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XIV. tibetský dalajláma - čestný doktor Univerzity Komenského v Bratislave 

Podporovanie nenásilia a mieru j e  vec nášho prežitia. 
J e t o  vec našej budúcnosti.  

Život a dielo 

Jeho Svätosť XIV. dalajláma TENZIN G Y A T S O  je 
hlava štátu a duchovný vodca tibetského ľudu. 
Narodil sa r. 1935 v dedinke Taktser na severo
východe Tibetu v rodine roľníka. Podľa tibetskej 
tradície bol vo veku 2 rokov rozpoznaný ako rein-
karnácia jeho predchodcu XIII. dalajlámu a teda 
ako vtelenie Avalokitesvaru. Budhu zľutovania, kto
rý slúži ľuďom. V roku 1940 sa konala slávnosť jeho 
intronizácie. 

Jeho vzdelávanie sa začalo keď mal 6 rokov 
a ako 25-ročný získal doktorát budhistickej filozofie 
V r. 1950 prevzal plnú politickú moc ako hlava štátu 
a vlády už potom, Čo došlo k invázii 80-tisícovej Ľu
dovej oslobodzovacej armády Cíny do Tibetu Ne
skôr bol rokovať o mien v Pekingu, avšak mierové 
ukončenie čínsko-tibetského konfliktu stroskotalo na 
politike Pekingu vo východnom Tibete, ktorá vied
la k ľudovému povstaniu. To sa napokon rozšírilo na 
celý Tibet, bolo však rozdrvené čínskou armádou 
Jeho Svätosť sa uchýlila do exilu a usadila sa v in
dickej Dharamsale. kam ho nasledovalo 80 000 je
ho krajanov. Neskôr ich počet narástol o tretinu. 
V tejto "Malej Lhase" sídli aj exilová vláda Tibetu 

V prvých rokoch exilu Jeho Svätosť apelovala na 
OSN v záležitosti svojej krajiny, čo viedlo k trom 
rezolúciám Valného zhromaždenia, vyzývajúcim Čí
nu k dodržiavaniu ľudských práv Tibeťanov vrátane 
práva na sebaurčenie. Ustanovil exilovú vládu Tibe
tu. ktorá umožnila tibetským exulantom v poľno
hospodárskych usadlostiach uchovať si kultúrnu 
vzájomnosť. Podporoval hospodársky rozvoj a utvoril 
vzdelávací systém, umožňujúci deťom plnú znalosť 
jazyka, histórie, náboženstva a kultúry krajiny ich 
rodičov. V roku 1959 založil Tibetský ústav re
produkčných umení a Ústredný ústav vyšších tibet
ských štúdií, ktorý sa stal univerzitou Tibeťanov 
v Indu. Znovu bolo založených vyše 200 kláštorov, 
aby sa zachovalo rozsiahle tibetské budhistické uče
nie, ktoré je základom tibetského spôsobu života 

So zreteľom na budúci slobodný Tibet vyhlás> 
XIV. dalajláma r. 1963 demokratickú ústavu, založe
nú na budhistických princípoch a Všeobecne\ de
klarácii ľudských práv. 

Pred kongresovým Výborom pre ľudské práva vo 
Washingtone vyhlásil XIV. dalajláma r. 1987 päťbo
dový mierový plán ako prvý krok k budúcemu 
riešeniu postavenia Tibetu. Podľa neho by mal byt 
Tibet vyhlásený za mierovú oblasť, mal by byt 
zastavený masový presun etnických Číňanov do Ti
betu, obnovené základné ľudské práva a demo
kratické slobody a mal by prestať byť pre Čínu 
miestom výroby jadrových zbraní a skladovania 
nukleárneho odpadu. O rok neskôr v Štrasburgu 
modifikoval tento plán vtom zmysle, že navrhol 
utvorenie samosprávneho demokratického Tibetu 
v spojení s Čínskou ľudovou republikou. Negatívne, 
postoje Číny však viedli k tomu, že tento plán 
vyhlásila exilová vláda Tibetu vr. 1991 za neplatný. 

V roku 1967 začal dlhú sériu svojich ciest do 
zahraničia, odvtedy navštívil už skoro 50 štátov, 
pričom sa stretol a rokoval s poprednými svetovými 
politikmi a predstaviteľmi cirkví, päťkrát sa stretol aj 
s pápežom. 

Počnúc jeho prvou cestou do krajín Západu 
r. 1973, viaceré univerzity ho poctili mierovými ce
nami a Čestnými doktorátmi ako výraz ohodnotenia 
jeho vynikajúcich spisov v oblasti budhistickej fi
lozofie, postojov k riešeniu medzinárodných kon
fliktov, problematiky ľudských práv a globálnych 
problémov životného prostredia. Bol označený za 
vedúcu osobnosť v oblasti ľudských práv a sve
tového mieru. Vr. 1989 ho nórsky Výbor pre Nobe
love ceny vyznamenal Cenou za mier. 

Osobnosť XIV. dalajlámu je symbolom naj
vznešenejších myšlienok humanizmu, odmietania 
násilia a duchovného rozvoja ľudstva. V rámci 
svojich rozsiahlych medzinárodných aktivít vystu
puje ako autorita, šíriaca myšlienky mieru a hu
manizmu, koexistenciu národov a systémov, potre
bu variability v oblasti náboženstva a filozofie 
a k jeho zásadným postojom patrí odpor proti ná
siliu. Vo svojich početných literárnych dielach okrem 
svojich zásadných príspevkov v oblasti budhis
tického učenia a myslenia propaguje revolúciu du
cha na pomoc v morálnom chaose súčasného 
sveta. Jeho dielo je príkladom, ako možno popri 
zachovaní kultúrnych hodnôt jedného národa po
stupovať pri jeho začleňovaní do moderného sveta 
a ako sa dá pritom zlúčiť celosvetová zodpo
vednosť s láskavosťou a porozumením 

Pred desiatou hodinou očakával Jeho Svätosť 
XIV. dalajlámu pri vchode do historickej budovy 
UK rektor Univerzity Komenského prof. F. De
vínsky. Po privítaní si podľa tibetského zvyku 
vymenili na znak úcty a priateľstva biely šál 
a prezreli výstavu fotografií o krásach Tibetu a ži
vote Tibeťanov, nainštalovanú vo vestibule UK 

Niekolko minút po desiatej hodine vošiel za 
zvuku fanfár do Auly UK akademický sprievod, 
v ktorom boli početne zastúpení aj rektori 
partnerských vysokých škôl. aby otvoril Sláv
nostné zhromaždenie vedeckých rád univer
zity zvolané na počesť XIV. dalajlámu. Medzi 
účastníkmi zhromaždenia boli aj podpredsedo
via vlády SR P. Hamžík a Pál Csáky, minister 
vnútra L. Pittner, predseda Ústavného súdu SR 
J. Mazák a ďalší. 

Po privítaní a úvodnom slove vystúpil so sláv
nostným príhovorom rektor UK prof. F. Devínsky: 

Vaša Svätosť, cives academici, ctené sláv
nostné zhromaždenie, 

'Pokiaľ bude trvat tento vesmír, 
pokiaľ v ňom budú prebývať cítiace bytosti, 
kiež by som tu mohol aj ja zotrvať, 
aby som rozptyľoval utrpenie sveta' 

Človek nemusí byť budhistom, aby porozumel 
posolstvu XIV. dalajlámu, jeho obľúbenej mod
litbe, ktorá odznela aj 11. decembra 1989 v Oslo 
na záver jeho prejavu pri príležitosti prevzatia 
Nobelovej ceny za mier. Dokonca človek nemusí 
byť nijako konfesijne založený, aby pochopil, že 
tento svet môže pretrvať len vtedy ak si všet
ci uvedomíme, že bez porozumenia jeden voči 
druhému v tomto neustále sa zmenšujúcom sve
te jednoducho nemáme šancu na prežitie. Preto
že ak každý sebecky pôjde iba za tým, o čom si 
myslí, že je v jeho vlastnom záujme, neublíži iba 
iným, ale najmä sám sebe. 

K tomu však, aby sme sa takto prejavovali, nie 
je potrebná len pokora. Rovnako, ak nie viac, je 
nevyhnutná aj odvaha. Odvaha, ktorá pramení 
z nášho vnútorného presvedčenia, že správne 
a spravodlivé veci nemožno zamlčať ani po
tláčať, a že ak sa deje nespravodlivosť kdekoľvek 
a voči komukoľvek, nemožno ju prejsť mlčaním 
Ba práve naopak treba urobiť všetko preto, aby 
sa nespravodlivosť odstránila. 

O to väčšia je moja úcta k vám, k predstavite
ľom zahraničia i k štátnym činiteľom, ktorí sa 
dnes zúčastňujete tejto výnimočnej a jedinečnej 
udalosti, ktorí ste prejavili väčšiu odvahu a väč
šiu zodpovednosť k dobru, k ideálom ľudstva 
a k vzájomnému porozumeniu, ako tí, ktorí sa na 
úkor svojho vlastného svedomia nevzopreli stra
chu a sklonili hlavu pred diktátorskými a tota
litnými režimami Hovoriť pravdu a konať podľa 
nej. pomenúvať veci a udalosti pravým menom, 
je veľmi často nesmierne ťažké. Avšak ovocie 
takéhoto konania je lepší a spravodlivejší svet 
pre nás všetkých. 

V bratislavskej konkatedrále. v Dóme sv Mar
tina. je z olova uliate monumentálne súsošie 
vytvorené Rafaelom Donnerom okolo roku 1744 
Znázorňuje sv Martina z Tours, ktorý bol pôvo
dom z Podunajska, ako rímskeho vojaka, ktorý 
energickým pohybom šable pretína svoj pláší 
aby polovicu daroval žobrákovi trpiacemu zimou 
Súsošie vyjadruje ten najušľachtilejší ľudský crt -
milosrdenstvo a súcit, symbolicky nadradený 
nad vojnovú vravu A opat me je podstatne že 
ide o dielo zhotovené v mene kresťanstva, dôle
žité je jeho morálne posolstvo vypovedajúce 
o vzťahu človeka k človeku k cŕt acej bytosti Je 
to posolstvo o univerzálnych všeľudských hod 
notách porozumenia, lásky a suotu ako podstat-
nej súčasti zmyslu ľudského bytia 

Niet vefo osobnost «toré rozmyi a u o súčas
nom stave a o budúcnosti tohto ľudského sveta 
podobným spôsobom, ktoré v mene pravdy 

nielen súčasne] garnitury svetových politikov, aie 
aj na svedomie a prebudenie všetkého dobrého 
v každom z nás. Osobnosti, ktoré sú presved
čené, že ak budú ľudia vedieť žiť s pokojom a lás
kavosťou v srdci a ak budú ctiť pravdu a slušnosť 
so zmyslom pre všeľudskú zodpovednosť, po
tom je nádej, že ľudstvo bude môcť žiť v mien, 
vzájomnej láske a spravodlivosti. 

Tento názorový postoj, táto filozofia o zmysle 
existencie človeka, vedie všetky úvahy a kroky 
oficiálneho predstaviteľa a náboženského vodcu 
Tibetu, Jeho Svátosti XIV. dalajlámu Tenzma Gyat-
so, Oceánu držiaceho učenie, ako znie preklad je
ho mníšskeho mena. vzácneho a prominentného 
hosťa Univerzity Komenského v Bratislave 
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Pre našu Alma mater je velkou cťou, že Jeho 
Svätosť prijala naše pozvanie a že počas svojej 
prvej historickej návštevy našej krajiny je to 
práve pôda Univerzity Komenského, ktorú poctil 
svojou prítomnosťou. A je aj vyznamenaním pre 
našu Alma mater, že súhlasil s udelením naj
vyššieho akademického ocenenia - s udelením 
čestného titulu doctor honoris causa Univerzity 
Komenského. Je to jeho siedmy čestný doktorát. 
Po parížskej univerzite bude Univerzita Komen
ského druhou európskou univerzitou, ktorá ude
ľuje Jeho Svätosti tento čestný akademický titul. 
Rád by som uviedol, že je to pre Univerzitu 
nielen privilégium, ale najmä príležitosť si v oso
be Jeho Svätosti uctiť idey pravdy, slobody, 
nenásilia, ochrany ľudských práv a demokracie, 
princípy, ktoré Univerzita uznáva ako svoje 
priority, rozhodujúce pri formovaní profilu mladé
ho človeka. Rešpektujeme ich ako najvyššie 
hodnoty bez ohľadu na to, aká cirkev, nábožen
stvo či organizácia a inštitúcia ich šíria. A s tým 
sa spája úcta našej Alma mater k ľuďom, ktorí 
týmto vznešeným ideálom zasvätili svoj život. 
Dôkazom toho sú aj čestné hodnosti, ktoré naša 
Alma mater udeľuje. Pripomeniem iba, že k čest
ným doktorom Univerzity Komenského patria 
také osobnosti svetského i cirkevného života, 
ako napríklad Jozef kardinál Tomko, Simon Wie
senthal, biskup Christian Krause, Kofi Annan, či 
Luzius Wildhaber, a mohol by som ich menovať 
i viac. Teda osobnosti, ktoré nielen významne 
prispeli k tomu, aby bol tento svet lepším, ale sú 
aj symbolmi pravdy, spravodlivosti a porozu
menia. Dnes k nim pribudne kľúčová osobnosť 
súdobých svetových dejín, najvyšší duchovný a po

litický predstaviteľ Tibetu, Jeho Svätosť XIV. dalaj
láma Tenzin Gyatso. 

Chcem vyjadriť poďakovanie akademickej obci 
Univerzity a uznanie jej vedeckej rade, ktorí aj v tom
to prípade svojím rozhodnutím jasne deklarovali 
duchovnú vyspelosť, ale aj odvahu a nezávislosť 
našej Univerzity. Aj toto je prejavom autonómie 
Univerzity, aj toto je prejavom jej akademických 
slobôd. 

Jeho Svätosť, alebo ako ho jeho tibetský ľud 
nazýva "jižin norbu', drahokam spĺňajúci všetky 
priania, a ktorý o sebe rád hovorí, že je iba 
jednoduchým budhistickým mníchom - nič viac 
a nič menej, sa stal prvým Tibeťanom, ktorého 
poznajú nielen vo východnej a južnej Ázii, ale na 
celom svete. Paradoxom jeho návštevy na Slo
vensku i tejto slávnosti a zvláštnym vyzname
naním pre nás aj tu prítomných je aj to, že pre 
Tibeťanov vidieť a stretnúť sa s Jeho Svätosťou 
aspoň raz za život predstavuje jeden z ich 
najvyšších a najdôležitejších duchovných cieľov. 
Tomuto cieľu sú ochotní obetovať aj život, keď 
prekračujú najvyššie hrebene Himalájí, len aby 
mohli Jeho Svätosť zhliadnuť. XIV. dalajláma je 
totiž od polovice 90. rokov v Tibete persona non 
grata a dokonca jeho fotografie sú zakázané. 
Nepripomína nám to ešte celkom nedávne ob
dobie, keď pre šírenie podobizní pápeža Jána 
Pavla II. a svätých boli dokonca aj členovia aka
demickej komunity uvrhovaní do väzníc? Ne-
burcuje to v nás povinnosť pomáhať tým, ktorí sú 
ešte stále na tom tak, ba celkom iste ešte horšie, 
ako sme boli aj my celkom nedávno? Neza
krývajme si oči a neotáčajme sa k nim chrbtom 
len preto, že my sa už máme o čosi lepšie. Blíži 

sa jedenáste výročie novembrových zmien u nás 
a aj táto návšteva Jeho Svätosti by nás mala 
nútiť zamyslieť sa aj nad osudom a životom ťaž
ko skúšaných národov a jednotlivcov aj v geo
graficky vzdialených kútoch našej planéty. 

V XIV. tibetskom dalajlámovi celý svet vidí 
a uznáva aj nasledovníka a pokračovateľa diela 
Mahátma Gándhího, ktorého snaha o oslobo
denie Indie formou vzdoru bez násilia sú trvalou 
inšpiráciou nielen pre ázijskú časť sveta. Čas uká
zal, že nenásilie, tento hlavný princíp Gándhího 
etickej koncepcie aj politického boja, je rovnako 
použiteľný v modernom svete. Tak ako Mahátma 
Gándhí, tak aj XIV. tibetský dalajláma svojím 
pôsobením dokazuje účinnosť nenásilných fo
riem odboja, silu viery v pravdu a spravodlivosť, 
potrebu upevňovania vedomia univerzálnej zod
povednosti. Je obdivuhodné a úctyhodné, že da
lajláma sa neusiluje o principiálnu úctu k ľud
ským právam iba na území Tibetu, ale na celom 
svete. Že mu nejde iba o slobodu Tibetu, aJe 
o slobodu a mier na celom svete. Že sa neizoluje 
ani od sociálnych a ekologických problémov 
ľudstva, a jeho výzva k jednotlivcom i národom 
v mene globálneho vedomia za spoločný osud, 
za budúcnosť zeme, svieti ako maják na cestu 
ľudskej civilizácii. 

Vďaka vysoko humánnej politike Jeho Svätosti 
získal a získava Tibet sympatie celého sveta. Ako 
najvyšší duchovný vodca šesťmiliónového tibet
ského národa sa stal ohniskom, ku ktorému ti
betský národ upína svoje nádeje a túžby Osoba 
dalajlámu symbolizuje rýdzosť tibetskej kultúry, 
kultúry, ktorá sa až do polovice 20. storočia ne
rušene vyvíjala viac ako 2000 rokov. V týchto 
dňoch si pripomíname 50. výročie vojenskej 
intervencie do Tibetu anskou armádou, ktorá 
začala na jeseň 1950 ako 'mierové oslobodenie' 
a ktorého eufemizmus má jasnú paralelu s ro
kom 1968 u nás Nasledujúci politický režim donú
til dalajlámu, aby spolu s tibetskou vládou po bru
tálnom potlačení tibetského povstania v r. 1959 
odišiel do exilu v Indii do Dharamsaly V auguste 
r. 1991 boli politické demonštrácie v Lhase opä
tovne brutálne potlačené. 

Nemožno zatvárať oči a nevnímať tragické dôsled
ky, ktoré priniesli tieto i nasledujúce roky Tibetu. Za 
50 rokov nového režimu z vyše 6000 budhistických 
kláštorov, ktoré patrili k najväčším historickým 
pamiatkam nielen Tibetu, ale celého ľudstva, 
ostalo iba 13. Pričom táto devastácia je pre nás 
ako akademickú obec o to bolestnejšia, že kláš
tory slúžili aj ako strediská vzdelanosti a kultúry 
a plnili v Tibete funkciu aj vyšších a vysokých 
vzdelávacích inštitúcií. Navyše, dnes Tibeťania 
čelia ešte väčšej hrozbe, ktorou je asimilácia 
obyvateľstva a kultúrna genocída Tibetu. 

Od Tibetu nás delí niekolko tisíc kilometrov 
Kedysi bol Tibet najizolovanejšou krajinou na 
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svete a Lhasa uzavretým mestom. Informácie 
o dianí v krajine iba ťažko prenikali cez končiare 
Himalájí. Dnes sa situácia zmenila. Moderný vek 
postupne preniká aj do neprístupných oblastí 
tibetskej planiny a moderné komunikačné a in
formačné technológie pravidelne informujú o tom, 
čo sa v Tibete deje. A dnes sa už nikto nemôže 
vyhovárať na to. že nevie, čo sa deje vo svete. Aj 
vdáka exilovej činnosti Jeho Svätosti, jeho úsiliu 
0 slobodu Tibetu a silnej viere v spravodlivý boj 
za ľudské práva, sa prelomili informačné bariéry 
a svet mohol lepšie porozumieť a začať citlivejšie 
vnímať situáciu tibetského národa. Výnimočný 
význam pôsobenia a ideovej misie Jeho Svätosti 
tkvie v tom, že neovplyvňuje architektúru politiky 
a politické postoje iba v tejto časti Ázie, ale prak
ticky na celom svete. 

Žijeme v rôznych kultúrnych svetoch. Máme 
však veľa spoločného. Jedným je tento svet, táto 
loď. z ktorej nemôžeme vystúpiť ani ju zväčšiť 
a kde je nás stále viac. Aby sme svoju vlastnú 
loď, tento zázrak pn'rody, nezničili, musíme hľadať 
a musíme aj nájsť princípy spolužitia založené na 
tolerancii, znášanlivosti, úcte a porozumení k dru
hému, ale aj odstraňovať nespravodlivosť a bez
právie. Ale predovšetkým si musíme uvedomiť 
pocit zodpovednosti jeden k druhému aj k plané
te, ktorú spoločne zdieľame. A ako nesčíselnekráť 
predtým sa presviedčame, že základom k tomuto 
spôsobu myslenia a konania je poznanie súvis
lostí, a teda vzdelanosť. Je najvyšší čas, aby si to 
uvedomili aj tí, ktorí o vzdelávaní a vzdelaní poli
ticky rozhodujú. 

Vaša Svätosť, cives academici, vážené dámy. 
vážení páni! 

V súlade s dávnymi univerzitnými tradíciami 
1 tradíciami založenými na princípoch pravdy, 
slobody a úcty k človeku a jeho právam, udeľuje 
Univerzita Komenského čestnú hodnosť doctor 
honoris causa tým osobnostiam, ktoré sa výz
namnou mierou podieľajú na rozvoji poznania, 
vzdelanosti, kultúry, demokracie a na ochrane 
univerzálnych všeľudských hodnôt. Som pre
svedčený, že Jeho Svätosť XIV. dalajláma takou 
osobnosťou je, a preto je cťou pre našu Alma ma
ter udeliť mu čestný doktorský titul a uviesť týmto 
Jeho Svätosť do radov našej akademickej obce. 

Vaša Svätosť, Tenzin Gyaťso, prajem Vám i ti
betskému národu šťastie a blaho a šťastnú cestu 
životom. Tu dže če. 

Po slávnostnonm prejave rektora UK a po 
oboznámení sa so životom a dielom Jeho 
Svätosti XIV. dalajlámu, dal rektor UK súhlas 
s vykonaním promočného aktu. 

'XIV. dalajláma Tenzin Gyatso, slávny muž! 
Najvyššia rada Komenského univerzity dobre 

pamätlivá lej skutočnosti, že Ty si ako najneohro-
zenejši duchovný vodca venoval vždy všetku ná
mahu tomu, aby si sa zasadzoval za právo slo
body pre Tebe drahý tibetský ľud a zároveň šíril 

myšlienky mieru a humanizmu, ktoré sa majú 
pestovať na celom svete, keď svojím odmietaním 
násilia si sa predstavoval ako najsvedomitejši 
zvestovateľ dorozumenia medzi národmi pre túto 
našu nesvorná dobu, na svojom riadnom zasada
ní konanom v mesiaci júni tohto roka jedno
myseľne rozhodla, aby si Ty, Tenzin Gyatso, bol 
prijatý do počtu doktorov honoris causa. 

Opierajúc sa o tento výrok našej rady teraz od 
Teba, slávny muž, žiadame, aby si na tomto sláv
nostnom zasadaní prijal onú najvyššiu a jedinú 
poctu, ktorou ťa môže vyznačiť naša Univerzita. 

Predtým však musíš na seba prijať slávnostný 
záväzok. 

Zaviažeš sa teda: 
Po prvé, že budeš mať v trvalej vdáčnej pamäti 

túto Univerzitu, na ktorej vystupuješ na najvyšší 
stupeň vo vedách, a že jej vždy budeš pomáhať 
svojou autoritou, pomocou, radou? 

Po druhé, že vedecké štúdiá, tak ako si vždy 
dosiaľ robieval, neprestaneš rozvíjať, aby sa šírila 
pravda, a aby jej svetlo, od ktorého závisí blaho 
ľudstva, osvecovalo celý svet? 

Zaväzuješ sa k tomu a sľubuješ to podľa najlep
šieho vedomia a svedomia? 

ZAVÄZUJEM SA A SĽUBUJEM! 
A tak už nič neprekáža, aby sme Ti udelili 

pocty, ktorými Ťa túži ozdobiť senát Univerzity 
Komenského. Nuž ja promótor riadne ustano
vený, Teba, Tenzin Gyatso, za doktora kvôli pocte 
ustanovujem, za ustanoveného vyhlasujem a všet
ky práva i výsady doktorského stavu Ti udeľujem 
a na hodnovernosť tejto skutočnosti Ti odo
vzdávam do rúk tento diplom označený velkou 
pečaťou Univerzity. 

Ozdob sa takisto insígniami Univerzity, aby sa 
nimi otvorene a symbolicky zvýraznili tvoje zväzky 
s Univerzitou Komenského, ktoré та/ú potrval po 
všetky roky.' 

Po promočnom akte sa Jeho Svätosť XIV. 
dalajláma voľne prihovoril auditóriu v aule 

•Je pre mňa obrovskou cťou, že dostávam 
tento čestný titul a chcel by som vám za to veľmi 
poďakovať. 

Vo svojom vystúpení, vážený pán rektor, ste ho
vorili o práci, ktorú som vykonal a o mojom malom 
príspevku k blahu ostatných ľudí. Vaše slová 
považujem za podporu a za zdroj inšpirácie. 

Viem, že toto je veľmi slávnostná udalosť, pri 
ktorej asi moja nedokonalá angličtina nie je 
veľmi vhodná, no napriek tomu by som chcel 
hovoriť aj takouto angličtinou, aby som vás 
mohol priamo osloviť. Vždy sa vyjadrujem úplne 
neformálne, pretože mám lepší pocit, keď 
môžem priamo komunikovať s iným človekom. 
Skutočne na mňa veľmi zapôsobilo, keď ste 
hovorili o mojej práci, o mojom malom príspevku 
v prospech iných, o mojom podporovaní ľud
ských hodnôt a náboženského porozumenia -
podarilo sa mi teda toho veľa dosiahnú! Keď 

počujem niekoho, kto úprimne prejavuje hlboký 
súcit a podporu nášmu boju, je to pre mňa 
dôkazom, že náš boj je spravodlivým bojom. Vždy 
hovorím, že podporovať náš boj neznamená pod 
porovať široký boj, ale širokú spravodlivosť. 

Teraz by som sa chcel niekolkými slovami 
podeliť s vami o moje zvyčajné myšlienky alebo 
idey. Prirodzene, všetky cítiace bytosti alebo 
všetky bytosti, ktoré cítia bolest a radosť, všetky 
túžia viesť šťastný život a prekonať utrpenie. To 
je spoločné všetkým cítiacim bytostiam. Jedineč
nou črtou človeka je však jeho inteligencia. Od 
narodenia my, ľudia, každá ľudská bytosť bez 
ohľadu na národ, rasu alebo farbu pleti, všetci 
máme rovnaký potenciál - ten istý potenciál 
ľudskej inteligencie Aby sme tento rozvoj inte
ligencie človeka podporili a náležíte pozdvihli, na 
to máme vzdelávacie inštitúcie, ktoré sú tým 
kľúčovým faktorom pre jej rozvoj Tak ako iné 
univerzity alebo inštitúcie, aj táto univerzita, 
myslím, výrazne k tomuto prispela a iste bude 
prispievať aj v budúcnosti Som presvedčený, že 
táto inštitúcia významne prispeie k rozvoju 
inteligencie človeka Vždy obdivujem ľudí. ktorí 
sa podieľajú na šírení ľudských poznatkov alebo 
ľudskej múdrosti Rád by som preto vyiadril, ako 
si cením a obdivujem vašu významnú prácu 
Slováci sú starým a súčasne i mladým národom, 
takže pre náležitý rozvoj tejto kraimy je vzdelanie 
základným činiteľom 

Ďalšia vec, o ktorej by som chcel hovoriť je to. 
že považujem inteligenciu a vedomosti hlavne za 
záležitosť rozumu Myslím si. že dejiny ľudstva 
dokazujú, že tí veľmi bystrí použili svoj rozum 
nesprávne, čo viedlo k ešte väčšej bolesti k vat  
šiemu utrpeniu ľudí a k ničeniu životného pro
stredia Bystrý rozum v spojení s dobrým srd
com znamená zmysel pre starostlivosť a záujem 
o druhých Myslím, že morálna etika je veľmi 
dôležitá na to, aby sa inteligencia človeka vyu
žívala správne, pozitívnejšie a konštruktivnej&te 
Chcel by som sa preto s vami podeliť o moje 
základné presvedčenie - chcel by som v i s  po
prosiť. aby ste v oblasti vzdelávania venovali viac 
pozornosti alebo rovnakú pozornost aj dobrému 
srdcu. Vždy sa snažím šíriť také ľudské hodnoty, 
ktoré potrebujeme, aby sme boli šťastným člo
vekom alebo šťastnou rodinou. Myslím si. že 
jedným z obzvlášť dôležitých faktorov v šírení 
ľudských hodnôt je vzdelávanie a vzdelávacie 
inštitúcie. Dúfam preto, že táto univerzita a iné 
typy škôl alebo vzdelávacích inštitúcií, vrátane 
materských škôl, budú venovať viac pozornosti 
základným ľudským hodnotám. To je jedna vec, 
ktorú som tu chcel spomenúť. 

Druhé, čo by som chcel povedať, je to, že ako 
budhistický mních som sa zaviazal šíriť nábo
ženskú harmóniu, pretože všetky hlavné nábo
ženské inštitúcie aj napriek velkým rozdielom 
v oblasti filozofie, všetky náboženské tradície 
nesú to isté posolstvo. Posolstvo lásky, súcitu, 
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odpúšťania a znášanlivosti, radosti a sebadis
ciplíny. Ak by sme sa starostlivo alebo bližšie 
pozreli a hlavne vtedy, keď sa stretávame s tými, 
ktorí skutočne dodržiavajú rôzne tradície, vtedy 
zistíme, že podstata náboženstiev je tá istá. 
Ľudstvo vyznáva rôzne náboženstvá, preto slo
boda náboženského vyznania je skutočne veľmi 
potrebná, veľmi užitočná. V týchto podmienkach 
má jediný zmysel rešpektovať náboženstvá a učiť 
sa jeden od druhého. Hlbšie zamyslenie zo širšej 
perspektívy ukazuje, že v náboženských tradí
ciách je obsiahnutá skutočná možnosť plura
lizmu. Je to jediná cesta a domnievam sa, že aj 
realita. Ja som len taký maličký nasledovník bud-
hu. len jednoduchý budhistický mních. Väčšia 
časť môjho života už uplynula. V tej časti, čo mi 
zostáva, som plne odhodlaný šíriť ľudské hod
noty, bez ohľadu na to, či je človek veriaci alebo 
nie, a podporovať náboženskú harmóniu. To sú 
dva záväzky alebo úlohy, ktorým sa budem 
venovať až do smrti. Pretože to má význam pre 

ľudstvo, nie pre tento či onen národ alebo pre 
túto či onú náboženskú skupinu - pre celé 
ľudstvo. Aby sme mali šťastnejší svet, mierovejší 
svet, harmonickejší svet. Tieto základné ľudské 
hodnoty sú tým najpodstatnejším. Ak by sme sa 
spoliehali len na rakety alebo podľahli neobme
dzenej chamtivosti, potom dôjde k obrovskému 
poškodzovaniu životného prostredia, ktoré bude 
pokračovať. Vždy budú existovať konflikty alebo 
rozpory a keď vznikne nejaký konflikt alebo spor 
a my sa opierame o rakety, opierame sa o moc 
a, myslím, že privodíme ešte väčšie katastrofy. 
Naše skúsenosti z minulosti ukazujú, že prob
lémy budú existovať tak dlho, ako dlho ľudia 
zostanú na tejto planéte. Vždy budú existovať 
rôzne záujmy, rôzne názory alebo rôzne idey. 
Myslím si, že ak sa budeme pokúšať riešiť tieto 
problémy použitím sily, tak ako sme to robili 
v minulosti, potom problémy ešte vzrastú. Dom
nievam sa, že použitie sily je v podstate se-
badeštruktívne. Takže podporovanie nenásília 

a mieru nie je náboženskou vecou. Je to vec 
nášho prežitia. Je to vec našej budúcnosti. O to
to som sa chcel podeliť so vzdelanými ľuďmi 
a ľuďmi, ktorí sú istým spôsobom spojení so vzde
lávaním. 

Ďakujem vám za túto príležitosť, za to, že som 
mohol vyjadriť, ako veľmi si vážim udelenie tohto 
titulu. Ďakujem vám. 

Univerzita Komenského v Bratislave udelila 
čestnú vedeckú hodnosť Jeho Svätosti XIV. da
lajlámovi za zásluhy o šírenie vznešenej múd
rosti, mieru a humanizmu po celom svete, 
daIej za mnohé podniknuté námahy, ktorými 
by sa vybojovali práva a dôstojnosť tak jed
notlivca, ako aj každého utlačeného národa 
pri zachovaní dorozumenia medzi národmi, 
ako aj za práce v oblasti morálnej filozofie, 
ktorými by sa dalo čeliť zlému morálnemu 
chaosu tejto našej doby. 

Študenti o dalajlámových myšlienkach o dobre a nenásilŕ 

Azda jediným Tibeťanom, ktorý sa môže pýšiť čestným doktorátom Univerzity Komenského, je Džampal Ngawang Lozang Ješe Tandzin 
Gjamccho. Presne takto znie vlastné meno nositeľa Nobelovej ceny mieru za rok 1989 - XIV. dalajlámu. 

V polovici októbra navštívil najvyšší duchovný a svetský vodca Tibetu 
prvýkrát Slovensko. Jeho návšteva je ohlasom na minuloročnú niekoľ
kodňovú prítomnosť a činnosť tibetských poslov v šamorínskej synagóge. 
Aj tento rok začiatkom októbra pricestovali štyria mnísi z dalajlámovho 
kláštora, aby na Slovensku skladali pieskovú mandalu, v ktorej je sym
bolicky zobrazený celý vesmír. Mandala je pomôckou pri meditácii, vďaka 
ktorej by mal človek nájsť cestu do svojho vnútra a pochopiť pravú 
podstatu vecí. Podľa Tibeťanov by sa totiž ľudia nemali upínať iba na svoje 
prízemné problémy, ale povzniesť svojho ducha aj do vyšších sfér. V ne
deľu 15. októbra v Čilistove za prítomnosti dalajlámu trpezlivo poskladanú 
mandalu porozmetali a ako symbol pominuteľnosti všetkého pozemského 
hodili piesok do Dunaja. 

Dalajláma, ktorému vraj stále pohráva úsmev na tvári, je známy svojou 
náboženskou toleranciou, šírením myšlienok dobra a láskavosti Ne
uznáva krviprelievanie a ozbrojený boj Tibetským princípom je neubli-
žovanie. Ten, kto ubližuje iným, podľa Tibeťanov stagnuje. Od protičín-
skeho povstania v roku 1959 žije dalajláma v indickom exile, v malom 
mestečku Dharamšale. V rámci svojej kampane za mierový návrat tibet
skej nezávislosti precestoval veľa krajín. Nobelova cena mieru mu bol 
udelená práve za presadzovanie politiky nenásilia. 

Zaujímalo nás, aký názor majú na dalajlámové myšlienky študenti 
Filozofickej fakulty UK. Poznajú ich, su im blízke alebo o nich ešte ani 
nepočuli? 

Zuzana Holičková, prekladateľstvo-tlmočníctvo, 21 rokov: 
- Viem, že dalajláma je náboženský predstaviteľ a budhizmus je 

orientálne náboženstvo, ale to je asi všetko. Páči sa mi myšlienka o ne
ubližovaní, ja tiež nikomu zo zásady neubližujem. Nemôžem však o sebe 

povedať, že by som bola nejaký vyslovený priateľ ľudí, skôr zvierat Sa
mozrejme, som za to, aby ľudia spolu vychádzali. 

Zuzana, germanistika, 21 rokov: 
- O budhizmus a dalajlámové myšlienky sa veľmi zaujímam. Myslím si, 

že agresia voči Tibetu bola zlá. veď Tibet je určitou studmcou múdrosti 
a poznania. Tiež viem o existencii predsudkov proti alternatívnej mediane, 
ktorá vraj nedokáže liečiť. To nie je pravda. A j  meditácia urobí veľa. Všetky 
choroby podľa mňa predsa aspoň trochu súvisia s ľudskou psychikou 
Súhlasím s tým, čo hlása dalajláma Keby sa ľudia na seba viac usmievali, 
určite by na svete nebolo tolko zla. 

Marcus Comotti, archeológia, 20 rokov: 
- Myslím si. že dalajlámové myšlienky sú ľudom veľmi zrozumiteľné. 

Vlastne by som to ani neoznačil ako náboženstvo, ale skôr formu vecí, 
života. Ťažko povedať, či súhlasím s jeho myšlienkami. Každý človek vyzná
va vlastné hodnoty, rovnako ako on však verím v dobro. 

Jakub Mináč, etnológia - slovenčina, 24 rokov: 
- Bohužiaľ, o dalajlámovi veľa neviem. Je mi však sympatické, že sa 

zaoberá dušou. Nejaké konkrétne dalajlámové myšlienky nepoznám, ale 
ako osobnosť a duchovného vodcu ho rešpektujem. Tiež sa riadim 
podobnými zásadami - snažím sa vyhnúť akémukoľvek inštituciona-
lizovaniu a čomukoľvek, čo hlása jedinú pravdu. Tá je predsa individuálna. 
Som otvorený všetkým náboženstvám, či už kresťanstvu, budhizmu alebo 
taoizmu. 

Peter Nemčovič, história - kulturológia, 22 rokov: 
- Súhlasím s dalajlámovým svetonázorom. Blízka je mi obzvlášť jeho 

prezentácia nenásilia a boj za slobodu Tibetu. Páči sa mi práve fakt, že sa 
tento boj nezvrhol v násilie. Zaujíma ma i mandala. 

Andrea Zererová, žurnalistika, 20 rokov: 
- Dalajláma ma nezaujíma, ale tie koberčeky - mandaly - sa mi páčia 

Mohli by ich niekde vystaviť. Nechápem, že ich tak dlho stavajú a na
koniec to všetko rozsypů do vody. Podľa mňa je stavanie mandaly strata 
času. O budhizme som sa učila na strednej škole. Myslím si však. že nie 
sme takou kultúrou, aby u nás bolo veľa vyznavačov budhizmu. Myšlienky 
o dobre sú super a mali by sa šíriť ďalej. Ako ich šínm ja? Každé ráno si 
umyjem zuby - to symbolizuje, že mám rada samu seba. snažím sa 
netyranizovať svoju sestru - to je láska k blížnym, snažím sa urobrf si 
poriadok v izbe - to je láska k mame. pretože je puntičkárka. a vždy dám 
nejaké haliere bezdomovcom. Dalajlámov súcit, porozumenie a laska - to 
je u mňa to, že sa snažím vychádzať s ľuďmi a nie som na nich zlá 

Filip Palkovič, žurnalistika, 21 rokov: 
- Dalajlámové myšlienky sú pekné Neviem, či hlása dalajláma aj toto 

"ak niekomu vykonáš niečo zlé, vráti sa ti to," pretože tomu stopercentne 
verím. Je to vlastne zákon akcie a reakcie Na dalajlámovi je mi sym
patické, že ako politická postava reprezentuje Tibeťanov v boja za sa
mostatný Tibet. A nenásilie? Protičínske povstanie v 1959 bolo nas.ine 
a čo z neho? Ktovie, či pomôže celosvetové vyvesovanie tibetskej ^ajky 
z okien magistrátov. Azda je to riešenie, ako obrátit pozornosť k Tibetu Na 
revolúciu však treba financie a tie Tibeťania nemajú 

Katarína Sedláková 
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Sebareflexia medicíny - prednáška profesora Ďuriša 

Pre profesorské prednášky v aule našej univer
zity nie je typická horúčkovitá frekvencia, ale 
hádam predovšetkým kvalita. Ich poslaním nie je 
ani tak informovať o pokroku vo vlastnom odbo
re, ako prinášať nové pohľady, nekonvenčné 
súvislosti a zovšeobecnenia, ktoré svedčia o pro
fesorskom nadhľade vyzretých osobnosti. Tých, 
ktorým nestačí byť vynikajúcimi vo svojom od
bore, ale ktoré sa aj zamýšľajú nad svojou vedou 
v širšom kontexte a sú schopné priložiť polienko 
na ohník ľudského intelektu syntézou prínosu 
humanitných a prírodných vied. 

Pozvanie prof. MUDr. Ivana Ďuriša, DrSc., 
prednostu I. internej kliniky a donedávna aj 
dekana LF UK, bolo mimoriadne dobrou voľ
bou. Že je nielen vynikajúcim odborníkom, o tom 
nemusel dlho presviedčať ani tých poslucháčov 

jeho prednášky, ktorí sa s ním takto stretli po pr
vý raz. 

Jeho prednáška na tému "Medicína a človek 
súčasnosti (Kde nastala chyba?)" odznela 
v Aule UK dňa 4. októbra 2000. Tak názov, ako 
aj tézy prednášky upútali celkove slušný počet 
záujemcov, hoci podľa vizuálneho dojmu z publi
ka ani jeho vystúpenie neprilákalo príslušníkov 
tých fakúlt, na ktorých o naše profesorské pred
nášky nie je bohvieaký (skôr by sa dalo po
vedať, že nie je vonkoncom nijaký) záujem. 

Sebareflexia v poňatí prof. Ďuriša vychádza zo 
zamyslenia sa nad všetkým, čo sa v súčasnosti 
z medicíny vytráca a zváženia toho, čo do nej 
vďaka búrlivému vývoju pribúda. Koncipoval svo
je vystúpenie vychádzajúc z pozície lekára, ktorý 
má často pri lôžku chorého problémy skôr 
filozoficko-sociologické ako medicínske. Pouká
zal na negatívne dôsledky atomizácie a vysokej 
špecializácie medicíny, lebo každá špecializácia 
alebo dokonca subšpecializácia, ktorá sa od
trhne od kmeňa, chradne. Pravda, pokrok v medi
cínskej technike si neraz vynucuje úzku špecia
lizáciu. avšak na druhej strane to vedie k strate 
celkového pohľadu na pacienta, ktorý si vyža
duje integráciu všetkých relevantných údajov 

Tak atomizáciu ako aj pretechnizovanie po
važuje prof. Ďuriš za jedny z príčin nedôvery 
v medicínu, ktorá má síce dávne korene, ale na
dobudla v ostatných desaťročiach nebývalé roz
mery. So stratou paternalistického postavenia 
lekára sa mení aj postoj pacienta k nemu a jeho 
požiadavky či očakávania. 

Ak si položíme často nastoľovanú otázku - či je 
medicína vedou alebo umením - natíska sa je
diná odpoveď oboje Lekár by mal byf vynika
júco teoreticky pripravený, ale pacienta sa pred

sa len bude bytostne dotýkať aj to, či jeho liečiteľ 
je aj manuálne prvotriedne vybavený. Povedané 
slovami prof. Ďuriša - čím je medicína viac vedou 
a menej umením, tým je aj váčšia nespokojnosť 
pacienta. 

Kedže teda umenie nemožno oddeliť od me
dicíny, prof. Ďuriš nepociťuje nadšenie nad tera
peutickou praxou vykonávanou podľa niekým 
vopred vypracovaných algoritmov Začiatoč
níkovi síce môžu veľa pomôcť, sú to však myš
lienkové blokády. Obmedzujú tvorivosť a to 
najmá v urgentnej medicíne, kde sa treba rozho
dovať promptne, pritom však aj správne. Tu na
rážame na ďalší problém, či sa dá rozhodovať 
správne podľa nesprávnych regúl. Tie sa utvá
rajú podľa stavu poznania mienkotvorných auto
rít, čo však môže byť brzdou tvorivosti a pokroku 
A j  preto má význam spojenie vedy a umenia, 
je to cesta k pochopeniu 'srdca veci\ či 'srdca 
problémov'. 

Tu bolo cítiť aj jemné upozornenie pána pro
fesora nielen do vlastných radov, ale platné pre 
nás všetkých Bez regúl a pravidiel to síce ne
pôjde. ale nesmú byť blokádou na ceste k po
znaniu Musia byť múdre a osvietené, rovnako 
ako ich uplatňovanie, tobôž na univerzite 

Vysoká úroveň prednášky prof Ďuriša zaiste 
poskytla duchovné obohatenie všetkým poslu
cháčom bez ohľadu na to. v ktorom odbore maju 
'domovskú pnslušnosf Prejavilo sa to aj na úrov
ni a rozsahu diskusie Opätovne sa ukázalo, že 
odborníci s rozdielnou orientáciou sa vedia spo
lu rozprávať a majú o čom. ale aj to. ako nám 
chýbal univerzitný klub Dlho už chýbať nebude 
a kiež by poskytol svoje priestory pre mnoho 
takých plodných večerov ako bol tento 

dm 

2 rokovania 
Akademického senátu UK 
Pod vedením predsedu PhDr. Františka 

Gahéra, CSc., zasadal dňa 18. 10. 2000 
Akademický senát UK. 

Okrem iného schválil návrh kritérií rektora 
UK na pridelenie mimoriadneho štipendia 
študentom UK pri príležitosti udeľovania 
Akademickej pochvaly rektora UK a návrh 
rektora UK na rozdelenie rozpočtových pro
striedkov očakávaných na UK podľa uzne
senia vlády SR č. 608/2000 zo dňa 9. au
gusta. 2000. 

AS UK taktiež schválil dodatok k Úprave 
o poplatkoch za ubytovanie v študentských 
domovoch UK s účinnosťou od 1. 3. 2000 
na obdobie do konca šk. roka 2000/2001. 

V súvislosti s prísľubom vlády SR ohľadne 
finančných prostriedkov na 10%-né zvýše
nie počtu novoprijatých študentov, AS UK 
odporučil prijať na UK jednotný postup 
a navrhol v tomto smere aj konkrétne kroky. 
Odporučil definovať východzí počet študen
tov pre výpočet 10%, spôsob odvolania sa 
pri dodatočnom prijímaní študentov a vy
riešiť otázku neopodstatnenosti odvolania 
sa voči neprijatiu u dodatočne prijatých štu
dentov. Zároveň požiadal predsedov AS 
fakúlt UK, aby informovali AS UK o svojich 
uzneseniach v súvislosti s dodatočným prijí
maním študentov na šk. rok 2000/2001. 

Ďalej sa AS UK zaoberal mzdovými pro
striedkami pre špičkových odborníkov a od
meňovaním učiteľov farmaceutickej a lekár
skych fakúlt, vykonávajúcich úkony priamo 
spojené so zdravotnou starostlivosťou. Sú
časťou rokovania bola aj informácia o pride
lených účelových prostriedkoch na UK, ako 
aj aktuálne inmformácie vedenia UK, RVŠ 
aŠRVŠ (jh) 

Zasadalo výjazdové Kolegium rektora UK 

Výjazdové Kolégium rektora UK zasadalo v dňoch 12. - 14. októbra 2000 v Mošovciach. 
Rokovanie kolégia viedol rektor UK prof. F. Devínsky. 

Po informácii o aktuálnom dianí na vysokých školách a na UK sa kolégium zaoberalo 
realizáciou uznesenia Vedeckej rady UK, ktorá dňa 11.9. 2000 označila 43 pracovísk UK za 
excelentné pracoviská. Kedže v súvislosti s ich prezentáciou na www stránke UK sa vyskytujú 
niektoré nedostatky, odporučilo kolégium zabezpečiť ich odstránenie, ako aj prezentáciu pra
covísk na lokálnych serveroch fakúlt. 

Kolégium rektora UK sa zaoberalo analýzou trendov prijímacieho konania na fakultách UK 
a okrem iného odporučilo v súvislosti s prijímacím pokračovaním celouniverzitne sledovať kva
litu uchádzačov o štúdium na UK. Taktiež zhodnotilo plnenie strategického plánu rozvoja 
informačných technológií na UK (HKS UK) a prijalo rad odporúčaní na jeho dálšie zdokonalenie 
Pozornosť venovalo aj príprave systému hodnotenia kvality na UK s osobitným zameraním na 
hodnotenie vzdelávacej činnosti. Zvlášť prerokovalo vývoj zahraničných vzťahov UK, ako aj 
súčasnú finančnú situáciu na UK spolu s prognózou hospodárenia UK do konca roka 2000. 

(jh) 

Zmena názvu fakulty 
Dňom 1. septembra 2000 sa pôvodný názov Matematicko-fyzikálnej fakulty UK 

zmenil na 

Fakultu matematiky, tyziky a informatiky UK (FMFI UK) 
Akademický senát UK schválil zmenu názvu Matematicko-fyzikálnej fakulty UK na Fakultu 

matematiky, fyziky a informatiky UK súčinnosťou od 1. septembra 2000. Po zaregistrovaní 
schválenej zmeny Štatútu Univerzity Komenského a zmeny Štatútu Matematicko-fyzikalnej 
fakulty UK Ministerstvom školstva SR vydal rektor UK prof. F. Devínsky rozhodnutie o zmene 
názvu fakulty, ktoré oficiálne odovzdal dekanovi fakulty doc. Ĺ. Fischerovi. 
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Rektorská sieň Univerzity Komenského bola dňa 6. októbra 2000 svedkom mimoriadnej udalosti. S akademickými 
ceremóniami tu rektor UK prof. F. Devínsky spolu s členmi vedenia UK privítal Jej cisársku výsosť japonskú princeznú 
Sayako, ktorá počas svojej prvej návštevy Slovenska prejavila záujem navštívit a poznat našu inštitúciu, oboznámiť sa tu 
s podmienkami výučby japonského jazyka, ako aj stretnúť sa s našimi študentmi a pedagógmi japonológie. 

Jej cisárska výsosť princezná Sayako navštívila UK 

Princezná Sayako, prvá a jediná dcéra ci
sára a cisárovnej, mladšia sestra korunného 
princa a princa Akishino, sa narodila 18. ap
ríla 1969. Pri narodení jej udelili osobný titul 
Nori no Miya - princezná Nori, v súlade s tra
díciou mien cisárskej rodiny. 

V marci 1992 princezná Nori promovala na 
Gakushuinskej Univerzite, kde hlavným pred
metom jej štúdia bola japonská literatúra. Od 
skončenia štúdia sa ako členka cisárskej 
rodiny zúčastňuje na rozličných ceremó
niách a spoločenských slávnostiach cisár
skeho dvora, na mnohých oficiálnych spo
ločenských slávnostiach v Tokiu aj v iných 
japonských prefektúrach. 

Počnúc návštevou Velkej Británie v roku 
1981 navštívila princezná už šestnásť krajín. 
Prvá oficiálna zahraničná návšteva princez
nej bola návšteva Brazílie v roku 1995, 
odvtedy oficiálne návštívila Bulharsko, Čes
kú republiku, Francúzsko, Peru, Bolívii a USA 
(Havaj). Na všetkých týchto návštevách sa 
princezná snažila podporovať priateľské 
vztahy medzi Japonskom a navštívenou kra
jinou prostredníctvom stretnutí s predstavi
teľmi vlády, neformálnych rozhovorov s oso
bami zapojenými do kultúrnej výmeny, so 
študentmi japončiny, ako i návštevami so
ciálnych zariadení. 

Od apríla 1992 princezná dvakrát týždenne 
pracuje ako vedecko-výskumná asistentka 
na Yamashinskom ornitologickom ústave, 
ktorého prezidentom je princ Akishino. Za
oberá sa najmä bibliografickými prácami 
a ekologickým výskumom vtáka rybárika. Zú
častňuje sa aj na pozorovaní a výskumnom 
programe rybárikov, ktorí sa vyskytujú na území 
cisárskeho paláca a v cisárskej uzavretej oblas
ti Akasaka. Taktiež prispela k heslu o rybáříkovi 
v druhom vydaní Encyklopédie japonskej fau
ny o vtákoch, ktoré vyšlo v marci 1997. Veľmi 
sa zaujíma o výcvik vodiacich psov pre zra
kovo poškodených a pokračuje aj v štúdiu 
klasického japonského tanca. 

V príhovore rektor UK prof. F. Devínsky pred
stavil vzácnemu hosťovi našu Alma mater a kon
štatoval, že medzi študijnými odbormi má už svoje 
pevné miesto aj výučba japonského jazyka 
a kultúry, ktorá sa na Filozofickej fakulte UK eta
blovala v roku 1986 Odvtedy sa 6-ročné štúdium 
japonológie otvára každých šesf rokov a je oň 
stále enormný záujem Napríklad zatiaľ posledný, 
tretí cyklus, bol otvorený vlani a záujem o štúdium 
japonského jazyka a medzikultúrnej komunikácie 
prejavilo 200 uchádzačov, z ktorých bok) 19 pri
jatých na štúdium 

Rekor UK vyzdvihol, že ku kvalite výučby japo
nológie prispel podstatným spôsobom kulturny 
dar japonskej vlády v septembri 1994 v hodnote 
14 miliónov Sk. Vdáka nemu mohol byť na UK 
vybudovaný audio-vizuálny multimediálny kom
plex - jazykové laboratórium, video učebňa, vi
deo štúdio aj knižnica, umožňujúce najmoder
nejšie formy výučby. Na tom, že sa úspešne 
rozvíjajú akademické kontakty, majú tiež nemalú 
zásluhu japonské nadácie, ktoré podporujú mo

derný rozvoj slovenských vysokých škôl a po
skytujú štipendiá a granty našim študentom 
a pracovníkom, ako napr. Tokyo Foundation, Sa-
sakawa Central Europe Fund, ä Grant japonskej 
kultúrnej asociácie, do ktorých rodiny už viacero 
rokov patrí aj naša Alma mater. Ako rektor UK 
dodal, prehĺbenie ďalších kontaktov je možné 
očakávať aj pri realizácii dohody o spolupráci 
ktorú nedávno uzatvorila UK s japonskou uni
verzitou Shizuoka a ktorá je zameraná najma na 
rozvoj kontaktov v oblasti prírodných vied 

Na znak úcty a vďaky za to, čím japonska 
vlada prispela k rozvoju japonologie na Uni
verzite Komenského, za to, ako sa japonská 
spoločnosť usiluje o porozumenie medzi ná
rodmi aj prostredníctvom podpory vysoko
školského vzdelávania v SR, odovzdal rektor 
UK na záver stretnutia v Rektorskej sieni UK 
Jej cisárskej výsosti princeznej Sayako Velkú 
zlatú medailu Univerzity Komenského v Bra
tislave. 

0 čom hovorila princezná Sayako so študentmi japonológie 
Po slávnostnom odovzdaní zlatej medaily a po prehliadke reprezentačných priestorov našej 

Alma mater prišla princezná so sprievodom na Katedru jazykov a kultúr krajín Východnej Azie 
Fl F UK. Prezrela si priestory katedry, ktorá bola zariadená a vybavená kvalitnou technikou vďaka 
daru japonskej vlády. Princezná sa zaujímala najmá o využívanie týchto priestorov počas 
vyučovania. Zaujala ju aj výzdoba miestnosti, ktorá je dielom študentov Inšpirovali sa tradičným 
japonským umením - origami. Japonskú princeznú a jej delegáciu sprevádzal rektor UK prof 
Devínsky spolu s členmi vedenia UK, dekanom FIF UK doc. L Kiczkom a zástupkyňou katedry 
doc. E. Ružičkovou. 

Okolo jedenástej hodiny vošla princezná so sprievodom do premietacej miestnosti, kde čakali 
pedagógovia a študenti katedry. Po predstavení učiteľov a študentov doc. E. Ružičkovou k mm 
princezná sama pristúpila a nadviazala veľmi priateľský rozhovor. V prípade japonskej lektorky 
Minako Gotó sa zaujímala o to, ako sa jej páči na Slovensku, ako sa dostala k výučbe japončiny 
na Slovensku a akých má študentov. Ostatných učiteľov sa pýtala na to ako dlho sa uôa 
japončinu, ako dlho ju učia. s čím majú najväčšie problémy a o čo okrem jazyka sa ešte zau
jímajú. 

Potom sa princezná krátko porozprávala s každým študentom. Pýtala sa na záujmy a na to. čo 
z japonskej kultúry sa im najviac páči Zaujalo ju, keď študenti uviedli, že sa zaujímajú o poéziu 
kinematografiu, bojové umenia, tradičné japonské športy a o histónu Ďalej chcela vedieť čo 
práve preberajú na hodinách, aké majú problémy pri štúdiu japončiny, čo považuju za najťažšie 

Neskôr sa do rozhovoru zapojili aj členovia princezninho sprievodu, kton bo zvedaví na 
názory študentov na japonský jazyk, na ich záujmy tykajúce sa Japonska a japonskej kultúry 

Nakoniec princezná popriala všetkým študentom, aby prežili veselý študentský- ž>vot a aby 
mohli rozvíjať svoj záujem o Japonsko aj v samotnom Japonsku Katedre darovala dve knihy 
básní, ktoré do angličtiny preložila jej matka cisárovná Michiko. Vďaka prijemnej a priateľskej 
atmosfére sa nakoniec návšteva princeznej napriek jej presne vypočítanému programu preož 
la o viac než pätnásť minút, čo svedčí o jej hlbokom záujme o našu školu, výučbu japonöny 
a o Slovensko vôbec. 
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Držitelky paralympijských medailí sú z Právnickej fakulty UK 

Sympatická dvadsaťročná studentka druhého ročníka Právnickej 
fakulty UK Alena Kánová získala na Hrách XI. paralympiády v Sydney 
zlatú medailu za víťazstvo v stolnom tenise vozičkárok. Alena, ktorá na 
paralympiáde potvrdila svoju rolu svetovej jednotky, vyhrala už veľa tur
najov, ale paralympijskú medailu získala po prvý raz. 'Boli to krásne dnf, 
spomína na Sydney, 'motivácia ostáva, chcem byť naďalej v absolútnej 
špičke.' 

Alena Kánová, ktorú k vozičku pripútala autohavária pred šiestimi rokmi, 
pochádza z Malinho Brda, a okrem stolného tenisu má rada aj mo-
nolyžovanie, ktoré jej pomáha najmä pri fyzickej príprave. Už má športový 
plán aj na zimu: 'Vrhnem sa na lyžovanie, už sa na to teším'. 

Medzi účastníkmi XI. paralympiády v Sydney bola aj dálšia re
prezentantka našej Alma mater, Mgr. Margita Prokeinová, asistentka 
Katedry trestného práva, kriminalistiky a kriminológie PRAF UK, ktorá 
na paralympiáde získala v plávaní pre slovenské farby dve strieborné 
medaily. Tridsaťročná rodáčka z Bojníc, absolventka PRAF UK, dokončila 
v tomto roku aj svoju dizertačnú prácu na tému "Niektoré problémy pri pri
bližovaní sa kontradiktórnemu typu trestného konania", s ktorou sa bude 
uchádzať o získanie titul PhD. 

Zastihli sme ju tesne po návrate zo Sydney a ochotne sa s nami podelila 
o svoje čerstvé zážitky: 

'Mimo svojej profesie sa aktívne venujem plávaniu, a to už od roku 1980. 
Plávať ma naučil otec, neskôr som sa prihlásila do plaveckého krúžku, kde 
ma podchytila moja terajšia trénerka Ing. Daniela Šipošová. Pod jej 
vedením som absolvovala už množstvo pretekov u nás i v zahraničí. Kon
kurencia na svetovej úrovni sa pre nás rozšírila po revolúcii vr. 1989, 
mohla som absolvovať ME, MS, kde som si stále udržiavala pozíciu v eu
rópskej i svetovej pretekárskej špičke. Vybojovala som si dokonca i účasť 
na letných paralympijských hrách v Atlante vr. 1996, kde som získa
la striebornú medailu (50 m motýlik) a bronzovú medailu (50 m voľný 
spôsob). 

Pred pár dňami som sa vrátila z XI. letnej paralymiády v Sydney, kde sa 
mi veľmi dobre darilo, o čom svedčia ďalšie dve strieborné medaily (200 m 
polohový pretek a 50 m motýlik) a 5. miesto (50 m v sp.). Tieto paralym-

Alena Kanová 

pijské hry boli zorganizované na veľmi vysoké/ úrovni, veľmi dobru at 
mosféru tvorilo publikum. Každý deň počas plaveckých pretekov, ut ráno 
na rozpiavbách I potom na finále, bol plavecký štadión zaplnený 20 000 
fanúšikov. Zanechalo to vo mne i v celom našom kolektíve veľmi hlboké 
do/ту a zážitky' 

V mene akademickej obce Univerzity Komenskeho obom paralym-
pijským medailistkám srdečne blahoželame! 
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kárske] fakulte U K  spracovali  doc. 
MUDr. Elena Kukurová, CSc., a doc. 
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nosťou U K  v júli t.r. a j e  k dispozícii n a  všet

k ý c h  fakultách a súčastich UK. 
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Kde získať informácie a ako sa úspešne zapojiť do V. rámcového programu Európskej únie 
V dňoch 26.-28. októbra 2000 Kancelária 

programov Európskej únie pri Fakulte 
elektrotechniky a informatiky Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave usporia
dala v spolupráci so Sekciou vedy Mi
nisterstva školstva SR, SARC a BIC semi
nár týkajúci sa 5RP EÚ. 

Tematické programy 5RP, o ktorých sa 
diskutovalo, sa týkali predovšetkým: 
- kvality života a manažmentu zdrojov živej 

prírody, 
- užívateľsky prístupnej informačnej siete, 
- konkurencieschopného a trvalo udržateľ

ného rozvoja, 
- využívania rôznych typov energie a život

ného prostredia. 
V rámci horizontálnych programov bolí 

spomenuté 
- posilnenie medzinárodného postavenia 

európskeho výskumu, 
- podpora inovácií a participácie malého 

a stredného podnikania, 
- zvyšovanie potenciálu ľudských zdrojov 

a základne sociálno-ekonomických poznat
kov. 
Je všeobecne známe, že pre obdobie ro

kov 1998 až 2002 Európska komisia navrhla 
Piaty rámcový program, ktorým koordinuje 
výskumno-vývojové aktivity v Európskej únii 
a stanovuje hlavné priority technologického 
a kultúrneho rozvoja na prelome tisícročí. 
Tieto aktivity sú mimoriadne dôležité pre Slo
venskú republiku a ostatné asociované kra
jiny v ich úsilí podieľať sa na spoločnom for
movaní a zvyšovaní technologickej úrovne 

a zachovávaní kultúrneho európskeho de
dičstva. 

Ciele programu sú predovšetkým oriento
vané na koncentráciu výskumných aktivít 
a posilnenie spolupráce medzi vysokými 
školami a priemyslom, vývoj nových tech
nológií zvyšujúcich konkurencieschopnosť 
európskych podnikov v rámci globálneho 
trhu, zvýšenie kvality života a zdravia oby
vateľov európskeho regiónu, zlepšenie glo
bálnych ekologických podmienok ako aj 
zlepšenie situácie v oblasti zamestnanosti. 

Slovenské vysoké školy, napriek svojmu 
obrovskému intelektuálnemu potenciálu, 
sa nezapájajú v dostatočnej miere do prí
pravy a predkladania návrhov projektov. 
Prekážkou je stále nedostatok praktických 
informácií, ktoré by pomohli prekonať oba
vy z množstva administratívnych krokov, 
hľadania vhodných a spoľahlivých partne
rov, a v neposlednom rade výberu vhodnej 
aktivity a témy riešenia projektu. 

Odpovede na rôzne otázky súvisiace 
s obsahom, termínmi a podávaním pro
jektov, poskytovanie pomoci pri vyhľa
dávaní partnerov je možné nájsť na web 
stránkach www.cordis.lu, alebo priamo 
kontaktovaním sa s osobami zodpoved
nými za jednotlivé tematické alebo hori
zontálne programy Piateho rámcového 
programu. 

Pre informáciu všetkým potenciálnym 
záujemcom predkladáme kompletný zo
znam kontaktných osôb: 

Národný koordinátor: Dušan Valachovič, 
valachov@education.gov.sk 

Tematický program /.: Kvalita života a ria
denie zdrojov živej prírody 

Roman Linczényi,life@bicba.sk 
Tematický program II.: Vytváranie užíva

teľsky priateľskej informačnej spoločnosti, 
Ivan Filus,ist@bicba.sk 

Tematický program III.: Podpora konku
rencieschopného a trvalo udržateľného 
rastu, Peter Ondrejček, ondrejce@sarc.sk 

Tematický program IV.: Energia, životné 
prostredie a trvalo udržateľný rozvoj, Ján 
Grega, eesd@bicba.sk 

Horizontálny program /.: Posilnenie me
dzinárodného postavenia európskeho vý
skumu, Ján Strelecký, inco@bicba.sk 

Horizontálny program II.: Podpora ino
vácií a participácie malého a stredného 
podnikania, Štefan Vrátny, sme@bicba.sk 

Horizontálny program III Zvyšovanie po
tenciálu ľudských zdrojov a základne 
sociálno-ekonomických poznatkov, Viera 
Józsová, joszova@sarc.sk 

Vzhľadom na pomerne malú skúsenosť 
verejnosti s podávaním projektov boli zria
dené aj regionálne informačné body, 
ktorých úlohou je informovať o aktuálnych 
ponukách, pomáhať pri výbere vhodnej 
aktivity v rámci určených priorít. 

V rámci Bratislavy je možné kontaktovať 
sa na regionálny informačný bod Peter 
Ballo, ballo@elf.stuba.sk, Fakulta elektro
techniky a informatiky STU. 

Daniela Drobná 

Univerzita Komenského na výstave Gaudeamus 2000 v Brne 

'Môžem na škole hovoriť po česky? Musím za štúdium zaplatit? Do
stanem u vás internát?' - to boli najčastejšie otázky, ktoré kládli českí 
maturanti pri návšteve stánku Univerzity Komenského na Veltrhu 
pomaturitného vzdelávania Gaudeamus 2000 v Brne. Veltrh sa usku
točnil v dňoch 23. - 26. októbra 2000 na brnianskom výstavisku 
a zúčastnilo sa na ňom 29 univerzít a vysokých škôl ČR, 17 českých 
vyšších odborných škôl a iných vzdelávacích inštitúcií a jeden 
zahraničný vystavovateľ - Univerzita Komenského. Jednotlivé expozí
cie počas veltrhu navštívilo takmer 25 000 návštevníkov - maturantov, 
výchovných poradcov, rodičov a iná odborná verejnosť. 

Veltrh sa konal už po siedmy raz, od druhého ročníka sa ho zúčastňuje 
pravidelne aj Univerzita Komenského v Bratislave, stále, žiaľ, ako jediný 
reprezentant Slovenska, i keď českí návštevníci žiadajú informácie o mož
nostiach štúdia aj na iných vysokých školách SR. 

Univerzita Komenského na veltrhu prezentovala ponuku možností štúdia 
na 12 fakultách vo schválených študijných odboroch na školský rok 
2001/02. Malo o ne záujem mimoriadne veľa študentov, kedže súčasný 
Protokol medzi oboma ministertvami školstva o možnosti štúdia českých 
študentov v SR za tých istých podmienok ako majú slovenskí študenti, 
vytvára takmer jednotný slovensko-český vysokoškolský trh. Informovali 
sme najmä o druhoch študijných odborov, organizácii štúdia, odpovedali 
na otázky o prijímacích skúškach, o přihláškových formulároch, aj o pou
žívaní českého jazyka. Najväčší záujem bol o štúdium na Filozofickej, 
Právnickej a Farmaceutickej fakulte UK. 

Spolu sme na veltrhu rozdali takmer 2000 informačných materiálov, 
ktoré pripravilo Pedagogické oddelenie RUK a Oddelenie vzťahov s verej
nosťou RUK. 

UK využíva tento veltrh aj na výmenu skúseností s vysokými školami 
v ČR, napr. ohľadne možnosti používania prihlášok z obidvoch krajín pri 
prijímacom konaní, ako aj s pracovníkmi českého ministerstva školstva, 
ktorí sa pravidelne tohto veltrhu zúčastňujú 

Naše skúsenosti z veltrhu opätovne potvrdili, že by bolo vhodné, aby tu 
malo zastúpenie aj slovenské ministerstvo školstva, resp. Ústav informácií 
a prognóz MŠ SR, ktorý by informoval o širokom spektre štúdia aj na 
iných vysokých školách SR 

Univerzita Komenského zatiaľ nemá problémy s počtom uchádzačov 
o štúdium, stále sa ich hlási viac, ako môžeme prijať. Napriek tomu sa 
však domnievame, že je potrebná jej pravidelná prezentácia na medzi
národných informačných fórach, už aj z hľadiska vytvárajúceho sa európ
skeho vysokoškolského trhu, kde ako najväčšia a najstaršia slovenská 
vysoká škola má svoje pevné miesto 

RNDr. Mária Holická 
Mgr. Jiřina Hinnerová 

Protokol o stážach 
Vykonávací protokol medzi Ministerstvom zahra

ničných vecí SR a Ústavom medzinárodných vzťahov 
a aproximácie práva Právnickej fakulty Univerzity Ko
menského o vzájomnej spolupráci pri výkone odborných 
stáži študentov a pedagógov podpísali dňa 13. októbra 
2000 v Bratislave minister zahraničných veci Eduard 
Kukan a riaditeľka ÚMVaP PRAF UK Vlasta Kunová. 
Protokolmi, ktoré upravujú počty študentov a podmienky 
výkonu ich stáži, má MZV S R  zmluvne upravenu spo
luprácu už s Fakultou politických vied a medzinárodných 
vzťahov a Právnickou ťakultou Univerzity Mateja Bela 
v Banskej Bystrici. 
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Rakiisku-sluvenská 
spolupráca pokračuje 

V priestoroch Rakúskeho Inštitútu pre 
južnú a juhovýchodnú Európu sa dňa 
29. septembra 2000 konal pracovný 
seminár na tému Kompatibita študijných 
a výskumných plánov v odbore filozofia me
dzi Filozofickým inštitútom Viedenskej uni
verzity a Katedrou filozofie a dejín filozofie 
FIF UK v Bratislave. Účastníkov seminára 
privítala vedúca Katedry filozofie a dejín 
filozofie FiF UK doc. PhDr. Etela Farkašová, 
CSc., riaditeľ Rakúskeho inštitútu pre južnú 
a juhovýchodnú Európu prof. Florián Žigrai, 
CSc., a dekan FIF UK doc. PhDr. Ladislav 
Kiczko, CSc. 

Rakúski kolegovia univ. prof. Peter Kam-
pits a Dr. Klaus Dethloff sprostredkovali 
informácie o inovácii štúdia filozofie na vie
denskom pracovisku. S procesom a funk
ciami zavádzania kreditového systému a je
ho dosahom na charakter výučby filozofie 
na FIF UK oboznámil PhDr. Ladislav Sa-
bela, CSc. Pertraktovala sa aj otázka mož
nosti študijných pobytov slovenských po
slucháčov FIF UK a prepojenia štúdia medzi 
rakúskou a slovenskou vzdelávacou inšti
túciou. 

V poobedňajšej časti odzneli referáty ve
nované tematike výučby jednotlivých pred
metov na Katedre filozofie a dejín filozofie 
FIF UK: doc. PhDr. Zuzana Kiczková a doc 
PhDr. Etela Farkašová, CSc., - feministická 
filozofia, PhDr. Lenka Bohunicka. CSc.. -
etika, prof. PhDr. Miroslav Marcel/i - dejiny 
filozofie, Mgr. Antónia Furjelová - didaktika 
filozofie. S úspechom skončili aj rokovania 
v oblastí ďalšej pedagogickej a výskumnej 
spolupráce v podobe recipročných výmen
ných pobytov pedagógov a študentov oboch 
pracovísk. 

Mgr. Antónia Furjelová 
Katedra filozofie a dejín filozofie 

FIF UK 

Pokračovaním dobrej tra
dície a neocenitelnou pre
zentáciou výsledkov vedec
kého výskumu jednotlivých 
pracovísk a pracovníkov Filozofickej fakulty 
UK sa stalo dálšie vydanie ich bibliografie. 
V titule Bibliografia '99 s podtitulom Publikačná 
činnosť pracovníkov Filozofickej fakulty Uni
verzity Komenského za rok 1999 (Bratislava, 
Stimul 2000, 250 s.), ktorý zostavila PhDr. E. 
Petrovičová a vo Vydavateľstve Stimul vydala 
Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK, 
je spracovaná publikačná produkcia všet
kých katedier doplnená o publikačné aktivity 
Ústrednej knižnice FIF UK. Vydávanie Biblio
grafie je len jednou z významných činností tohto 
pracoviska, ktoré poskytuje moderné informačné 
a komplexné knižničné služby týkajúce sa 
rozsiahleho fondu - 367 259 knižných jednotiek 
a 425 titulov časopisov a rozsiahleho fondu dip
lomových prác a dizertácií. O kvalite týchto slu
žieb a snahe využiť aj ďalšie virtuálně informačné 
zdroje svedčí 82 803 výpožičiek, ktoré v posudzo
vanom roku knižnica zrealizovala pre 5 530 či
tateľov. 

V porovnaní s predchádzajúcimi vydaniami 
bibliografie FIF UK sú v tohtoročnom vydaní 
doplnky - 56 titulov, ktoré vyšli po uzávierke 
predchádzajúceho ročníka a majú vročenie 1999 
Vydanie Bibliografia '99 obsahuje 1 489 bibliogra
fických jednotiek. V porovnaní s predchádzajú
cim titulom, v ktorom je spracovaných 1 692 bib
liografických údajov, ide o mierny kvantitatívny 
pokles. Táto tendencia je však len zdanlivá 
aj napriek tomu, že Ústredná knižnica FIF UK 
vydáva jednotlivé tituly Bibliografie za pred
chádzajúci rok až na sklonku budúcoročného 
leta, aby sa v nej objavili tituly, ktoré vyjdu s vro
čením spracúvaného roku ešte v prvej polovi
ci nasledujúceho roku, množstvo titulov vychá
dza s velkým oneskorením. V Bibliografii '99 sú 
jednotlivé údaje spracované na základe prísnych 
medzinárodných bibliografických noriem. 

Vydanie bibliografie pracovníkov FIF UK za 
r. 1999 je nadväzným krokom na vydanie Vý
berovej bibliografie Filozofickej fakulty UK (1996) 
a dalších troch úplných ročných súpisov vedec
kej produkcie pracovníkov FIF UK s názvom Bib

liografia a s podtitL om Publikačná 
činnosť pracovníkov Filozofickej 
fakulty Univerzity Komenského za 
rok 1996. resp. rovnomenným 

názvom v rokoch 1997 a 1998 Bibliografické 
jednotky sú vo vydaní bibliografie pracovníkov 
Filozofickej fakulty UK za r. 1999 (tak isto ako 
v predchádzajúcich vydaniach) primárne uspo
riadané podľa katedier, no zachováva sa v ňom 
postupnosť a nadväznosť číslovania jednotiek 
V rámci jednotlivých pracovísk vnútorné členenie 
rešpektuje dôležitosť podľa kategórie prác (ve
decké monografie vydané v zahraničí, vedecké 
monografie vydané v domácich vydavateľstvách, 
články a state charakteru vedeckej monografie 
vydané v zahraničí, tá istá kategória vydaná 
v domácich vydavateľstvách, vysokoškolské učeb
nice vydané v zahraničí, v domácich vydava
teľstvách. vedecké práce publikované v zahra
ničných karentovaných, resp nekarentovaných 
časopisoch a zborníkoch, v domácich karen-to-
vaných, resp nekarentovaných časopisoch a zbor
níkoch atď ) Okrem tohto základného členenia 
je významnou súčasťou práce aj register biblio
grafických jednotiek zostavený podľa kategórii 
publikačnej činnosti (s 243-247) a register au
torov s príslučným číslovaním základného biblio
grafického prehladu (s 211-233) Práca Bibliografia 
s podtitulom Publikačná ônnosť pracovníkov 
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského za 
rok 1999 sa svo|ou vysokou informačnou hod
notou stala pravidelným zdro|om informaci 
nielen v rámci Filozofickej fakulty resp Univer
zity Komenského, ale najma z hľadiska spro
stredkovania informácií mimoumverzitrrým pra
coviskám 

Pravidelné súhrnne publikovanie bibliografie 
pracovníkov FIF UK sa stretáva s priaznivým 
ohlasom vo vedeckých kruhoch nielen na uni
verzitnej pôde, ale je spoľahlivým obrazom do
siahnutých vedeckých výsledkov aj pri hodnote
ní fakulty domácimi a zahraničnými vedeckými, 
odbornými a spoločenskými inštitúciami. Neoceni
teľnú hodnotu majú vydania Bibliografie aj pri 
domácich a medzinárodných evaluáciách FIF UK 
a pri jej akreditácii. 

( ž g )  

R E Z E R V O V A N E  P R E  F I F  U K  

Bibliografia Filozofickej fakulty UK za rok 1999 

Recenzia 

Stretnutie s chorvátskym velVyslancom 
Medzi spoločenskými úlohami, ktoré naša Alma mater úspešne plní už 

niekolko desaťročí, vyniká skutočnosť, že je aj miestom vzájomných 
kontaktov osobností z oblasti vedy a výskumu, kultúry, umenia, politiky 
a pod., a aj ich stretnutí so študentmi. 

Jedno takéto stretnutie sa uskutočnilo na Filozofickej fakulte UK dňa 
11 októbra tohto roku, keď Katedru slovanských filológií navštívila J. E. 
veľvyslanec Chorvátskej republiky v Slovenskej republike pán Gjuro 
Deželič pri príležitosti ukončenia jeho diplomatickej misie v SR. Jeho 
Excelenciu sprevádzal ministerský radca Veľvyslanectva Chorvátskej 
republiky pán Davor Vidiš. Na akademickej pôde ich privítal prodekan FIF 
UK doc. PhDr. Anton Eliáš. CSc. Vedúca katedry slovanských filológií doc. 
PhDr. Marta Pančíková, CSc., v krátkosti načrtla históriu tohto najstaršie
ho vysokoškolského slavistického pracoviska na Slovensku, priblížila 
možnosti štúdia na jednotlivých študijných odboroch a podrobnejšie sa 
zmienila o minulosti a prítomnosti štúdia chorvatistiky, pričom spomenula 
aj problémy, s ktorými tento odbor zápasí (otázka personálneho za
bezpečenia, študijná literatúra, dlhodobé a krátkodobé študijné pobyty). 
Potom sa prítomným prihovoril pán veľvyslanec, ktorý kladne hodnotil 
doterajšiu spoluprácu medzí Slovenskom a Chorvátskom na poli vzde
lávania. V tejto súvislosti vyzdvihol spoluprácu s FIF UK a vyslovil pre
svedčenie. že tieto tradične dobré kontakty dosiahnu ešte vyššiu úroveň 
skorým podpísaním nových medzinárodných dohôd medzi Slovenskom 
a Chorvátskom v oblasti vedy a výskumu. 

Veľmi milým prekvapením pre nás bolo, keď pán veľvyslanec vo svojom 
príhovore osobitne oslovil aj nás, prvákov, a vzápätí do rúk vedúcej 
katedry odovzdal dar - kazetový rádiomagnetofón so želaním, aby nám 

spríjemnil prvé kroky pri spoznávaní chorvátčiny. To sa aj stalo, lebo už od 
nasledujúceho dňa sa nám stal neodmysliteľnou učebnou pomôckou na 
lektorských cvičeniach z chorvátskeho jazyka. S účastníkmi stretnutia sa 
pán veľvyslanec Gj Deželič rozlúčil srdečne, ako s kolegami, pretože sám 
pred vstupom do diplomatických služieb pôsobil ako profesor na Le 
kárskej fakulte Záhrebskej univerzity. 

študentky 1. ročníka bulharčina - chorvátčina 
Katedra slovanských filológií FIF UK 
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Druhý kongres svetovej literárnovednej bohemistiky, usporiadaný Ústavom pre českú literatúru AV ČR, Katedrou českej 
literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej a Obcou spisovateľov Českej republiky, ktorý sa konal 
v dňoch 3. - 8. júla 2000, bol nielen prezentáciou výsledkov vedeckej práce bohemistov z celého sveta, ale aj miestom 
nadviazania nových kontaktov medzi pražskými akademickými a univerzitnými pracoviskami a Filozofickou fakultou 
Univerzity Komenského v Bratislave. 

Kongres bohemistov v znamení česko-slovenskej spolupráce 
FIF UK na kongrese reprezentovali dr. Mi

loslav Vojtech (katedra slovenskej literatúry 
a literárnej vedy) a Mgr. Juliana Beňová 
(katedra slovenského jazyka). Miloslav 
Vojtech vo svojom referáte Od baroka 
k osvietenskému klasicizmu a preromantiz-
mu. Literárnosmerové aspekty česky pí
sanej poézie na Slovensku v prvej fáze 
národného obrodenia zhodnotil význam 
po česky písanej literárnej produkcie v slo
venskom národnom obrodení a venoval sa 
predovšetkým jej poetike, v ktorej sa od
rážala problematika striedania literárnych 
smerov na prelome dvoch epôch - staršej 
a novodobej slovenskej literatúry. Referát 
sa dotýkal takých významných osobností 
slovenskej (i českej) poézie, ako boli Au
gustín Doležal, Bohuslav Tablic, či Pavol 
Jozef Šafárik. 

Príspevok Miloslava Vojtecha aktuálne 
nadviazal na úvodný referát profesora 
Alexandra Sticha (Filozofická fakulta Univer
zity Karlovej Praha) Slovensko-české vzta
hování v ranném novověku, v ktorom aktu
alizoval myšlienku o spoločných česko-slo-
venských literárnych dejinách v období 
staršej a obrodeneckej literatúry a venoval 
sa práve tým literárnym dielam a osobnos
tiam, ktoré sa nachádzajú v prieniku oboch 
národných literatúr. Vyslovil progresívnu 
myšlienku dotýkajúcu sa potreby vytvorenia 

pomedznej alebo "medziliterámej" disciplíny 
- "bohemoslovakistiky" alebo "slovakobohe-
mistiky", ktorá by reflektovala práve tie 
literárnohistorické javy, ktoré sú spoločné 
pre obe národné literatúry. Táto zaujímavá 
myšlienka prof. Sticha by sa mala stať 
výzvou pre slovenských literárnych histori
kov skúmajúcich uvedené literárne obdobia 
a bázou novej česko-slovenskej spolupráce 
v oblasti literárnej histórie. 

Príspevok Mgr. Juliany Beňovej Zástoj 
českej obrodeneckej dramatiky pri formo
vaní a počiatkoch slovenského ochotníc
keho divadla sa dotýkal významu českej 
obrodeneckej dramatiky pri budovaní a za
čiatkoch slovenského ochotníckeho divad
la, jej reflexie z hľadiska lingvistického, kul
túrneho i spoločenského. 

Účasť oboch slovakistických katedier FIF 
UK na bohemistickom kongrese mala nie
len vedecký, ale aj kultúrno-spoločenský 
rozmer. Už v prvý deň kongresu sa všetci 
účastníci stretli na slávnostnej recepcii vo 
Vile Lanna, kde ich privítali minister kultúry 
ČR Pavel Dostál, predseda Akadémie vied 
prof. Rudolf Záhradník a prorektor Univerzity 
Karlovej prof. Jin Kraus. Po slávnostných 
príhovoroch začali neformálne rozhovory, 
spoznávanie sa a nadväzovanie vzájomných 
kontaktov. Spoločenské podujatia pokra
čovali aj počas dalších kongresových dní. 

Organizátori kongresu zabezpečili účastní
kom návštevu divadelného predstavenia 
Zkrocení zlé ženy konajúceho sa v rámci 
Letných shakespearovských slávností na 
Pražskom hrade, a keďže išlo o inscenáciu 
slovensko-českej produkcie, potvrdili sa tak 
neustále kontakty a "neoddeliteľnosť" Česko 
- slovenského kultúrneho dedičstva. Tú po
tvrdil aj spoločný štátny sviatok Cyrila 
a Metoda, počas ktorého si bohemisti pre
zreli juhočeské mesto Třeboň, navštívili zá
mok, kúpele, kláštor, boli prijatí u starostu 
mesta a deň zakončili v "pergole" - pnjem-
ným oddychom pri rybníku. Aj cfalší sviatoč
ný deň bol plný spoločných neformálnych 
stretnutí, ktoré vyvrcholili plavbou parníkom 
po Vltave spojenou so stretnutím s českými 
spisovateľmi. 

Druhý kongres svetovej literárnovednej 
bohemistiky prispel aj k prehĺbeniu kon
taktov s pražskou Filozofickou fakultou UK 
a Ústavom pre českú literatúru Akadémie 
vied Českej republiky. Touto cestou by sme 
sa chceli poďakovať najmä Václavovi Petr-
bokovi, ktorý v mene Ústavu pre českú 
literatúru AV ČR odovzdal knižné dary pre 
Slovanský seminár - knižnicu našich slova
kistických katedier. 

Juliana Beňova, 
Katedra slovenského jazyka FIF UK 

(Sk) 

priemerná mesačná mzda pedagogických pracovn&ov 
1995 1997 1998 1999 

6 034 7 292 7 840 8092 
7 967 9 341 9 841 10 095 
8 312 9 812 10491 10 672 
9402 10606 11 142 11 464 
8 777 10393 10944 11 239 

10 624 12652 13510 13 920 

7195 9 226 10 003 10728 

Podľa Sme. 20. okiobra 2000 

Na viac ako sedem percent 
Na tému platy učiteľov a ich zvyšovanie sa redaktori Sme zhovárali s mi

nistrom školstva Milanom Ftáčnikom. 

•Jednou z priorít vládnej koalície na toto volebné obdobie bolo 
zlepšenie postavenia učiteľov. Ako z tohto pohľadu hodnotíte uply
nulé dva roky tejto vlády? 

•Nepoužíval by som minulý čas, zlepšiť postavnie učiteľov stále je prio
ritou vlády. Naplniť tento cieľ môžeme však len natolko, nakolko spo
ločnosť vyprodukuje zdroje, z ktorých sa to dá urobiť. Ak chceme pomôcť 
našim zamestnancom, potrebujeme na to rádovo miliardy. Nejaké drobné 
zvýšenia o stovky miliónov sú jednoducho málo. 

Zvýšiť platy v prvom roku tohto volebného obdobia sa nám nepodarilo, 
pretože sa vláda pustila do stabilizačných opatrení, ktoré mali trvať dva 
roky. V druhom roku sme boli o čosi úspešnejší, aj keď časť opatrení bola 
spojená s prepúšťaním učiteľov a zvyšovaním úväzkov. Je tu - síce len 
drobný, ale predsa len - predstih rastu platov učiteľov oproti ostatným 
kategóriám zamestnancov. Čiže v rámci možností, ktoré táto spoločnosť 
má, sa snažíme zabezpečiť, aby sa učiteľské povolanie stalo atrak
tívnejším, ako bolo doteraz." 

•Zmenu vo svojom postavení očakávajú učitelia aj od prijatia zákona 
o štátnej a verejnej službe. Aké postavenie budú mať učitelia potom? 

•Prijatie zákona o verejnej službe by malo znamenať výraznú systémovú 
zmenu a tiež výraznejší nárast tarifných platov. O koiko percent oproti 
terajšiemu stavu, to sa zatiaľ nedá povedať, sme v štádiu pracovných 
úvah. Chceli by sme výrazný rozdiel oproti základnej tabulke." 

• Prečo vláda odsúhlasila na budúci rok zvýšenie platov len o sedem 
percent? 

"Vláda posudzovala alternatívy 0, 4 a 7 percent. Na viac si jednoducho 
netrúfala, pretože hľadala úspory v celej rozpočtovej a príspevkovej sfére. 
Variant štyri percentá sa mne zdal absolútne nedostatočný, tak som 
žiadal, aby vláda odsúhlasila pre učiteľov vyššie percento. Sedem percent 
je aspoň na úrovni odhadovanej inflácie." 

učiteľov si vláda netrúfla 
PRIEMERNÁ MESAČNÁ MZDA V JEDNOTLIVÝCH ODVETVIACH 

odvetvie priemerná mesačná mzda 
v prvom štvrťroku 

peňažníctvo, poisťovníctvo 19 469 
výroba, rozvod elektriny, plynu a vody 14 076 
verejná správa a obrana 12 430 
nehnuteľnosti, prenajímanie, obchodné 
služby, výskum 12 377 
doprava, pošta, telekomunikácie 11 671 
velkoobchod, maloobchod, oprava 
motorových vozidiel, spotrebného tovaru 11 226 
priemysel 11 060 
stavebníctvo 9 476 
hotely a reštaurácie 9 188 
školstvo 8 653 
zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 8 437 
poľnohospodárstvo 8 257 

celková priemerná mzda 10 497 

VÝVOJ PRIEMERNÝCH MIEZD V ŠKOLSTVE 

školy 

materské 
základné 
špeciálne 
gymnáziá 
stredné odborné 
vysoké 

priemerná mzda 
v SR 
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Z O B L A S T I  U N I V E R Z I T N E J  V E D Y  A V Ý S K U M U  

K profesionalite učiteľa teoretických a klinických disciplín na lekárskych fakultách 

Kukurová E, Bernadič M, Holomáňová A, Javorka V, Ďuriš I. 

Autori, dlhoroční vysokoškolskí učitelia, sa zamerali na možnosti hodnotenia profesionality učiteľov vysokých škôl, najmä 
teoretických a klinických disciplín na lekárskej fakulte. Porovnávali závery svojich pozorovaní a skúseností s výsledkami A. C. Orsteina 
a D. U. Levina (1989). Osobitne poukázali na výnimočnú pozíciu učiteľov lekárskej fakulty - tzv. klinikov v systéme pregraduálnej 
a postgraduálnej výučby a ich hodnotenie. 

Vysoké školstvo na prahu 21. storočia 
Úroveň vysokého školstva a výsledky jeho práce sú významným uka

zovateľom vedeckého, kultúrneho, hospodárskeho, umeleckého a mravné
ho stupňa rozvoja spoločnosti. Z východísk pre tvorbu koncepcie ďalšieho 
rozvoja vysokoškolského vzdelávania pre 21. storočie na Slovensku vy
plýva, že sa zvyšuje záujem o vysokoškolské vzdelávanie a akcentuje sa 
jeho konkrétny dopad na životnú orientáciu, kultúrno-spoločenský a eko
nomický rozvoj a pre prípravu mladej generácie na plnenie úloh najbližšej 
budúcnosti. Vysokoškolská sústava preto musí flexibilne mapovat potreby 
spoločnosti. Cieľom rozvoja vysokého školstva v Slovenskej republike je 
dosiahnuť plnú kompatibilitu absolventov slovenských vysokých škôl a ve
deckých výstupov so štandardom EÚ. Sledujú sa tým trendy akademickej 
obce členských štátov OECD, ale aj zamestnávateľov v rámci EÚ. To 
vyžaduje viac kvalifikované, adaptabilné, vysokovýkonné a jazykovo dobre 
vybavené pracovné sily preukazujúce iniciatívu, schopnosť pracovať v tí
moch a schopné prenášať a niesť zodpovednosť. 

Pre dosiahnutie týchto cieľov je nevyhnutné vytvoriť vnútorne integrova
ný systém pregraduálneho vzdelávania s využitím zahraničných skúsenos: 
tak, aby sa študijné plány stali dostatočne flexibilné a priechodné s vyšším 
podielom moderných foriem štúdia. 

To vyžaduje vysokú odbornú a osobnostnú úroveň vysokoškolských 
pedagógov. Ich počet a kvalifikácia (najmä s vedecko-pedagogickou hod
nosťou docent a profesor) sú významným a determinujúcim faktorom 
existencie a rozvoja vysokých škôl. Získanie uvedenej kvalifikácie pod
mieňuje splnenie náročných kritérií, a to nie je bez vazby na aktívnu 
činnosť v konkrétnej (pre lekára klinickej) praxi možné. Kvalifikácia je 
súčasne aj zásadnou podmienkou získania akreditácie pre študijné od
bory na fakultách a pre právo vykonávať habilitácie docentov a inaugu
rácie profesorov, konať doktorandské štúdium, rigorózne skúšky a obha
joby rigoróznych prác. 

Medzi mimoriadne významné aktivity vysokých škôl a celej akademickej 
komunity patrí hodnotenie práce učiteľov ako organická súčasť jej pra
videlného rytmu života. Hodnotenie sa okrem iného usiluje o vysokú 
profesionalitu pedagógov. Dôvody sú zrejmé - vysokoškolskí učitelia sú 
tí, ktorí spoluvytvárajú modernú stratégiu pre ďalší rozvoj vzdelávania 
so zámerom vychovať novú generáciu odborníkov pre trh práce v 21. sto
ročí. 

Ciele práce 
Na posúdenie požadovanej vysokej úrovne schopností, osobnostných 

charakteristík, profesnej spôsobilosti (kompetencie), etapy profesnej drá
hy vysokoškolského učiteľa, sa v súčasnosti používajú v experimente 
i praxi (napr. pre zaradenie do platových tarifných tried a kategórií) viaceré 
charakteristiky, kritériá a štandardy. 

Z moderného pohľadu je pedagóg na vysokej škole akýmsi manažérom 
výučbového procesu. Preto sme sa na Lekárskej fakulte UK v Bratislave 
pokúsili opakovane v priebehu niekolkých rokov vypracovať štandardy 
profesionality pedagóga určené pre učiteľov lekárskych fakúlt, ktorých 
denný režim zahŕňa okrem štandardných povinností učiteľa vo výučbovom 
procese aj povinnosti spojené s liečebno-preventívnou starostlivosťou 
o pacientov. Táto osobitná kategória neustále naráža na bariéry pre mo
rálne ohodnotenie a materiálne postavenie, čo pôsobí ako demotivačný 
faktor, spôsobuje čím ďalej väčší odliv špičkových odborníkov - učiteľov, 
úbytok vlastných absolventov v pedagogickom zbore a vo vedecko-vý-
skumnej sfére fakulty. Z perspektívneho hľadiska je potrebné vytvoriť pod
mienky pre možnosť prijať väčší počet jej mladých absolventov, lebo už 
v súčasnosti existuje medzera takmer celej generácie učiteľov a vedeckých 
pracovníkov medzí začínajúcimi a expertmi (prax 5 - 1 5  rokov). Kým však 
splnenie predpísaných štandárd profesionality nebude korešpondovať 
s uvedeným ohodnotením, vysoké školstvo nebude môcť plniť svoje posla
nie, predovšetkým z dôvodov personálneho deficitu a migrácie. 

Pri vytváraní vlastných štandárd profesnej spôsobilosti (kompetencie) 
sme vychádzali z experimentálne vytvorených, prakticky potvrdených -
hoci len čiastočne preukazných charakteristík - z modelu edukačného 
procesu podľa J Hendricha a spol. (1988) a z charakteristík definujúcich 
manažérske schopnosti a poslania pedagóga na lekárskej fakulte. 

Poslanie vysokoškolského učiteľa 
Poslaním vysokoškolského učiteľa na lekárskej fakulte je pripraviť absol

venta, ktorý po stránke vedomostnej, morálno-vôľových, etických vlast
nosti, tvorivého myslenia, sociálneho cítenia a jazykovej pripravenosti 
schopnosti počítačovej komunikácie bude schopny plnit úlohy kladené na 
lekára 21. storočia. Predpoklady pre to mu poskytujú jeho 

1. osobnostné charakteristiky, akými sú podľa psychológov 
- motivácia k povolaniu. 
- talent pre povolanie, 
- kognitívna vybavenosť (dobrá pamať vtipnosť, rozvážnosť a pod ) 

2 charakteristiky profesnej vybavenosti 
- stupeň kvalifikácie (formálne vzdelanie). 
- špecializácia v odbore, 
- vek v súvislosti s etapou profesného vývoja. 
- profesná skúsenosť, ktorá je dana ovládaním zakiadnych metód vyučby 

schopnosťou v danej situácii zvoliť adekvatnu metódu komunikácie so 
študentom, zvládnutím metodiky povzbudzovania a pokarhan.a a scŕ>op 
nosťou ju aplikovať, hodnotením učebneho výkonu Studenta tormuiaou 
výučbových cielov а ovládáním teoretických základov vyučovacieho procesu 

Štandardy spôsobilosti vysokoškolského učiteľa 
Štandardy profesnej spôsobilosti vysokoškolského učiteľa superponova 

nej nad odbornosť (tá sa hodnotí u ž uvedenými spósobm pnstuinynr 
inštitúciami) sme rozdenii do troch zaxiadnych sKupm. 

1. kľúčové úlohy vysokoškolského učiteľa, 
2. oblasť právomocí - hlavné spôsobilosti vysokoškolského učiteľa, 
3. čiastkové právomoci - prvky spôsobilosti vysokoškolského učiteľa na 

lekárskej fakulte. 

Kľúčové úlohy zahrňujú: 
a) spôsobilosť riadiť výučbový proces vo zverenom rozsahu podľa kate

górie, ktorú učiteľ dosiahol, 
b) vedieť odhadnúť potrebnú výšku finančných zdrojov zabezpečujúcich ply

nulosť procesu výučby. 
c) riadiť podliehajúce učiteľské technické kádre zapojené do výučbové

ho procesu, predovšetkým však učiteľovi zverených študentov, 
d) riadiť informácie. 

Oblasť právomoci v kľúčových úlohách: 
ad a) iniciovať a zabezpečovať zmeny a zdokonaľovanie v systéme 

výučby vlastného odboru v horizontálnej a vertikálnej väzbe s ostatnými 
vednými disciplínami tvoriacimi systém medicínskeho pregraduálneho 
vzdelávania (štúdia), učebných pomôcok a didaktickej techniky, sledovať, 
zabezpečovať a zlepšovať pedagogické majstrovstvo a výučbové metódy; 

ad b) sledovať a riadiť využitie finančných prostriedkov; zaisťovať efek
tívne rozdelenie finančných prostriedkov na jednotlivé výučbové činnosti 
a projekty; 

ad c) podiel na výbere študentov pre prácu v ŠVOČ, pre vedeckú prácu 
pracoviska a pod. a pre dlhodobejšiu prípravu vo vlastnom odbore, roz
víjať vlastnú prácu aj prácu študentov tak, aby dosahovali vyšší výkon 
s cieľom absolvovať skúšky v riadnych termínoch s čo najlepšími výsled
kami; plánovať, rozdeľovať a hodnotiť prácu študentov i svoju v zhode s vy
týčenými cieľmi fakulty, vlastného odboru a v zhode s novými poznatkami 
a trendmi v medicínskom výskume a v zhode s potrebami zdravotníckej pra 
xe; vytvárať, udržovať a rozvíjať efektívne pracovné vzťahy medzi študentmi 
navzájom, medzi učiteľom a študentmi a medzi všetkými pracovníkmi peda
gogického zboru pracoviska vlastného a dalších pracovísk v rámci fakulty 
i mimo nej; 

ad d) získavať, vyhodnocovať a organizovať relevantné informácie pre 
potreby výučby; zaisťovať informácie významné pre riešenie problémov 
a rozhodovania vo vzťahu k medicínskemu štúdiu komplexne 

Čiastkové právomoci zahŕňajú prvky spôsobilosti konkrétne definované 
a rozvíjajúce tri kľúčové úlohy cez 10 oblastí právomocí na detailné 
odlišnosti v úlohách učiteľa teoretickýcha klinických disciplín, bližšie špe 
cifikované podľa potrieb jednotlivých odborov 

Takto rozpracované štandardy sme sa pokúsili konfrontovať so 14 základ 
nými charakteristikami profesionality Orsteina a Levina z roku 1989 Sú to 

12 



1. Súbor znalostí a schopnosti superponovaných nad laickú bázu. 
2. Celoživotná angažovanosť a zmysel pre službu verejnosti. 
3. Aplikácia teórie a výskumu v praxi. 
4. Dlhodobá špeciálna príprava. 
5. Kontrola nad licenčnými štandardmi. 
6. Autonómia v rozhodovaní. 
7. Prijatie zodpovednosti. 
8. Oddanosť práci a klientom (v našom prípade študentovi a pacientovi). 
9. Používanie administratívy. 

10. Existencia samostatných združení (komôr) príslušníkov protesie. 
11. Organizácia poskytujúca akreditácie. 
12. Etický kód pomáhajúci riešiť sporné záležitosti pri výkone proťesie. 
13. Vysoká úroveň dôvery v jednotlivých pracovníkov proťesie. 
14. Vysoká sociálna prestíž a vysoký ekonomický status profesionálov. 

Aj keď sa to v súčasnosti pri hodnotení neberie do úvahy, niektorí z na
šich učiteľov nespĺňajú všetky kritériá - z dôvodov vyplývajúcich z ťaktu, že 
vykonávajú učiteľské povolanie bez príslušnej "licencie". Treba uviesť, že 
ich nevyžadujú ani konkurzné komisie. 

Z uvedeného skutočne vyplýva pre budúcnosť nevyhnutnosť venovať aj 
tomuto aspektu na lekárskych fakultách osobitnú pozornosť. Ich jasným 
definovaním a zavedením do praxe by sa predišlo neopodstatnenému 
ovplyvňovaniu výučbového procesu nekompetentnými zložkami a účast
níkmi edukačného procesu. Podmienkou by bolo, aby vysokoškolskí 

učitelia mali bez výnimky aspoň nadstavbové vzdelanie v oblasti vyso
koškolskej pedagogiky. Ako príklad uvádzame porušovanie didaktickej 
zásady sústavnosti a postupnosti súčasnými snahami o redukciu rozsahu 
a obsahu učiva, prípadne umožnenie voľnosti neprofesionálneho výberu 
študovaných predmetov. Takéto trendy môžu otvárať priestor pre ne
kompletné a nekompetentné formálne vedomosti, medzery vo vzdelaní, 
útržkovitosť získaných poznatkov a v konečnom dôsledku aj primitívnosť 
v poznaní. 

Záver 
Možno konštatovať, že zaoberať sa problematikou profesionality vysoko

školského učiteľa na lekárskej fakulte je veľmi potrebné, ale aj veľmi 
náročné. Ide o dlhodobú úlohu, ktorá vyžaduje plné nasadenie kompe
tentných funkcionárov, vedenia a vedeckých rád a je pravdepodobne aj 
aktuálnym námetom pre vedeckovýskumnú činnosť v oblasti pedagogiky. 
Riešenie je možné v koordinácii s ustanovizňami určenými pre výchovu 
nových pedagogických kádrov. Spoluprácu medzinárodného medziod-
borového charakteru by naša fakulta veľmi uvítala. 

(Práca je súčasťou grantovej úlohy Profesia vysokoškolského učiteľa na 
lekárskych fakultách.) 

Podľa Bratislavských lekárskych listov, 101, 2000, č. 7, s. 412-414. 

Azda neuplynie deň, aby sa v dennej tlači neobjavili rôzne názory, stanoviská alebo ankety o tom, či sa má vysokoškolské štúdium spoplatnit alebo 
nie. Postoje sa rôznia, a to tak v radoch odborníkov, ako aj medzi samotnými študentmi. Priväali sme preto, že sa na stránkach denníka Sme do 
diskusie zapojil aj podpredseda vlády SR Ivan Mikloš a jeho príspevok uverejňujeme v plnom znení. 

Vzdelanie má hodnotu, má aj reálne náklady - má aj cenu? 
V podmienkach narastajúcej globálnej konkuren

cie je vzdelanie považované za najdôležitejší pred
poklad konkurencieschopnosti a prosperity Platí to 
pritom nielen pre jednotlivcov, ale aj pre celé 
krajiny. Hodnota vzdelania jednoducho stále rastie 
Investície do vzdelania sa ukazujú ako najefek
tívnejšie a najperspektívnejšie. Napriek tomu tí, 
ktorí vzácny statok - vzdelanie - poskytujú, sú u nás 
jednou z najslabšie platených skupín obyvateľstva. 
Je to jeden z paradoxov nereformovaného post
komunistického školstva, jeden z dôsledkov "bez
platného" školstva. 

Najmä v súvislosti s vládou schválenou koncep
ciou rozvoja vysokého školstva sa u nás nesmelo 
rozbehla diskusia o reforme financovania vysoké
ho školstva. Populárnejšie povedané: diskusia 
o spoplatnení, resp. nespoplatnení vysokoškolské
ho štúdia. Koncepcia cudne obišla tento podľa 
môjho názoru najdôležitejší predpoklad skutočnej 
reformy a skutočného rozvoja. Ministerstvo dokon
ca vo svojom návrhu odporučilo neuvažovať so 
spoplatnení denného štúdia Našťastie sa po dlhej 
diskusii vlády nakoniec podarilo tento záver zmeniť 
tak, že sa budú posudzovať aj iné alternatívy. 

Mladá (ale aj stará) ľavica okamžite spustila 
kampaň proti spoplatneniu a za zachovanie "bez
platného" štúdia. Hlavným argumentom je, že "spo-
platnený" systém by bol sociálne nespravodlivý 
a znížil by šance sociálne slabších získať vzde
lanie. Chcem však jasne povedať, že to tak nie je. 
Je to presne naopak. Práve dnešný tzv. "bez
platný" systém je nielen nespravodlivý, nielenže 
neumožňuje lepší prístup sociálne slabým k vzde
laniu, ale doslova vylučuje zo vzdelania značnú 
časť populácie, ktorá by za iných predpokladov 
mohla získať vysokoškolské vzdelanie, čo by bolo 
v prospech nielen týchto ľudí, ale celej krajiny. 

Odhaduje sa, že u nás študuje na vyšších ako 
stredných školách v súčasnosti asi 25 % ľudí vo 
veku 20 rokov, kým v ostatných krajinách OECD 
študuje v priemere 42 % 20-ročných, v Belgicku je 
to až 63 % a v susednom Poľsku 46 %. Pritom 
záujemcov o štúdium je u nás omnoho viac ako 
študujúcich, lenže takmer polovica záujemcov ne
môže študovať pre nedostatok miesta, ktorý je 
zase daný nedostatkom peňazí v štátnom rozpoč
te. Najzávažnejším dôsledkom dnešného "bezplat
ného" školstva je, že krajina využíva len asi 
polovicu svojho obrovského potenciálu vzdelaných 
mladých ľudí. Dôsledky v konkurencieschopnosti, 
ale napríklad aj nezamestnanosti sú evidentné. 
Nepriamo úmerný vzťah medzi vzdelaním a ne

zamestnanosťou je známy. Pri svojej nedávnej 
návšteve východu som sa napr. dozvedel, že 
medzi absolventmi prešovskej univerzity nie sú ne
zamestnaní, pričom ide o univerzitu v kraji s naj
vyššou nezamestnanosťou. 

"Bezplatný" systém má aj ďalšie systémové de-
ťekty Štúdium šťastnejšej polovice mladých záu
jemcov o vzdelanie je financované aj z daní ro
dičov tej menej šťastnej polovice. Argument, že na 
školy sa dostanú len tí schopnejší, lebo sa lep
šie umiestnili v prijímacom konaní, možno navy
še úspešne spochybniť. Po prvé: kritériom sú aj 
známky zo strednej školy, pričom rozdiely v úrovni 
stredných škôl sú často veľmi výrazné, takže 
ťrojkár z jednej školy môže byť lepší ako jednotkár 
zo školy inej. Po druhé: výsledok skúšky môže 
ovplyvniť momentálna dispozícia, alebo, naopak, 
indispozícia na přijímačkách. A po tretie: existujú 
stále značné pochybnosti o miere objektívnosti 
a nemanipulovateľnosti príjmacieho konania. Vo 
verejnosti prevláda veľmi kritické hodnotenie práce 
v tejto oblasti - podľa štúdie Svetovej banky viac 
ako tri štvrtiny občanov Slovenska si myslia, že 
tento proces je manipulovaný a skorumpovaný. 

Ďalší mýtus, ktorý sa s tzv. bezplatným škol
stvom spája, sa týka prístupnosti vzdelania pre 
sociálne slabých. Analýzy u nás, ale napríklad aj 
v Českej republike, ukázali, že najtesnejšia väzba 
je medzi vzdelaním detí a vzdelaním rodičov, t.j. 
čím vyššie je vzdelanie rodičov, tým sa dá pred
pokladať aj vyššie vzdelanie ich detí. Keďže medzi 
sociálne odkázanými sú väčšinou (aj keď samo
zrejme, nie vždy) ľudia s nižším vzdelaním, je 
jasné, že dnešný systém "bezplatného" školstva 
nevytvára zvýhodnený režim pre sociálne slabšie 
vrstvy. 

Ďalším negatívnym dôsledkom "bezplatného" 
školstva je úbohá úroveň odmeňovania v školstve, 
čo. samozrejme, veľmi negatívne ovplyvňuje aj 
kvalitu poskytovaného vzdelania. Je absurdné, že 
dopyt po štúdiu ekonómie a práva vysoko pre
vyšuje kapacitné možnosti škôl, pričom aj dopyt 
praxe po absolventoch týchto škôl je vyšší ako 
počet absolventov. 

Dnešná situácia je logickým dôsledkom toho. že 
vzdelanie má síce deklarovanú hodnotu, má aj cel
kom reálne náklady, ale nemá cenu. Opäť sa uka
zuje, že najdrahšie je to, čo je bezplatné. 

Do skutočnej ceny "bezplatného" školstva totiž 
okrem peňazí z verejných zdrojov treba započítat 
aj všetky náklady vyššie uvedených deformácií, 
najmä však náklady nevyužívania toho najcen

nejšieho. čo máme - potenciálu mladých a vzde
laných ľudí. Kvantitatívne Slovensko využíva as: 
50% tohto potenciálu, ak by sme však do toho 
ešte zahrnuli kvalitatívny aspekt, zrejme by sa 
tento podiel ešte znížil. 

Neudržateľný stav vo vysokom školstve nie je 
možné zmeniť bez zásadnej reformy financovania 
vysokých škôl, vrátane čiastočného spopiatnenía 
štúdia. Väčšinová verejná mienka je dnes proti 
spoplatneniu, čo potom vedie väčšinu politikov ak 
nie k priamemu odmietaniu takéhoto riešenia, tak 
aspoň k vyhýbaniu sa tejto téme. Téma však vy
žaduje vysvetľovanie a verejnú diskusiu, pretože 
v opačnom prípade bude väčšinová odmietavá 
reakcia verejnosti pretrvávať, čo okrem iného zna
mená, že skutočná zmena dnešného neúnosného 
stavu bude v nedohľadne. 

Odmietanie spoplatnenia štúdia vychádza najmä 
z toho, že spoplatnenie sa chápe ako alternativa 
dnešnému financovaniu (tj. že verejné financo
vanie bude nahradené súkromným) a že sa pred
pokladá jeho vulgárny vanant - "najprv plať a po
tom študuj a peniaze si zožeň, kde chceš". Ani 
jedno, ani druhé pritom nie je pravdou. Spo
platnenie by nemalo nahradit, ale doplniť systém 
financovania vysokých škôl z verejných zdrojov. 
Štát by v budúcnosti mal dávat na vysoké školy 
dokonca viac. ako dáva dnes, tak, aby sa podiel 
verejných výdavkov na vysoké školstvo dostal as
poň na úroveň jedného percenta HDP (dnes je to 
0,7% HDP). Zároveň by malo byt' čiastočné spo
platnenie štúdia spojené so systémom dlho
dobých, nízko úročených pôžičiek s odkladom 
splatnosti po ukončení štúdia, keď sa investície do 
vzdelania začínajú postupne vracať. Možný a aj 
žiaduci by bol tiež systém úľav zo spoplatnenia pre 
skutočne sociálne odkázaných a pre študentov 
s najlepšími výsledkami. Tu však netreba vymýšľať 
nič prevratné, ide o principy platné v mnohých vy
spelých krajinách. Príklady z krajín, kde boli po
dobné reformy uskutočnené, ukazujú, že viedli 
nielen k rastu počtu študentov a kvality štúdia, ale 
aj k zlepšeniu prístupu sociálne slabších k vysoko
školskému vzdelaniu. Reforma financovania vysokého školstva polože
ná na týchto princípoch by potom pomohla nešiť 
vyššie naznačené problémy Bez takejto reformy 
ostanú všetky dobré zámery obsiahnuté v koncep
cii rozvoja vysokého školstva len zbožnými žela
niami. 

Ivan Mikloš. podpredseda vtády S R  
Sme, 14.10.2000 
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„Máte fantastických poslucháčov!" 
ohodnotila evaluačná komisia Asociácie európskych univerzit CRE študentov Fakulty matematiky, 

fyziky a v súčasnosti už aj informatiky UK. Čo je také úžasné na študentoch, ktorým zvyknú hovoriť 
kockaté hlavy? Čo je také úžasné na škole, ktorá je jednou z najťažších? Čítajte. 

'Matfyz som si vybral skrátka preto, lebo ma to baví. Fyzika je jediná vec, ktorej som rozumela 
a mala som z nej jednotku i bez učenia. Baví ma to a chcem sa tomu venovať.' 

Študenti teda idú na túto školu predovšetkým zo záujmu. Existuje určité percento ľudí, ktorí si 
FMFI vybrali len ako poistku, alebo zadné dvierka, ale 'ak chce človek študovať a vyštudovať Matfyz, 
musí mať rád matematiku a fyziku. To sa inak nedá učiť. Pokiaľ to nemá v hlave a v srdci, nespraví to.' 

Zrejme aj preto je dosť nízke percento úspešnosti. Školu ukončia len asi dve tretiny študentov. 

'Obdivujem ľudí, ktorí sú teraz na prednáške a prídu domov a relaxujú tak, že rátajú príklady. Tí na 
to majú. Zostanú najlepší. Tak by to malo byť. Toto neprejde hocikto. Je to najťažšia škola, to je 
predsa prestíž.' 

Prestíž má určite i v zahraničí. Jednoznačne to dokazujú úspechy na medzinárodnej súťaži v pro
gramovaní. Zúčastňuje sa jej asi 1000 univerzít, medzi nimi aj naša. Súťaž je rozdelená do 
regionálnych kôl. To kolo dôležité pre FMFI v sebe zahŕňa strednú Európu a tiež krajiny bývalej 
Juhoslávie a pobaltské krajiny. Dokopy je to minimálne 40 družstiev. Postupujú však len dvaja 
najlepší. Za posledných 7 rokov FMFI vždy patrila medzi postupujúcich. O prvenstvo sa delila 
väčšinou s Karlovou univerzitou v Prahe. No a v celosvetovom kole je to vždy umiestnennie v prvej 
dvadsiatke. Úspechy nežnú len informatici. Matematika sa tiež nedá zahanbiť. Na medzinárodnej 
súťaži v Ostrave poslucháči obsadzujú medailové pozície. 

'Matfyz je na takej úrovni, že slovenskí absolventi sú jedni z najlepších.' 

Zahraničie si to cení. I v súčasnosti navštevuje fakultu 15 zahraničných študentov. Su pre
dovšetkým z bývalej Juhoslávie, ale nechýbajú ani exotické krajiny ako Cyprus, či Brazília. Škola 
má partnerské vzťahy s Univerzitou v Innsbrucku, v Linkopingu vo Švédsku i v Japonsku. Mnohí 
študenti odchádzajú študovať do zahraničia a sú tam tí najlepší Spolupráca neviazne am vo 
vedeckej oblasti. Profesori FMFI sú známe osobnosti a všeobecne uznávaní odborníci. Napriek 
tomu, že na Slovensku sa vďaka pretrvávajúcim finančným ťažkostiam, bez materiálu, prístrojov, 
techniky nedá robiť náročný experimentálny výskum, predsa sa možno podieľať na vedeckom 
vývoji. Stačia dobré nápady, ktoré sú neraz také dôležité, že reálne posunú samotný vývoj dopredu 
Tak to bolo i v prípade pracovníkov FMFI, ktorí v Inštitúte ťažkých iónov v Darmstadte prispeli 
k zdokonaleniu metodiky experimentov zameraných na objav superťažkých prvkov. A toto ich 
vylepšenie znamenalo možnosť objavenia prvkov s protónovými číslami 111, 112 a 113. A tak sa 
stali ich spoluobjaviteľmi 

Fakulta má i Astronomické a geofyzikálne observatórium AGO v Modre, vybavené modernou 
pozorovacou technikou a citlivými geofyzikálnymi prístrojmi Budúci astronómovia a geofyzici tu 
pracujú na svojich diplomových prácach. Výskumníci AGO nedávno objavili dva asteroidy, ktoré 
dostali na počesť objaviteľov mená Comeniana a Modra. 

Pracovnici fakulty majú za sebou mnohé vedecké úspechy a okrem toho stíhajú vychovávať aj 
svojich nasledovníkov. A veľmi poctivo. 

'Myslím, že tí, čo to učia, tomu naozaj rozumejú, na rozdiel od niektorých iných škôl. Sú to vzdelaní 
a inteligentní ľudia a dávajú nám dosť velký priestor na to, aby sme sa realizovali. Oni to vedia a po
niektorí to vedia aj vysvetliť. Myslím, že tá úroveň stojí na našich starých profesoroch. Veď ktorý vedec, 
docent by už len dnes šiel učit? Ale oni to berú ako svoje poslanie. Nie povolanie, ale poslanie. Je to 
určitý otcovský patriotizmus. Ak oni už nebudú, tak potom neviem. Mladí učiť nepôjdu a upadne to.' 

Treba to riešiť. Inteligencia je ohrozená. Možno, že to znie prehnane, ale ekonomická situácia 
školstva je naozaj zúfalá. Hoci máme vysokú vedomostnú úroveň v porovnaní s ostatnými 
európskymi krajinami, nedostatočné technické zariadenia brzdia tento rozvoj. 

'Úroveň vybavenia je slabá. Nie sú možnosti technických zariadení potrebných na výskum, nie je 
prístup ku knihám, dôležitým informáciám. Ale keď človek chce, tak sa dá v každých podmienkach 
čosi budovať.' 

Možno by to riešili študentské stáže, či praxe, ale takéto samofinancovanie je vo väčšej miere 
neuskutočniteľné. Na Slovensku nie je dostatok firiem, ktoré by mali záujem o študentskú prácu. Čo 
sa týka sponzorstva rozličných súťaží, seminárov, prednášok, je to stále horšie. 

V súčasnosti prebieha výstavba cyklotronového centra v Karlovej Vsi. Centrum bude vyrábať aj 
rádioizotopy, ktoré sa budú využívať napríklad v medicíne. Bude to areál slúžiaci na zlepšenie 
možnosti liečby rakoviny, na skoršie zistenie príznakov a určenie náležitej diagnózy. Je to vládny 
projekt, ktorý sa realizuje aj z deblokácie ruských dlhov. S nápadom prišla fakulta, sama sa podieľa 
na realizácii, dokončenie sa predpokladá za 3 roky. 

Centrum poslúži ako budúce pracovisko poslucháčom fakulty, ktorí ale ani dnes nemajú o prácu 
núdzu. Špecializovať sa môžu na 23 katedrách a ústavoch. V súčasnosti je veľmi populárna 
ekonomická a finančná matematika, alebo odbor matematika a management. Ekonómovia s ma
tematickým vzdelaním majú matematiku a logiku v sebe. Vyznajú sa v tom a vedia to. 

'Všetci skončia v bankovníctve. Ak ekonóm, tak z FMFI. Kto skončí FMFI, vie logicky rozmýšľať, je 
schopný robiť všetko.' 

Matematici, fyzici i informatici majú svoj vlastný svet. Laikovi nie je jednoduché vstúpiť doň, ešte 
by náhodou zakopol o nejaký ten integrál. Radšej bude z inej atmosféry pozorovať ich výnimočnosť. 
Myslíte si, že termín kockaté hlavy sedí? 'Nie, skôr pravidelný šesťsten.' 

Asi to teda bude tak. Za tou hranatou kockou sa však skrývajú fantastickí poslucháči úžasnej 
školy. 

'Keď prídem do krčmy a poviem, že študujem Matfyz, všetci odo mňa utekajú. Ale som hrdý na to, 
že študujem Matfyz. Niektorí prváci to hovoria s hrdosťou aj 3 roky. Ale ešte s väčšou hrdosťou by 
som povedal, vyštudoval som Matfyz.' 

Tak nech sa darí. 

Za rozhovor ďakujem pánu dekanovi fakulty doc. L. Fischerovi, prodekanovi doc. M. Chu
dému a poslucháčom FMFI. 

Eva Tináková 

Zborník 
študentských prác 

na EBF UK 
Nadácia Jana A m o s a  Komenské

h o  začiatkom akademického roka 
1999/2000 vydala u ž  druhé číslo 
Zborníka prác a štúdií študentov 
Evanjelickej bohosloveckej fakulty 
UK.  Zostavovatelia zborníka doc. Ing 

Ivan Gantner, CSc., a Mgr. Martin 

Šefranko svoj ím dielom určite zaujali  

študentskú ale aj  pedagogickú o b e c  

fakulty. Podľa slov doc.  Ing. Ivana 

Gantera, CSc., správcu nadácie, tretie 

číslo zborníka vy jde  v prvom polroku 

2001. 

Nadácia Jana A m o s a  Komenského, 
zr iadená v roku 1991 pri Evanjelickej 
cirkvi a. v.  n a  Slovensku, podporuje 
najmä výchovno-vzdelávacie projekty 
základných a stredných evanjelických 
škôl  n a  Slovensku Finančne zastrešuje 
tvorbu nových učebníc, učebných po
môcok a zároveň p o m á h a  vydávaf  ve
deckú literatúru zameranú n a  histónu 
evanjelickej cirkvi. Mimoriadnu pozor
nosť venuje a j  potrebám E B F  U K  v Bra
tislave, ktorej prispieva n a  úhradu vý
d a v k o v  spojených s účasfou študentov 
n a  medzinárodných cirkevných konte 
renciách, študijných pobytoch a semi
nároch. A j  vďaka nadácii b o l a  v pries
toroch fakulty zriadená počítačová 
pracovňa pre študentov. 

Ambíciou nadácie, ktorá sídli v Žiline, 

j e  aktívne podporovať vedecký rast 

budúcich teológov. D ô k a z o m  toho j e  

edícia zborníka diplomových a dokto

randských prác študentov, ktorá od

štartovala n a  jar tohto roku. 

Druhé číslo Zborníka prác a štúdií 
študentov E B F  U K  n a  sto stranách 
prináša autoreferát doktorandskej prá
c e  Mgr. Jozefa Benku, PhD., d v e  dip
lomové práce absolventov fakulty -
Mgr. Daniela Mišinu a Mgr. Michaely 
Kušnierikovej. Nechýba ani  z o z n a m  
t é m  dizertačných a habilitačných prác 
obhájených n a  E B F  U K  v rokoch 1943 -
1999, a k o  a j  z o z n a m  tém diplomových 
prác E B F  UK, ktoré boli vypracované 
v akademickom roku 1998/1999. Zbor
ník tiež zahrňuje tri správy o študijnom 
pobyte študentov v Spojených štátoch 
amerických a správu o činnosti Nadá
cie J a n a  A m o s a  Komenského. 

M ô ž e m e  teda súhlasiť s vyjadrením 

prof. ThDr. Igora Kišša, dekana E B F  

UK, ktorý v úvode zborníka napísal: 

"Treba si priať, aby  táto n o v á  iniciatíva, 

vydávať teologické práce, ktoré s ú  

podané n a  fakulte, či u ž  v podrobnom 

znení  alebo v o  forme autoreferátu, po

kračovala aj  v budúcich rokoch." 

Eva Bachletová 

14 



Minulosť a prítomnosť hudby 

Umelecké aktivity súboru 
Camerata Comeniana Bratislavensis 

Odhaľovať tajomstvá hudobnej teórie, poznávať hudobno-kulturne 
historické pamiatky aj cestou živej interpretácie a sprístupňovať 
skvosty historickej i súčasnej hudobnej tvorby širšiemu spektru po
slucháčstva, patrí k poslaniu pedagógov i študentov Katedry hudobnej 
vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a univerzitného súboru 
Camerata Comeniana Bratislavensis. Je zároveň jedným z cieľov aktivít 
katedry v úsilí o osvojovanie si európskeho i národného dedičstva, hudob
ných diel rôznych období a štýlov a o pestovanie kultúrneho povedomia 
v oblasti hudobného umenia. 

Interpretačné aktivity študentov katedry a členov súboru v tomto roku sa 
nesú v znamení výročí významných hudobníkov v roku 2000 - J. S. Bacha 
a J. M. Spergera a koncertných projektov zameraných na historickú eu
rópsku hudbu (vrátane slovenskej proveniencie) i súčasnú slovenskú 
tvorbu. Základný repertoár súboru CCB v tomto roku tvoria napr. projekty: 
"Minulosť a prítomnosť hudby", "Hudba európskej renesancie a baroka", 
"J. S. Bach a jeho súčasníci", "Slovenská komorná hudobná tvorba" a i. 

Z konkrétnych koncertných vystúpení možno spomenúť účinkovanie 
Kvarteta zobcových fláut (M. Franck (1580-1639): Suita) na koncerte 
v rámci cyklu Pódium mladých talentov 28. marca 2000 v Komárne, na 
ktorom vystúpili bývalí absolventi tamojšej ZUŠ (Kristína Pažitná). 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí sa na Bratislavskom hrade 
21. mája 2000 uskutočnili dva koncerty Sláčikového kvarteta univerzitné
ho súboru CCB (v zložení: Cyril Kubiš, Zuzana Gajdošová, Mária Babin-
ská, Lucia Suchanská), na ktorých odzneli skladby slovenských autorov. 
Usporiadateľom bolo Hudobné múzeum Slovenského národného múzea 
v spolupráci s Katedrou hudobnej vedy FIF UK. Koncerty zo súčasnej slo
venskej komornej tvorby (J. Podprocký, J. Kyjovský, I. Zeljenka) vzbudili 
pozornosť a pozitívny ohlas našich i zahraničných návštevníkov výstavy 
Hudobného múzea "Fragmenty z histórie sláčikových nástrojov", v priesto
roch ktorej sa koncerty konali. 

Koncertný projekt "Minulosť a prítomnosť hudby" sa realizoval za spo
lupráce s Evanjelickým a.v. farským úradom v Modre v tamojšom 
kostole dňa 4. Júna 2000. Súbor sa tu predstavil v programe, ktorý 
zahŕňal tvorbu európskej (talianskej, francúzskej, nemeckej) a slovenskej 
proveniencie počnúc koncom 15. storočia až do súčasnosti. Vyvrcholením 
koncertu bola interpretácia diela I. Zeljenku: Musica Slovaca pre sláčikové 
kvarteto. 

Ďalším vystúpením bol koncert v bratislavskom Chráme Ducha svä
tého dňa 11. júna 2000. Koncert komornej hudby usporiadali: Hudobné 
múzeum SNM, združenie Votum a Farnosť Bratislava - Devínska Nová 
Ves. V programe boli prezentovaní J. des Prés, T. Susato, A. Banchíeri, M. 
Franck, F. Durante, J. S. Bach, J. J. Quantz, J. M. Sperger, J. Podprocký 
a J. Kyjovský. 

Na oboch koncertoch účinkovali stabilné ensemble súboru: Sláčikové 
kvarteto, Kvarteto zobcových fláut (s violončelistkou Janou Šinalovou) 
a sólisti (spev - Zuzana Šimáková, organ - Mário Sedlár). Pozorné obe
censtvo ocenilo široký záber repertoáru, uplatnenie rôzneho nástrojového 
obsadenia (resp. inštrumentácie), vokálny prejav speváčky a štýlové po
ňatie hry. 

V závere akademického roku 1999/2000 v dňoch 23,- 26. júna 2000 
členovia súboru CCB absolvovali koncertný zájazd, v rámci ktorého sa 
uskutočnili koncerty v Štítniku, Kežmarku, Markušovciach a v Bardejove. 
Konali sa v inšpirujúcom prostredí, bohatom na vzácne kultúrno-historické 
pamiatky, z ktorých vanie duch dávnej minulosti, sprítomňovaný dnešným 
divákom a poslucháčom práve aj prostredníctvom koncertov historickej 
hudby. Najmä ak ich dramaturgia rešpektuje dobové i regionálne zvlášt
nosti a štýlovú diferenciáciu interpretácie v premenách času. 

Koncert "Historické premeny európskej hudby (16,- 18. storočia)", ktorý 
sa konal v Štítniku dňa 23. júna 2000 na Vodnom hrade, bol akýmsi 
osviežením štítnického jarmoku, kde súbor vystúpil spolu so skupinou 
historického šermu zo Starej Lubovne. Pre Obecný úrad sme zároveň 
realizovali aj štítnickú znelku na základe hudobného materiálu zbierky 
J. Fabricza zo Štítnika z 18. storočia (úprava pre inštrumentálne trio - doc. 
PhDr. Kristína Izáková, CSc., zobcová flauta - Jana Hozáková, husle - Iveta 
Vojtušová, violončelo - Jana Šinalová). Znelku súbor nahral na CD, z ktorého 
pri otvorení 10. výročného štítnického jarmoku zaznela po prvý raz. 

V architektonicky a výtvarne interesantnom drevenom evanjelickom a.v. 
kostole v Kežmarku dňa 24. júna 2000 odznel koncert s repertoárom od 
renesancie po klasicizmus. Využili sme v ňom aj historický, nedávno zre
novovaný organ. Stretli sme sa tu s vnímavým a historickú hudbu oceňu
júcim publikom. 

Pre študentov a členov súboru zvlášť zaujímavou bola návšteva Mar-
kušoviec - múzea historických klávesových nástrojov s koncertom CCB 
v koncertnej sieni letohrádku Dardanely dňa 25. júna 2000. Počas nej 
mali študenti možnosť spoznávať hudobné nástroje nachádzajúce sa 
v zbierke múzea (vrátane klavichordu, rôznych druhov a "predchodcov" 
klavíra, ako aj organových pozitívov) a zároveň si na nich aj zahrať. 
Štýlová interpretácia historickej hudby v programe "Hudba európskej 
renesancie a baroka" (Francúzska, Talianska, Nizozemska, Nemecka, 
Anglicka a slovenské zbierky Spiša i Gemera - z Levoče, Lubeníka a Štít
nika) upútali pozornosť poslucháčov z USA, ktorí tu s členmi súboru nad
viazali kontakt 

Umelecký zájazd uzavrelo vystúpenie súboru v gotickom skvoste -
Dóme sv. Egídia, konanom v spolupráci s Rímsko-katolíckym farským 
úradom v Bardejove dňa 26. júna 2000 v programe z hudobnej tvorby 
počnúc autormi nizozemskej školy 16. storočia po súčasnosť Vzhľadom 
na dobrú kvalitu velkého organa dostalo sa v ňom väčšieho priestoru 
interpretácii organovej tvorby (v podaní Mária Sedlára) a vokálnych 
skladieb so sprievodom organa (árie v interpretácii Zuzany Šimákovej). 

Na všetkých koncertoch zájazdu účinkovala skupina zobcových fláut: 
Jana Hozáková, Kristína Pažitná. Ladislava Spišáková, Ján Hargaš 
s violončelistkou Janou Šinalovou (v Kežmarku dostali príležitosť vystúpiť 
aj huslistky Iveta Vujtošová a Zuzana Gajdošová), rovnako aj speváčka 
a organista. Ensemble fláut zvládol pomerne rozsiahly a náročný program 
(tvoril ťažisko koncertov v Štítniku a v Markušovciach) s viacerými sklad
bami novonaštudovaného repertoáru európskej hudby. 

Počas letných prázdnin dňa 28. júla 2000 sa konal v Štítniku organový 
koncert Mária Sedlára, absolventa VŠMU a študenta 4, ročníka odboru 
Hudobná veda na FIF UK. Koncert usporiadal Obecný úrad a tamojší 
Evanjelický a.v. farský úrad v rámci celoslovenského festivalu "Bachov rok 
- Slovensko 2000", zaradeného do kampane Rady Európy: Európa -
spoločné dedičstvo. V tento deň výročia úmrtia J. S. Bacha zaznela vo 
vyše 100 kostoloch Slovenska organová chorálová predohra "Jesu, meine 
Freude" a iné diela autora. Na benefičnom koncerte sa uskutočnila zbierka 
pre humánne účely - nadáciu Výskum rakoviny. 

Koncert z tvorby J. S. Bacha (Chorálové predohry BWV 1105, 610, 713 
a 634, Chorálová partita BWV 767, Fantázia a fúga a mol, BWV 561 a 
Toccata a fúga d mol BWV 565) vzbudil v štítnickom gotickom kostole 
priaznivý ohlas tak u domáceho obecenstva, ako aj u zahraničných náv
števníkov. 

Interpretačné aktivity študentov Katedry hudobnej vedy a členov súboru 
CCB v tomto roku uvedenými koncertmi nekončia. Budú pokračovať na 
jeseň dalšími kultúrnymi podujatiami, ako sú napr. výchovné koncerty, 
koncert v Trenčianskych Tepliciach a i. Pozvanie na účinkovanie dostal 
súbor a menovite Sláčikové kvarteto CCB i na Hudobnú jeseň v To
poľčanoch. Hlavnú pozornosť v dramaturgii koncertov bude súbor venovať 
osobnosti J. S. Bacha - jedného z najväčších hudobných géniov všetkých 
čias, ktorého 250. výročie úmrtia a 315. výročie narodenia si v roku 2000 
pripomíname. 

Doc. PhDr. Kristína Izáková, CSc. 
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Š T U D E N T S K Ý M  P E R O M  1 =  

ľ

hk už opäť s nechuťou 
vstávame za tmy defini

tívne sa prebúdzajúc až na 
zastávke autobusu Väčšinou 
je to výsledok náhleho a 
nečakaného prebudenia sa 
našich neurónov, ktoré k čin
nosti motivoval ranný chlad 
A tak im nič nehrám v tom, 
ahy našej centrálnej nervo
vej sústave sprostredkovali to 
omračujúce poznanie: ani 
tentoraz autobus 
nestihneme Niektorým 
možno pomôže cieľavedomé 
opakovanie si faktu 
Murphyho zákony platia 
vždy všade a za každých 
okolnosti Tým ostatným je 
na upokojenie určená pos
ledná stránka časopisu Naša 
univerzita nazvaná Student
ským perom Tentoraz je jej 
obsah naozaj pestrý 
Dúfame, že vás zaujmú 
informácie o novom kredito-
vom systéme či článok s dra
matickým názvom Pánty a 
pánt, ide o život alebo 
recenzia múdrej knižky 
Celoživotným optimistom je 
zasa určenv osvetový príspe
vok o rakov me 
ľri/emné novembrové 
čítame vám želá 

Katarína Sedláková 

Dámy a páni, ide o ... 
V jednej piesni Jožo Ráž 

spieva, že ak nejde o život, 
nejde o nič. Na tieto slová 
som si spomenul, keď som 
nedávno v televízii videl do
kument o vykonávaní euta-
názie. Istý Dr. Kevorkian, 
ktorý sa tejto činnosti už dl
hšiu dobu venuje, je pres
vedčený, že eutanázia je 
prejavom humánnosti a nie 
vraždou, ako to prezentuje 
kresťanstvo. 

V odborných príručkách sa 
píše, ž e  eutanázia sa usku
točňuje na ľuďoch, ktorí sú v ne
bezpečenstve smrti, sú nevylie
čiteľne chorí, starí, bezvládni, 
neschopní postarať sa o seba, 
d u š e v n e  chorí . .  To s ú  len 
niektoré kategórie ľudí, na ktoré 
sa vzťahuje  právo slobodne 
rozhodnúť o ukončení svojho 
života Pri eutanázii ide o bez
bolestné zabitie, priamo chcené 
a aktívne vykonané na človeku 
v štádiu smrteľnej choroby či 
v ťažkom stave, na základe jeho 
žiadosti, alebo predpokladu, že 
by si to prial 

Takto interpretovaná eutanázia 
je potom prejavom humánnosti, 

pretože úmysel pomôcť môžeme 
chápať ako prvotný, Z praktic
kého hľadiska je však eutanázia 
vždy vraždou, pretože konečný 
cieľ - usmrtenie je prvoradým 
účinkom. A to aj v prípade pasív
nej eutanázie,  kde sa lekár 
slobodne rozhoduje či liečbu 
ukonči, alebo ju vôbec nezačne. 

Vraví  sa, ž e  účel svätí pro
striedky. A tu niekde je pes za
kopaný. Vražda sa takto stáva 
prostriedkom, ktorý by mohol byť 
ospravedlniteľný v prípade, že 
by bol pre spoločnosť prínosom 
Pravda, ak by sa v konečnom 
dôsledku nepostavil proti samé
mu človeku Lenže tu ide o ľud
ský život, a teda parafrázou vý
roku z prvej vety o všetko 

Ak dovolím niekomu, aby mi 
vzal  všetko len preto, lebo si 
myslím, že aj tak už vlastne nič 
nemám, stačí mi, aby ma o tom 
.ten niekto" presvedčil Presved
čil, že aj keď ide o život, vlastne 
o nič nejde Dr Kevorkian tomu 
hovorí prejav humánnosti Ja to 
nazývam súcitom, znetvoreným 
sebeckými záujmami 

Tomáš Hudák 

Trest za naše chyby 
Druhý októbrový týždeň 

patril boju proti rakovine. 
Jeho organizátorom bola po 
štvrtý raz Liga proti rako
vine. 

DEPRIMUJÚCE FAKTY 
Tomuto veľmi vážnemu ocho

reniu by sme nemali venovať po
zornosť iba jeden týždeň v roku, 
najmä ak si uvedomíme, že na 
Slovensku na rakovinu ochorie 
ročne takmer 20 000 ľudí. Mno
hých je možné zachrániť, dôle
žitá je včasná terapia Prevencia 
nádorových ochorení je  však 
vecou každého z nás Príčiny 
ochorenia nie sú neznáme: faj
čenie, nesprávna životospráva, 
stres, rôzne ľudské neduhy, de
dičné dispozície, znečistené 
životné prostredie 

ACH, TIE CIGARETY 
Najväčšiu hrozbu pre mla

dých ľudí predstavuje fajčenie. 
Kým štatistiky v roku 1977 hovo
rili o 30 percentách mladistvých 
fajčiarov, dnes je ich už 60 per
cent. Čim skôr si „začneme dá
vať pozor na seba", tým máme 
väčšiu nádej, že sa v štyridsiat

ke či päťdesiatke vyhneme ra
kovine. 

Z desiatich prípadov rakoviny 
horných dýchacích ciest a zaží
vacích orgánov je v deviatich 
prípadoch spôsobená tým, že 
postihnutí veľa fajčia a pijú. 

PRV, NEŽ SME SÝTI 
Nemenej dôležité sú stravova

cie návyky. Jedzte potraviny 
s nižším obsahom tukov, bohaté 
na vlákniny v podobe obilnín, 
čerstvej zeleniny a ovocia. 

Uprednostňujte sezónnu zele
ninu a neprihrievajte zeleninu 
obsahujúcu dusičnany napríklad 
špenát. Jedzte len zriedka pot
raviny konzervované soľou, ako 
sú údená slanina, šunka, klo
báska, údené ryby či rybacie 
konzervy. Viem, ž e  podobné 
rady sú pre mladého človeka 
žijúceho študentským životom 
„ťažko stráviteľné" a ich 
dodržiavanie takmer nemožné. 
A l e  kto v ie.  M o ž n o  sa po 
prehýrenej noci a jej ťažkých 
následkoch rozhodnete začať 
nový život. V á š  organizmus to 
ocení.... 

Zuzana Šipošová 

Slovensko 
na prériách? 

„Slovakia? Kde to je?" Tak 
znela väčšinou otázka Ame
ričanov, keď som im počas 
môjho pobytu v Spojených 
štátoch oznámil odkiaľ som 
Chápem, že drvivá väčšina 
Američanov nepozná Sloven
sko. Predsa len sme malá 
krajina v strede Európy a mladý 
štát, ktorý ešte beini ľudia na 
iných kontinentoch poriadne ne
zaregistrovali. Keď som potom 
pridal názov Czechoslovakia, 
väčšinou zareagovali pozitivně 
O rozdelení štátu na dve re
publiky nevedeli Prekvapila ma 
ich neznalosť v orientácii Ame
rické dievčatá Slovensko zara
dili na mape takto „Aha, to je 
tam, kde iila princezná Dia
na..." 

Ini ho »umiestnili'do oblasti 
ako Rusko. Francúzsko či Ju
hoslávia Znalejší Slovensko 
lokalizovali do blízkosti Rakús
ka a Maďarska Niektorí poznali 
a) Bratislavu, čo ut boli naoza/ 
veľké vedomosti o stredney Eu
rópe Napriek tomu boli zveda
ví na Slovensko a správal* sa 
k nám veľmi pnateľsky 

Najviac ma šokoval íarmái vo 
flanelovej košeli: „Nie je to ná
hodou niekde v Nebraske ale
bo v Montane?" 

Dávid Winkler 

Recenzujeme 
Muž, ktorý sadil stromy je útla 

knižka Jeana Giona, ktorej pre
čítanie vám určite nezaberie viac 
ako pol hodiny, svo|im obsahom 
a posolstvom však predčí stovky 
hrubších kníh Nie jazyk a štýl, 
n ie  jednoduchý pr íbeh,  a le  
hodnota výpovede, hodnota činu 
muža, ktorý sadil stromy, je tým, 
čo zaraďuje knihu medzi mnoho-
stostranové romány a stavia ju 
do nadčasovej dvorany najkraj
ších knih 

Ak ste čítali Tolstého Starca a 
jablone, vedzte, že obsah tejto 
poviedky sa takmer úplne zho
duje s Mužom, ktorý sadil stromy 
Oba príbehy sú ódou na nezišt
nosť, prácu, ľudskú oddanosť 
životu a životnému poslaniu 
Oba príbehy spájaiu aj stromy 
ako poslovia života a prost
riedky odovzdania sa a pomníky 
úsilia pre budúce generácie Oba 
príbehy sú výzvou k rozdávaniu 
krásy, výzvou, ktorá krásu roz
dáva 

Juraj Fellegl 

Nový chaos 
Fakulty našej univerzity 

„spustili" od nového aka
demického roka kreditový 
systém štúdia. Cieľom tejto 
zmeny bolo zefektívnenie a 
skvalitnenie štúdia tak, aby 
sa študent mohol sám podie
ľať na svojej ďalšej profilácii. 

Nový systém má teda za 
úlohu priblížiť fakulty Univer
zity Komenského k západným 
univerzitám. Študijný plán je 
zložený z povinného a vo
liteľného rozsahu vzdeláva
nia. Jednotlivé kurzy (pred
tým predmety) sú ohodnote
né kreditmi. Zmena to bola 
priam historická a po orga
nizačnej stránke náročná. Po 
dlhotrvajúcich prípravách 
nakoniec prišiel deň „D" a 
novopečení prváci sa stali 
svedkami chaosu, ktorý kre
ditový systém spôsobil. 

Viacerí prváci potvrdili, že 
nová forma štúdia im nebola 
dostatočne objasnená a ešte 
stále nevedia, aké skúšky ich 
na konci semestra čakajú. 

Brarto Ondrášik 

Túto stranu pripravili študenti 2. ročníka Katedry žurnalistiky FiF UK pod vedením Michala Jurčiho 


