírodovědně orientovaných fakúlt Európy, 
ktorí sa stretli na jar tohto roku v Jene. Naša fa
kulta vedomá si tohto faktu začala svoj "boj" 
o uchádzača hned po skončení minuloročného 
prijímacieho pokračovania. Zúčastnili sme sa 
mnohých prezentácií vysokých škôl a fakúlt pre 
absolventov stredných škôl, napr. informačného 
veľtrhu o vysokých školách Academia v Dome 
odborov v Bratislave, stretnutia stredoškolákov 
"Kam po strednej škole?" v Dome kultúry Ruži-
nov, prezentovali sme sa na výstave Incheba 
a na iných podujatiach. Tiež sme vydali brožúru 
"Informácia o študijných odboroch", ktorú sme 
poslali na všetky gymnáziá SR a potom aj všet
kým prihláseným uchádzačom. V decembri 1998 
sme usporiadali už tradičný "Deň otvorených 
dverí", učitelia chemickej a geologickej sekcie 
pripravili osobitné semináre pre učiteľov stred
ných škôl o trendoch vývoja týchto vedných od
borov a ich vplyvu na štúdium na fakulte. 

Výsledkom týchto, ale aj dalších aktivít v sú
vislosti s prijímacím pokračovaním pre šk 
rok 1999/2000, bolo už vyššie spomínaných 
6 552 prihlásených uchádzačov o štúdium, čo 
predstavuje 57,88%-ný nárast v porovnaní so 
školským rokom 1998/1999. Počet prihlásených 
pre školský rok 1999/2000 vynikne ešte výraz
nejšie, ak ho porovnáme i s ďalšími uplynulými 
rokmi. Prakticky po celé 90. roky sa hlásilo na 
fakultu každý rok priemerne 2 000 uchádzačov 
o štúdium. V porovnaní s týmto stavom je to 
nárast až o 330 %. Pre nás je však dnes najdôle
žitejšie, že sme si mohli na všetkých päť základ
ných študijných odborov vybrať dostatočný 
počet študentov z veľmi kvalitných uchádzačov. 

•Aký je u vás model prijímacích skúšok? 
- V minulom školskom roku sa na fakulte veľa 

diskutovalo o tom, aký spôsob prijímacieho po
kračovania zvolíme pre tento rok. Nakoniec ve
denie fakulty odporučilo a akademický senát 
fakulty schválil model prijímacieho pokračovania 
známy ako "75:25". To znamená, že na jednood-
borové štúdium budú študenti prijímaní bez prijí
macích skúšok. Ak však počet prihlásených na 
daný študijný odbor presiahne kapacitné mož
nosti fakulty, 75 % uchádzačov bude prijatých 
na záklaée výsledkov zo strednej školy a 25 % 
na základe výsledkov písomného testu. 

Výsledkom je, že v tomto akademickom roku 
bolo celkove na fakultu prijatých 1 238 uchádza
čov, t.j. 18,89 % prihlásených, čo predstavuje 
pomer prijatých k prihláseným takmer 1:5. 
2 1 238 prijatých uchádzačov bolo 933 prijatých 
bez prijímacích skúšok, t.j. 75,36 %. Okrem prija
tých bez prijímacích skúšok sa prijímacieho po
kračovania vo forme písomného testu zúčastnilo 
2 649 uchádzačov. Aj pre školský rok 2000/2001 
schválil AS fakulty tie isté zásady prijímacieho 
pokračovania, no s dvoma zmenami. Po prvé -
model prijímania bol upravený z pôvodných 
75:25 na ЭЭ:50. Od tejto zmeny fakulta očakáva, 
že sa zvýši počet študentov prijímaných na zá
klade písomných testov, t.j. študentov, ktorí ma
jú o štúdium odboru skutočne velký záujem. 
Druhá zmena sa týka toho, že tento postup platí 
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aj pre prijímanie študentov na odbor učiteľstvo 
všeobecnovzdelávacích predmetov, kde doteraz 
malo prijímacie pokračovanie tradičný priebeh. 

•Aké je regionálneho rozloženia uchádzačov 
o štúdium na fakulte? 
- Sledovanie regionálneho rozloženia uchádza

čov o štúdium považujeme za veľmi dôležité, 
a to najmä z troch dôvodov: Prvým je skutoč
nosť, že prírodovedecká fakulta získava uchá
dzačov o štúdium v konkurenčnom prostredí 
14 přírodovědně orientovaných fakúlt SR. Ďalej 
si uvedomujeme, že výber fakulty po roku 1989 
ovplyvňuje aj meniaca sa atraktivita jednotlivých 
študijných odborov a fakúlt a napokon rešpektu
jeme aj vývoj sociálnej situácie v jednotlivých ro
dinách SR, ktoré z finančných dôvodov môžu 
uprednostniť štúdium na fakulte v blízkosti byd
liska. Keďže fakulta analyzuje regionálne rozlo
ženie uchádzačov o štúdium už štvrý rok, môže
me tento školský rok hodnotiť aj z vývojového 
hľadiska a opätovne s potešením konštatovať, že 
Prírodovedecká fakulta UK ostáva stále fakultou 
s výrazne celoslovenskou pôsobnosťou. Doku

mentuje to 'základný vzorec* podielov jactnot 
livýcfi kraiov г celkového počtu uchádzačov 
o štúdium na PRIF UK (graf č. 1), ktorý sa neme
ní a je prakticky zhodný s minulými školskými 
rokmi a poukazuje na velký záujem o štúdium na 
na našej fakulte zo všetkých krajov SR. Podiely 
najvzdialenejších krajov. Prešovského a Košické
ho, sa v roku 1999 v porovnaní s predchádzajú
cimi rokmi dokonca zvýšili. 

Zaujímavé je aj porovnanie regionálneho rozlo
ženia uchádzačov o štúdium s regionálnym roz
ložením študentov riadneho štúdia Ukazuje sa, 
že základný vzorec rozmiestnenia uchádzačov 
o štúdium na PRIF UK podľa krajov, ktorý platil 
v uplynulých štyroch rokoch, platí aj pri regionál
nom rozložení riadnych študentov PRIF UK. Od
chýlka od "základného vzorca" regionálneho zá
ujmu o štúdium na fakulte je tak malá. že nie je 
potrebné sa ňou zaoberať. Naopak, veľmi pote
šiteľnou je skutočnosí. že na Prírodovedeckej fa
kulte UK sú v riadnom dennom štúdiu zastúpení 
študenti zo všetkých 79 okresov Slovenskej re
publiky. Myslím si. že týmto sa môže pochváliť 
len málo fakúlt na Slovensku (jh) 

Desať rokov Univerzity tretieho veku pri UK 
Pre generáciu tých skôr narodených sa dňa 13. októbra 1999 otvorili brány Univerzity tretieho 

veku pri UK už po desíatykrát. V Aule UK bolo slávnostne imatrikulovaných nových 
136 poslucháčov 1. ročníka UTV a tak má v jubilejnom 10. roku naša UTV už viac ako 
1 000 poslucháčov - seniorov, ktorí navštevujú jej špeciálne programy. V tomto akademickom 
roku je v rámci programu UTV otvorených 21 študijných odborov. 

Dňa 25. októbra 1999 sa konala aj zakladajúca schôdza Klubu absolventov UTV, ktorý m,i 
v Bratislave 143 členov a v Martine na JLF UK 58 členov Poslaním klubu je pomôcť 
absolventom UTV naďalej aktívne trávit volný čas organizovaním vzdelávacích, spoločenských 
i telovýchovných podujatí. Veríme, že sa nám aj táto oblasť práce UTV úspešne rozbehne 
a absolventi UTV nájdu svoje uplatnenie v rámci podujatí klubu 

(nh) 
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Ako vyzerá regionálne rozloženie študentov na ostatných fakultách UK? • Ostáva UK vysokou školou 
s celoslovenskou pôsobnosťou? • A ktoré gymnáziá najlepšie pripravili svojich žiakov pre štúdium 

na Univerzite Komenského? • Odpoveď nám dajú údaje z analýz niektorých ďalších fakúlt UK. 

L e k á r s k a  f a k u l t a  U K  B r a t i s l a v a  

Z počtu 1 797 pozvaných uchádzačov o štúdium sa na prijímacích skúškach 
zúčastnilo 1 488 uchádzačov, z nich fakulta prijala 354 

Vývoj záujmu o štúdium na LF UK od r. 1996 klesá, kým v roku 1996 malo záujem 
0 štúdium na fakulte 2 374 uchádzačov, v roku 1999 fakulta zaregistrovala 
1 797 prihlášok Na štúdium na LF UK bolo v akademickom roku 1999/2000 prijatých 
354 študentov, z nich 181 maturantov v roku 1999, ostatní 173 uchádzači maturovali 
v predchádzajúcich rokoch. 

Zo 181 prijatých tohoročných maturantov pochádza z kraja: 
Bratislava 28,2 % 
Trnava 11 % 
T renčín 13,3 % 
Nitra 16,6% 
Žilina 9.4 % 
Ban. Bystrica 12,2% 
Prešov 4.4 % 
Košice 3,3 % 

Najviac študentov bolo prijatých z týchto gymnázií: 
Bratislava, Gymnázium, Metodova ul. 9 
Bratislava. Evanjelické lýceum 7 
Bratislava, Gymnázium, Vazovova ul. 7 
Ban. Bystrica. Gymnázium. G. Tajovského 7 
Po 6 študentoch bolo prijatých z gymnázií 
Bratislava - Einsteinova ul.. Nitra - Golianova ul.. Nové Zámky 

F i l o z o f i c k á  f a k u l t a  U K  

Oproti vlaňajšku stúpol záujem o štúdium na fakulte - vlani sa zúčastnilo prijímacích 
skúšok 2 975 uchádzačov, t r 3 069 Fakulta zvýšila počet prijatých - vlani prijala na 
štúdium 623 uchádzačov, t.r 703. 

Rozloženie uchádzačov podľa krajov: 
zúčastnení na PS prijatí 

Bratislavský 1 270 326 
Trnavský 293 57 
Nitr lanský 274 58 
Trenčiansky 310 72 
Žilinský 273 54 
Banskobystrický 233 50 
Prešovský 246 50 
Košický 170 36 

Najúspešnejšie gymnázia -10 a viac študentov bolo prijatých z gymnázií: 
Bratislava, Gymnázium, Metodova 125 
Bratislava, Gymnázium, Vazovova 6 17 
Bratislava, Gymnázium. Novohradská 1 15 
Bratislava. Evanjelické lýceum. Vranovská 2 12 
Prievidza. Gymnázium. Matice slovenskej 16 11 
Bratislava, Gymnázium. Tomášikova 2 10 

P r á v n i c k á  f a k u l t a  U K  

Fakulta zaregistrovala v šk roku 1999/2000 na magisterské štúdium 2 901 prihlášok, 
prijatých bolo 365 študentov 

O bakalárske štúdium malo záujem 432 uchádzačov, prijatých bolo 321 študentov 

Záujemcov o magisterské štúdium podlá miesta trvalého bydliska: 
prihlásení prijatí 

Bratislava 795 115 
Západoslovenský región 3 759 118 
Stredoslovenský región 556 73 
Východoslovenský región 796 53 

F a r m a c e u t i c k á  f a k u l t a  U K  

Od r. 1997 klesá záujem o štúdium na fakulte zo strany uchádzačov zo SR. Kým 
v roku 1997 fakulta registrovala 1 318 prihlášok, v roku 1999 ich počet poklesol na 766 
Na štúdium v šk. roku 1999/2000 prijala fakulta 255 študentov 

Regionálne rozloženie uchádzačov podlá krajov: 
prihlásení prijatí 

Bratislava 141 46 
Trnava 84 30 
T renčín 94 30 
Nitra 91 40 
Žilina 105 26 
B. Bystrica 77 24 
Prešov 87 33 
Košice 87 26 

Najúspešnejšie gymnáziá: 
účasť na PS prijatí 

Nové Zámky, Gymnázium, ul M R Štefánika 16 13 8 
Michalovce, Gymnázium, Masarykova 1 1 
Nitra, Gymnázium, Farská ul 19-21 6 6 
Skalica. Gymnázium, nám Slobody 3 6 5 

F a k u l t a  m a n a g e m e n t u  U K  

Oproti vlaňajšku fakulta registrovala nižší počet prihlášok na štúdium. Kým vtam bolo 
podaných 1 668. t.r. 1 308 prihlášok. Fakulta v tomto roku prijala 166 študentov 

Regionálne rozloženie uchádzačov o štúdium podlá krajov 
zúčastnení na PS prijatí 

Bratislava 410 79 
Trnava 117 12 
T renčín 116 9 
Nitra 115 6 
Žilina 117 22 
B. Bystrica 66 7 
Prešov 85 12 
Košice 76 17 

Najúspešnejšie gymnáziá 
účasť na PS prijatí 

Bratislava. Gymnázium. Grosslmgová 18 18 12 
BratislaJava. Gymnázium. Novohradská 1 37 18 
Sučany. Gymnázium. Komenského 215 14 10 
Bratislava, Gymnázium. Tomašikova 2 19 7 
Bratislava. Gymnázium, ul. I. Horvátha 2 23 7 
Bratislava. Evanjelické lýceum. Vranovská 2 13 6 
Nitra. Gymnázium. Párovská 1 10 5 
Trnava. Gymnázium. Hollého 9 27 5 

M a t e m a t i c k o - f y z i k á l n a  f a k u l t a  U K  

Fakulta v tomto šk roku registrovala 1 538 prihlášok na štúdium a prijala 756 štu
dentov 

Regionálne rozloženie uchádzačov o štúdium 
Kraj celkový počet % pojatých % 

uchádzačov 
Bratislavsky 454 29 232 31 
Trnavský 171 11 81 11 
T renčiansky 203 13 114 16 
Nitriansky 201 13 97 13 
Žilinský 154 9 79 10 
Banskobystrický 157 10 75 10 
Prešovský 110 6 41 5 
Košický 88 5 37 5 
Spolu 1 538 100 756 100 

Gymnáziá, z ktorých bolo prijatých 15 a viac žiakov 
prijatých 

Ban. Bystrica. Gymnázium. Tajovského 25 17 
Bratislava. Gymnázium. Bilikova 16 
Bratislava. Gymnázium. Grósslingova 18 31 
Bratislava. Gymnázium. Metodova 1 15 
Bratislava. Gymnázium. Novohradská 1 54 
Prievidza, Gymnázium, Matice slovenskej 16 21 
Trernö'n. Gymnázium, ul. 1 mája 2 20 
Trnava. Gymnázium. Hollého 9 18 

F a k u l t a  te lesnej  v ý c h o v y  a š p o r t u  U K  

Najviac žiakov bolo prijatých 
Bratislava. Gymnázium. Hubeného 23 6 
Pov Bystrica. Gymnázium. Školská 8 6 

"Teší nás, že z podkladov, ktoré nám poskytli uvedené fakulty, 
možno jednoznačne uzavrieť, že Univerzita Komenského napriek 
konkurenčnému prostrediu nie fe regionálnou inštitúciou, ale stále 
ostáva školou s celoslovenskou pôsobnostou Prehíad poukazufe 
aj na gymnáziá, ktoré boli na/úspešne/šie v príprave svojich žiakov 
na štúdium na vysokej škole. I tento rok sa potvrdzuje už tradič
ne dobrá úroveň niektorých gymnázií, ktoré takto 'bodovalГ aj 
v predchádzajúcich rokoch. Myslím si. že zverejňovanie takýchto 
informácii nie je zaujímavé iba pre naše fakulty, ale mak) by oslov* 
aj menej úspešné gymnáziá a vyvolať v nich zdravú ctižtadost 
Snaha gymnázií, aby čo najviac ich bakov uspelo pri pri/imacich 
skúškach na vysoké školy, by malo byt základným motrvom 
k zvýšeniu kvality stredoškolského vzdelávania ' 

Do c. RNDr. Pavel Súra, CSc., 
prorektor UK pre vzdelávaciu čJnnost 

(podfa p o d k l a d o v  z u v e d e n ý c h  fakult  

s p r a c o v a l a  Mgr J. H l n n e r o v a )  
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Z 80-R0CNEJ HISTÓRIE UNIVERZITY KOMENSKÉHO 

Štyristoročné snahy evanjelikov 
o vlastné vysoké školstvo 

Snahy umožniť vysokoškolské vzdelanie 
kandidátom bohoslovia ev. a. vyznania sa 
na území dnešného Slovenska objavujú už 
na začiatku 17. storočia. 

V roku 1606 zriadil bratislavský evanjelic
ký cirkevný zbor evanjelickú strednú školu 
s dvoma vysokoškolskými kurzami - filozo
fickým a teologickým. Teologický kurz po
skytoval základy bohosloveckého štúdia, 
ktoré si kandidáti bohoslovia dokončovali 
na univerzitách v Nemecku - v Jene, v Lip
sku, v Rostocku a v Erlangene. 

Táto škola s o  svojimi kurzami vošla do 
našich dejín ako Bratislavské lýceum. Jeho 
rozkvet nastal v 19. storočí a už roku 1810 
vyhlásil generálny evanjelický konvent za 
žiadúce zriadiť a j  bohosloveckú fakultu. 
Pri lýceu bol teologický kurz roku 1856 roz
šírený na trojročný a roku 1882 bola zria
dená Teologická akadémia uhorskej evan
jelickej generálnej cirkvi augsburského 
vyznania. Sídlom akadémie sa stali dnes 
už nejestvujúce budovy pri Velkom chráme 
na Panenskej ul. Prvým riaditeľom akadé
mie sa stal prof. Samuel Čečetka. 

štúdium na akadémii bolo štvorročné. P o  
dvojročnom prípravnom štúdiu filozofie, 
biblických jazykov a dejín nasledovalo ďal
šie dvojročné štúdium biblickej, systema
tickej a praktickej teológie. A k o  pedagogic
kú zvláštnosť možno spomenúť prednášky 
z o  zdravovědy. 

Po prvej svetovej vojne silnejú snahy 
o premenu akadémie na teologickú fa
kultu. Na zasadnutí dištriktuálnej rady Zá
padného dištriktu v Bratislave bola dňa 
23. 6. 1919 oficiálne vznesená požiadavka, 
aby '...pri bratislavskej univerzite zriadená a 
na štátne trovy udržiavaná bola slovenská 
bohoslovecká fakulta. V prípade, že česko
slovenská vláda túto požiadavku odoprie, 
cirkev použitím štátnej podpory podrží 
evanjelickú teologickú akadémiu v Bratisla
ve a otvorí ju poslucháčom i bez nej v sep
tembri bežného roku.' Koncom júla nariadil 
školský výbor cirkvi zrušiť teologickú aka
démiu v Prešove, čím sa Slovenská evanje
lická a.v. teologická akadémia v Bratislave 
stala jediným teologickým učilišťom na Slo
vensku. 

Akadémiu slávnostne otvoril dňa 20.1.1919 
biskupský administrátor Samuel Zoch. Na 
školský rok 1919/1920 bol vymenovaný 
prvý profesorský zbor v zložení: J. Bakoš, 
J. Bodnár, A. Hornyánszky, J. Jamnický, K. 
Lányi, S. Osuský, P. Podmanický a C. E. 
Schmidt. Prvým dekanom sa stal Július 
Bodnár, profesor cirkevných dejín. 

V roku 1921 bola Slovenská teologická 
akadémia premenovaná na Teologickú vy
sokú školu ev.a.v. cirkvi na Slovensku, 
keďže mnohé, v tom čase zriaďované 
stredné odborné školy, tiež niesli názov 
akadémia. Aby nedošlo k omylu, že aj 
v prípade teologickej akadémie ide o stred
nú školu, bola premenovaná na vysokú 

školu. Sídlo mala na Konventnej ul. č. 13. 
V zložení profesorského zboru nastali len 
menšie zmeny - prof. J. Bodnára vystriedal 
prof. J. Kvačala. 

Napriek tomu, že vysoká škola každoroč
ne dostávala štátnu dotáciu, bola v skutoč
nosti len cirkevnou školou. A ž  po dlhoroč
nom úsilí cirkevných (S. Zoch, S. Osuský) 
i štátnych činiteľov (A. štefánek, štátny 
referent pre školstvo) sa podarilo transfor
movať túto vysokú školu na štátnu fakultu. 

Dňa 10. 4. 1934 bola na základe zákona 
č. 69/1934 Zb.z. a n. zriadená v Bratislave 
Teologická fakulta evanjelická, ktorá bola 
koncom apríla 1934 premenovaná na Čes
koslovenskú teologickú fakultu evanjelickú 
Fakulta mala vlastný študijný, skúšobný 
a rigorózny poriadok. Tvorilo ju šest ka
tedier: filozofická (prof. S. Osuský). staro
zákonná (prof. J. Bakoš), novozákonná 
(prof. A. Hornyánszky), historická (prof. J 
Oberuč), systematická (Dr. M. Lúčanský) 
a praktickej teológie (prof. J. Jamnický) Za 
prvého dekana bol zvolený prof. Ján Jam
nický. 

Fakulta bola pôvodne založená pre evan
jelickú a.v. cirkev na Slovensku. Postupne 
na nej študovali aj evanjelickí poslucháči 
z Juhoslávie a z o  Sliezska a neskôr a j  po
slucháči z reformovanej cirkvi a niektorých 
protestantských cirkví (baptisti, metodisti). 
Okrem Slovákov študovali na fakulte aj Ma
ďari i Nemci, ktorých pripravovali na prácu 
v cirkevných zboroch jazykoví lektori ka
tedry praktickej teológie v ich materčine. 

Nariadením slovenskej vlády z o  dňa 
14. 2. 1939 bola teologická fakulta preme
novaná na štátnu evanje
lickú bohosloveckú fakul
tu v Bratislave. Hoci sa fa
kulta v zmysle zákona č. 
168/1940 Sl.z. stala de iure 
súčasťou SU, v skutočnosti 
boli jej snahy o pričlene
nie k univerzite blokova
né ideológmi Slovenského 
štátu. Najmä V. Tuka zdô
razňoval, že popri katolíc
kej fakulte nemá čo robiť 
na univerzite protestantská 
fakulta. 

Akademické slobody fa
kulty však neboli obme
dzované. Mohla promovať, 
udeľovať doktoráty a jej 
profesori boli po predchá
dzajúcom "venia docendi' 
cirkvi menovaní vládou. 

V tom čase pôsobili na 
fakulte takí významní pro
fesori ako Ján Bakoš, pro
fesor hebrejčiny a starozá
konných vied. svetoznámy 
orientalista, neskôr profe
sor na FIF SU (1946); Ján 
Ďurovič, ktorý svojím die- V roku 1999 

lom položil základy slovenskej hymnoló-
gie; Ján Kvačala, zakladateľ komeniológie 
na Slovensku. 

Zmena režimu po roku 1948 negatívne 
zasiahla d o  života fakulty. V roku 1949 
sa dostala z kompetencie ministerstva 
školstva pod ministerstvo kultúry. Zákon 
č. 112/1950 Zb. z o  dňa 14. 7. 1950 o boho
sloveckých fakultách podstatne zmenil 
organizačnú štruktúru fakulty. Niektoré ka
tedry boli premenované (biblické katedry 
na starozákonnú a novozákonnú) a na prí
kaz štátu bola zriadená katedra marxiz-
mu-leninizmu. 

V roku 1953 sa fakulta presťahovala do 
bývalého sirotinca v Modre. Spolu s ním 
tam postupne prešiel a j  internát. Do Brati
slavy sa mohla vrátiť roku 1962. opäť na 
Konventnú ulicu. 

Fakulta v tom čase doslova živorila Po
čet zapísaných študentov v o  všetkých 
ročníkoch sa pohyboval v jednotlivých škol
ských rokoch priemerne medzi 18 - 25 po
slucháčmi. 

Ani  v týchto ťažkých časoch profesori ne
rezignovali. snažili sa zachovať vysokú úro
veň fakulty a vedecky pracoval Nemožno 
nespomenúť profesorov J. Janku Š KAt 
lovského a K. Gábnša. ktorf roku 1979 
dokončili preklad Biblie d o  slovenčiny, J 
PetríVa, ktorý svoie štúdie z liturgiky završil 
vydaním slovenskei Chrámové; agendy a J 
Michalka, ktorý svoje bádanie v praktickei 
teológii zhrnul v diele Kázňové smery 

November 1989 priniesol zmeny a j  d o  
právneho postavenia fakulty. Najskôr v mar
ci 1990 prešla fakulta na základe rozhod
nutia národného zhromaždenia z o  správy 
ministerstva kultúry pod ministerstvo škol
stva a od 1. 7. 1990 sa ako Evanjelická 
bohoslovecká fakulta stala súčasťou UK. 
Prvým dekanom novozaloženej fakulty sa 
stal prof. ThDr. Dušan Ondrejovič. 

í 
• I I 

I I I  I I 

i má m- - m 

získala lakulta novú budovu 
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Z 80-R0CNEJ HISTÓRIE UNIVERZITY KOMENSKÉHO 

Najmladšia fakulta UK -
fakulta managementu 

Z m e n y  v slovenskej  ekonomike p o  roku 1989 si  vyžiadali princi
piálnu z m e n u  a j  v obsahu a štruktúre učebných programov n a  fa
kultách ekonomického a podnikateľského zamerania. P o  roku 
1989 boli  vytvorené n o v é  fakulty, ktorých program v študijnom 
odbore manažment bol  pripravený v úzkej spolupráci s podobný
mi  fakultami v západnej  Európe a v USA. A k o  prvá fakulta tohto 
zamerania n a  Slovensku bola rozhodnutím Akademického senátu 
U K  z o  d ň a  5. 2. 1990 zriadená Fakulta managementu UK (ďalej 
F M  UK). Slávnostné otvorenie novej fakulty bolo 7. októbra 1991 
v A u l e  UK. 

Štatutárnym zástupcom fakulty d o  vytvorenia jej akademických 
orgánov bol  menovaný doc. Ing. Ferdinand Devínsky, CSc., za
kladateľ fakulty, v t o m  čase prorektor pre rozvoj U K  a dnešný rek
tor UK. Z a  prvého dekana fakulty bol  roku 1992 zvolený doc. Ing. 
Stanislav Šimončič, CSc. 

V súčasnosti študuje n a  fakulte 1 200 študentov v bakalárskom, 
magisterskom a doktorandskom štúdiu. Fakulta m á  akreditované 
všetky tri druhy štúdia v študijnom odbore manažment. O d  roku 
1994, keď opustili fakultu prví absolventi, d o  31. 12. 1998 ukonči
lo n a  nej štúdium 686 absolventov. 

V rámci študijného odboru manažment s a  uskutočňuje príprava 
budúcich odborníkov stredného a vrcholového manažmentu pre 
potreby trhovo orientovanej hospodárskej praxe. Teoretický zá
klad študijného odboru manažment tvoria jednak predmety po
skytujúce základné poznatky z ekonómie, hospodárskej politiky, 
práva, personálneho manažmentu, matematiky, štatistiky a pod., 
jednak predmety, ktorých znalosť tvorí súčasť komplexných vedo
mostí odborníka - manažéra (matematika, účtovníctvo, výpočtová 
technika), a k o  a j  hlbšie profesijne orientovaná výučba cudzích ja
zykov, najmä angličtiny. Časť výučby prebieha n a  fakulte v anglic
k o m  jazyku, ktorý s a  všeobecne považuje z a  jazyk medzinárod
ného obchodu. N a  fakulte prednášajú a j  vysokoškolskí  učitelia z o  
zahraničia, najmä z USA.  Spôsobilosť študentov fakulty úspešne 
absolvovať časť štúdia n a  podobných fakultách v zahraničí, a k o  a j  
záujem organizácií  o jej študentov potvrdzuje opodstatnenosť 
kompatibility študijného programu s o  zahraničnými vysokými 
školami podobného zamerania. 

Počiatky astronómie na UK 

Počiatky rozvoja astronómie na Prírodovedeckej fakulte SU možno 
datovať od r. 1941. Prednášky z astronómie suploval dr. Antonín Bečvář, 
klimatológ a profesionálny skúsený astronóm, riaditeľ Observatória na 
Skalnatom Plese. Dr. A. Bečvář podal fakulte návrh, aby bol zriadený As
tronomický ústav Prírodovedeckej fakulty SU s primeranou systemizáciou 
pedagogických pracovníkov. Profesorský zbor 10. marca 1944 návrh ne
prijal a odporučil, aby univerzitným pracoviskom sa stalo observatórium 
na Skalnatom Plese. Z praktických dôvodov bol prijatý kompromis a Mi
nisterstvo školstva r. 1944 ustanovilo popri Observatóriu na Skalnatom 
Plese ešte Ústav astronomický Prírodovedeckej fakulty. Jeho správou bol 
poverený dr. A. Bečvář. Po dobu jeho existencie do r. 1952 vystriedali sa 
na ústave štyria asistenti. Fakt, že vedenie oboch astronomických ustano
vizní bolo v jedných rukách, prinášali fakulte značné výhody. Najmä štu
denti, ktorí prejavili záujem o astronómiu, mali vhodné pracovné možnosti 
na Skalnatom Plese (Lukáč R., Prírodovedecká fakulta UK) 

QJiete, g e . . .  

- prvým športom pestovaným na UK bol tenis? 
Hnecí po založení UK sa študenti a učitelia snažili zakladat vysokoškol

ské telovýchovné a športové spolky, ktoré by reprezentovali univerzitu. 
Prvým športom, ktorý sa začal pestovať na UK, bol tenis. Spolok asis

tentov a klinických sekundárov 10. marca 1920 požiadal akademický 
senát o prepožičanie miesta v univerzitnej záhrade (dnešná Medická zá
hrada) pre výstavbu dvoch tenisových dvorcov Senát súhlasil a r 1921 
aj MŠ ANO dalo spolku povolenie do odvolania bezplatne používať ná
dvorie na Špitálskej ulici Spolok a teda ihriská bez meškania postavil 
a na dvorcoch pri lekárskej fakulte sa od skorého rána hrával tenis Spo
lok asistentov si musel platiť aj vodu, a tak nie div, že ihriská boli veími 
prašné. To podnietilo niektorých profesorov, aby žiadali ihriská zrušit 
a přeložit dalej od budovy fakulty. Boj o tieto dvorce sa tahal vefmt dlho 
Vrcholil r. 1927, ked dekan lekárskej fakulty prof. Chlumský žiadal zrušit 
a odstrániť "ostudné hřiště před palácem'. Do tohto boja sa zaplietol te
mer celý profesorský zbor. Niektorí profesori boli proti ihriskám, iní 
za ne. Napr. profesori Kostlivý a Vážny bránili ihriská, lebo dovoľujú 
študentom, asistentom a pod. vyvažovať sedavý spôsob zamestnania 
a z časových dôvodov nie je možné, aby chodili na vzdialené ihriská 
v Bratislave. Ihriská v Medickej záhrade ostali, ba dobudovali i dalšie 

- prvý športový klub UK sa volal Univerzita? 
Slovenský športový klub Univerzita bol založený 11. júna 1923. Na 

svojom ustanovujúcom valnom zhromaždení prijal rezolúciu, v ktorej sa 
medziiným píše: 'Vysokoškolská mládež, opúštájúc stredné školy, opusti 
súčasne aj povinný telocvik. Nie je možné, aby studentstvo nevidelo 
zhubný následok tejto skutočnosti..." Klub žiadal, aby sa pri zápise vybe
ralo po Kčs 5,- na univerzitný šport. Ked" akademický senát nevyhovel 
tejto žiadosti, horkokrvní študenti - funkcionári klubu - obvinili senát, že 
'pp. profesorom nezáleží na zdraví vysokoškolskej mládeže, a tým ani na 
zdarnom účinkovaní tejto mládeže medzi íudom. t. j. v národe' Senát os
tro odpovedal, ale aby dokázal, že mu na študentskom športe záleží, na 
začiatku šk. r. 1925/26 povolil vyberanie dobrovoľného poplatku pn zá
pise. Najmä prof. Kostlivý podporoval spolok, za senát sa zúčastňoval 
valných zhromaždení SŠKU a urovnal rozpor z r. 1923. V roku 1925 po
volil senát aj výstavbu ľahkoatletickej dráhy. Rektor dr M Weingart na 
imatrikulácii študentov 15. decembra 1925 hovoril aj o športe, ktorý je 
"v podstatě zjev zdravý jakožto vyvážen/ škodlivosti sedavého knižního ži
vota', ale ostro sa stavia proti 'rekordérstvu" - 'jako posilováni ješinosti 
a škody na zdravíV SŠKU organizovala pestovanie ľahkej atletiky, 
futbalu, volejbalu, plávania a zimných športov. Predsedom výboru 
SŠKU bol I. BuČko a v rokoch 1926-1928 P Hložný Dobrovoľný príspe
vok pre SŠKU pri zápise vyberala kvestúra, a tak v Šk r 1925/26 maje
tok klubu predstavoval 4 820,- KČ a r 1926/27 už 13 594.94 Kč. ktoré 
boli použité na zakúpenie športového inventára (lôpt. kopaöek. dresov 
a pod ), ako aj na cestovné na športové stretnutia, ktorých však bolo 
veľmi málo Nenašli sa však žiadne dokumenty o finančnej podpore ško
ly alebo iných inštutúaí Preto tento klub len Živonl a hlavne futbal sa 
neujal, lebo hráči odchádzali do klubov s lepšími podmienkami 

Roku 1927 po vzniku lektorátu telesnej výchovy činnost SŠKU ochab
la Na záver r. 1927 výbor sa rozhodol spolok zlikvidovat a majetok dat 
k dispozícii novozakladanému klubu Vysokoškolský šport Bratislava 
(VŠB). Na valnom zhromaždení 30 novembra 1927 sa však zišlo tak 
málo členov. Že valné zhromaždenie nebolo uznášaniaschopné Preto 
valné zhromaždenie 3 februára 1928 schválilo rozpustenie klubu a odo
vzdanie majetku, inventára i hotovost vo výške 1 275.42 Kč v ten sty 
deň založenému VŠB (podľa Perutka J., 50 rokov športu r»a UK) 
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P r á v n i c k á  f a k u l t a  U K  r a d í  

V dnešnej informačnej spoločnosti sa veľmi 
často používa termín počítačové pirátstvo. 
Pre verejnosť je to tak trochu zavádzajúci 
pojem. Možno povedať, že v chápaní pojmu 
počítačové pirátstvo ide skôr o zhovievavý 
eufemizmus, t.j. nahradenie hrubšieho výra
zu jemnejším voči páchateľom tejto, dnes 
celosvetovo rozsiahlej trestnej činnosti. 

Jeto jednoducho krádež duchovného ma
jetku a bohatstva, krádež duševného vlast
níctva. Musíme vychádzať z vymedzenia 
skutkovej podstaty trestného činu Krádež 
(v zmysle § 247 TZ), podľa ktorej "kto si pri
svojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní.,.'. 
Cudzou vecou je vec, ku ktorej nemá pá
chateľ vlastnícke právo. Prisvojenie si veci 
znamená jej odňatie z faktickej dispozície 
vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, pri
čom prisvojenie nezakladá vlastnícke prá
vo páchateľa k veci (teda jej privlastnenie). 

Ak ideme do dôsledkov, pri počítačovom 
programe je problematická práve skutoč
nosť, že prisvojenie si cudzej veci (počíta
čového programu) nie je úplné odňatie 
z faktickej dispozície vlastníka, pretože 
vlastníkovi ostáva k dispozícii. V uvedenom 
prípade neoprávnený používateľ si prisvo
juje iba kópiu. Treba však povedať, že pri 
počítačových programoch je vlastne každá 
kópia dokonalý originál. 

Závažný následok takéhoto konania mô
že mať hmotnú i nehmotnú povahu. 

Počítačové pirátstvo je neoprávnené ko
nanie a nakladanie s počítačovými progra
mami, ktoré sú predmetom autorského 
práva a takýmto konaním tieto práva poru
šuje; t.j. konanie a nakladanie s autorským 
dielom spôsobom, ktorý prislúcha autorovi 
alebo inému nositeľovi autorského práva, 
a ktoré je v rozpore s právnymi predpismi. 

V súčasnosti je to masovo rozšírený pro
tiprávny jav, ktorý predstavuje vážne ne
bezpečenstvo pre tvorcov počítačových 
programov, ale aj  pre softwarové firmy, za
oberajúce sa výrobou softwaru. 

Počítačové pirátstvo je len jednou skupi
nou protiprávneho konania, ktoré je pácha
né s využitím, resp. zneužitím výpočtovej 
techniky. Veľakrát ide o tak závažné útoky 
na právom chránené záujmy, že môžeme 
hovoriť o počítačovej kriminalite. 

Druhy, spôsoby počítačového pirátstva 

1. Neoprávnené používanie počítačových 
programov - spôsob, ktorý je v súčasnosti 
najčastejšou formou porušovania autor
ských práv. Spočíva bud v používaní neo
právnene získaných kópií alebo v použí
vaní síce oprávnene nadobudnutých kópií 
počítačového programu, no na väčšom 
počte počítačov, ako určuje zmluva. Roz
diel od kopírovania iných autorských diel je 
v tom, že pri počítačových programoch je 
každá kópia dokonalý originál. 

2. Neoprávnené šírenie počítačových pro
gramov - spočíva v neoprávnenom šírení 
síce oprávnene nadobudnutého počítačo
vého programu, ale ďalej šíreného bez 
súhlasu autora alebo iného nositeľa autor
ských práv. Vznikol tak rozsiahly šedý trh, 
ktorý ohrozuje autorizovaných domácich 
distribútorov i používateľov. Tí  strácajú ná
rok na poskytovanie sprievodných služieb 

od výrobcov - nositeľov práv. Konečný 
používateľ často ani nevie, že získal neo
právnene vytvorenú kópiu počítačového 
programu, napr. ak si objednal dodávku 
celého počítačového systému, v ktorom sú 
tieto kópie vopred nainštalované. 

3. Plagiátorstvo - podstatou ktorého je, že 
časti počítačového programu sú skopíro
vané a potom upravené tak, aby používate
lia ani pôvodní autori nemohli rozoznať ich 
pôvod. Pre počítačové programy platí, že 
aj malé technické úpravy môžu spôsobiť, 
že sa program javí celkom inak ako pôvod
ný, hoci vykonáva rovnaké funkcie. Pla
giátori dosahujú s minimálnymi nákladmi 
vysoké zisky na úkor skutočných tvorcov 

4. Neoprávnená tvorba a šírenie národ
ných verzií počítačových programov a ich 
sprievodnej dokumentácie Tento spôsob 
počítačového pirátstva zahŕňa v sebe pre
klad zahraničných počítačových progra
mov spolu so sprievodnou dokumentáciou 
do národného jazyka a ďalej sa šíri bez sú
hlasu autorov pôvodných diel. 

5. Šírenie pirátskych kópií počítačových 
programov a dokumentácie k nim - teda vy
tváranie kradnutých kópií a šírených ďalej 
bez súhlasu autora. 

Kto sú softvéroví piráti? 

Sú to predovšetkým falšovatelia - často 
páchatelia organizovanej trestnej činnosti, 
ktorí investujú do výroby nelegálneho 
softvéru státisíce dolárov, a ktorí kopírujú 
nielen diskety, ale celé sady diskiet, napa
ľujú CD-čká, vyrábajú papierové obaly, ma
nuály a všetko to, o čom si zákazník myslí, 
že patrí k softvéru. 

Ďalej sú to veľmi často obchodníci. Pre
dovšetkým obchodníci s hardvérom predá
vajú nelegálny softvér a to tak, že ponúkajú 
počítač s tým, že ak si ho u nich kúpite, tak 
dostanete napr. tri najžiadanejšie počíta
čové programy zadarmo. Nepovedia vám 
však, že k tomu nedostanete inštalačné 
diskety alebo CD-čká, na ktoré máte nárok. 
Takže keď sa vám niečo pokazí, prestane 
vám program pracovať, nemáte nič, čím by 
ste si to opravili, upravili a pod. Jednodu
cho obchodník vás nalákal na svoj počítač 
nelegálnym softvérom, t.j. podvodom. Cel
kom samozrejmé by ste ho mali ohlásiť 
ako podvodníka, piráta, alebo zájsť na da
ňový úrad a ohlásiť, že ukracuje štát na da
niach. 

Dnes sú vo velkej miere rozšírené najmä 
poštové zásielkové domy, ktoré sa zaobe
rajú distribúciou softvéru. Ponúkajú softvér 
cez reklamy, v počítačových časopisoch 
atď. Ich ceny sú neuveriteľne nízke. 
Dôvod? Nelegálny softvér. Piráti kopírujú 

programy, nahrávajú na diskety alebo na
paľujú na CD-čká a posielajú na dobierku. 
V poslednom období sa rozšíril nový spô
sob distribúcie softvéru cez telefón. Ide 
o ďalšiu formu porušovania práv duševné
ho vlastníctva. S tým majú skúsenosti 
najmä v Nemecku. Ide o tzv. BBS, t.j. Elec
tronic Bulletin Board System. Základným 
princípom BBS je, že počítač možno po
mocou BBS pripojiť k telefónnym linkám 
a začať užívateľov BBS siete vyzývať, aby 
vám zavolali. Môžete mať vypracovanú do
hodu o poplatku za vstup do vášho počíta
ča. Akonáhle však už niekto získa prístup 
do vášho počítača, má možnosť cez tele
fón robiť si z neho kópie súborov, vrátane 
programov. Táto metóda počítačového pi 
rátstva sa šíri po celej Európe. Napriek rôz 
nym opatreniam tieto počítače bežia deň 
a noc nepretržite a rozmnožujú nelegálny 
softvér cez telefón. 

Počítačovými pirátmi sú aj tí, ktorí sprí
stupňujú programy na Internete a to bez 
toho. aby brali vôbec do úvahy nejaké 
autorské práva autorov počítačových pro
gramov. 

Najrozšírenejšou skupinou počítačových 
pirátov sú však samotní používatelia, ktorí 
neoprávnene kopírujú počítačové progra 
my a ďalej s nimi nakladajú tak, ako keby 
k nim nadobudli všetky autorské práva 

Rovnako tak sú to rôzne firmy, orgamzá 
cie, spoločnosti, ktoré neoprávnene kopí
rujú programy pre svoju internú potrebu 
a to tak. že síce zakúpia jednu kópiu ongi 
nálneho programu, ale tento potom nako
pírujú na všetky svoje počítače. 

Aký je  u nás právny stav? 

Analýza súčasného právneho stavu u nás 
ukázala, že hoci hmotnoprávne i proces-
noprávne predpisy teoreticky umožňujú 
proti počítačovým pirátom zakročiť, efektív
ny postih počítačového pirátstva môže byt 
v praxi veľmi ťažko realizovateľný. Určite 
bude nevyhnutné sa touto problematikou 
zaoberať v najbližšom období. Bude pot
rebné zriaďovať znalecké pracoviská a pra
coviská pre aplikovaný výskum foriem 
zneužívania výpočtovej techniky, vrátane 
počítačových programov. Tieto pracoviská 
sú veľmi dôležité, lebo dokazovanie počíta
čového pirátstva sa bez znaleckých vyjad 
rení nezaobíde, vzhľadom na osobitný 
charakter programov. 

V súčasnom období pôsobí na Právnic
kej fakulte UK v Bratislave Katedra práv
nej informatiky a počítačového práva 
ako jediná katedra tohto druhu na Slo
vensku, ktorá v rámci predmetu Počítačo
vé právo pripravuje budúcich absolven
tov aj v oblasti autorskoprávnej ochrany 
počítačových programov, počítačovej 
kriminality, počítačového pirátstva ako aj 
všetkých právnych aspektov internetu 
a počítačových sietí vôbec, vrátane elek
tronického obchodu a multimediálnej 
kriminality. V najbližšom období katedra 
pripravuje otvorenie nového volitelného 
predmetu Mediálne a telekomunikačné 
právo. 

Doc. JUDr. Daniela Gregušová, CSc. 
Právnická fakulta UK Bratislava 
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P r á v n i c k á  f a k u l t a  U K  i n f o r m u j e  

Jubilea na Právnickej fakulte UK 
Slávnostné zasadnutie z príležitosti otvorenia nového škol

ského roka 1999/2000 na Právnickej fakulte UK sa konalo dňa 
4. 10. 1999 v Aule UK. Úvodné slovo predniesol prodekan fakul
ty doc. JUDr.  Lubor Cibulka, CSc., v ktorom o.i. srdečne privítal 
významných hostí verejného a spoločenského života i akademic
kej obce fakulty. Dekan prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc., v o  
svojom vystúpení  zvýraznil, ž e  'jednotlivé stupienky a etapy cel
kového spoločenského zdokonaľovania a kvality života každého 
jednotlivca idú nutne cez mieru a kvalitu poznania a vzdelania...' 
a ž e  '...všetci vytvárame, tak za seba a napokon aj v interakcii so 
svojím okolím, celkovú kvalitu prostredia, ktoré bude ľudstvo spre
vádzať nielen do tretieho tisícročia, ale aj do zajtrajšieho dňa, týž
dňa alebo mesiaca.' Osobitne obaja rečníci privítali n a  právnickej 
fakulte študentov prvého ročníka a popriali im, a k o  a j  všetkým 
prítomným, veľa úspechov v n o v o m  školskom roku. 

V kultúrnom programe vystúpil Slovenský komorný súbor Mu-
s a  Ludens s veršami, piesňami a skladbami európskych maj
strov 14. - 1 7 .  storočia.  (vl) 

V druhom polroku 1999 si na Právnickej fakulte UK pripomíname výro
čia našich pracovníkov - osobné aj pracovné, 

65 rokov sa dožíva profesor, dlhoročný vedúci katedry občianskeho 
práva JUDr. Ján Lazar, CSc., a sekretárka a dokumentaristka tejto ka
tedry Justína Pešková. 55 rokov oslávi člen katedry správneho a envi
ronmentálneho práva JUDr. Pavel Zloch, CSc., a 50 rokov sa dožívajú 
doc. JUDr. Jozef Beňa, CSc., z katedry právnych dejín a PhDr. Anna 
Bágefová z knižnice 

Tridsať odpracovaných rokov na našej fakulte si pripomenú PhDr. Dari
na Urbánková z katedry právnej komunikácie a Kamila Derkayová zo 
študijného oddelenia. Dvadsaťpäť rokov odpracovalo na fakulte hned nie-
kolko pracovníkov - doc. JUDr. Lubomír Fogaš, CSc., a JUDr. Gabriela 
Kubíčková, CSc., (katedra občianskeho práva), doc. PhDr. Emília Ba-
košová, CSc., (katedra teórie práva), doc. JUDr. František Poredoš, 
CSc., (katedra medzinárodného práva a európskych štúdií), JUDr. Vlas
ta Kunová, CSc., (ústav medzinárodných vzťahov a aproximácie práva) 

Všetkým jubilantom prajeme vela štastia, zdravia a tvorivých síl do 
dalších rokov života a práce na našej fakulte. (vl) 

0 Pohár dekana právnickej fakulty 

Tituly, ktoré vyšli v roku 1999 
vo Vydavateľskom oddelení Právnickej fakulty UK, 

a ktoré budú ešte vydané do konca roku 1999: 

Monografie: 
1. Gregušová: Počítačový program a právo 
2 Patakyová Obchodný register 

330,-Sk 
305,-Sk 

Učebné texty: 
1. Abrahámova: Deutsch fr Jurastudierende (vyjde 11/9) 
2. Bakošová: Sociálna psychol. pre právnikov 

(dotlač vyšla 10/99) 
3. Bakošová: Základy sociológie pre právnikov 250,- Sk 
4 Beňa: Moderné dejiny štátu a práva krajín strednej 

a juhovýchodnej Európy, II. diel, (dotlač vyjde 12/99) 
5. Cibulka a koľ:  Niektoré kapitoly z dejín a občianskej náuky 

(vyjde 11/99) 
6. Kráí-Holák: Teória a prax legislatívy (vyjde 12/99) 
7. Kubíček-Mamojka a kol.: Obchodné spoločnosti 280,- Sk 
8 Miháliková-Horniaková: Finančné a menové vztahy 

v teórii a praxi 250,- Sk 
9. Prusák: Teória práva 270,- Sk 

10. Reken-Vrabko: Vybrané rozhodovacie procesy 
vo vereinej správe 185,-Sk 

11. Rollerová: Lingua latina pre študentov práva 
(vyjde 11/99) 

12. Sivák: Dejiny štátu a práva na území Slovenska 
do roku 1918, dotlač 180,-Sk 

13. Sivák a koľ:  Dejiny štátu a práva na území Slovenska 
v rokoch 1918-1945, (dotlač vyide 12/99) 

14. Škultéty: Základy miestnej správy 320,- Sk 
15. Turayová a kol.: Vybrané kapitoly z kriminológie 

(vyjde 11 /99) 
16 Urbánková: English for law Students, dotlač 

(vyjde 11/99) 
17. Znamenáčková: Franais juridique 310,- Sk 
18. Železkovová: Všeobecné dejiny štátu a práva, 

(dotlač vyjde 12/99) 

Preklady, pramene, reedície: 
1 Blanpain-Kiein: Európske pracovné právo 220,-Sk 

Dies Luby luriaprudenciae: 
1. Zborník z V. Lubyho právnických dní "K návrhu 

slovenského občianskeho zákonníka" (vyšlo 10/99) 

Časopisy: 
Európsky trend 3-4/1998, 1-3/1999 á 60,-Sk 

Zborníky: 
Acta Facultatis luridicae UC  i XVII I  50,- Sk 

Posledný septembrový deň Lr. sa v atraktívnom prostredí tenisové
ho areálu TJ Slávia Právnik uskutočnil III. ročník tenisového turnaja 
pracovníkov a študentov PRAF UK O pohár dekana fakulty. Turnaja 
sa zúčastnilo 29 tenistov, ktorí svojimi výbornými výkonmi umocnili kvalit
nú organizáciu turnaia. 

Sútažilo sa v 4 kategóriách, ktorých vitazmi sa stali: 
-zamestnanci muži - doc. JUDr. Ján Svák 

ženy - Mgr. Zuzana Gabániová 
- študenti muži - Marián Kurhajec (3. roč.) 

ženy - Petra Zámečníkové (8. sem.) 

Finalisti jednotlivých kategórií boli odmenení vecnými cenami. 

é 

To. že ide už o III ročník športovo-spoločenského stretnutia s velmi po
zitívnou odozvou všetkých zúčastnených, je nielen potvrdením tradiae 
tohto kvalitného poduiatia organizovaného PRAF UK v súčinnosti s TJ 
Slávia Právnik, ale reálnym vyiadrením vztahu vedenia PRAF UK k tak 
často proklamovanému pojmu kalokagatia 

Vítazom srdečne blahoželame a tešíme sa na stretnutie pri organi
zovaní - určite ešte úspešnejšieho - IV. ročníka turnaja. 

PaedDr. Pavel Jankovsky, riadite! turnaja 
Katedra telesnej kultury PRAF UK 
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Z F i l o z o f i c k e j  f a k u l t y  U K  

Medzinárodné fórum rusistov 
V Bratislave sa v dňoch 16,- 21. augusta 1999 uskutočnil IX. medzinárodný kongres rusistov 

pod názvom Ruský jazyk, literatúra a kultúra na prelome storočí. Zúčastnilo sa na ňom 540 vy
sokoškolských pedagógov, autorov učebníc, stredoškolských učiteľov a metodikov spolu s rusis-
tami z výskumných pracovísk zo 43 krajín sveta. Vzhľadom na obmedzené kapacity posluchární 
Univerzity Komenského kongres prebiehal v priestoroch Slovenskej technickej univerzity. Jeho or
ganizátorom bola Slovenská asociácia rusistov (SAR), ako jedna zo 75 národných organizácií 
Medzinárodnej asociácie učiteľov ruského jazyka a literatúry (Meždunarodnaja associacija prepoda-
vatelej russkogo jazyka i literatury - MAPRJAL), so sídlom v Moskve. 

Hneď na úvod treba povedať, že za posledných 10 rokov organizácia MAPRJAL prešla výraznými 
zmenami. Pri porovnávaní práce a atmosféry analogických kongresov v Moskve (1991), v Re-
gensburgu (1995) a v Bratislave (1999) sa čoraz evidentnejšie prejavuje snaha o odklon od mani
festačných stretnutí učiteľov ruštiny a čoraz výraznejšiu ozvenu nachádza volanie po odbornosti, 
zameranie na štatút kongresu MAPRJAL ako širokej platformy pre vedeckú výmenu názorov v rôz
nych oblastiach rusistického výskumu. Nie náhodou na bratislavskom kongrese dominovala aktivita 
účastníkov z vysokoškolských pracovísk a v závere kongresu sa s výraznou podporou stretla požia
davka na zmenu názvu organizácie a na vytvorenie širšieho priestoru pre kooperáciu s rusistami 
z nepedagogických inštitúcií. 

Po slávnostnom otvorení za účasti ministra školstva M. Ftáčnika pracovnú časť kongresu uviedli 
prednášky akademika V. Kostomarova (Rusko), prof. A. Červeňáka, DrSc., (Slovensko), prof. I. Po
spíšila, DrSc., (ČR), členky-korešpondentky Ruskej A V  O. Mitrofanovovej, prof. A. Mustajokiho 
(Fínsko) a doc. L. Klobukovovej, CSc., (Rusko), ktoré v mnohom předznamenali kľúčové tematic
ké zameranie piatich sekcií kongresu: lingvistickej, literárnovednej, metodickej, kulturologickej 
a "puškinskej". 

Tradične vysoká odborná úroveň lingvistickej sekcie, vedecky podnetné vystúpenia takých osob
ností, ako J. Karaulov, I. Miloslavskij, N. Formanovskaja, (Rusko), V. Mokijenko, V. Gladrov (Ne
mecko), B. Tošovič (Rakúsko), A. Mustajoki, C. Ode (Fínsko), A. Brandtner (ČR). T. Wade (Velká 
Británia) a pod., vytvorili priestor pre neobyčajne živú a zaujímavú diskusiu. Popri prezentácii 
výsledkov výskumu klasických lingvistických disciplín sa problematika sekcie orientovala na post-
štrukturalistické metodologické princípy deskripcie jazyka a na kognitívnu lingvistiku. Zazneli tu veľ
mi zaujímavé príspevky zo štylistiky, frazeológie, príspevky venované dynamickým procesom vo 
funkčných štýloch, problematike rozkolísanosti normy súčasne spisovnej ruštiny, atd. 

V literámovednej sekcii dominovala problematika procesov na prelome storočí (19,- 20,  konca 
20. storočia) a tvorby autorov ruskej emigrácie, obe reflektované z rozličných zorných uhlov - žán
rových, recepčných, komparatívnych, intertextuálnych, atd. Popri analýzach, odkrývajúcich nové 
interpretačné možnosti diela A. Bělého, V. Nabokova, E Guro, B Pasternaka, J Brodského. 
V, Narbikovovej, a mnohých ďalších, kongres priniesol aj syntetické pohľady na poetiku modernis 
tickej prózy a drámy (G. Nefaginová, D. Kšicová, I. Skoropanovová), na "variatívne konštanty ruskej 
literatúry" (R. Klejmanová), na metodologické princípy tvorby dejín ruskej literatúry XX. storočia 
(V. Zamanská, P. Fast). 

Pokračovaním práce literárnovednej sekcie bol záverečný "puškinský deň". V úvode zasadnutia 
viac než priveľmi jubilejne koncipované vystúpenie V. Piskunova (Rusko) zaujali prednášky A. Eliá
ša (Slovensko) a E. Wedela (Nemecko), ako aj viaceré príspevky mapujúce charakter recepcie Puš
kinovej tvorby v rôznych kultúrnych kontextoch. Prácu Puškinskej sekcie, venovanej 200. jubileu 
narodenia básnika, zavŕšila návšteva účastníkov kongresu v Múzeu A. S. Puškina v Brodzanoch. 

Genéza organizácie, združujúcej prioritne pedagogických pracovníkov rôznych typov škôl, sa na 
kongrese prejavila, okrem iného, v hojnej účasti na zasadnutiach metodickej sekcie a "okrúhleho 
stola", zameraného tentoraz na prezentáciu nových učebníc a technických didaktických programov. 
"Okrúhly stôl" viedla E. Kollárová (Slovensko). I keď velká časť príspevkov metodickej sekcie bola 
venovaná predovšetkým problematike štandardizácie úrovní ovládania ruského jazyka, v kontexte 
súčasnej pragmaticky orientovanej komunikatívnej metodiky výučby cudzích jazykov hádam naj
viac podnetov na zamyslenie priniesol príspevok známeho ruského metodika J. I. Pasova, nástojči
vo formulujúceho požiadavku humanizácie vzdelávania vo výučbe cudzích jazykov. Podľa neho by 
cudzojazyčné vzdelávanie nemalo sprostredkovávať len utilitárně poznatky, návyky a zručnosti, ale 
malo by byť aj mostom k inojazyčnej kultúre, prostriedkom k formovaniu osobnosti prostredníc
tvom kultúry. 

Pojem "kultúra" sa stal zjednocujúcim princípom aj tematicky pomerne rôznorodých príspevkov 
kulturologickej sekcie: lingvistika a kultúra, literatúra a kultúra, kultúra a filozofia, religiózne tradície 
ako formotvorný princíp kultúry, sociológia a kultúra - to je iba časť problémov, ktoré odzneli v tejto 
sekcii. 

Okrem pracovného programu organizátori pripravili pre účastníkov kongresu viacero kultúrnych 
podujatí - koncert v Dóme sv. Martina, večer slovenskej ženskej prózy v čitárni Červený rak, návšte
vu Devína, atď. 

Usporiadať takéhoto náročné podujatie v súčasnej zložitej situácii rusistiky na Slovensku, ale aj 
neľahkých ekonomických podmienkach, bolo možné len vďaka nesmiernej obetavosti jeho organi
zátorov - predsedníčky ARS-u PhDr. E. Kollárovej, pedagógov z rusistických katedier filozofických 
a pedagogických fakúlt, z metodických centier, ale aj stredoškolských učiteľov a študentov rusisti
ky. Zo záľahy úloh vzala Katedra ruského jazyka a literatúry FIF UK na svoje plecia zabezpečenie 
odbornej časti kongresu - prípravu a vydanie 2-dielneho zborníka téz, zostavenie programu práce 
sekcií a v spolupráci s kolegami z ostatných rusistických katedier aj organizáciu práce sekcií počas 
kongresu. O tom, že tieto úlohy úspešne zvládla, svedčili slová uznania predstaviteľov prezídia 
MAPRJAL i účastníkov kongresu. 

Pre slovenských rusistov sa kongres MAPRJAL-u stal výnimočnou príležitosťou neobyčajne širo
ko prezentovať na medzinárodnom fóre výsledky svojej vedeckej a odbornej práce. V tomto smere 
kongres ukázal, že napriek zložitým problémom si rusistíka na Slovensku zachováva veľmi solídnu 
profesionálnu úroveň, a to i z hľadiska vedeckého výskumu i v oblasti pedagogickej práce. Zároveň 
potvrdil, že rusistika, najdôležitejší sprostredkovateľ ruskej literatúry, ruskej kultúry, bez ktorých by 
náš pohľad na svet bol oveľa chudobnejší, na Slovensku stále žije. 

Doc. PhDr. Ofga Kovačičová, CSc., Katedra ruského jazyka a literatúry FIF UK 

Nová bibliografia 
Filozofickej fakulty UK 

Významným informačným zdrojom a po
kračovaním dobrej tradície o výsledkoch 
vedeckého výskumu jednotlivých pracovísk 
a pracovníkov Filozofickej fakulty Uk sa stalo 
dälšie vydanie ich bibliografie. V titule Biblio
grafia s podtitulkom Publikačná činnost Filo
zofickej lakulty Univerzity Komenského za rok 
1998 (Bratislava, Stimul 1999, 276 s ), ktotý 
zostavila PhDr E. Petrovičová a v o  Vydava
teľstve Stimul vydala Ústredná knižnica Filo
zofickej fakulty UK. je spracovaná publikač
ná produkcia všetkých katedier doplnená 
o publikačné aktivity Ústrednej knižnice FIF 
UK. Vydanie obsahuje 1 692 bibliografických 
údajov spracovaných na základe bibliografic
kých noriem a zásad evidencie a vykazo
vania publikačnei činnost; a spracovaných 
podľa medzinárodných štandardov 

Vydanie bibliografie pracovníkov FIF UK za 
r 1998 |e nadväzným krokom na vydanie Vý
berovej bibliografie Filozofickej fakulty UK. 
ktoré vyšlo pri príležitosti 75 vytočia začatia 
výučby na FIF UK (1996) a daifcch dvoch 
úplných ročných súpisov vedeckej produkcie 
pracovníkov FIF UK s názvom Bibliografia 
a s podtitulom Publikační činnost pracovní
kov Filozofickej fakulty Univerzity Komenské 
ho za rok 1096. resp rovnomenným názvom 
a rokom 1997 Bibliografické jednotky su vo 
vydaní bibliografie pracovníkov FIF UK za 
r. 1996 (tak isto ako v predchádzajúcich vy
daniach) pnmárne usporiadané podlá ka
tedier, no zachováva sa v ňom postupnost 
a nadväznosť číslovania jednotiek. V rámci 
jednotlivých pracovísk vnútorné členenie reš
pektuje dôležitosť podľa kategórie prác 
(vedecké monografie vydané v zahraničí, 
vedecké monografie vydané v domácich vy
davateľstvách články a state charakteru ve
deckej monografie vydané v zahraničí, tá 
istá kategória vydaná v domácich vydavateľ
stvách, vysokoškolské učebnice vydané 
v zahraničí, v domácich vydavateľstvách, ve
decké práce publikované v zahraničných 
karentovaných, resp. nekarentovaných časo
pisoch a zborníkoch, v domácich karentova
ných, resp. nekarentovaných časopisoch 
a zborníkoch atd). Okrem tohto základného 
členenia je významnou súčasťou práce aj 
register bibliografických jednotiek zostave
ný podľa kategórií publikačnej činnosti 
(s. 248-254) a register autora s príslušným 
číslovaním základného bibliografického pre
hľadu (s. 255-276). 

Práca Bibliografia s podtitulom Publikač
ná činnosť pracovníkov Filozofickej fakulty 
Univerzity Komenského za rok 1998 sa svo
jou vysokou informačnou hodnotou stala 
pravidelným zdrojom informácií nielen 
v rámci filozofickej fakulty, resp. Univerzity 
Komenského, ale najmä z hľadiska spro
stredkovania informácií mimoumverzitným 
pracoviskám. Pravidelné súhrnné publiko
vanie bibliografie pracovníkov FIF UK sa 
stretáva s priaznivým ohlasom v o  vedeckých 
kruhoch nielen na univerzitnej pôde, ale 
je spoľahlivým obrazom dosiahnutých ve
deckých výsledkov aj pri hodnotení fakul
ty domácimi a zahraničnými vedeckými, 
odbornými a spoločenskými inštitúciami. 

(ig) 
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V roku 1996 bola ustano
vená Slovensko-poľská ko
misia humanistických vied. 
Táto komisia s a  skladá z o  
šiestich členov (paralelne 
a j  poľská časť komisie) zastupujúcich zá
kladné oblasti humanitných vied (históriu, 
etnografiu, jazykovedu, literárnu vedu). 
Spomedzi pracovníkov FIF UK sú členmi 
v tejto komisii prof. PhDr. Jozef Hvišč, 
CSc., (predseda), doc. PhDr. Marta Pančí-
ková, CSc., (tajomníčka), prof. PhDr. Ján 
Michálek, CSc., a doc. PhDr. Kornélia Ja-
kubíková, CSc. 

Úlohou komisie je iniciovanie a organizo
vanie slovensko-poľského výskumu vybra
ných problémových okruhov, ktoré sa rie
šia formou spoločnej metodickej prípravy, 
hodnotením jednotlivých prác na spoločnej 
slovensko-poľskej konferenciii a napokon 
vydaním knižného zborníka prác na danú 
tému. 

Činnosť komisie sa riadi spoločným slo-
vensko-poľským štatútom, podľa ktorého 
sa zasadnutia, konferencie a zborníky ko
misie realizujú striedavo na poľskej a slo
venskej strane. 

O d  založenia komisie v máji 1996 sa 
uskutočnilo v Poľsku a na Slovensku päť 
pracovných porád o organizačných a me
todických otázkach činnosti komisie a dve 
vedecké konferencie, na ktorých sa pre
zentovali konkrétne vedeckovýskumné 
výsledky formou referátov, diskusie a kniž
ných publikácií. 

Slovensko-poľské stretnutie v Harmónii 
Už štvrté podujatie slovensko-poľskej 

Komisie humanistických vied sa usku
točnilo v dňoch 27. - 30. septembra 1999 
v Modre-Harmónii a bolo spojené s ve
deckou konferenciou na tému: Sloven
sko-poľské vztahy a súvislosti po roku 
1918. Konferencia bola venovaná proble
matike vývinu slovensko-poľských súvis
lostí a vzťahov v nových podmienkach, 
v podmienkach, ku ktorým došlo po roz
pade Rakúsko-uhorskej monarchie a po 
vzniku nezávislých štátov - Poľska a Čes
koslovenska. V rámci spomínanej konfe
rencie v priebehu dvoch dní odznelo šesť 
poľských a osem slovenských referátov 
z oblasti všeobecných dejín, etnológie, 
literárnej vedy a jazykovedy, ktoré budú 
uverejnené v už spomenutom sloven-
sko-poľskom zborníku. Príspevky smero
vali k interdisciplinárnej interpretácii: teda 
nielen z pohľadu dvoch strán (slovenskej 
a poľskej), ale a j  k integrovaniu poznatkov 
viacerých spoločenskovedných disciplín. 

'Referáty priniesli velké množstvo nových 
informácii,' povedal v závere konferencie 
prof. J. Hvišč. 'Majú za sebou bohatý do
kumentačný materiál, dôsledný výskum 
prameňov, ale aj snahu o vytvorenie širšie
ho vývinového a kultúrneho kontaktu. Z akti
vít komisie - zasadnutí!. konferencii a zborní

kov - sa pomaly ale isto 
formuje idea syntetického 
spracovania dejín sloven
sko-poľských vzťahov, ktoré 
budú plniť nielen úlohu his

torického dokumentu, ale aj systematickej 
príručky pre vysoké školy a kultúrno-vzdelá-
vacie inštitúcie.' 

Do programu konferencie bol začlenený 
lektorský blok s o  spomienkou na 75. výro
čie štúdia polonistiky na Filozofickej fakulte 
UK. Tento fakt našiel pozitívne ohlasy v o  
vedení FIF UK a u Ministerstva národnej 
výchovy Poľskej republiky, čo sa prejavilo 
pri udeľovaní medailí. Za dlhoročnú lek
torskú pôsobnosť na Filozofickej fakulte 
UK udelil dekan FIF UK doc. PhDr. Ladi
slav Kiczko, CSc., Zlatú medailu FIF UK 
prof. Dr. Halině Janaszek-lvaničkovej. 
Velkého ocenenia v oblasti polonistickej 
práce sa dostalo aj prof. PhDr. Jozefovi 
Hviščovi, CSc., a doc. PhDr. Marte Pan-
číkovej, CSc., ktorým v zastúpení poľské
ho ministerstva Mgr. Tereza Baderová 
odovzdala medaily Ministerstva národ
nej výchovy Poľskej republiky. 

Počas konferencie prebiehalo rokovanie 
spoločnej slovensko-poľskej komisie hu
manistických vied a jej subkomisie pre 
dejiny Spiša, na ktorom sa dohodli, že naj
bližšie podujatie tohto charakteru sa usku
toční v Poľsku na tému "Slovenský a poľský 
romantizmus - o d  tradície k súčasnosti1 

Martina Zelená 

Sme radi, že sme stretli dobrého človeka... 
Jeden z krásnych letných dní bol 

pre našu milú kolegyňu, doc. RNDr. 
V. Pospíšilovú, CSc., dňom mimoriad
ne vzácnym. V dobrom zdraví a v pl
nej pracovnej aktivite sa dožila krás
neho životného jubilea - 60 rokov. 
Takýto deň bol slávnostný nielen pre 
jubilantku, ale i pre nás, jej najbližších 
spolupracovníkov a priateľov, ktorí 
sme s ňou prežili v každodennej prá
ci dlhé roky života. 

Je to už 38 rokov, čo na Katedru 
histológie a embryológie LFUK na
stúpila mladá pracovitá a ambicióz

na absolventka Prírodovedeckej fakulty UK (odbor antropológia), 
Vierka Zuzáková-Pospíšilová. Nastúpila na pracovisko, kde už 
v 2. ročníku svojho štúdia začala pracovať na svojej diplomovej 
práci z oblasti humánnej embryológie. Témou práce bol 'Vývoj 
papilárnych línií na prstoch nôh ľudských plodov". Robila už 
vtedy prvé kroky v laboratórnej práci v histologickom a embryo
logickom laboratóriu a zoznámila sa ako volontérka aj s pedago
gickým procesom katedry na praktických cvičeniach. Prednosta 
ústavu akademik Stanek j u  preto odporučil prijať od 1 . 7  1961 
na miesto asistentky Katedry histológie a embryológie LF UK 
s vedeckovýskumnou orientáciou na embryológiu. V rokoch 
1962-1965 pôsobila spolu s o  svojím manželom na Universidad 
de la Habana (Cuba) ako čs. expert. Zapojila sa i tu do pedago
gickej a vedeckovýskumnej práce na Dept. de histología y em-
briología de la Facultad de Medicína a jej práca bola vysoko 
hodnotená. 

Po celý čas jej pôsobenia na Ústave histológie a embryoló
gie L F  UK sa s láskou a trpezlivosťou venuje poslucháčom 
1. a 2. ročníka LF  UK. Svoje bohaté pedagogické skúsenosti zu
žitkovala pri písaní viacerých učebných textov. Je spoluautorkou 
niekolkých skript z histológie aj z embryológie, učebnice Embry

ológia človeka (1991) a dvojjazyčnej monografie Embryologický 
atlas/Atlas of embryology (1996). Bola tiež školitelkou niekoľkých 
študentov v rámci ŠVOČ alebo diplomantov z PRIF UK, ktorí pod 
jej vedením dosiahli úspechy na domácich a j  medzinárodných 
odborných fórach. Kandidátsku dizertačnú prácu obhájila v roku 
1973 a v roku 1991 sa stala docentkou z odboru histológia a em
bryológia. O jej aktivite svedčí rozsiahla prednášková a publikač
ná činnosť. Publikovala ako prvý autor alebo ako spoluautor 
60 vedeckovýskumných a dve desiatky odborných prác. Na 
ústave organizovala prácu v embryologickom laboratóriu a do 
praxe zaviedla niektoré metódy spracovania embryonálnych 
tkanív. Vybudovala rozsiahlu zbierku sériových rezov z embryí 
a fétov, ktorá slúži ako študijný materiál pre pracovníkov morfo
logických pracovísk. Pracovne navštívila ústav histológie a em
bryológie v o  Viedni a pracuje na spoločnej vedeckovýskumnej 
problematike s pracovníkmi Lekárskej fakulty Univerzity Karlovej 
v Plzni. 

Popri pedagogickej i vedeckovýskumnej práci je doc. Pospíši
lová členkou Akademického senátu LF  UK. členkou skúšobnej 
štátnicovej komisie z pediatrie, členkou odborovej komisie 
doktorandského štúdia v odbore anatómia, histológia a em
bryológia, predsedníčkou komisie dekana LF  UK pre prácu so 
zahraničnými študentami a členkou redakčnej rady časopisu 
DIEŤA. 

Okrúhle jubileum je vždy a j  chvíľou na zamyslenie, akého 
človeka sme v živote stretli, vedľa akého človeka sme prežili roky 
vlastného života Je dobré, keď môžeme skonštatovať, tak ako je 
to i pri príležitosti narodenín našej jubilantky, že sme stretli dob
rého. charakterného, citlivého a pracovitého človeka 

Prajeme Ti preto, vážená pani docentka, aby si sa ešte dlho 
v dobrom zdraví tešila z krásy života a to nielen na poli vedy 
a pri vyuke študentov, ale i v osobnom a rodinnom živote. 

Ad multos annos! 
doc. MUDr. M. Mikulajova, CSc. 

a kolektiv Ústavu histologie a embryologie LF UK 
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Hews z katolíckej fakulty teológie 
•Prvý október sa stal štartom do akademického roka 

1999/2000 pre vyáe 120 študentov teológie a kandidátov 
kňažstva na Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej 
fakulte UK v Bratislave. N a  ostatných Teologických inštitú
toch RK C M B F  (Nitra, Badín, Spišské Podhradie, Košice), 
ktoré s ú  taktiež súčasťou fakulty, začali školský rok jednotli
v o  v dňoch posledného septembrového týždňa. 

U ž  tradične s a  vstupuje u nás d o  nového akademického 
roka slávnostnou bohoslužbou Veni  Sancte (Príď Svätý 
Duchu). Tento rok predsedal tejto svätej omši  v Konkatedrá-
le sv.  Martina pomocný biskup bratislavsko-trnavskej arci
diecézy Möns .  Dominik  Tóth. Spolu s ním koncelebrovali 
a j  ostatní kňazi, jednak pedagógovia fakulty a taktiež pred
stavení seminára pri fakulte. V o  svojom príhovore pán bis
kup upriamil pozornosť študentov na dôsledné štúdium 
Knihy kníh, ktorou je  Sväté písmo, vystupujúce a k o  du
š a  celej teológie. Vyzbrojení  odbornými znalosťami, kto
ré zvažujú a j  posledné výdobytky biblických vied. spolu 
s prechovávanou bázňou voči  tomuto slovu Biblie, m ô ž u  
budúci kňazi a teológovia uspokojovať výzvy tretieho tisíc
ročia, kedy človek neprestane hľadať pravdu o sebe a živote 
vôbec. 

Akademický akt, ktorý potom nasledoval a konal s a  v Aule 
Magna našej fakulty, bol  prostredníctvom prednášky pána 
dekana fakulty prof. ThDr. Ing. Jozefa Kutarňu zameraný na 
potrebnú pripravenosť teológov a kňazov zodpovedať n a  
požiadavky rokov pred nami  a najmä toho bezprostredného 
jubilejného roku 2000, ktorý školský rok 1999/2000 obopína 
a anticipované už akoby začína. V rámci tejto aktivity bolo 
imatrikulovaných 2 2  nových študentov denného štúdia teo
lógie prvého ročníka. 

• Dekan fakulty prof. ThDr. Ing. Jozef Kutarňa sa zúčastnil 
v dňoch 13. - 16. októbra 1999 na medzinárodnom nábožen-
sko-pedagogickom kongrese s názvom Weltkirche erleben -
Voneinander lernen - Erde bewohnbar machen, ktorý s a  
uskutočnil v nemeckom Eichstätte. D ň a  14. októbra vystúpil 
náš dekan s vyžiadanou prednáškou n a  aktuálnu tému: 
"Ost-West Dialog unter Christen: Lernprozesses unter Gleich
berecht igen oder  Mit leidwerk? Notwendigkei t  und  Konzepte 
des Dialog-Lernens in Schule u n d  Gemeinde". V o  svo jom 
pr íspevku poukázal  n a  úlohu školy - formovať sústavu hod
nôt a hodnotové zameranie mladých ľudí. To,  a k o  s a  jej  
škola zmocní,  je  rozhodujúcou otázkou pre budúcnosť ná
rodov. Jeho korešpondentom v úlohe oponenta bol nemec
ký prof. Friedrich Schweitzer. 

• Na Teologickom inštitúte našej fakulty v Badíne sa v dňoch 
28. - 29. októbra 1999 uskutočnilo už tradičné výmenné stret
nutie pedagógov našej fakulty s pedagógmi Teologickej fa
kulty Viedenskej univerzity. N a  stretnutí odzneli prednášky: 
"Sakrament Kirche - Sakrament der Kirche" (Cirkev a k o  svia
tosť - sviatosť Cirkvi) o d  prof. Dr. Josefa Weismeiera. Reno
movaný biblista prof. Dr. Georg Braulik s a  pýtal v o  svojom 
príspevku: "Gab es sacramenta veteris legis? A n  Beispiel 
der Beschneidigung" (Jestvovali sviatosti starého zákona? 
N a  príklade obriezky). Prof. Dr. Ernst Ch. Suttner mal  pred
nášku s témou: "Ubi sacramenta, ibi ecclesia" (Kde s a  vyslu
hujú sviatosti, t a m  je Cirkev). 

Našu fakultu pre tých, čo chcú o nás vedieť viac, nájdete 
na internete: http:/www.frcth.uniba.sk 
a na e-mail: sd@frcth.uniba.sk. 

LSS. Ing. Jozef Jančovič 
odb. asistent, RKCMBF UK 

Cien vedeckej rady 
na biskupskej katedre 

Každý človek je vo svojom živote povolaný k nejakej službe 
druhým. Sú také povolania, ktoré nesú so sebou velkú 'zodpo
vednosť. iné. ktoré sú náročné na čas, ďalšie na fyzickú zdatnost 
Medzi najkrajšie povolania patria však tie, ktoré majú dosah do bu
dúcnosti. Patrí k nim aj učiteľské povolanie, pretože pomáha for
movať budúcnosť. Čo sa do študentov vloží v prítomnosti, prinesie 
ovocie v budúcnosti. 

Takto sa snažil formovať študentov aj člen našej akademic
kej obce Möns. ThDr. Tomáš Galis, PhD., rektor a moderátor 
Teologického institutu RKCMBF UK v Banskej Bystrici - Badi-
ne. Dňa 28. augusta na sviatok sv. Augustína, biskupa a učite
ľa Cirkvi, svätý otec Ján Pavol II. ho vymenoval za Bitského ti-
tulárneho biskupa a pomocného biskupa v Banskej Bystrici 
(Bita je  zaniknuté starokresťanské sídlo v Mauretánii v Afrike) 
Stal s a  tak tretím pomocným biskupom v histórii banskobystrickei 
diecézy. 

Möns.  Tomá š  Galis sa narodil 22. decembra 1950 v Seliciach 
a k o  prvý z piatich detí rodiny pochádzajúcej z Hornej  Oravy O d  
roku 1951 býval v o  Vrútkach, kde vychodi l  základnú školu 
a v roku 1969 maturoval na S V S  P o  maturite študoval na Rímsko 
katolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave a p o  
jej ukončení bol 6. júna 1976 v bratislavskom D ó m e  sv Martina 
biskupom Möns.  Dr. Júl iusom Gábr išom vysvätený z a  kňaza P o  
kňazskej vysviacke bol  menovaný z a  kaplána v Hriňovei a o d  r o  
k u  1979 pôsobil a k o  kaplán v Brezne I júla 1980 bol  menovaný 
z a  správcu farnosti v Lazanoch pri Prievidzi a o d  I júla 1988 p ô  
sobil a k o  správca farnosti Kľak Dňa 22 marca 1990 bol  bansko 
bystrickým biskupom M öns  Rudol fom B a l á í o m  vymenovaný za 
generálneho vikára a farára v Banskej Bystrici ľ júla 1990 sa stal 
rektorom obnoveného diecézneho seminára sv Františka Xavei  
ského v Banskej Bystrici, ktorý d o  roku  1 s í d i n  v п а ы а  lny r 
priestoroch hradu Slovenská Lupča a o d  októbra 1993 v novo
postavenej budove v Badíne pri Banskej Bystrici. O d  roku 1991 
bol súčasne a j  moderátorom Teologického inštitútu RKCMBF UK. 
O d  roku 1991 pôsobí tiež a k o  vysokoškolský pedagóg pastorál
nej teológie na uvedenom inštitúte. 2. januára 1994 bol  pápežom 
J á n o m  Pavlom II. menovaný z a  pápežského kaplána s titulom 
Monsignor. P o  postgraduálnych štúdiách n a  Pápežskej  teologic
kej univerzite v Krakove získal roku 1995 "Licentiatus in Sacra 
Theologia" a v roku 1998 na RKCMBF U K  v Bratislave titul "Doctor 
Sacrae Theologiae". Jeho dizertačná práca pod názvom "Per
manentná formácia kňazov v o  svetle Pastores d a b o  vobis" vyšla 
a j  knižne. 

Okrem uvedeného bol  tiež č lenom Vedeckej  rady UK, Vedec
kej rady U M B  v Banskej Bystrici, Vedeckej  rady Pedagogicko-ka-
techetickej fakulty sv. Ondreja v Ružomberku Žil inskej univerzity. 

Veríme, ž e  svoje vedomosti  a skúsenosti  z akademickej  pôdy 
a z formácie kňazského dorastu využije ešte v o  väčšej  miere na 
svojom novom poste. Všetci, ktorí ho poznáme i nepoznáme, 
mu prajeme dostatok síl, aby splnil úlohy a povinnosti, ktoré 
sa budú o d  neho vyžadovať a so záujmom budeme sprevá
dzať jeho prácu na biskupskej katedre, ved vyrástol na bisku
pa aj na našej univerzite, a to sa nestáva každý deň. 

A d  multos annos! 
ThDr. Vojtech Nepšinský, 

Kňazský seminár Banská Bystrica 

Darovali krv 
V Univerzitnom pastoračnom centre v Mlynskei doline sa v utorok, 

19. októbra 1999 v doobedňajších hodinách uskutočnilo v poradí už 
4. darovanie krvi, tzv. Krvavý utorok. Táto akcia sa uskutočňuje pravi
delne, vždy raz za semester Svoju vzácnu tekutinu prišlo datovat 
115 študentov, medzi ktorými bolo aj veía prvodarcov Postaral ea 
o nich milý personál z Ružinovskej nemocnice, ktorému a| touto ces
tou dakujeme za spoluprácu. 

Mgr. Marian Strážovský, koordinátor UPC 
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Úpécé vítalo prvákov 
Áno, spomínam si. Prvé dni na fakulte, trapasy pri otváraní električky, 

a nielen tam, suverénnosť nesuverénnych pohybov, úškrny starších, ko
mentáre na adresu "dehilkunov" pre prvákov a ... Bolo to naozaj také oka
té? Áno, bolo. My, skúsenejší, podvedome vnímame správanie sa nových 
na nám známych miestach. Škodoradostne sa zabávame a cítime sa tak 
múdro. Našťastie existujú i takí, ktorí priateľsky pristúpia k našim "zelená
čom" a vnesú do stresu začiatku trochu orientačného svetla a tepla kama
rátstva. 

Univerzitné pastoračné centrum (UPC) pripravilo i tento rok pre prvákov 
milé privítanie - slávnostnú svätú omšu, kultúrny program i zábavu, a tak 
siedmy október začal odpovedať na otázniky nováčikov. Hneď na začiat
ku všetkých príjemne naladila svátá omša, ked "Veni, Sancte Spiritus" 
(Príď, Duchu Svätý) sa nieslo v úvodných akordoch bohoslužby. Pozvanie 
neodmietol. Ako by mohol odolať 1 200 mladým, ktorí sa zhromaždili vo 
velkej sále UPC? 

Hĺbku hodnotného zamyslenia sa nad pojmami "univerzita", "integrovaná 
osobnost, "múdrosť (homília správcu UPC pátra Milana Bubáka, SVD) 
vystriedali nielen tóny vydarených vstupov speváckeho zboru, ale i osob
né predstavovanie prvákov. Približne 350 mladých vystúpilo z anonymity 
a prezradilo nám, kto sú, odkiaľ sú a kde študujú. Ako odmenu za svoju 
odvahu dostali v minipríveskovej verzii srdce, ceruzku a klúčik, symbolizu
júce vieru, nádej a lásku. 

Atmosféru jemne oživila i aktuálnosť spoločných prosieb i obetných da
rov. Veď v ktorom kostole nesú k oltáru okrem chbeba a vína aj špagety, 
budík, instantnú polievku alebo kávu? A tak chutné "breptíky" prvákov, 
spontánny smiech, aplauz a povzbudzovanie od súkmeňovcov dodali bo
hoslužbe veselý, mladícky rozmer, ktorý ani trochu neubral jej slávnostné
mu charakteru. Osvieženie ducha sa snažili vštci vykompenzovať občer
stvením v librese. Ale keďže nielen z chleba (s nátierkou) je človek živý, 
intelektuálny trakt študentov znova sýtil kultúrny program. Bravúrny výkon 
amatérskeho tanečníka Pavla Danka (Osem minút pre Freinademezta -
scénický tanec venovaný patrónovi UPC) vystriedalo vystúpenie Divadla 
za pecou. Desať talentovaných ochotníkov ponúklo našim novým "úpe-
céčkárom" scénickú "výstrahu" Život prváka. Trefný humor, slovné hračky, 
vynikajúce improvizácie, maximálne využitie dômyselných rekvizít ako i cit 
pre detail doslova vyburcovali publikum, ktoré ocenilo najma dynamiku 
a autentickosť predstavenia. 

Zdravý vývin integrovanei osobnosti s< samozrejme vyžaduje i zaktivova-
nie zložky tanečnej, ktorej zakrpatenie by malo negatívny vplyv na prežitie 
nasledujúcich semestrov. Až do rána "bílého" krepčilo všetko, čo mohlo 
a chcelo. Zábava bez alkoholu a so svetlami "ON" bola síce atypickým po
kusom v Mlynskej doline, no ako je to už v UPC zvykom, vydarila sa Do 
hláv stúpali iba "promile Celzia" namerané v horúcom čaji a 6stá prame
nistá "hádveóčka" chladila parketových levov celú noc Ranné upratovanie 
neodradilo nikoho a UPC sa čisté uložilo do postielky 

Milé UPC, klobúk dole1 

Vďaka za ďalšiu vydarenú akciu, ktorá znova urobila prvý krok k mla
dým Dúfajme, že ich to bude inšpirovať k prijatiu všetkých "Marcelov 
z malého mesta, ktorým velkomesto ešte nestihlo otvoriť náruč" 

Helena Ivoriková 

Čo vám napadne, keď vám poviem slovíčko ŠUM ? 

Niečo neujasnené, rušivé... šum lístia... informačný šum...šum zbíjačky... (úryvok z našej prvej ankety) 

Kto sme? 
Študenti a absolventi bratislavských vysokých 

škôl najrôznejšieho zamerania. Momentálne pre
vládajú absolventi. Ale spoločným menovateľom 
je Univerzitné pastoračné centrum v Bratislave, 
kde sa to všetko zrodilo. 

Čo robíme? 
Každý niečo iné. Niektorí koordinujú činnosť 

UPC, iní študujú a niektorí zarábajú na prežitie 
A k tomu všetkému (akoby sme nemali čo robit) 
sme začali pripravovať televíznu reláciu. Samo
zrejme, z toho vyplýva, že sa všetci úporné sna
žíme, aby sme za mesiac stihli natočiť dost 
a dobrého materiálu na 26 a pol minúty, ktoré 
nám poskytuje STV 2. 

Kto za to môže? 
Vdp. Juraj Drobný, Ján Heteš a Maťo Lišhák 

Jednoducho povedané, zástupcovia spoločnosti 
LUX Communication. V septembri 1998 prišli do 
UPC s otázkou, či by nebolo dobré vytvoriť relá
ciu, ktorá by vyplnila biele miesto medzi divák-
mi-tínejdžermi a staršími divákmi, ktorí už "svoje" 
relácie majú. Odpovedali sme kladne. A tak sa 
v máji 1999 objavil prvý ŠUM 

Prečo ŠUM? 
ŠUM je skratka troch slov, ktoré by mali cha

rakterizovat naše zameranie: študentský univer
zitný magazín. Do projektov pre rôzne inštitúcie 
sa nám podarilo vytvoriť pomerne výstižnú ofici
álnu charakteristiku: ŠUM je magazín, ktorý má 
nenásilným spôsobom informovať o všetkom, čo 
sa okolo nás deje v spoločenskom a naimä 

Sum 
v univerzitnom živote, a využívať nové výrazové 
formy evanjelizácie prostredníctvom televízie 
Cieľom tejto relácie je oslovenie doposiaľ neo
slovenej skupiny. 

Pre koho a o čom je ŠUM? 
Pre všetkých, ktorých zaujíma život a dianie 

v najmladšej generácii slovenskej inteligencie. 
Teda najmä pre študentov vysokých škôl. Snaží
me sa podávať aktuálne informácie týkajúce sa 
rôznych možností (práce, štúdia, pôžičiek, ces
tovných zliav a pod ), mapovať aktivity vysoko
školákov a súčasne nezabudnúť na "boľavé 
miesta" študentského života (nielen v Bratislave), 
ktorý je nerozlučne spätý so značnou dávkou 
humoru a recesie 

(Ako dôkaz by mohla poslúžiť rubrika Blbost 
mesiaca). 

A čo tá evanjelizácia? 
Viac-menej ustálená Štruktúra relácie obsahuje 

tri hlavné časti: Potulky (reportáž o istej akcii ale
bo istom probléme), Infoblok (o aktuálnych mož
nostiach) a príspevok "Na svätú tému". Zaoberá 
sa kresťanskými spoločenstvami zameranými na 
charitatívnu činnosť, s ktorými študenti aktívne 
spolupracujú alebo ich sami vytvárajú Ďalší 
priestor pre duchovný rozmer relácie poskytuje 
minirubrika s názvom Myšlienočka, ktorá napriek 
doterajšej rôznorodosti účinkujúcich v sebe vždy 
priniesla isté posolstvo 

Čo z toho máme? 
Niekedy nervy, ale väčšinou radosť a dobry 

pocit, že sa "aspoň niečo" urobilo. (Ak niekoho 

zaujíma finančná stránka - sme platení tou naj
stabilnejšou menou - 'vatikánskou'.) Okrem toho 
treba povedať, že práca na ŠUM-e je obrovskou 
školou. Nielen v oblasti televíznej tvorby, kde sa 
učíme za pochodu, ale najmä v oblasti medzi
ľudských vzťahov. 

Budúcnost? 
Uvidíme - aj my. aj diváci. Máme za sebou pr

vé tri Časti (s vefVým počtom prebdetých noa' 
v strižní), akú-takú stabilizáciu tvorivého tímu. no 
a trochu skúseností. Pred sebou cľalšie prebdeté 
noa, ale. aspoň dúfame, s novými spolupracov
níkmi, ktorí by vniesli do relácie - aj medzi nás -
isté oživenie Spoločenstvo, ktoré je uzavreté, 
má Často "ponorkovú tendenciu' - ist ku dnu 

Myšlienočka? 
Ak je niečo dosť bláznivé, možno je múdre byt 

pri tom. 

ŠUM • študentský univerzitný magazín 
pripravuje Univerzitne pastoračné centrum 
v spolupráci s LUX Communication raz do 
mesiaca. 

Vysielacie časy televíznej relácie ŠUM: 

6. čast 14. novembra 1999 
7. časť: 12. decembra 1999 
8. čast: 9. januara 2000 

Ďaku/eme za posktfnutie priestoru vo vašich 
novinách, kde sme sa mohli verepe porozprával 
sami so sebou 

ŠUMaci! 
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Z galérie nestorov UK 

Prof. R N Dr. Ľudovít Pastýrik, DrSc. 
jeden zo zakladateľov Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského 

Profesor Pastýrik sa narodil 18. augusta 1911 
v Budapešti, v chudobnej slovenskej rodine. 
Detstvo prežil v prekrásnej prírode v Oslanoch 
pri Prievidzi. Po maturite v roku 1929 v Prie
vidzi sa zapísal na vysokoškolské štúdium 
na Prírodovedeckej fakulte Karlovej Univerzity 
v Prahe. Tu sa v plnej miere prejavili jeho schop
nosti, keď pri skromnej podpore rodičov a dá
vaní kondícií absolvoval pedagogickú dvoj-
kombináciu prírodopis-zemepis. V roku 1934 
ukončil štúdium obhájením dizertačnej práce 
(RNDr.). 

Na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzi
ty pracoval na Ústave pre fyziológiu a bioló
giu rastlín, ktorého prednostom bol v tom čase 
vedec svetového mena prof. Bohumil Němec 
Špičkové vedecké prostredie a výborný kolek
tív, kde nadviazal mnohé osobné a vedecké 
priateľstvá, formovali neskôr aj vývoj biológie na 
Slovensku. Kontakt s prof. Karlom Hrubým bol 
základom pre založenie genetiky, kontakt s prof 
Pavlom Němcom a prof. Kořínkom základom 
pre založenie mikrobiológie. 

Po návrate na Slovensko sa Ľudovít Pastýrik 
začal venovať pedagogickej práci na gymná
ziách. V roku 1939, ešte pred založením prírodo
vedeckej fakulty prišiel na univerzitu, a od toho 
času bol jeho život spojený s prácou vysoko
školského pedagóga, s plodným vedeckým 
bádaním a enormným organizačným úsilím, 
a to nielen na pôde prírodovedeckej fakulty 
a univerzity, ale i v Slovenskej akadémii vied. 
Po založení Botanického ústavu Slovenskej 
univerzity začal prednášať a viesť cvičenia z fy
ziológie rastlín. 

Po oslobodení v roku 1946 sa zaslúžil o po
zvanie prof. Bohumila Němca do Bratislavy, aby 
založili spolu ústav fyziológie a biológie rastlín, 
dnešnú Katedru fyziológie rastlín PRIF UK. 
Vdaka vynikajúcim organizačným schopnostiam 
L Pastýrika získalo pracovisko zariadenie, 
priestory, prístroje a chemikálie zrušeného vý
skumného pracoviska liehovarov na Sládkovičo
vej ulici. Okamžite mohla začať na slušnej úrov
ni pedagogická, výchovná a vedecká práca 
pri príleve mladých študentov a pracovníkov, 
ktorí sa neskôr stali piliermi vysokoškolských, 
vedeckých a ďalších odborných pracovísk na 
Slovensku. Z tohto obdobia plodnej spolupráce 
s prof. Bohumilom Němcom pochádza obsiah
le dvojzväzkové dielo "Všeobecná botanika", 
ktoré vyšlo v troch vydaniach. V roku 1946 
sa Ľudovít Pastýrik habilitoval, postupne prevzal 
vedenie ústavu a v roku 1951 bol menovaný 
riadnym profesorom fyziológie a biológie rastlín. 
Prednášal, viedol diplomové práce i postgra
duálnych študentov, bol členom (väčšinou 
predsedom) mnohých Státnicových, kandidát
skych, habilitačných a inauguračných komi
sií. Jeho prednáškami, symbolicky aj jeho ruka
mi, prešla celá dnešná stredná generácia 
slovenských biológov. Stál pri založení vedecké
ho periodika Acta Facultatis Rerum Naturalium 

Universitatis Comenianae - Physiologia Planta-
rum, ktoré je dodnes využívané najmä publiko
vaním príspevkov z vedeckých podujatí. 

V rokoch 1950-1953 zastával funkciu prorek
tora Univerzity Komenského, v ktorei sa ako 
absolvent Karlovej Univerzity zaslúžil o kooperá
ciu československých univerzít, o modernizáciu 
a o udržanie vysokej úrovne vysokoškolského 
štúdia. 

V roku 1959 bol ako nestraník odvolaný z funk
cie vedúceho katedry a boli mu ponúkané rôzne 
posty v Slovenskej akadémii vied, len aby odišiel 
z univerzity. Tomuto nátlaku však nepodľahol, 
pretože v centre jeho pozornosti bola vždy vý
chova vysokoškolskej mládeže a pedagogická 
práca. 

V rokoch 1966 až 1969 bol poverený funkciou 
prodekana, v ktorej popri študijné) agende 
viedol komisie pre výstavbu PRIF UK. Táto funk
cia si vyžiadala nielen množstvo kontaktov 
s nadriadenými inštitúciami a projektovými or
ganizáciami, ale aj drobnú a obetavú organizač
nú prácu pri koordinácii záuímov jednotlivých 
vedných odborov na fakulte. 

Žiaľ, prechod pracoviska založeného prof. 
Pastýrikom do novei budovy v Mlynskej doline 
v roku 1982, bol spoiený s |eho definitívnym od
chodom do ústrania na zaslúžený odpočinok po 
47 rokoch aktívne] práce v prospech Univerzity 
Komenského. 

Od začiatku zriadenia SAV vynaložil prof. 
Pastýrik enormné úsilie na budovanie a vedecké 
smerovanie biologických pracovísk. 

V rokoch 1953 až 1956 pôsobil ako vedecký 
sekretár sekcie biologických a lekárskych vied, 
v rokoch 1958 až 1966 ako vedecký riaditeľ Bo
tanického ústavu SAV. V rokoch 1963 až 1966 
zastával funkciu predsedu Vedeckého kolégia 
špeciálnej biológie SAV a celoštátne pôsobil ako 
člen Vedeckého kolégia špeciálnej biológie 
ČSAV. Toto budovanie špičkového profesionál
neho vedeckého výskumu vyžadovalo nielen veľ
kú erudíciu a široký rozhľad, ale i množstvo tak
tu a preňho príznačnej tolerancie pri riešení 
mnohých osobných problémov. Mimoriadne sa 
angažoval pri záchrane a zveľadení unikátnej 
dendrologickej zbierky Arboréta v Mlyňanoch, 
ktoré i jeho zásluhou bolo zaradené medzi 
vedecké pracoviská SAV. Všetky získané skúse
nosti prenášal do pedagogického procesu a ak
tívne sa podieľal nielen na vytváraní, ale i ob
sadzovaní pracovných miest na vedeckých 
pracoviskách absolventmi PRIF UK. Vo vedeckej 
práci sa venoval problematike fytohormónov, 
kde študoval fyziologické procesy hormonizova-
ného osiva, čo bolo aj podkladom pre jeho habi
litačnú prácu. Neskôr riešil otázky mmerálnei 
výživy rastlín a nakoniec sa venoval fyziolo
gickým procesom ovocných drevín. Do našich 
podmienok introdukoval z ázijských expedícií 
prinesené kultivary s cieľom zvýšiť rezistenciu 
marhúľ proti apoplexii. 

Intenzívna vedecká práca v tejto oblasti bola 
podkladom pre obhájenie vedeckej hodnosti 
DrSc v roku 1966 Z početných vedeckých pub
likácií a popularizačných článkov, ktoré ho vy
zdvihli ako skutočného majstra pera, je potreb
né uviesť aspoň monografické dielo "Jak žije 
ovocný strom", na ktorom sa zúčastnili tri gene
rácie biológov (B Němec, L Pastýrik, M Luxo-
vá, Nakladatelství ČSAV, Praha, 1958) Sériu 
učebných textov, ktoré napísal, zavŕšila vyso
koškolská učebnica Fyziológia rastlín (SPN. 
Bratislava, 1979) Používala sa celoštátne, 
a to nielen na prírodovedeckých a pedago
gických fakultách, ale aj na poľnohospodár
skych školách a v praxi Všetky jeho publiká
cie boli charakteristické mimoriadne kvalitnou 
vlastnoručne zhotovenou fotografickou doku
mentáciou 

Za vedeckú a organizačnú činnost bol oce
nený titulmi Člen korešpondent SAV a ČSAV 
Z početných vyznamenaní a cien je vhodné spo
menúť aspoň tieto Národná cena Slovenska 
(1949), Zlatá medaila UK (1965). Čestný čten 
Slovenskej botanickej spoločnosti (1976), Zlata 
medaila SAV (1906). Zlatá plaketa Q J Mendel« 
za zásluhy o rozvoi biologických wed ČSAV 
(1981), Ocenenie Ministerstva školstva a ku'tu'y 
za úsilie v prospech Arboréta MlyAany (1960) 
Holubyho pamatná tabula (1906) 

Profesor Ľudovít i astyriK putdvym a mjjstióv 
ským pedagogickým podaním prednášanej lát
ky nezabudnuteľne formoval vedomosti via
cerých generácií poslucháčov prírodovedeckej 
fakulty. Do sŕdc všetkých sa však zapísal aj na 
početných exkurziách, terénnych prácach, ly
žiarskych kurzoch a v každodennom kontakte, 
keď prekonával prirodzenú bariéru medzi poslu
cháčom a učiteľom bezprostrednou srdečnou 
komunikáciou. Vždy bol jedným z nás, bez 
toho, že by riskoval prirodzenú autoritu vyso
koškolského pedagóga. Tento prístup mu 
umožnil ostať nielen fyzicky, ale i duševne veľmi 
mladým, tak ako ho všetci poznáme do dneš
ných čias. 

Žiaci, ktorí prešli jeho výchovou a uplatnili sa 
aj na najvyšších vedeckých postoch, si veľmi ce
nili, že sa nikdy nesnažil násilne formovať osob
nosť podľa vlastných predstáv. Akonáhle študent 
prejavil záujem pracovať samostatne v niekto
rom z nových moderných smerov, snažil sa mu 
sprostredkovať všetky kontakty a vytvoriť pod
mienky pre sebarealizáciu. Z úspechov svojich 
žiakov sa vždy úprimne tešil a zdôrazňoval, že je 
preňho najväčším zadosťučinením, keď ho jeho 
žiaci prirodzene prerastajú 

Pri príležitosti 80. výročia založenia Uni
verzity Komenského si na profesora Pastý
rika všetci jeho žiaci, ale na|ma fyziológovia 
rastlín, spomínajú s úctou a úprimnou vdá-
kou. 

doc. RNDr. Karol Erdelsky, CSc. 
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Z galérie nestorov (JK 

Pred rokom, pri oslave 80. narodenín prof. Bavorského, sa za účasti jubilanta konalo slávnostné zasadnutie katedry, na ktorom 
sme mu, jeho bývalí kolegovia a priatelia, vyslovili vdaku a vysoko ocenili jeho viac ako 36 ročnú záslužnú vedeckú a pedagogickú 
činnosť, ktorú v decembri 1989 ukončil odchodom do dôchodku. Práve vtedy sme si s odstupom času všetci jasnejšie ako kedy-
kol\/ek predtým v celej šírke uvedomili význam a vysokú hodnotu prínosu prof. Bavorského k rozvoju vedného odboru občianske 
právo procesné, k rozvoju katedry, fakulty a vôbec právnickej vzdelanosti na Slovensku. 

Cieľ cesty • občianske právo procesné 

V týchto dňoch - 24. novembra 1999 - prof. 
JUDr. Ján Bavorský, CSc., bývalý dlhoročný 
člen a vedúci Katedry občianskeho práva 
Právnicke| fakulty UK a popredný predstavitef 
slovenského občianskeho práva procesného, 
oslávil 81. narodeniny. 

Vstup prof. Bavorského na dráhu vysokoškol
ského učiteľa i vedca bol svojím spôsobom aty
pický. K samotnému právnickému štúdiu, najmä 
k samostatnej vedeckej práci, sa dostal až v zrel
šom veku. Ako sa neskôr ukázalo, nazhromaž
dené životné skúsenosti znásobovali v ňom úsi
lie o poznanie vecí a spoločenských procesov, 
čo sa jednoznačne prejavilo vo svedomitom prí
stupe k vysokoškolskému štúdiu. Prirodzeným 
dôsledkom bolo, že štúdium na právnickej fakul
te skončil prof. Bavorský s vyznamenaním a ako 
talentovaný poslucháč bol už v poslednom roč
níku svojho štúdia prijatý na fakultu za asistenta 
pre odbor občianske právo procesné, v ktorom 
pôsobil nepretržite až do skončenia pracovného 
pomeru. 

Prvé kroky na ceste vysokoškolského učitela 
i vo vede robil prof Bavorský vo veľmi staže
ných podmienkach, ked katedra nemala pri |eho 
nástupe nijakého interného pracovníka pre 
odbor občianskeho práva procesného Práve 
vdáka svo|im životným skúsenostiam, húževna
tosti a cieľavedomosti, prekonal prof. Bavorský 
s úspechom všetky prekážky a ťažkosti v tejto 
prvej, ale aj v dalších vývinových etapách svojho 
odborného rastu. Vdáka týmto vlastnostiam sa 
i v sťažených podmienkach vypracoval v pomer
ne krátkom čase na seriózneho vedeckého pra
covníka a výsledkami svojej práce sa postupne 
zaradil medzi popredných slovenských a čes

ko-slovenských odborníkov v oblasti občianske
ho práva procesného, uznávaného doma i v za
hraničí. 

Prof. Bavorský sa venoval tématicky aktuálnym 
a závažným problémom svojho vedného odbo
ru. Jeho vrcholné dielo predstavuje knižná 
monografia venovaná problematike riadnych 
opravných prostriedkov. Známe sú tiež práce 
0 predchádzaní sporom v občianskoprávnych 
veciach. Ďalšími vedeckými prácami prispel prof. 
Bavorský k riešeniu niektorých konkrétnych, 
v právnej teórii i aplikačnej praxi sporných otá
zok občianskeho práva procesného, ba dotkol 
sa aj problematiky občianskeho práva hmotného 
1 ústavného práva. 

Pre prof. Bavorského bolo príznačné, že vý
sledky vedeckej práce úzko spájal s aplikač
nou praxou a legislatívou. Z tohto hľadiska ma|ú 
preto osobitný význam ním často vyslovova
né a formulované návrhy 
de lege ferenda i jeho 
početné stanoviská k ak
tuálnym otázkam súdnei 
praxe 

Záslužná bola i peda
gogická činnosť prof 
Bavorského, charakteri
zovaná príkladným vzťa
hom k učitelskému pô
sobeniu, ktorému sa 
s láskou venoval vlastne 
celý svoj produktívny ži
vot, veď aj pred prícho
dom na právnickú fakultu 
pôsobil ako učiteľ na zá
kladnej škole. 

Svojím pedagogickým pôsobením na právnic
kej fakulte si získal prof. Bavorský u študentov 
neobyčajne vysokú autoritu a vážnosť. Bolo to 
spôsobené tým, že mladej právnickej generácii 
nielen sprostredkúval vedomosti z občianskeho 
práva procesného na vysokei profesionálnej 
úrovni, ale svojím správaním a vystupovaním im 
bol vždy príkladom a vždy pripravený poradiť 
a pomôcť Za to sú mu vdačné celé generácie 
slovenských právnikov. Pedagogické pôsobenie 
prof Bavorského zahŕňalo aj celú sféru rigoróz
neho konania i výchovu nových vedeckých pra
covníkov. V oboch týchto oblastiach pôsobil ako 
predseda príslušných komisií pre udeľovanie 
doktorátov i vedeckých hodností kandidáta práv
nych vied. 

Univerzita Komenského a jej Právnická fakulta 
si vždy vážili záslužnú vedeckú a pedagogickú 
činnosť prof Bavorského a ocenili ju udelením 
najvyšších univerzitných a fakultných vyzname
naní. 

Prof. JUDr. Ján Lazar, D Г Sc 

Pred 80 rokmi, v roku založenia Univerzity Komenského, sa v rodine úradníka Coburgovej spoločnosti v Lubeníku narodil syn 
Pavel, ktorého životné osudy boli po mnoho rokov úzko spojené s činnosťou tejto inštitúcie. Ďalšou osudovou udalosťou, ku 
ktorej už sám aktívne prispel, bolo založenie Slovenskej spoločnosti telovýchovného lekárstva v novembri 1946 na jej zakladajú
cej schôdzi v posluchárni Očnej kliniky FN v Bratislave. 

Prof. M U Dr. Pave! Handzo 80-ročný 

Medzi lekármi a učiteľmi bol prítomný aj mladý 
lekár, zamestnanec Povereníctva školstva pove
rený organizáciou zdravotného úseku v telesnej 
výchove - MUDr. Pavel Handzo. K tomuto za
mestnaniu ho priviedla láska k telesnej výchove 
a športu - menovite k basketbalu a futbalu 

Osudovosť tohto kroku zvýrazňuje nielen sku
točnosť, že spolu s ostatnými členmi zakladajú
ceho výboru spoločnosti (Cársky, Brouth, Antal, 
Štefánik, Haviar, Bárdoš, Mráz, Kukura) sa zaslú
žil o vybudovanie základov odbornej spoločnosti 
a zorganizovanie spolkového života, ale aj fakt, 
že neuveriteľných 40 rokov vo funkcii hlavného 
odborníka pre telovýchovné lekárstvo ovplyvňo
val vývoj, organizáciu a činnosť tohoto odboru 
nielen na Slovensku, ale aj v celej Českosloven
skej republike. Pod jeho vedením za 35 rokov, 
zo skromných začiatkov Ústavu telovýchovné
ho lekárstva založeného lekárskou fakultou 
v r. 1950, vyrástla Klinika telovýchovného lekár
stva LF UK a FN, ktorá sa stala nielen základňou 
pregraduálnej a postgraduálnej výchovy, ale aj 

vedeckovýskumným pracoviskom majúcim vy
soký podiel na etablovaní telovýchovného lekár
stva ako vedného medicínskeho odboru Počas 
jeho pontifikátu pracovisko vyriešilo 6 štátnych 
a 15 rezortných výskumných úloh. Vychoval 
1 profesora, 6 docentov a 10 kandidátov vied 
Vo funkcii predsedu hlavnei problémovej komi
sie rezortného zdravotníckeho výskumu v telový
chovnom lekárstve prispel k rozvoju poznania 
v oblasti metodiky funkčnej diagnostiky, k vypra
covaniu noriem telesnej zdatnosti obyvateľstva, 
k rozvoju problematiky telesnej výkonnosti žien 
a mládeže, k výskumu zmien funkcie imunitného 
systému pri telesnei námahe, k prevencii, diag
nostike a terapii športových úrazov a stavov 
z preťaženia lokomočného aparátu a k zisťovaní 
účinku rozličných pohybových aktivít na kardio-
pulmonálnu výkonnosť. Svedčí o tom aj bohatá 
publikačná činnosť, ktorá okrem niekoľkých sto
viek odborno-populárnych článkov zahrňuje 
128 vedeckých a odborných prác a autorstvo, b 
spoluautorstvo na 34 knižných publikáciách. Bol 

vedúcim autorského kolektívu celoštátnej učeb
nice telovýchovného lekárstva v r .  1980 a 1988 

Neuveriteľná pracovná energia a presvedčova-
cie schopnosti, vynikajúce schopnosti organi
zátorské a odborná vyspělost ho predurčili na 
vedúce funkcie nielen na fakulte (10 rokov bol 
prodekanom LF UK) a v štátnej správe, ale aj 
v telovýchovnej organizácii Počínajúc funkciou 
zdravotníka v jeho milovanom Slovane, cez 
funkciu dlhoročného predsedu Zdrav rady ÚV 
ČSZTV až po hlavného lekára 6 olympijských vý
prav čsl športovcov 

Napriek tomuto veľmi skrátenému výpočtu 
prof. Handzo nikdy nebol a nie je "workholik" 
Všetci, čo ho poznáme a mali sme čest byt jeho 
spolupracovníkmi vieme, že je to äovek. ktorý 
sa vie radovať zo života, milovník krásnych ve
cí, vášnivý rybár a starostlivý záhradník Jeho 
gargantuovsky robustný zmysel pre humor a ko
miku vždy prispel k vynikajúcej atmosfére spolo
čenských posedení na pracovisku a na konfe
renciách Preto sme ho nikdy nepovažovali iba 
za šéfa, ale vždy bude pre nás "good old fel
low". 

doc. MUDr. Tibor Mariek. CSc prednosta 
Kliniky telovýchovného lekarstva LF UK a FN 
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Realita totality 
Pred Ironii rokmi su medzi 
stredoškolákmi jedného 
slovenského niesla usku
točnil prieskum na tému 
postoja dnešných ndudých 
ľudí k nedávnemu totalit
nému štyridsaťročiu. 
Na prvú otázku, či obmedze
nia predchádzajúceho 
reiinui pocítili na vlastnej 
koli, odpovedalo z 1200 res
pondentov 5H percent zápor
ne u 22 percent neutrálne. 
Na otázku, či by chceli 
v spomínanom období iiť, 
kladne odpovedalo len ne
celých 12 percent. 

Medzi dôvodmi uviedli ob
medzenú slobodu, izoláciu 
od svetu, nábolenský útlak, 
neprítomnosť demokracie, 
nesúhlas s ideológiou reli-
mu, nemolnosť sebareali
zácie, hospodársku zaosta
losť... 
Nesloboda áno, ale nie na 
vlastnej koli. Ponoriť sa 
áno, ale ostať suchý... 
Na vlastnú koltičku sme 
citliví — radšej ju do ničoho 
nezaťuhovať! 
Vidieť a počuť zaväzuje — 
a my máme lak radi zadné 
dvierka... 
A predsa: pred desiatimi 
rokmi práve Studenti ako 
prví nušll odvahu spáliť za 
sebou všetky mosty. 
Riskovali s nádejou v nový 
pevný most do novej 
budúcnosti. Podarilo sa. My 
všetci dnes po ňom kráča
me. 
Kam? Práve o to ide. Mol-
ností je viac. Cesta stále nie 
je hotová. Čaká sa na vklad 
kaldého z nás. Na našu 
vlastnú kolu. 
Totalita neumrela, Uje. Nie
len v jubilujúcej SO-ročnej 
ľudovodemokratickej Čine 
alebo na belehradských 
námestiach, kde k slovu 
prichádzajú vodné delá. 
Spomínam si na svojho 
gymnaziálneho slovenčiná
ra. Ten nám po istej marco
vej noci roku šesťadevliťde-
siuteho škodoradostne 
predpovedal, le aj my si ešte 
ulijeme... 
Niečo ul mánie za sebou, 
niečo pred sebou, to hlavné 
však nosíme v sebe. Ochotu 
vidieť, počuť a ísť s tým na 
trh. Kvôli sebe, kvôli 
druhým. 

TERÉZIA KOLKOVÁ 

Študentským perom 

Kultúrne hranice a európska identita 
Pod týmto názvom sa 4. októbra konala v auditóriu Právnickej 

fakulty UK ďalšia z o  série prednášok „Tisic a jedna Európa". Viedol 
j u  Bernard Valade, vedúci Katedry všeobecnej sociológie na pa
rížskej Sorbonne, vedecký poradca Encyclopaedia universalis a 
generálny sekretár revue Ľ Année Sociologique 

Na bratislavskej univerzitnej pôde sa venoval  kultúrnemu de
dičstvu Európy. Začal  definovaním základných sociologických 
termínov. Pojem hranica napríklad nemá len geografickú hodnotu, 
ale úzko súvisí s identitou a mentalitou ľudí jednotlivých národov 
V kontexte témy konfliktu v spoločnosti sa vyjadril aj k agresivite 
ako súčasti ľudskej povahy. A k  nastane hromadenie agresivity 
v určitom kultúrnom teritóriu, dochádza k zrodu kolektívneho násilia. 
Ako jednu možnosť jeho prevencie vidí Valade v zbližovaní národov 
pomocou kultúry. Dôležitá j e  aj história. Jednotlivé etapy vývinu 
ľudstva upozorňujú na fakty, ktoré zapríčinili kultúrny úpadok rôz
nych oblastí sveta. Tie zároveň ukazujú, ako odvrátiť nebezpe
čenstvo deštrukcie Európy 

Francúzsky sociológ nádej vidí v odpustení. Cestou odpustenia 
budú raz hranice Európy prekročené a Dunaj sa stane artériou, 
ktorá v štátoch starého kontinentu oživí  chuť vzájomne spolu
pracovať. 

P A V L Í N A  K U D L Á Č K O V Á  

Sasi sú celkom milí ľudia... 
Od polovice októbra vestibul 

našej Auly akosi ožil Na prvý 
pohľad je jasné, že lúlo Irmu-
vrrnu nespôsobujú iba študenti 
čakajúci na stravné lístky v ne
konečnom rade či vedľa popol
níkov bajkajúcifajčiari Nie Nešlo 
am o prvákov, ktorí sa v počiatoč
nom ošiali hromadne hrnú na 
prednášky. Cestu zatarasilo pät
násť kartónových skríň na kolies
kach. ktoré sa jednoducho nedali 
prehliadnuť. Zavítala k nám vý
stava Sasko a Sasi (Sachsen und 
Sachsen), ktorú usporiadala Sas
ka štátna vláda v spolupráci s Ne
meckým múzeom hygieny v Uráž-
dánoch Po úspešnej júnovej ver
nisáži v roku I9V8 putovali lielo 
záhadné skrinky z Ureslau do 
mnohých krajín, ai zakotvili aj 
nu Slovensku. 

Mentalita skrytá 
v papierových kartónoch 

Každá skrinka predstavovala 
iný svet. Neboli tam iba obrázky 
znázorňujúce krásnu saskú príro
du. či najznámejšie kapitoly z ich 
dejín. Každú expozíciu okorenila 
maličká zaujímavosť 

Napríklad slúchadlá, ktoré vás 
opantávali Weberovou áriou z o-
pery Čaroslrelec. kým sie si čítali 
najzákladnejšie poznatky o saskej 
vážnej hudbe Nebuvi vás klasiku' 
Co luk strapaté pop-idoly l)ie 
Prinzen' Aj na nich sú Sasi hrdí 
Ich nahrávky znejú u niekoľko 
krokov dalej 

A komu chýbal ruch ulíc, mohol 
si zatrúbiť, ladiči i nevodiči spúš
ťali klaksóny v ríši automobilov 
Volkswagen. Kto po ceste za po
znaním vyhladol, nasýtil sa po
hľadom na „lipské škovránky" -
torličky z marcipánu Aj lúlo maš
krtu majú na rováši Sasi. Takto si 
poradili po zákaze poľovačiek. 

Nakoniec smädným jazýčkom 
ulaliodilo pivo na plzenský spô
sob Radeberger alebo ľreiberger 
Vysvitlo, že tí Sasi sú  celkom milí 
ľudia a ich krajinu by sa oplatilo 
navštíviť Tak, hor sa do najbližšej 
cestovnej kancelárie Ak by ste 
náhodou aj v>', podobne ako 
Goellie objavili svoje básnické 
črevo v Sasku, neváhajte a pošlite 
nám vlastné dielku Určile ich 
radi uverejnime 

Viktóriu Schmieillová 

Vrecko študenta: hladina (ne)ustálená 
Revolúciu v osemdesiatomdeviatom sme podporovali najmä my, 

študenti vysokých škôl. Dostala prívlastok zamatová. A le  kto si 
dnes z radov študentských môže dovoliť zamat? 

Život na internáte uprednostňuje rifle či tepláky, teda látky s menej 
urodzeným pôvodom. 

Prečo si nezarobíte? Veď šikovný študent by mal okrem sedenia 
nad knihami stihat i akú-takú brigádu. Áno. V Mlynskej doline fungujú 
asi tri študentské servisy. Prihlásiť sa môže každý. Pracovité ruky 
sa vždy zídu. (GaZe) 

S novou silou 
k múdrosti 

Slávnostným Veni  Sancte, 
čiže prosbou o pomoc Ducha 
Svätého, otvorili v o  štvrtok 7. 
októbra v Univerzitnom pas
t o r a č n o m  centre ( U P C )  
v Mlynskej doline novy aka
demický rok 

Milan Bubák, správca UPC,  
v kázni na tému Univerzita -
spoločenstvo pr í tomných 
povzbudil,  aby boli nielen 
ľuďmi vedomosti, ale aj ľuďmi 
múdrosti 

Nechýbal tradičný .obrad" 
vítania prvákov, ktorí sa po 
s ľ u b e  d o  rúk e x p r v á k o v  
všetkým predstavili 

Občerstvenie, vďaka hoj
nosti účastníkov skromnej
šie. vystriedalo asi o desiatej 
profesionálne tanečné sólo 
o živote blahoslaveného Jo
zefa FremademeUa. patróna 
UPC. a študentská divadelná 
spomienka na ťažké prvácke 
začiatky Búrlivý aplauz dos
vedčoval.  ž e  scénky z prí
vet ivého ubytovacieho od
delenia či z .tndsatdeviny*. 
do ktorei  s a  . v ž d y  v š e t c i  
zmestia", hovorili každému z 
duše 

Napokon okolo polnoci sálu 
U P C  ovládli tie správne deci
bely, aby až do rána roztan-
cúvali  všetkých účastníkov 
slávnosti. 

- p e p -

Academica 
opäť v éteri 

Študenti Katedry žurnalis
tiky FÍF UK pozývajú aj tento 
akademický rok v š e t k ý c h  
kolegov, aby si naladili frek
venciu 106,6 MHz, na ktorej 
vysiela Štúdio ACADEMICA. 

O d  1. 10. vlastníkom frek
vencie nie je Rádio Ragtime, 
ale Rádio B1 na čele s ria
diteľkou Oľgou Záblackou. 

A j  nový majiteľ ponechal 
priestor pravidelnému štu
dentskému s p r a v o d a j s t v u ,  
ktoré môžete počuť v pon
delok stredu a piatok o 19. 
hod. 

V pondelok, stredu, piatok 
a sobotu od 19.05 do 19.30 
hod. Štúdio Academica vy
siela publ icist ickú reláciu. 
Jej moderátori spolu so za
ujímavými hosťami predsta
v i a  p o s l u c h á č o m  aktuálne 
témy, -PEP-

Túto  stranu pripravili študenti 2 ročníka Katedry žurnalistiky F iF  U K  pod v e d e n í m  Terézie Kolkovej  


