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Pokoj ľudom 

Božej priazne 
do tretieho tisícročia 

Zvykli sme si deliť rudí na dobrých a zlých. 
Vianoce sú výzva pre človeka mat nádej 
vo všetkých lUdí, pretože Boh ju ežíe má 
ku všetkým a neodvolal ]u. Preto sa stal 
človekom. Ježišov príchod spred 2000 ro
kov medzi nás, oslavovaný vždy na Viano
ce, a Ježišovo pokračujúce bytie pre nás, 
je prejavom tohto neukončeného, odváž
neho a seriózneho záujmu Boha o člove
ka. A biblické vianočné žičenie nebies: 
„pokoj ľudom Božej priazne", je toho tiež 
dôkazom. Je totiž výstižnejším prekladom 
gréckeho novozákonného textu, ktorý do
pĺňa a prekračuje to klasické prianie: „po
koj ľudom dobrej vôle". Boh ráta totiž so 
všetkými, nie iba s tými z tábora dobrej vô
le. „Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých 
i dobrých a posiela dážď na spravodlivých 
i nespravodlivých" (Matúš 6,45). Boží záu
jem o človeka takto dáva nádej aj nám, 
čo stojíme na prahu tretieho tisícročia. Po 
20. storočí, ktoré bolo najviac pokropené 
ľudskou krvou, aj dnes často zabúdame, 
odkiaľ sme vyšli a kam smerujme. Ľudstvo 
dnešných čias sa podobá, podľa Kierke-
gaarda, lodi plaviacej sa oceánom, kde 
osádka celej lode namiesto kapitánových 
denných správ o s íaľe  a kurze plavby po
čúva s velkým nadšením iba oznamy lod
ného kuchára o pripravovanom menu na 
celý deň. Nevedia kam idú a vôbec ich to 
nezaujíma. No za plavbou života každého 
človeka stojí Boh, či to chceme alebo nie, 
od neho totiž vychádzame a k nemu sme
rujeme. Priaznivo a mlčky pôsobí v našom 
každodennom živote. Môžeme spolu s ním 
určovať smer našej plavby. Je aj na nás, či 
nájdeme Boha v každodenných veciach 
života, alebo vôbec nie. Vianoce sú vyni
kajúcou príležitostbu k tomuto hľadaniu ces
ty k nemu, k nám a k iným. Boh sa v Ježi
šovi priblížil k človeku v snahe dať sa mu 
poznať, v snahe oslobodiť ho pre život bez 
konca, dopriať mu pokoja. Prežime toho
ročné Vianoce a vstup do nového tisícro
čia tak, aby sme mali čas a možnosť objavit 
toto tajomstvo života a naše miesto v ňom, 
veď je o nádeji pre všetkých. Uc.S.S. Ing. Jo zet Jančovič 
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Panelová diskusia britskej vládnej delegácie 
na pôde UK 

Cyklus konferencií o rozmanitosti Európy 
pokračuje 

Na jednodňovú návštevu Slovenskej republiky priletela dňa 
28. novembra 2000 britská vládna delegácia, ktorej členmi 
boli Keith Vaz, štátny tajomník Ministerstva zahraničných 
vecí VB, Brian Wilson, štátny tajomník Ministerstva pre 
záležitosti Škótska, Joyce Quin, štátna podtajomníčka Mi
nisterstva poľnohospodárstva, rybolovu a potravinárstva VB 
a Rober Liddle, poradca T. Blaira pre otázku Európy a obra
ny. Prvá cesta z letiska viedla na Univerzitu Komenského, kde 
členov britskej delegácie v zastúpení rektora UK privítal prorektor 
UK prof. MUDr. P. Mráz, DrSc. Po krátkom stretnutí v miestnosti 
Vedeckej rady UK sa v Auditórium Maximum PRAF UK uskutoč
nila panelová diskusia s odborníkmi na EÚ, predstaviteľmi 
mimovládneho a vládneho sektoru, novinármi a študentmi. De
legáciu sprevádzal Ján Fígeľ, štátny tajomník MZV SR a hlavný 
vyjednávač SR pre vstup d o  EÚ. Počas hodinovej panelovej dis
kusie, kde často iskril britský zmysel pre humor, hostia poctivo 
odpovedali na všetky otázky z pléna. Študentov zaujímala sku
točne široká paleta tém - napríklad vízová politika Veľkej Británie, 
budúcnosť Európskej únie a šance vstupu Slovenska, alebo ako 
hodnotí E Ú  naše poľnohospodárstvo i choroba šialených kráv. 
Po skončení diskusie sa ešte členovia delegácie stretli na pôde 
právnickej fakulty s novinármi a s takmer hodinovým meškaním 

oproti plánovanému programu opustili Univerzitu. 

• • • 

Cyklus konferecií "1001 Európa", ktorý už druh rok pripravuje 
Goetheho inštitút, Delegácia Európskej komisie, Rakúske kultúr
ne centrum a Francúzsky inštitút v spolupráci s Univerzitou 
Komenského, pokračoval dňa 6.novembra 2000 v Auditórium 
Maximum PRAF UK prednáškou a diskusným stretnutím na 
tému Európa a stereotypy (a ako rozpoznať tie, ktoré sami 
šírime). Prednášateľom bol Egon Matzner, odborník na socio-
ekonómiu, ktorý je autorom mnohých odborných publikácií 
a v súčasnosti riadi výskumné projekty na Erfurtskej univerzite. 

Nosnou témou jeho vystúpenia bola tvorba najmä zjednodu 
šených negatívnych stereotypov v našom vedomí, napríklad xe
nofóbia či predsudky voči celým národom, a cesta, ako ich na
hradiť realistickejším obrazom, ak chceme naplniť víziu budúcej 
spoločnej Európy. 

Slávnostné promócie 

V Aule UK sa na slávnostnom verejnom zasadnutí Vedeckej 
rady UK dňa 10. novembra 2000 konali slávnostne promócie 
doktorov vied, docentov a absolventov doktorandského štú
dia. Z rúk rektora UK prof F Devínskeho prevzali diplomy dvaja 
noví doktori vied a 86 absolventov doktorandského štúdia Na 
základe úspešného habilitačného konania menoval rektor UK 
13 nových docentov a odovzdal im dekréty oprávňujúce ich 
používať túto vedeckopedagogickú hodnosť 

Z rokovania Kolegia rektora UK 

Zasadnutie Kolégia rektora UK, ktoré sa konalo dňa 13. no
vembra 2000 v Bratislave, viedol rektor UK prof. F. Devínsky. 
V úvode rokovania oboznámil členov kolégia s aktuálnymi 
informáciami a uviedol hlavnú tému zasadnutia, ktorou bol Návrh 
kritérií delenia rozpočtových prostriedkov UK pre rok 2001 
Návrh kritérií prezentovala kvestorka UK Ing. Z. Dobríková a po 
diskusii ho členovia kolégia schválili bez pripomienok. Zároveň 
odporučili návrh kritérií predložiť na najbližšie zasadnutie A S  UK. 

Prajeme 
šťastné a spokojné 

prežitie Vianoc 
a PF2001 

redakciu 

Poľské skúsenosti 

V poradí jedenásty seminár cyklu Skúsenosti s poľskou sys
témovou transformáciou sa konal dňa 29. novembra 2000 
v miestnosti Vedeckej rady UK. Na tému Vyrovnanie sa s mi
nulosťou prednášal prof. Leon Kieres, prezident Inštitútu ná
rodnej Pamäti Poľskej republiky. 

Seminár pripravilo Veľvyslanectvo Poľskej republiky v SR, Poľ
ský inštitút v Bratislave a Univerzita Komenského. 

Študentská rada vysokých škôl SR pripravila pri príležitosti 
výročia 17. novembra  diskusiu o participácii študentov na 
financovaní svojho štúdia pod názvom Platiť či neplatiť. 
Protagonistami diskusie boli podredseda vlády SR Ivan 
Mikloš a minister školstva S R  Milan Ftáčnik. Diskusia sa 
konala dňa 14. novembra 2000 v Aule UK za  veľkého záujmu 
tak študentov UK ako aj iných bratislavských vysokých škôl. 
Prierez diskusiu prinesieme v budúcom čísle nášho spravodaja. 
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Politolog svetového mena Dr. Zbigniew Brzezinski 
sa stal čestným doktorom Univerzity Komenského 

V krátkom čase po návšteve Jeho Svátosti XIV. dalajlámu, ktorému udelila naša Alma mater čestný doktorát, mali sme príležitosť stretnúť sa na pôde 
Univerzity s ďalšou osobnosťou svetového významu - americkým politilógom Dr. Zbigniewom Brzezinským, poradcom Centra pre strategické 
a medzinárodné štúdie a profesorom na Fakulte vyšších medzinárodných štúdií Univerzity Johnsa Hopkinsa vo Washingtone. Po roku príprav 
tejto vzácnej návštevy vstúpil Dr. Z. Brzezinský dňa 2. novembra 2000 do Auly UK, aby tu na slávnostnom zasadnutí vedeckých rád prevzal 
čestný titul doctor honoris causa. Na slávnostnom zhromaždení akademickej obce Univerzity boli prítomní tiež podpredseda vlády P. Hamžík, 
minister školstva M. Ftáčnik, členovia diplomatického zboru a ďalšie osobnosti spoločenského a politického života. 

ŽIVOT A DIELO DR. Z. BRZEZINSKÉHO 

Prof. Dr. Zbigniew Brzezinski je poradcom v Cen
tre pre strategické a medzinárodné štúdie vo Wa
shingtone a súčasne profesorom americkej zahra
ničnej politiky na Fakulte medzinárodných Štúdii 
Paula Nitzeho na Univerzite Johnsa Hopkinsa vo 
Washingtone, D.C. 

Narodil sa 28. marca 1928 vo Varšave v rodine 
diplomata Detstvo prežil vo Francúzsku a Nemec
ku. V roku 1938 sa jeho rodina presťahovala do 
Kanady. Tam neskôr vyštudoval politológiu na 
McGillovej univerzite v Montreale a získal najprv v r. 
1949 titul B A. a o rok neskôr aj M A. Ďalšie trojročné 
štúdium absolvoval na Harvardskej univerzite, ktoré 
ukončil vr. 1953 získaním titulu PhD. Tam pôsobil 
do r. 1960, kedy sa stal mimoriadnym profesorom 
verejného práva a správy štátu na Columbia Uni
versity v New Yorku, kde pôsobil do r. 1989 V roku 
1969 bol zvolený za člena Americkej akadémie vied 
a umem'. 

Pracoval ako poradca pre východnú politiku u ne
skoršieho prezidenta J. F Kennedyho a ako porad
ca pre zahraničné záležitosti u senátorov resp vi
ceprezidentov Edwarda Kennedyho, Henryho Jac
ks ona, Waltera Mondalea a Huberta Humphreyho 
Pre širokú verejnosť sa stal najznámejší' v období 
rokov 1977-1981, keď bol poradcom prezidenta J 
C art era pre otázky národnej bezpečnost 

Dr Brzezinski pôsoW v rozličných funkciách vo 
viacerých vládnych orgánoch, ako boh Výbor pre 
plánovanie politiky Ministerstva zahraničia Komisia 
prezidenta pre chemické zbrane, Komisia pre 
integrovanú dlhodobú stratégiu Ministerstva obrany 
a Rada prezidenta pre kontrolu zahraničnej tajnej 
služby. Rozsiahla bola aj jeho verejná apolitická 
činnosť: bol riaditeľom Tnlaterálnej komisie, členom 
rady riaditeľov Amnesty International, Výboru pre 
zahraničné vzťahy, Atlantického výboru, Národnej 
nadácie pre demokraciu a iných. 

V súčasnosti je čestným predsedom súkromnej 
filantropickej organizácie pre humanitárnu pomoc 
AmeriCares Foundation, členom správnej rady ne
ziskovej inštitúcie podporujúcej slobodu Freedom 
House, členom správnej rady Trilaterálnej komisie, 
čo je fórum pre spoluprácu Ameriky s Japonskom, 
členom rady riaditeľov Poľsko-amerického podnika
teľského fondu, predsedom Americko-ukrajinského 
poradného výboru a iných. 

V súkromnom sektore je medzinárodným porad
com niekolkých amerických a celosvetových korpo
rácií a finančných inštitúcií. Často prednáša na ve
rejných zhromaždeniach a je komentátorom v do
mácej i zahraničnej televízii, novinách a časopisoch. 

Bohatá je jeho odborná a vedecká publikačná 
činnosť, pričom sa mnohé jeho práce stali best
sellermi. Z ostatného obdobia hodno spomenúť je
ho diela Velký neúspech: Zrodenie a smrť komuniz
mu v 20. storočí. Vymknutie sa spod kontroly glo
bálny zmätok na prahu 21. storočia Hrací plán: ako 
viesť americko-sovietsky zápas, Krehký kvet: kríza 
a zmena v Japonsku, Medzi dvoma vekmi: úloha 
Ameriky v technoelektronickej ére, Sovietsky blok 
jednota a konflikt. Jeho najnovším dielom je Velká 
šachovnica: Americká prevaha a jej geostrategické 
imperatívy. K jeho knižným publikáciám treba pfi-
rátať aj mnohé články v domácich aj zahraničných 
akademických časopisoch. 

Rozsiahla činnosť Dr. Brzezinského bola ocenená 
mnohými vysokými vyznamenaniami v USA i v iných 
krajinách. K tomu treba pripomenúť čestné dokto
ráty Georgetownskej Univerzity, Williamsovej Colle
ge, Fordhamovej Univerzity. College of Holly Cross. 
Alliance College. Katolíckej univerzity v Lubline. Var
šavskej univerzity a Vilniuskej univerzity 

Už niekolko rokov spolupracuje s velVyslanec-
tvom Slovenskej republiky vo Washingtone a pomá
ha presadzovať záujmy našej krajiny na americkej 
politickej scéne. 

Slávnostný prejav rektora UK prof. Ing. Fer
dinanda Devínskeho, DrSc.: 

Honorabilis pán profesor Zbigniew Brzezinski, 
cives academici, ctené dámy, vážení páni, 

iba pred niekolkými dňami sme mali príležitosť 
privítať na akademickej pôde našej Alma mater 
svetovú charizmatickú osobnosť, nositeľa Nobe
lovej ceny za mier - Jeho Svätosť XIV. tibetského 
dalajlámu Tenzina Gyatso. Medzinárodne uzná
vanú morálnu autoritu, ktorá je symbolom ne
násilného odporu, symbolom ľudskosti, lásky, 
súcitu a pokory. 

Tí, ktorí ste boli prítomní sa možno pamätáte, 
že som pri tejto príležitosti povedal aj to, že k to
mu, aby sme žili v lepšom svete nestačí len 
pokora. Zdôraznil som, že rovnako, ak nie viac je 
nevyhnutná aj odvaha. Odvaha, ktorá pramení 
z nášho vnútorného presvedčenia, že správne 
a spravodlivé veci nemožno zamlčať ani potláčať 
a že ak sa deje nespravodlivosť kdekoŕvek a voči 
komukolVek, nemožno ju prejsť mlčaním. Ba prá
ve naopak treba urobiť všetko preto, aby sa 
nespravodlivosť odstránila. 

A dokonca aj dalajláma vo svojej prednáške vo 
Viedni v r 1993 o ľudských právach a univerzál
nej zodpovednosti povedal, že autoritáme a tota
litné režimy musia byť pnnútené rešpektovať 
a prispôsobiť sa univerzálnym princípom slobody 
a demokracie v dlhodobom záujme ich vlastného 
ľudu. 

Zámerne hovorím o nedávnej návšteve Jeho 
Svätosti, pretože dnes máme česť stretnúť sa s 
významnou autoritou v oblasti medzinárodnej 
politiky, ktorá celým svojím životom a dielom vý
razne prispieva k tomu, aby sa myšlienky pravdy, 
spravodlivosti a demokracie materializovali všade 
tam, kde to je potrebné, aby táto planéta skutoč
ne dospela a dozrela pre mierové riešenie kon

fliktov na všetkých kontinentoch a mier a sloboda 
sa skutočne stali prirodzeným právom a stabil
nou súčasťou nášho života. A keď vidíme výsled
ky jeho práce a vidíme tiež entuziazmus nových 
oslobodených, to len potvrdzuje, že sloboda je 
prirodzeným stavom človeka. 

Je tiež symbolické, že jeden z hlavných archi
tektov americkej zahraničnej politiky v predchá
dzajúcich desaťročiach, ktorej dôsledky sa pre
javili napríklad aj v našich zmenách v roku 1989, 
prichádza po viac ako roku príprav navštíviť Uni
verzitu práve v predvečer výroäa týchto novem
brových zmien. 

Máme česť stretnúť sa s osobnosťou, ktorá -
keď mala tú možnosť ovplyvniť chod dejín, keď 
mala tú možnosť od strán rf alebo aspoň pokús/ť 
sa odstrániť nespravodlivosť a zlobu - okrem rečí 
aj niečo konkrétneho pre tento oeľ spravila A tak 
oblúk, ktorý spája filozofiu dalajlámu a filozofiu 
prof. Brzezinského vedie možno rozl»čnými ces
tami ale k spoločnému cieľu oslobodiť svet od 
nespravodlivosti, diktátorstva a totality. 

Vŕtam medzi nami významnú osobnosť medzi
národnej politiky a svetovej vedy. univerzitného 
profesora Zb»gn»ewa Brzezjnského. človeka kto
rý pnkladá významnú rolu ideám, ideám, ktoré 
mobilizujú politické kroky a tým formujú podobu 
sveta. Ako sám hovorí: "Môžu to byť »dey jedno
duché i zložité, dobré i zlé, rozumom ľahko po
chopiteľné alebo len inštinktívne pociťované. Nie
kedy ich deklarujú charizmatické osobnosti, ino
kedy sú jednoducho prítomné vo všetkom okolo 
nás. Naša doba je dobou globálneho politického 
prebudenia a politické idey sa preto ľahšie do
stávajú do centra diania buď ako prameň ideovej 
súdržnosti či zmätkov, alebo politického konsen
zu či konfliktu.* A j  nedávne dejiny v strednej Eu
rópe potvrdili tieto myšlienky pána profesora a je 
šťastím pre túto časť sveta, že idey, ktoré moti
vovali politické zmeny v roku 1989, neboli m o-
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censké ambície, ale myšlienky slobody, demokra
cie a humanizmu. 

Nemôže nás preto prekvapiť, že profesor Brze-
zinski nebol zaskočený politickým vývojom v kra
jinách strednej Európy v 80. rokoch, a že predpo
vedal do konca 20. storoäa pád komunizmu 
a politické prebudenie ľudstva v globálnom me
radle. To svedc . • o jeho vedeckej erudovanosti 
a perfektnej zr v <sti našich pomerov. Po roku 
1990 viackrát navštívil Slovensko a cennými ra
dami prispel k formovaniu jeho politickej scény. 

Svoje strategické úvahy opiera o analýzu poli
tickej reality, vízie americkej zahraničnej politiky 
ukotvuje v morálke, spočívajúcej na univerzál
nych zásadách - na demokracii a ľudských prá
vach. I keď, ako sám priznáva, je niekedy íažko 
určiť čiaru medzi morálkou a politikou, kedy má 
morálka zasahovať do politiky a kedy už nie, cen
trálnou líniou jeho postojov je presvedčenie, že 
demokratický systém bez morálky nemôže exis
tovať. Skutočne, niekedy vzniká otázka, ako je 
možné a či je vôbec možné prispôsobiť humanis
tické hodnoty nášmu veku efektívnosti. 

Celým svojím dielom usiluje o to, aby sa koneč
ná podoba americkej politiky približovala k ideálnej 
predstave spočívajúcej vo vytvorení svetového 
spoločenstva na základe konkrétnej spolupráce 
a v súlade s dlhodobým vývojom a základnými 
záujmami ľudstva ako celku. 

V ostatných rokoch sa zaoberá úvahami, k čo
mu Ameriku zaväzuje jej globálna prevaha, ktoré 
vyústili do titulu jeho ostatnej knihy Velká šachov
nica. Že ju venoval svojim študentom - ako po
moc k vytvoreniu zajtrajšieho sveta, svedčí o jeho 
postoji a vzťahu k mladej inteligencii a dodávam, 
že nielen americkej. 

Ja osobne si mimoriadne cením profesorovu 
vlastnosť pomenúvať veci priamo a pravým me
nom, pretože nám celkom iste, ak si ich chceme 
vypočuť, môžu pomôcť pochopiť niektoré súvis
losti a vrátiť sa zo vzletných ružových konštrukcií 
do reality sveta. Pri našich integračných snahách 
a pozitívnych výsledkoch dosiahnutých v ostat
nom období celkom iste treba veľmi pozorne na
čúvať aj hlasom, ktoré nevidia proces rozširova
nia Európskej únie ani NATO tak priamočiaro, 
ako by sme si to všetci želali. A treba načúvať aj 
argumentom, ktoré stoja za týmito postojmi. Tre
ba sa zamyslieť aj nad slovami profesora, prečo 
skutočná európska "Európa" ako taká, neexistuje. 
Prečo je to zatiaľ len vízia, projekt či cieľ, ale roz
hodne nie realita. Prečo Západná Európa síce 
existuje ako spoločný trh, ale k jednotnej poli
tickej entite má ešte daleko. Prečo musí Európa 
ako jednotný politický útvar ešte len vzniknúť. 
A prečo je krutou pravdou, že Západná Európa 
a čím dalej, tým viac aj Európa stredná, zostávajú 
prevažne americkým protektorátom. Že sa nám 
síce americká hegemónia nepáči, ale zasa sme si 

zvykli na prijemný pocit bezpečia, ktorý nám 
poskytuje. A to nie je dobré ani pre Spojené štá
ty, ale ani pre európske národy. 

Nepochybne dostaneme na tieto otázky fundo
vané odpovede od samotného ich autora Ne
možno si však zakrývať oči pred skutočnosťou, 
že súčasný svetový politický systém je charak
terizovaný výnimočným postavením Spojených 
štátov, že štvrtinu hrubého domáceho produktu 
sveta tvoria práve Spojené štáty, že všetko, čo sa 
udeje v hospodárstve Štátov má okamžitý odraz 
na globálnych zmenách vo svete, že Spojené 
štáty sú na čele vývoja informačných technológii, 
že disponujú najvyššou kvalitou vedy a výskumu 
a tiež vysokého školstva A že podľa slov vice
prezidenta Federal Reserve Bank Petra Baktan-
ského z júna tohoto roku začína dokonca bla
hobyt spôsobovať Štátom problémy a je potreb
né postupne spomaľovať tempo hospodárskeho 
rastu, čo sa nepochybne odrazí aj v ostatnom 
globálnom svete. 

Napriek tomu nemôžeme zabúdať na to, že 
dnes je osud Európy viac ako inokedy v jej vlast
ných rukách, viac, ako kedykolVek predtým sme 
svedkami toho, ako Amerika mení svoj prístup od 
politiky: čo môžu Spojené štáty urobiť pre Euró
pu, k politike: čo môžu Spojené štáty urobiť spolu 
s Európou ako partnerom. Čo môžeme urobiť 
preto, aby nedochádzalo k trivializácii demokra
tického procesu. Čo môžeme urobiť preto, aby 
sme stále mali na zreteli, že pre demokraciu je 
pravda nevyhnutná. Že bez pravdy nie je rozdiel 
medzi ideami a ideológiou. 

Pretože ak sa pravda stratí, potom rozhodu
júcou a jedinou otázkou je: kto má moc. Bez 
pravdy je intelektuálna a imaginatívna sloboda 
ilúziou, idey sú sami o sebe bezmocné a výzvy 
k excelentnosti sú len nechutným vyjadrením po
litických preferencií alebo moci. Nekontrolovaná 
či málo kontrolovaná moc vytvára aj nerovnaký 
prístup k informáciám, ponímaným vtom najšir
šom slova zmysle. Je nemožné zúčastniť sa se
rióznej a rovnocennej diskusie ak nemáme rov
naký prístup k zdrojom, ktoré sú nevyhnutné pre 
dôkaz pravdivosti tvrdení. Pretože ak nemáme 
rovnaký prístup, potom mnohí preberajú to, čo im 
niekto nahovára. Existujú takí, ktorí veria, že dnes 
je situácia taká, že všetko sa nakoniec redukuje 
na moc. Nemusíme s nimi súhlasiť. Asi však 
budeme súhlasiť s tým, že demokracia nemôže 
prežiť, ak opustí pravdu ako hodnotu. 

Slovensko, spolu s krajinami strednej Európy 
prežilo za vyše desať rokov také prenikavé po
litické, ekonomické a sociálne zmeny, že už dnes 
je zrejmé, že ich pochopenie, absorbovanie a vy
ladenie je vecou viac ako jednej generácie. 

Situáciu nám, občanom týchto krajín neuľah
čuje ani skutočnosť, že zároveň hľadíme v ústrety 
zvláštnemu svetu, v ktorom začínajú prebiehať 

úplne nové procesy, procesy globalizácie. Proce
sy reálne a nezvratné, procesy, ktoré prebiehajú 
či sa nám to páči alebo nie. ktoré vyžadujú úplne 
nový spôsob spoločenskovedného a politického 
myslenia, a ktoré vstupujú do všetkých sfér lúd-
skej činnosti i osobnej identity človeka. V rámci 
medzinárodných kontaktov vznikajú ílobálne sie
te, ktorých moc a dosah výrazn. presahuje 
význam akýchkolVek politických pohybov v histó
rii. V dôsledku technických vymožeností, ktoré 
sme si prednedávnom ešte nevedeli ani len pred
staviť, sa mení naša hierarchia hodnôt a v rámci 
nej aj kritérium životných priorít Svet sa podľa 
môjho názoru nemení na globálnu dedinu ale na 
globálne mravenisko. 

ÚčastniVmi týchto procesov sme všetci, bud 
v úlohe iniciátorov alebo konzumentov. Chápeme, 
že na jednej strane objektívne modelujú vízie sve
tovej prosperity, na strane druhej, najmá v našom 
geografickom prostredí, zvyšujú pocit neistoty a 
zužujú chápanie budúcnosti I z toho aspektu 
možno vnímať snahy našich krajín integrovať sa 
do zjednotenej Európy, našu túžbu mať vedľa se
ba silných partnerov, ktorí pomôžu rýchlej adap
tácii našich spoločností na nové podmienky 

Obdobie globalizácie prinieslo so sebou nielen 
trhovú ekonomiku a informačné technológie roz
šírené na celý svet. ale aj silné lokálne a nacio
nálne reaktívne sily. Kým celkový efekt globalizá
cie je aj demokratizácia súčasne vytvára stále 
väčšiu priepasť medzi bohatými a chudobnými, 
dokonca aj vtedy ak všetci (v tom lepšom prípa
de) zbohatnú Toto pnnesie nové pnuta v de
mokraciách a volá po nových druhoch poznania, 
aby sme boli schopní vyrovnať sa s problémami 
posunu hraníc medzi lokálnym a univerzálnym 

Účinným nástrojom neíenia týchto problémov 
je vzdelanie Pre vysoké školstvo Slovenska, ako 
aj dalších transformujúcich sa krajín, je osotxtne 
významný a závazný súčasný vývojový trend 
globálneho zvyšovania vzdelanosti Neobyčajne 
vzrastá hodnota schopnost jednotlivcov a spo 
ločnosti uóť sa Podľa prognostík ov u v nafiki 
šich 20 - 30 rokoch očakáva najostrejší я Л и  
práve v oblasti vzdelávania. Od toho, akými roz
mermi vzdelania vybavia jednotlivé krajiny, jed
notlivé národy svojich príslušníkov, resp. v akej 
miere bude daná kultúra schopná prijímať no
voty, akceptovať nové civilizačné výzvy a odpo
vede na ne začleniť do vlastnej tradície, od toho 
bude závisieť budúcnosť a osud krajín a národov. 
Ak existuje najzávažnejšia úloha pre štát, potom 
je to demokratizácia vzdelávacieho systému. 

Pretože len vzdelanie v demokratických inštitú
ciách a v demokratickom prostredí nám môže 
pomôcť pochopiť aj to, že prístup do Európskej 
únie, členstvo v NATO, americká hegemónia či 
vplyv bruselskej byrokracie alebo ázijské vplyvy, 
či množstvo iných externých vplyvov neohrozujú 
našu národnú identitu. Ako to povedal prezident 
Havel dňa 28. októbra pri pnležitosť štátneho sviat
ku Českej republiky: je všeobecne pretrvávajúcim 
bludom, že naša identita nie je v našich rukách 
ale v rukách cudzích, ktorí sa nám ju snažia zo
brať alebo zmeniť. Svet sa nezaoberá tým, ako 
ohroziť našu identitu. O nej rozhodujeme len my 
sami A rozhodujeme o nej aj tým, či sa uzavrie
me do svojej kotliny a budeme sa zhrbení a izo
lovaní zaoberať samými sebou alebo budeme 
spoločne pôsobiť pri tvorbe nového sveta. A zá
leží' len na nás, či sa nám to podarí alebo nie. 

Na Slovensku máme už jedenásť rokov túto 
šancu. Máme ju vďaka aj nášmu dnešnému hos
ťovi a jeho krajine. Máme ju vďaka aj našim pria
teľom z demokratického sveta Sme všetci pre
svedčení o tom, že sme túto vynikajúcu šancu 
dostatočne využili? 

Slávnostný prejav Or. Zblgnlewa Brzezln-
ského po udelení čestného doktorátu Uni
verzity Komenského: 

Pán rektor, alebo, ako sa to vravľ v tejto časti 
sveta, a znie to veľmi velkolepo, Vaša Magnifi-
cencia, vážení členovia Univerzity, vážení hostia, 
dámy a páni. 
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Cŕtil som sa veľmi pokorne, keď povedala Jeho 
Magníficencia, že som kráčal k tomuto pódiu 
v stopách dalajlámu, aby som tu prijal toto veľmi 
mimoriadne ocenenie. Napokon, on je velkou 
duchovnou osobnosťou, vodcom celosvetového 
významu, človekom, ktorý predstavuje to, s čím 
sa spája naše svedomie a naša sebadefinícia. Je 
zbytočné o tom hovoriť, ale cítil som sa veľmi po
korne, keď mi povedali, že kráčam v jeho šľapa
jach. Potom som si však spomenul, že asi pred 
rokom tu bola vyznamenaná aj moja študentka. 
To zmenšilo môj pocit pokory, hoci moju bývalú 
študentku veľmi obdivujem a považujem ju za 
osobnú priatelku. 

Dovolte mi povedať, tiež v takomto dôvernom 
duchu, že dostať čestný doktorát od univerzity 
v tejto časti sveta, má veľmi zvláštny význam. 
Dostal som čestné tituly od vysokých škôl aj 
v iných častiach sveta. Ale dostať čestný doktorát 
od univerzity v krajine, ktorú som nesmel navštíviť 
tridsať rokov po mojej poslednej návšteve v júli 
1968 - len jeden mesiac pred mnohými pamät
nými udalosťami - má mimoriadny význam. Pod
čiarkuje to, aký významný bol boj v priebehu nie-
kolkých posledných desaťročí, a akým obrovským 
úspechom je výsledok tohoto zápasu. Pnrodzene, 
že najcharakteristickejšími znakmi je sloboda mys
lenia a sloboda učenia sa, ktoré sa zásadne spá
jajú so základnými princípmi demokracie. 

To, že dostávam od vás čestný titul, a že sa 
zúčastňujem na tejto udalosti spolu s vami, to je 
viac ako len akademická česť. Je to o niečo viac, 
je to niečo takmer historické a niečo, čo má zá
sadný význam pre človeka, ktorý zanietene veril, 
že nesmieme dovoliť, aby ktorýkolVek z dvoch 
základných prejavov totalitného režimu - komuniz
mus a nacizmus - prevládol. V konečnom dôsled
ku to bol oprávnený konflikt, konfrontácia dvoch 
základných princípov - dobra a zla. Pre mňa, 
vzhľadom na moje vlastné korene, má pojem 
slobodné Slovensko mimoriadny význam, pretože 
viem, že vaša túžba po politickej sebadefinícii bo
la hlboko zakorenená vo vašej vlastnej identite 
Cesta ku slobode bola dlhá, slobodu ste dosiahli 
pokojnou a veľmi civilizovanou cestou, ale každo
pádne to bola dlhá a ťažká cesta. Chápem vaše 
pocity zadosťučinenia. 

Práve tak ma veľmi teší, že sa toto ocenenie 
spája s menom Jána Amosa Komenského. Ak by 
som ho mal dnes zaradiť do lexikóna súčasných 
mysliteľov a vizionárov, opovážil by som sa ho 
charakterizovať ako globalistu. Bol raným globa-
listom - i keď celkom určite sa v jeho časoch 
tento výraz nepoužíval - pretože videl ďaleko za 
svoje bezprostredné okolie. Veril v nadradenosť 
vzdelania, hlboko bol zakorenený v helénsko-
kresťanskej tradícii, čo mu poskytovalo celosve
tovú perspektívu. Veril, že vzdelanie je kľúčom 
k dobrému a plnohodnotnému životu, a že sku
točné vzdelanie musí v sebe kombinovať princí
py národného a celosvetového. 

Keď som o ňom čítal, tak ma napríklad veľmi 
zaujalo, ako pri vzdelávaní zdôrazňoval význam 
národného jazyka. Používanie národného jazyka 
spája jednotlivca stým základným a záhadným 
pôvodom jeho vlastného bytia. Je to kód, ktorý 
ľudská bytosť používa, keď po prvý raz komuni
kuje so svojím otcom alebo svojou matkou. Rod
ný jazyk je integrálnou súčasťou vlastnej identity 
človeka. Zároveň Komenský veril, že človek by 
mal kráčať ďalej, za obzor národného, pričom 
práve to národné by mal rešpektovať ako posvät
né. Napríklad v neskorších etapách vzdelávania 
zdôrazňoval dôležitosť učiť sa po latinsky, učiť sa 
jazyk, ktorý je kľúčom alebo kódom k širšej pred
stave o realite, ktorú predstavuje vlastná osobná 
alebo národná identita človeka. Bol osobnosťou, 
ktorá rešpektovala špecifickosť bytia človeka 
v rámci univerzálnosti jeho existencie. 

Keď som uvažoval o tomto doktoráte, pýtal 
som sa sám seba: "Aké učebné osnovy by dnes 
Komenský presadzoval?"- ak by sedel vo Vašom 
kresle, Vaša Magnificencia, ak by zodpovedal za 
túto vysokú školu. Domnievam sa, že by prav
depodobne zdôrazňoval vzťah medzi tým osobit
ným a univerzálnym, a teda v prvom rade by 
zdôrazňoval dôležitosť národnej identity. Ale sú

časne by ju spájal s ďaleko širším kontextom. Cel
kom určite by zdôrazňoval - ako to symbolizoval 
jeho vlastný život - dôležitosť byť dobrým Euró
panom, a tým vlastne byť univerzálnějším člove
kom. Pravdepodobne by práve tak vyzdvihoval 
dôležitosť globalizácie pre našu dobu. Konkrétne 
to, že sme súčasťou niečoho veľmi velkého, veľmi 
rozmanitého, a predsa len vzájomne veľmi závislé
ho: začiatkov celosvetového spoločenstva A pred
pokladám, že ak by Komenský žil dnes, často by 
konzultoval Internet a bol by v kontakte so sve
tom. Práve tak by zdôrazňoval potrebu, ak mô
žem vysloviť trochu provinčne, nie učiť sa po latin
sky, ale učiť sa po anglicky - i keď existujú jedna ä 
dve krajiny na svete, ktoré sa cítia urazené predsta
vou, že angličtina je celosvetovým jazykom. Cel
kom určite by nemal námietky voči tomu, aby 
niekto študoval ako tretí jazyk francúzštinu. Odha
dujem, že asi také by boli jeho osnovy. 

Nebudem sa snažiť prezentovať ďalšie pred
stavy o tom, čo by mohol kázať alebo učiť, chcel 
by som len povedať, že Komenský by istým spô
sobom reagoval na dve hlavné dilemy, s ktorými 
sme my všetci spoločne konfrontovaní. Po prvé -
aký je v našej dobe vzťah medzi politikou a kultú
rou a ako je možné tento vzťah pretlmočiť do zmys
luplného strategického rámca? A po druhé - aký je 
vzťah medzi vedou a etikou nielen v čase zrých
lenej histórie, ale aj v čase výbušného a dyna
mického rozvoja vedeckých schopností? Tá prvá 
dilema je strategická. Tá druhá je, v zásade, filo
zofická. 

Vzťah medzi kultúrou a politikou má v našej do
be veľa do činenia so vzťahom medzi Európou 
a Amerikou. Vyznávame tie isté hodnoty. V zásade 
veríme v tie isté veci. Máme tú istú základnú kon
cepciu humanity a správneho vzťahu medzi jednot
livcom a spoločnosťou a spoločnosťou a štátom 
To je veľmi dôležitý vzťah. Pretože donedávna 
sme žili vtákom storočí, v ktorom bolo poradie 
týchto vzťahov obrátené. Nebol to vzťah medzi 
jednotlivcom a spoločnosťou a spoločnosťou a štá
tom; bol to vzťah štátu k spoločnosti a spoločnosť 
k jednotlivcovi, pričom jedna úroveň bola podna-
dená tej druhej. Amerika a Európa vyznávajú tú istú 
koncepciu slobody. Amerika a Európa našej do
by vytvárajú spolu zónu mieru, prosperity a roz
voja. Práve preto je také dôležité, aby tento vzťah 
prosperoval, aby bol inštitucionalizovaný, a v ko
nečnom dôsledku aj rozširovaný. Pretože Euró
pa, to je ešte stále nedokončený kus práce. 

Západoeurópanía, ktorf ťažili celé roky z ame
rického bezpečnostného dáždnika, diskutujú o bu
dúcnosti Európy monopolistickým a exkluzívnym 
spôsobom, ako keby sa koncepcia Európy týkala 
len ich samotných. Nie je to tak. Je aj vaša Je aj 
naša. Vaša, pretože vy ste Európou a vždy ste 
boli súčasťou Európy, aj keď ste boli od nej 
politicky izolovaní. Budovanie Európy nemôže 
byť výlučným vlastníctvom tých, ktorf mali päťde
siat rokov možnosť ju budovať, a aj skutočne za
čali Európu budovať - pod americkou ochranou. 
Dnes majú všetci Európania právo na tomto 
procese participovať, pretože o podobe Európy 
sa dnes ešte len rozhoduje. 

Budovanie Európy je istým spôsobom podob
né budovaniu katedrály v časoch Komenského. 
Je to úloha pre celé generácie, úloha, ktorá trvá 
veľmi dlho. Je to úloha, ktorú nie je možné plne 
naprojektovať na samom začiatku, pretože každá 
následná generácia staviteľov jej dáva trochu 
odlišný tvar. Velké katedrály Európy neboli na
projektované architektmi, ktorí mali hotový pro
jekt už v prvý deň, výstavba bola ukončená až 
za päťdesiat rokov. Bola to stavba, na ktorej sa 
zúčastňovali mnohí architekti a vizionáři, pričom 
každá nasledujúca generácia k nej pnspela svo
jím podielom. Ale neboli to byrokrati. A tak úloha 
Európy vybudovať novú Európu je úlohou, na 
ktorej by sa mali podieľať všetci Európania V rámci 
nej musí byť vízia Európy živým procesom, ktorý 
sa z času na čas predefinuje tokom času Je 
preto dôležité, aby sa na ňom zúčastnili všetci 
Európania a keď príde čas, aby na inštitucio
nálnej úrovni zahŕňala Európska únia všetkých 
tých, ktorí sa vo všeobecnost považujú za Euró
panov. 

Tiež Američania majú právo parbapovaí na tom
to procese, pretože sme boli, sme a zostávame 
v Európe. Ani dnes, v ére relatívneho pokoja rue je 
irelevantné, že je v Európe umiestnených sto to-
síc amerických vojakov A nie je irelevantné polo
žiť otázku, čo by sa stalo, keby odišli, alebo keby 
tu neboli v niekolkých posledných rokoch Ame-
nčania si vyslúžili právo podieľať sa na tomto 
architektonickom úsilí. Najlepší spôsob, akým sa 
ho môžeme zúčastňovať, je prepojiť rozširova
nie sa Európskej únie. Toto Američania upred
nostňujú - a sú za pričlenenie ktorejkoN/ek eu
rópskej krajiny, ktorá sa na to kvalifikuje a praje 
si pristúpiť - spolu s rozširovaním NATO tak. aby 
podľa možnosti medzi týmito dvoma organizáaa-
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mi bolo čo možno najväčšie prekrytie. To vytvorí 
bezpečnejšiu Európu, takú, ktorá naveky zabez
pečí americko-európsku väzbu a v bezpečnosti 
inštitucionalizuje tie základné princípy, ktoré nás 
spájajú. 

Hlboko sa angažujem za proces rozširovania 
EÚ a NATO pre všetkých tých, čo si prajú byť ich 
súčasťou a ktorí sa kvalifikujú na to, aby sa mohli 
stať ich členmi. Ale nikoho by sme nemali pre
hovárať či snažiť sa ho získať za člena. Túžba 
pristúpiť musí vychádzať zo samotných budúcich 
účastníkov. To je dôležité hlavne pre Slovákov, 
ktorí by nemali zabúdať, že namiesto troch no
vých členov NATO mohli byť už štyria. Je to vaše 
rozhodnutie, či si prajete v budúcnosti participo
vať na tomto konkrétnom zámere, či chcete spojiť 
svoju bezpečnosť s našou. A prirodzene, bude to 
vaše rozhodnutie, či sa stanete súčasťou Európ
skej únie. Ak chcete, potom je dôležité pamätať aj 
na to, že tu existujú isté záväzky, ktoré musíte na 
seba dobrovoľne prevziať a zodpovedne ich plniť. 

Ako ďaleko by sa mohla rozširovať táto euro-
atlantická architektúra? Tú istú otázku by si prav
depodobne položil aj sám Komenský. Nepoznám 
na ňu odpoveď, ale chcem zdôrazniť nasledovné: 
Nemyslím si, že by sa mala odopierať komukoľ
vek, akejkolvek krajine, ktorá sa definuje a kva
lifikuje ako európska, a ktorá spĺňa normy, ktoré 
si Američania a Európania stanovili ako spoločné, 
účasť na tomto dlhodobom dobrodružstve. A to 
platí explicitne nielen pre Ukrajinu, ale v budúc
nosti aj pre Rusko - ak sa tak Rusko rozhodne, 
a ak sa Rusko takto bude kvalifikovať. 

So všetkou pravdepodobnosťou európske Rus
ko bude musieť byť po-putinovské Rusko, pre
tože Putin ešte stále predstavuje posledné po
zostatky sovietskej nostalgie za špeciálnym 
postavením, ktoré bolo tak grandiózne definova
né ako postavenie svetovej veľmoci, čo samo 
o sebe znamená, že Rusko by chcelo vstúpiť do 
Európy so svojím imperiálnym batohom. Nijaká 
krajina nemôže byť európska a byť súčasťou 
európskeho spoločenstva demokracií s imperiál
nym batohom. Práve z toho dôvodu je pre vy
hliadky Ruska v budúcnosti vojna v Čečensku 
taká škodlivá. Zvážte geopolitické postavenie 
Ruska: tristo miliónov moslimov smerom na juh, 
ktorých ruská politika v Čečensku sústavne anta-
gonizuje; 1,2 miliardy Číňanov smerom na vý
chod, s ekonomikou už pätkrát väčšou ako je 
ekonomika Ruska a ďaleko dynamickejšou. Člo
vek si musí položiť otázku, či fakticky nie je vo 
vlastnom záujme Ruska urýchliť proces, aby sa 
stali Európanmi, čo znamená stať sa postimpe-
riálnymi, demokratickými a rešpektujúcimi zá
kladné hodnoty, ktoré nás spájajú. Amerika a Eu
rópa sú zaangažované do velkého dobrodruž

stva, ktoré definuje centrálnu strategickú realitu 
našej doby. Ak dokážu Amerika a Európa úzko 
spolupracovať, ak sa budú, tak povediac, rozširo
vať spoločne, potom verím v to, že vyhliadky na 
medzinárodný mier sú sľubné a že sa takto pre
sadí ústredné postavenie kultúry založenej na spo
ločných hodnotách, ktorá maximalizuje indivi
duálnu dôstojnosť. 

Ešte stále existuje druhá dilema, ktorú by som 
chcel stručne spomenúť, a to je vzťah medzi ve
dou a etikou. Okrem ústredných politických vý
ziev našej doby stojí pred nami ešte hlbšia a výz
namnejšia základná výzva, ktorý sa nás natolko 
netýka ako politikov, ale ako ľudských bytostí. Tá
to výzva, ktorej čelí Európa a Amerika, je výzvou 
budúcich asi dvoch desaťročí. Budeme s ňou 
konfrontovaní, ako ľudské bytosti, v priebehu ma
ximálne ďalších päťdesiatich rokov. V tomto ob
dobí prejdeme z éry homo sapiens, v ktorej ľud
ská bytosť nepretržite maximalizovala svoju 
schopnosť kontrolovať vonkajšie prostredie, do 
éry, v ktorej získajú ľudské bytosti schopnosť 
kontrolovať seba samých - a ešte viac ako len to, 
zmeniť sa. Stojíme na samom kraji poľudskej eta
py histórie - ak myslíme ľudskou bytosťou člove
ka, ktorý predstavuje transcendentálnu záhadu 
s nadradenosťou duchovného rozmeru. Nie sme 
ďaleko od tej éry v živote človeka, dá sa povedať, 
že fakticky vstupujeme do éry v ľudskej históni, 
v ktorej stále zvyšujeme naše schopnosti meniť 
seba samých. Áno, zlepšovať naše zdravie, zlep

šovať náš vzhľad, predlžovať náš život a dokonca 
vytvárať život klonovaním a umelou inteligenciou. 
Čo je za hranicami tejto čiary, ktorú onedlho pre
kročíme, to celkom nevieme, ani tomu ešte cel
kom nerozumieme. Ale predsa len vieme, že sto
jíme na začiatku celkom nového veku, v ktorom 
ľudská bytosť vytvorí niečo, čo budí snáď, ľud
skou bytosťou. A predsa bude zásadne odlišná 
v svojom pôvode a vedomí od ľudskej bytosti, 
akú sme poznali, ale akú sme nikdy celkom ne
pochopili. Práve preto boli v našich životoch ná
boženstvo a filozofia také dôležité, pretože boli 
čiastočným klúčom k tejto záhade. 

Doba, do ktorej vstupujeme, je úplne nová. Ve
decká revolúcia nám dáva stále sa zvyšujúce 
neobmedzené schopnosti, pokiaľ ide o nás sa
motných. O to dôležitejšia je preto skutočnosť, že 
si musíme ustavične a stále viac uvedomovať 
etickú dimenziu, ktorou sa musia nadiť naše ve
decké rozhodnutia, A práve tu zohráva univerzita 
základnú úlohu. Týka sa zodpovednosti za to. že 
popri vedomí si primátu vedy v tomto novom ve
ku je potrebné si uvedomovať aj nutnosť spája
nia vedy s etickými rozhodnutiami. A pnjímat 
v konečnom dôsledku také rozhodnutia, ktoré 
budú využívať túto záhadnú silu vo vzťahu k mo
rálke, ku koncepcii dobrého a zlého, ktorá bola 
taká dôležitá pre politickú arénu našej doby 

S týmito myšlienkami pokorne pn)ímam čestný 
titul, ktorý ste mi ponúkli 

Ďakujem vám. 

Volby v Akademickom senáte UK 

V Auditórium Maximum PRAF UK zasadal dňa 15. novembra 2000 Akademický senát UK. 
Na programe boli volby predsedu, podpredsedov a členov Predsedníctva AS UK. 

Na funkciu predsedu AS UK boli navrhnutí dvaja kandidáti. Prof. Hanáček z LF UK navrhol za 
kandidáta PhDr. F. Gahéra, z FIF UK a doc. Gajdoš z PRIF UK navrhol prof. Lukáča z FMFI UK. Po 
prijatí kandidatúry sa obaja kandidáti predstavili v krátkych príhovoroch. V diskusii RNDr. Vantuch 
z PDF UK položil obom kandidátom otázku, či podporujú zachovanie právnej subjektivity fakúlt 
Na otázku obaja kandidáti odpovedali áno. 

V prvom kole volieb tajným hlasovaním zvolil senát Univerzity do funkcie predsedu AS UK 
PhDr. Františka Gahéra, CSc., z FIF UK. 

Na funkciu podpredsedov AS UK boli navrhnutí: doc. Mičieta z PRIF UK, prof. Lukáč z FMFI UK, 
doc. Dörr z PDF UK, doc. Líška z LF UK (neprijal kandidatúru), doc. Vantuch z PDF UK, študentka 
Čučková z PDF UK a študent Barta z FMFI UK 

V 1. a 2. kole tajného hlasovania boli za podpredsedov zvolení doc. RNDr. Karol Mičieta, 
CSc. z PRIF UK a prof. RNDr. Peter Lukáč, DrSc. z FMFI UK. Študentská časť AS UK zvolila 
za podpredsedu AS UK študenta J. Bartu z FMFI UK. 

Nový predseda AS UK PhDr. F. Gahér otvoril volby Predsedníctva AS UK Tajným hlasovaním 
boli za členov PAS UK zvolení: doc. MUDr. B. Líška, CSc., za LF UK, doc. RNDr. O. Grek-
sáková, CSc., za FAF UK, doc. PhDr. J. Koštial, CSc., za FTVŠ UK, PhDr. K. Cabanová za PDF 
UK, doc. Mgr.art. A. Predmerská za EBF UK, doc. ThDr. J. Krupa, PhD., za RKCMBF UK. 

(|h 
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Jubileum Prírodovedeckej fakulty UK 
O d  vzniku Prírodovedeckej fakulty UK uply

nulo 60 rokov. Toto významné výročie si 
dňa 7. novembra 2000 v Aule UK pripo
menula akademická obec Univerzity Ko
menského na slávnostnom zhromaždení 
z a  prítomnosti ministra školstva M. Ftáčnika, 
zástupcov slovenských i zahraničných part
nerských fakúlt a ďalších vzácnych hostí. 

Slávnostné prejavy predniesli doc. 
RNDr. V. Ferák, CSc., dekan PRIF UK 
a prof. Ing. F. Devínsky, DrSc., rektor UK 
Rektor UK v svojom vystúpení zhodnotil 
60-ročnú cestu fakulty a vyzdvihol jej súčas 

n é  kľúčové postavenie n a  pedagogickom aj 
vedeckom poli. Na znak úcty a uznania z a  
jej vynikajúce vedecké diela, ktorými pri
spela d o  slovenskej a svetovej klenotnice 
vedy, z a  jej  výborné pedagogické výsledky, 
z a  jej  skvelé výkony pri napĺňaní poslania 
Univerzity aj smerom k spoločnosti, z a  po
zitívny postoj k Univerzite, ktorý bol ohod
notený aj na medzinárodnej úrovni, z a  
šírenie dobrého m e n a  Univerzity a fakulty 
d o m a  i v zahraničí, ocenil rektor UK Prí
rodovedeckú fakultu UK Zlatou medailou 
Univerzity Komenského v Bratislave. 

Slávnostné stretnutie bolo tiež príleži
tosťou k tomu, aby dekan fakulty doc. V .  
Ferák ocenil udelením fakultných vyzname
naní  dielo jednotlivcov a inšitúcií v prospech 
fakulty. 

V popoludňajších hodinách pokračoval 
program osláv vedeckou konferenciou v pries
toroch pavilónov PRIF UK, na ktorej odzneli 
referáty hodnotiace históriu jednotlivých ved
ných odborov, ako aj odborné referáty 
pracovníkov fakulty, prezentujúce najdôleži
tejšie súčasné vedecké výsledky. (jh) 

Pri príležitosti 330. výročia úmrtia Jana Amo
sa Komenského sa v dňoch 13. až 14. novem
bra 2000 uskutočnila v Bratislave medzinárod
ná vedecká konferencia "De rerum humanarum 
emendatione consultatio catholica a odkaz J. 
A. Komenského pre tretie tisícročie." Konferen
ciu zorganizovala Univerzita Komenského v Brati
slave a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. 

Cieľom konferencie bolo analýzou Všeobecnej 
porady o náprave ľudských vecí prehĺbiť z pohľadu 
rozličných vedných disciplín poznanie kultúrneho 
prínosu tohoto diela, zamerať sa na významnú 
osobnosť 17. storočia akou J. A. Komenský ne
sporne bol a pokúsiť sa odpovedať na otázku, 
prečo je práca, ktorá vznikla pred storočiami, stále 
vyzývajúcou a inšpirujúcou pre súčasnú generá
ciu učiteľov, filozofov, teológov, politikov a všet
kých tých, ktorým záleží na záujmoch spoločnosti. 

Vrcholným filozoficko-pedagogickým a sociálne 
založeným projektom z diela J. A. Komenského je 
práve Všeobecná porada o náprave ľudských ve
ci. Významná česká komeniologická J. Popelová 
o koncepcii tohoto diela napísala: 'Máme pred 
sebou systém hodný storočia velkých systémov. 
V jeho tvorcovi možno vytušiť nielen mysliteľa, ale 

J. A.  Komenského 
aj umelca, ktorý ho budoval ako monumentálnu 
architektonickú stavbu, ale ho aj skladal ako cho
rál. Badať v ňom už aj stopy staroby, ktoré sa 
prejavujú v určitej rozvláčnosti výkladu, ale na 
druhej strane, najmä v myšlienkovo najsilnejších 
častiach, sa nám práve vďaka nej prihovára skúse
nosťou dozretou mnohoročnými životnými osud
mi, múdrosťou nielen vlastného národa, ale aj ce
lých ľudských dejín. Tak isto prezieravý je aj jeho 
vzťah k budúcnosti, v ňom sa spájajú prvky racio
nálneho proroctva a chiliazmu.' 

O tom, že Všeobecná porada je dielom nadča
sovým. ktoré oslovuje aj po storočiach, svedči 
fakt, že na tohtoročnej medzinárodnej vedeckej 
konferencii aktívne vystúpili účastníci z 9 krajín 
sveta (Česká republika Chorvátsko Litva. Nemec

ko, Mexiko. Španielsko, Kanada Poľsko, Švéd
sko), medzi inými také osobnosti svetovej kome
niologie, akými su prot. PhDr. D. Čapková, DrSc., 
Dr.h.c., prof. Dr. J. Polišenský, prof. J. Caravolas, 
prof. F. Torres, prof. E. Lora, prof. A. Vukasovic. a i. 

Účastníci rokovali v dvoch sekciách: filozoficko-
teologickej a pedagogickej, pričom prijaté závery 
ako aj jednotlivé príspevky budú publikované 
v pripravovanom zborníku z konferencie. 

Všeobecne sa konštatovalo, že otázka Komen
ského teologických názorov a ich vplyvu na vše-
nápravné snahy nie je ešte dostatočne prebádaná 
a dáva velké možnosti pre ďalšie skúmanie teo
lógov. V dobe marxizmu táto stránka Komenského 
osobnosti bola výslovne zatláčaná do úzadia a ig
norovaná. Pritom Komenský bol významným teo
logickým mysliteľom, ktorý predbiehal svoju dobu 
nielen v pedagogike ale aj teológii. Pre budúcnosť 
by bolo potrebné venovať sa najmä týmto otáz
kam v súvise s Komenského výskumom: 

- Nakolko bol Komenský určitým predchodcom 
Teilharda de Chardin a kde sú podobnosti ich teo
lógii? Nakolko Komenského chiliazmus môže byť 
dnes podnetom pre nádej ľudstva do 3. tisícročia? 
Nakolko Komenský svojím panglobalizmom môže 
pomôcť zvládnuť problémy globalizáae dnes? 
Nakolko je všenáprava sveta, o ktorej nábožensky 
sníval Komenský, len ilúziou a utópiou a nakolko 
je uskutočniteľná? 

Zdá sa. že práve Komenského teologické názo
ry dávajú možnosť na vedecke zodpovedanie, do
siaľ komemológiou nezodpovedaných otázok 

Prínosom konferencie bolo aj kntrcké vyrovnán« 
sa s ohlasom na prvýkrát vydaný česky preklad 
Všeobecnej porady. Určité nóvum predstavovala 
politologická úvaha nad textom Panorthos»e 
Účastníci sa zhodli na tom. že viac ako potrebne je 
vykladať dielo Komenského z dobových zdrojov 
a v dobových súvislostiach, na zaktaOe znatosö poz
natkov o dejinách filozofie 16 a 17 storoäa 

Zuzana Bugaňova. 
Katedra pedagogiky FIF UK 

(K obsahu komentoiogtckej konference sa vrafr-
me v budúcom čisté Našej unrvemty) 
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S o  17. novembrom - D ň o m  študentstva s a  n a  Univerzite Komenského spája  p e k n á  tradícia. U ž  niekolko rokov pri príležitosti 
tohto sviatku prijíma rektor U K  spolu  s vedením Univerzity a z a  prítomnosti dekanov fakúlt študentov, ktorí v t o m  roku vynikajúco 
reprezentovali našu A l m a  mater, a b y  i m  udelil Akademickú pochvalu rektora UK. 

Vynikajúci študenti Univerzity Komenského v roku 2000 

Tohoročné slávnostné stretnutie sa usku
točnilo dňa 16. novembra 2000 v Rektorskej 
sieni UK a rektor UK prof. F. Devínsky na zá
klade návrhov dekanov fakúlt UK udelil Aka
demickú pochvalu rektora UK za rok 2000 tým
to študentom: 

Na Lekárskej fakulte UK v Bratislave boli oce
není: 

Peter BOOR, študent 4. ročníka 
Ocenenie získal za vynikajúce študijné výsledky 

a za 1. miesto na fakultnej konferencii Študentskej 
vedeckej a odbornej činnosti s prácou Sledovanie 
niektorých biochemických parametrov počas ope
rácie na otvorenom srdci. 

Miroslav ŠULY, študent 4. ročníka 
Prácou Vzfah aktinomykotickej infekcie k výsky

tu chronickej tonzilitídy získal 1. miesto na fakult
nej konferencii ŠVOČ. 

Na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine 
boli ocenení: 

Branislav KOLAROVSZKI, študent 6. ročníka 
Účasťou na Medzinárodnej študentskej konfe

rencii Charité 2000 v Berlíne s prácou v spoluau
torstve s ďalším oceneným Miroslavom Hanulom 
úspešne reprezentoval fakultu i univerzitu. Jeho 
aktivity sú výrazné aj v Martinskom klube medikov 
a iných študentských orgánoch. 

Miloslav HANULA, študent 6. ročníka 
Ako spoluautor sa prezentoval na Medzinárod

nej študentskej konferencii Charité 2000 v Berlí
ne. Aktívne pracuje v Martinskom klube medikov, 
v rozhlasovom štúdiu a výrazne sa podieľal na or
ganizovaní súťaže Martinský fonendoskop. 

Na Farmaceutickej fakulte UK boli ocenení: 
1. Ján VANČO, študent 5. ročníka 
Dosiahol viaceré pozoruhodné výsledky v oblas

ti štúdia antiradikálovej aktivity meďnatých che-
látov N-salicylidén aminokyselín s použitím HPLC. 
Výsledky práce každoročne úspešne prezentoval 
na fakultnej úrovni ako aj v medzinárodnom me
radle. Podieľal sa na zavádzaní a využívaní počíta
čovej chemickei databázy Beilstem pre chemické 
katedry FAF UK 

Ladislav ŠALLAI, študent 5. ročníka 
V rámci ŠVOČ aktívne pracuje už od 1 ročniVa 

S témou Syntéza a štúdium nových zlúčenín s lo
kálne anestetickým účinkom sa viackrát zúčastnil 
na odborných konferenciách a výsledky jeho prá
ce sú súčasťou odbornej publikácie, ktorá bola za
daná do tlače. 

Na Právnickej takulte UK boli ocenení: 
Branislav JABLONKA, študent 4. ročníka 
Venuje sa publikačnej činnosti. Jeho článok Vydr

žanie - legislatívna úprava versus právna prax bol 
uverejnený v časopise Buletín Slovenskej advoká
cie. Svojimi námetmi aktívne prispel do Koncepcie 
ďalšieho rozvoja vysokých škôl pre 21. storočie. 

Michal IŠTVÁN, študent 2. ročníka 
Preukázal vysoký stupeň morálky a občianske

ho uvedomenia, keď pomohol vážne zranenej pra
covníčke Prírodovedeckej fakulty UK napadnutej 
neznámym útočníkom a tak prispel k záchrane jej 
života. 

Na Filozoťickej fakulte UK boli ocenené: 
Zuzana PALEČKOVÁ, študentka 3. ročníka 
Alexandra GOJDIČOVÁ, študentka 3. ročníka 

Svojimi bohatými organizačnými aktivitami úspeš
ne prezentujú humanistický profil študentov UK 
Z množstva podujať, ktoré spoločne popravili tre
ba spomenúť: 

Kvapka krvi (1999. 2000) - organizácia spoloč
ného odberu krvi na FIF UK, 

Zbierka hračiek - každoročná predvianočná zber-
ka hraček od učitelbv a študentov pre detské sana
tórium. 

Detská onkológia - dobrovoľná praca s deťmi na 
onkológii, 

Fotovýstava vo Filmovom klube 901 • autentická 
zábery zo 17 11 1989 

Na Prírodovedeckej takulte UK boli ocenení: 
Andrej HLAVAČKA, študent 5. ročníka 
Je spoluautorom vedeckej publikácie uverejne

nej v renomovanom medzinárodnom časopise 
JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY a dvoch ab
straktov zo zahraničných abstraktov. Jeho práce 
predstavujú príspevok k poznaniu účinku kolchicí-
nu a iných látok na mimobunkovú matrix počas 
embryogenézy. 

Adam TOMÁŠOVÝCH, študent 5. ročníka 
Jeho práce predstavujú prínos ku geologickým poz

natkom o Západných Karpatoch. Je autorom, resp. 
spoluautorom štyroch vedeckých publikácii uverejne
ných v medzinárodne uznávaných časopisoch a au
torom štyroch abstraktov z vedeckých konferencií 

Na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky 
UK boli ocenení: 

Ján SENKO, študent 2. ročníka 
Bol členom 1. družstva reprezentujúceho Uni

verzitu Komenského, ktoré sa v S'^^^európskom 
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40 rokov jazykovej a odbornej prípravy 
zahraničných študentov na Slovensku 

Ústav jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov UK je súčasťou Univerzity Komen
ského od roku 1984, avšak jeho história sa začala písať už v septembri 1960, kedy v Senci vzniklo 
prvé študijné stredisko, ktoré systematicky pripravovalo zahraničných študentov na ich štúdium na 
slovenských vysokých školách. Odvtedy uplynuli štyri desaťročia, počas ktorých „prípravku" absol
vovalo takmer osem tisíc študentov. Ich rady postupne rozširovali absolventi kurzov slovenského 
jazyka pre cudzincov, krátkodobých letných kurzov slovenského jazyka či rekvalifikačných kurzov. 

Oslavy 40. výročia jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov na Slovensku 
prebiehali v dňoch 13. a 14. novembra 2000. Záštitu nad celým podujatím prevzal rektor Univer
zity Komenského prof. Ing. Dr.h.c. Ferdinand Devínsky, DrSc. 

V prvý deň sa na pôde Ústavu uskutočnil odborný seminár s medzinárodnou účasťou na tému 
„40 rokov výučby slovenčiny ako cudzieho jazyka", ktorého sa popri súčasných i bývalých peda
gógoch Ústavu zúčastnili i predstavitelia partnerských inštitúcií - ÚJOP Univerzity Kartový v Prahe 
a Univerzity Slaski v Katoviciach, ako aj kolegovia z Metodického centra SAS z Filozofickej fakulty 
UK, Jazykovedného ústavu L Štúra SAV, katedier slovenského jazyka, resp. cudzích jazykov z Pe
dagogickej fakulty UK a Ekonomickej univerzity a ďalší. 

Slávnostné zhromaždenie súčasných a bývalých pracovníkov Ústavu za účasti význam
ných hostí sa konalo dňa 14. novembra 2000 v Auditóriu Maxima Právnickej fakulty UK. Hos
ťami boli akademickí funkcionári Univerzity Komenského ako aj viacerých slovenských vysokých 
škôl a ich fakúlt, zástupcovia Ministerstva zahraničných vecí SR a Ministerstva školstva SR, hostia 
z velvyslanectiev, lektorátov slovenského jazyka v zahraničí, obchodní partneri Ústavu a další 

Slávnostné zhromaždenie otvorila riaditelka Ústavu Ing. Jarmila Kotláriková. po ktorej sa siova 
ujal rektor UK. Vo svojom príhovore ocenil 40-ročnú prácu pedagógov a ostatných pracovníkov 
Ústavu pri príprave zahraničných študentov na univerzitné štúdium, ako aj významný prínos cele) 
inštitúcie pre Univerzitu Komenského i všetky vysoké školy na Slovensku Ocenil významnú úiohu 
Ústavu počas uplynulých rokov, ako aj jeho význam, ktorý pretrváva a rastie v podmienkach sú
časného trendu svetovej globalizácie. Jedinečnosť Ústavu je vtom, že otvára cudzincom cestu 
k štúdiu na slovenských vysokých školách, ä m  výrazne prispieva k propagácii slovenského vyso
kého školstva. Za túto dlhoročnú kvalitnú prácu pri šírení vzdelania, za vytváranie pozitívnych vzťa
hov medzi Univerzitou Komenského a zahranom i za výsledky dosiahnuté pri sprístupňovaní sloven
činy zahraničným študentom udelil rektor UK Ústavu Striebornú medailu Univerzity Komenského. 

Zhromaždeniu sa prihovoril aj prvý riaditeľ študijného strediska v Senci prof. PhDr. František Kán, 
CSc., ktorý zaspomínal na ťažké, ale krásne začiatky práce so zahraničnými študentmi. Vyzdvihol 
a vysoko ocenil priekopnícku prácu pedagógov pn tvorbe metodiky výučby slovenčiny ako cu
dzieho jazyka i systému odbornej prípravy, ktorým sa podarilo kvalitne pripraviť svojich zverencov 
pre ich dalšie vysokoškolské štúdium. 

Následne prítomných oslovil a pozdravil jeden z bývalých študentov - absoivent seneckej „prí
pravky" v školskom roku 1965/66 Ing. Titos Papadopoulos z Cypru. Dnes už starší pán so šedina
mi sa myšlienkami a emotívnymi slovami opáť vrátil do čias, kedy sa v ňom zrodila láska k slovenči
ne a Slovensku a kedy sa z neho začal formovať „grécky Slovák a či Slovák gréckeho pôvodu", 
ako doslova povedal. 

Záver slávnostného zhromaždenia patril dlhoročným pedagógom a pracovníkom Ústavu, ktorým 
rektor UK udelil a osobne odovzdal Bronzovú medailu UK s uznaním a podakovaním za dlho
ročnú prácu pri zveládovaní inštitúcie i za prínos k rozvoju Univerzity Komenského. 

Slávnostnou bodkou za oslavami 40. výročia jazykovej a odbornej prípravy zahraničných štu
dentov na Slovensku bol kokteil v priestoroch Moyzesovej siene Filozofickej fakulty UK, kde stret
nutie pokračovalo v prijemnej a spontánnej atmosfére. (mlk) 

regionálnom kole ACM súťaže v programovaní 
umiestnilo vraku 1999 v Prahe na 3. mieste zo 
47 družstiev stredoeurópskych univerzít. 

Richard KRÁĽOVIČ, študent 2. ročníka 
Bol členom 2. družstva reprezentujúceho Univer

zitu Komenského, ktoré sa v Stredoeurópskom regio
nálnom kole ACM súťaže v programovaní umiest
nilo v roku 1999 v Prahe na 14. mieste. Organizoval 
tiež korešpondenčný seminár z programovania. 

Na Pedagogickej fakulte UK boli ocenení: 
Martin SADLOŇ, študent 5. ročníka 
Popri svojom štúdiu v odbore učiteľstvo pre špe

ciálne školy so zameraním na telesnú výchovu sa 
dlhodobo venuje trénovaniu zdravotne postihnu
tých športovcov. Na Hrách XI. paralympiády v Syd
ney 2000 jeho zdravotne postihnutý zverenec získal 
v plávaní medailové umiestnenie. 

Eva ENDREDIOVÁ, študentka 4. ročníka 
Je autorkou práce Historische analyse des Wer

kes von P.C. Tacitus. Práca je pripravená na pub
likovanie v časopise Fórum cudzích jazykov a vy
užije sa ako študijná pomôcka v predmete Dejiny 
nemeckého jazyka. 

Na Fakulte telesnej výchovy a športu UK boli 
ocenení: 

Andrea BEREŠOVÁ, študentka 3. ročníka 
S prácou Stravovací a pitný režim v jednoroč

nom tréningovom cykle bežcov na dlhé vzdialeno
sti získala 1. miesto v rámci celoštátneho kola Štu
dentskej vedeckej konferencie v Bratislave v sekcii 
športová edukológia, 

Juraj PETROVIČ, študent 4.ročníka 
Už niekolko rokov pracuje so zrakovo postihnu

tým športovcom - cyklistom ako jeho tréner i vo
dič. Jeho zverenec získal na Hrách XI. paralym
piády v Sydney 2000 v tandeme v cyklistickom 
šprinte pre Slovenskú republiku bronzovú medailu 

Na Fakulte managementu UK boli ocenení: 
Martin KOSTIČ, študent 3. ročníka 
Je vynikajúcim študentom. Získal 1. miesto v ce

loslovenskej súťaži ŠVOČ v oblasti ekonómie, v sek
cii Makroekonomické globalízačné procesy. Na zá
klade umiestnenia v konkurze v rámci projektu Leo
nardo absolvoval prax vo firme Litef v SRN. 

Jana MESIAROVÁ, študentka 5. ročníka 
Je vynikajúca študentka. V rámci projektu Sok

rates úspešne reprezentovala UK i fakultu na Uni
verzite v Gente v Belgicku. 

Na Rímskokatolíckej cyrilometodskej boho
sloveckej fakulte UK boli ocenení: 

Ladislav KUČKOVSKÝ, študent 4. ročníka 
Príkladne si plní študijné povinnosti a je aktívny 

v speváckom zbore Schola Cantorum. 
Martin KRAMARA, študent 4. ročníka 
Dosahuje vynikajúce študijné výsledky a podieľa 

sa na vydávaní časopisu Gorazd v Kňazskom se
minári v Nitre, 

Na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK boli 
ocenení: 

Adrián KACIÁN, študent 5. ročníka 
Podieľal sa na tvorbe televízneho umelecko-ná-

boženského programu o utrpení Ježiša Krista. Je 
držiteľom prestížneho štipendia Billyho Grahama 
pre štúdium teológie v USA. 

Michal VALČO, študent 5. ročníka 
Je vynikajúcim študentom a v medzinárodnej sú

ťaži poriadanej Templetonovou nadáciou na Uni
verzite v Berkeley v Kalifornii (USA) získal ocene
nie za prácu zaoberajúcou sa problematikou dia
lógu medzi vedou a vierou. 

Spolu s vynikajúcimi študentmi Univerzity 
ocenil rektor UK prof. F. Devínsky aj študentov 
UK, ktorí na najvýznamnejšom svetovom špor
tovom podujatí, akým bola XXVII. Letná olym
piáda 2000 v Sydney a nadväzne Hry XI. para
lympiády 2000 v Sydney, získali tie najvyššie 
športové trofeje: 

Za získanie zlatej olympijskej medaily vo vod
nom slalome rektor UK priznal Akademickú po

chvalu rektora UK Petrovi Hochschornerovi 
a Pavlovi Hochschornerovi, študentom 1. roč
níka bakalárskeho štúdia na Fakulte telesnej 
výchovy a športu UK. 

Za získanie bronzovej olympijskej medaily vo 
vodnom slalome udelil akademickú pochvalu Ju
rajovi Minčíkovi, študentovi 3. ročníka baka
lárskeho štúdia na Fakulte telesnej výchovy 
a športu UK 

Za získanie zlatej olympijskej medaily 
na Hrách XI. paralympiady v stolnom tenise 
rektor UK priznal Akademickú pochvalu rektora 
Alene Kanovej, študentke 2 ročníka Právnic
kej fakulty UK 

Vyznamenaným študentom 
srdečne blahoželame! 
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Vysoké univerzitné vyznamenanie T. Mazowieckému -
jednému zo zakladateľov poľskej Solidarity 

November bol skutočne bohatý na udalosti, ktoré svojím významom prekračujú tak hranice Univerzity Komenského, ako aj celej našej krajiny. Dňa 
6. novembra 2000 sa v Aule UK zišla akademická obec našej Alma mater, aby bola na Slávnostnom zasadnutí vedeckých rád Univerzity 
prítomná udeleniu Velkej zlatej medaily UK Dr. Tadeuszovi Mazowieckému, predsedovi prvej vlády "Solidarity" a predsedovi parlamentného 
výboru pre Európsku integráciu sejmu Poľskej republiky. 

Pri tejto príležitosti poctili svojou pritomnosfou akademické zhromaždenie 
štátny tajomník MZV SR Ján Fígeľ, velvyslanec Poľskej republiky v SR Jan 
Komomicki a ďalší významní hostia. 

Súčasťou programu návštevy T. Mazowieckého na našej Alma mater bolo 
otvorenie výstavy fotografií vo vestibule UK „18 dní, ktoré otriasli svetom". 

Slávnostný prejav rektora UK prof.lng. Ferdinanda Devínskeho, DrSc.: 

Excelencia pán Dr. Tadeusz Mazowiecki, cives academici, ctené dámy, 
vážení páni, 

píšeme november roku 2000. Pred 11 rokmi padli v krajinách strednej 
Európy totalitné režimy a otvorila sa viac ako 40 rokov zamknutá brána 
k slobode a demokracii. Sme na pôde univerzity a je len prirodzené povedať, 
že iskru zmien v našej krajine roznietili študenti práve tu, práve v týchto 
miestach, a že november 1989 ostane už navždy spojený s ich čistými 
ideálmi. Že toto výročie presahuje rámec našich krajín, že je súčasťou sve
tovej histórie, pripomenula nám vlani v novembri v tejto historickej aule aj mi
nisterka zahraničných vecí USA pani Madeleine Albrightová, keď tu pred
niesla svoje Posolstvo k študentom k 10. výročiu novembrových udalostí, 
ktoré bolo aj posolstvom demokratického sveta. 

História Novembra 1989 však začala takmer o desaťročie skôr, v Poľsku, 
v Gdanských lodeniciach, kde v lete roku 1980 prerástol štrajk proti zvyšo
vaniu cien do celonárodného protestu. Štrajk zrodil odborové hnutie nezávis
lé na strane a vláde, hnutie Solidarita na čele s Lechom Walesom. Hnutie, 
združujúce nielen robotníkov ale aj autority poľskej inteligencie, akými sú 
napríklad Adam Michnik, Jacek Kuroň či Karol Modzolewski. Solidarita, ktorá 
vytvorila demokratickú alternatívu ku komunistickej strane Poľska, a ktorá 
mala koncom roka 1980 už desať miliónov členov. Napätie v spoločnosti, 
v politike a miera konfliktu medzi mocou a Solidaritou boli také silné, že ge
nerál Wojciech Jaruzelski vyhlásil na obranu moci 13. decembra 1981 v Poľ
sku výnimočný stav, protagonisti odborov boli internovaní a hnutie Solidarity 
rozpustené a zakázané. Nezaniklo však, prešlo do ilegality a v plnej sile sa 
opätovne vrátilo na poľskú politickú scénu v roku 1989, aby ohromujúcim 
víťazstvom v júnových volbách přivodilo pád diktatúry. 

Poľská revolučná vlna z rokov 1981-82, sila a masovosť štrajkov, sila 
ideových požiadaviek hnutia otriasla základmi komunistických režimov nie
len v Poľsku, ale aj v susedných štátoch a odštartovala úpadok totality vo 
všetkých krajinách strednej Európy. Oslovila celý svet, čo ocenila vo vedomí 
globálneho významu Solidarity aj švédska Kráľovská akadémia vied a udelila 
5. decembra 1983 Lechovi Walesovi Nobelovu cenu mieru. Rok 1989 sa stal 
triumfom síl Solidarity a otvoril novú epochu v dejinách Poľska - ale nielen 
v nich. 

Prvá povolebná vláda v Poľsku začala v auguste 1989 pracovať pod vede
ním dnešného nášho vzácneho hosťa, Jeho Excelencie pána Tadeusza Ma-
zowíeckeho. Ako predseda prvej poľskej koaličnej vlády má Excelencia 
Mazowiecki okrem iného zásluhu na uskutočnení radikálnych ekonomických 
reforiem, prvého kroku Poľska k trhovej ekonomike. 

Je cťou a vyznamenaním pre Univerzitu Komenského, že môžeme dnes na 
pôde našej Alma mater privítať Excelenciu Tadeusza Mazowieckeho, výz
namnú osobnosť poľskej politiky, ktorý celý svoj život zasvätil ideálom slo
body, demokracie a humanizmu. 

Minulosť aj súčasnosť možno skúmať tiež podľa etických myšlienkových 
impulzov, morálnych prikladov a morálnych spôsobov správania. Keď si len 
trochu predstavíme, ako budú význam 80. rokov v krajinách strednej Európy 
interpretovať historici o niekolko desiatok rokov, ako budú hodnotiť, čo tieto 
roky naplnilo politickou a morálnou silou, pravdepodobne budú môcť zhrnúť 
svoje závery do jednotného menovateľa - ako ideu zápasu o rešpektovanie 
ľudských práv. Možno tiež dodajú, že Poľsko tento etický obsah ešte obo
hatilo o zásady vzájomnej solidarity a spoločnej zodpovednosti za osud 
spoločnosti. A celkom iste, možno s istým prekvapením, budú konštatovať, 
že či v Poľsku, Maďarsku alebo v bývalom Československu neboli leitmo-
tívom disentu mocenské ambície, ale predovšetkým humanistický rozmer 
odporu - návrat k demokracii cestou ochrany ľudských práv. Lebo aj tu sa 
napĺňali slová Jeana Jacquesa Rousseaua, ktorý svojho času napísal .Kto 
chce oddeliť politiku od etiky, nepochopil nič z |edného ani z druhého." 

Po jedenástich rokoch života v nových spoločenských podmienkach zis
ťujeme. že nie všetky sny a sľuby sa podarilo naplniť Aj heslá Solidarity aj 
heslá nášho Novembra 89, ktoré zjednocovali občanov a| národ, vyznievajú 
niekedy až nepochopiteľne, prekvapivo a dokonca naivne v konfrontácii 
s následnou politickou realitou. Tá nám dnes predkladá skôr scenáre boja 
o moc a majetok, scenáre zloby, závisti, zášti. strachu a svärov, ak mám 
použiť slová známej piesne z tých revolučných dni Mysiim si však a venm. 
že aj toto všetko je iba prechodné, že stále platíme daň za 40 rokov poirtickei 
neslobody a apatie, za svoju politickú a občiansku neskúsenosť, za to i e  
sme žili za ostnatým drôtom bez komunikácie s demokratickým svetom T ak 
v Poľsku, ako aj u nás najvačšie nadeje vkladáme do mladých vzdelaných 
ľudí, ktorí, až vystnedajú súčasnú, ešte predchádzajúcim obdobím hlboko 
a niekedy nevyliečiteľne infikovanú generáciu, budu môcť driaf v rukách 
budúcnosť Európy a sveta Je však našou povinno stou pripraviť pre ruch 
priaznivé podmienky tak. aby nemuseli prekonávať tie prekážky ktoré i m *  
museli a hlavne mali odstraňovať či prekonávať my. A aby na správu vecí 
verejných boli náležíte pripravení, musia univerzity, ktoré formujú mladú 
osobnosť po odbornej i morálnej stránke, prevziať zodpovednosť za ich ďalší 
vývoj. Bez reformy univerzít sa však tento kľúčový cieľ nedá dosiahnúť. 

V marci t.r, navštívil Univerzitu Komenského minister zahraničných vecí 
Poľska profesor Bronislaw Geremek. Bolo pre nás cťou, že sme sa mohli 
stretnúť s touto významnou osobnosťou a oceniť spôsob vedenia zahra
ničnej politiky Poľska, ktorá presadzuje, aby celý región bol vnímaný nielen 
ako historický, ale aj ako moderný a z hľadiska budúcnosti Európy aj sta
bilný a perspektívny celok. Bolo pre nás cťou aj to, že sme mohli oceniť jeho 
zásluhy o obnovenie činnosti Višegrádskej štvorky, o integritu celého stre
doeurópskeho regiónu i osobnú podporu pána ministra integračným sna
hám Slovenska. V svojom vystúpení tu, v Aule našej Alma mater, sa zaoberal 
historickými súvislosťami vývoja krajín v Strednej Európe, ako aj ich spo
luprácou v procese integrácie. V duchu filozofie, z ktorej čerpali silu spolo
čenské premeny, povedal: „Svet 21. storočia, do ktorého vstupujeme, je sve
tom neznáma. Ale do tohto sveta treba vniesť dobré idey, idey spolupráce 
Strednej Európy. Aby pre nové pokolenie, ktoré teraz opúšťa univerzity a vstu
puje do života nebola vízia slobodnej Európy víziou technokratických zväzkov, 
ale naplnením ideálov meniacich život kontinentov i našich národov." 

S Poľskom nás spája podobnosť historického vývoja, príslušnosť k západ
nej civilizácii i k spoločným hodnotám založeným na filozofii humanizmu. 
S prejavmi sympatií a snahou pomôcť Slovensku v integračných procesoch 
sa zo strany Poľska stretávame na každom kroku. Rád by som v tejto chvíli 
s vďakou pripomenul cyklus prednášok popredných poľských expertov 
0 skúsenostiach s poľskou systémovou transformáciou, ktorý počas uplynu
lých dvoch rokov pripravovali pre našich študentov i verejnosť v spolupráci 
s našou Univerzitou Poľské veľvyslanectvo v SR a Poľský inštitút v Bratislave 
Mali sme tak príležitosť stretnúť sa a diskutovať o ceste Poľska do euro-
atlantických štruktúr s takými vynikajúcimi ekonómami, politikmi, právnikmi 
1 cirkevnými osobnosťami, ako sú napríklad Dr. Olechowski, Dr. Czimosze-
wicz, Dr. Nowicki, biskup prof, Pieronek, prof. Rosati, Dr. Lewandowski, či 
ombudsman Poľskej republiky prof. Zielinski a ďalší. 

Nemôžem zároveň nespomenúť návštevu prof Zbigniewa Brzezinského, 
pôvodom Poliaka, spred štyroch dní, svetovo uznávaného politológa, ktorý 
je považovaný za jedného z architektov americkej zahraničnej politiky, 
a ktorý aj na tejto univerzitnej pôde zanechal hlboký dojem. Patrí k tým 
rozhodujúcim svetovým osobnostiam, ktoré svojím uvážlivým ale nekom
promisným postojom voči expanzii komunizmu pripravovali pôdu pre de
mokratické premeny v oboch našich krajinách a nielen v nich Zvlášť ak
tuálna a pre našu súčasnosť inšpiratívna ostáva jedna z jeho základných téz, 
že demokracia nemôže existovať bez morálky. Nezabudnime však. že 
demokracia nie je proces, ktorý ide od triumfu k triumfu, ani nie je žiadnou 
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výnimkou z toho, že sama vytvára procesy a mechanizmy, ktoré ju pod-
mínovávajú. Naopak, história demokracie je tiež históriou morálnych kom
promisov, pádov, ekonomických kríz a „úletov z demokracie" aj tam, kde sa 
zdalo, že zapustila trvalé korene. Demokracie mali otrokov a kolónie, hlaso
vali za Hitlera a odmietli zomierať za Gdansk. ... Za každou kulmináciou na
sleduje regresia. A preto sloboda a demokracia získaná v Novembri 1989 
nie sú raz a navždy dané a večné. Ich zachovanie a rozvíjanie si vyžaduje, 
aby sme ich neustále pestovali, aby sme vždy a všade mali na zreteli, že 
hoci sloboda a demokracia sú mocné zbrane v našich rukách, sú súčasne 
aj krehkými subjektmi, ak ostanú osamote a bez našej stálej podpory. 

O niekolko dní, 11. novembra, bude v bratislavskom Dóme sv. Martina in
štalovaných do veže konkatedrály 5 nových kostolných zvonov. Nahradia 
zničené zvony pôvodnej svätomartinskej zvonkohry, z ktorých boli počas 
1. svetovej vojny odliate delá. Zvony darovali Bratislave susedné krajiny -
Poľsko, Ukrajina, Madársko, Rakúsko a Česko a symbolizujú snáď v istom 
zmysle aj myšlienku zjednotenia Európy. Každý zvon nesie meno charak
terizujúce krajinu darcu. Poľský zvon je podpísaný menom pápeža Jána 
Pavla II. Aj  tento vznešený počin je výrazom duchovného bohatstva a ideá
lov, ktoré spájajú naše krajiny. 

Univerzita Komenského v Bratislave oceňuje svojím vyznamenaním domá
ce a zahraničné osobnosti, ktoré významnou mierou prispeli k rozvoju 
poznania, vzdelania, kultúry, demokracie a všeľudských hodnôt a osobne sa 
pričinili o pokrok ľudskej civilizácie šírením humanizmu a tolerancie. Vy, Vaša 
Excelencia, pán Dr. Tadeusz Mazowiecki, takou osobnosťou nepochybne 
ste. Pre našu Alma mater bude cťou, ak prijmete jej najvyššie akademické 
vyznamenanie - Velkú zlatú medailu Univerzity Komenského v Bratislave. 

Prejav Dr. Tadeusza Mazowieckého po slávnostnom akte udelenia 
Velkej zlatej medaily UK: 

Poľština a slovenčina sú si vraj vzájomne najbližšími slovanskými jazykmi 
Ľutujem, že sa nemôžem k vám prihovoriť po slovensky. Keby som bol 
v Bratislave nie deň, ale týždeň, mohol by som bez problémov čítať slo
venské noviny, ale hovoriť by som sa neodvážil. Budete preto nútení vypočuť 
si moje slová alebo priamo v polštině alebo prostredníctvom prekladu do 
slovenčiny pomocou sluchátok. 

Predovšetkým by som sa chcel veľmi úprimne podakovať za vysoké vyz
namenanie udelené Komenského univerzitou, vysokou školou, ktorej tradícia 
siaha hlboko do minulosti, a ktorá nesie vo svojom názve meno takého vzác
neho človeka, akým bol Ján Amos Komenský predstavujúci symbol nadväz
nosti vašej školy na velké humanistické tradície. 

Hlboko si vážim toto vysoké ocenenie ktorého sa mi od vás dostáva. Som 
poctený tým, že tak veľa významných ľudí bolo ním už skôr ocenených a že 
som sa dnes medzi nimi ocitol aj ja. Úprimne vám za to ďakujem a svoje 
vyznamenanie považujem predovšetkým za symbol spolupráce a porozu
menia medzi našimi národmi, vedúcich k splneniu úloh, ktoré nás spoločne 
čakajú v Európe. 

Podobné slávnostné príležitosti zvyknem využiť na to, aby som sa pri
hovoril zhromaždenému publiku. Dovolte mi preto, aby som povedal nie
kolko myšlienok na tému našej cesty, poľskej cesty k slobode, o našich 
transťormačných premenách i o poľskom smerovaní do Európskej únie, kto
ré, ako pevne verím, bude naším spoločným smerovaním. 

Pán rektor už spomenul, že zmeny, ktoré nastali v roku 1989, neskôr 
nazvané ako „jeseň národov", mali svoje korene v rokoch 1980-81, keď sa 
v Poľsku zrodilo významné spoločenské hnutie, keď vznikla odborová orga
nizácia Solidarita. Možno povedať, že to predstavovalo vybojovanie širokého 
priestoru pre slobodu, stále však ešte v rámci tamtoho existujúceho systé
mu. Ale samotné vybojovanie priestoru pre slobodu už tento systém menilo 
a každopádne bol to prvý významný a neodvratiteľný krok k búraniu múra. 
Preto aj často hovorievame, že narúšanie múru, symbolizujúce tieto zmeny, 
jeho búranie sa začalo už skôr, v roku 1980, kedy sa múr totalitného systé
mu začal narúšať v Poľsku. 

Išlo o vytváranie priestoru slobody a dokonca ani neskoršie zavedenie 
vojnového stavu nemohlo nastúpenú cestu už odkloniť, pretože odvtedy 
v Poľsku nemohlo dôjsť k žiadnej podstatnej, významnejšej zmene bez toho, 
aby sa prinavrátila možnosť legálneho pôsobenia toho velkého hnutia. Toto 
velké hnutie dokazovalo, že nie nejaké, hoci akokoľvek významné ale predsa 
len drobné intelektuálne či disidentské skupiny, ale iba masové hnutie môže 
byť zárukou premeny. 

V Poľsku 1989 nedošlo k žiadnemu sólovému dramatickému činu, akým 
bolo o pár mesiacov neskôr zbúranie berlínskeho múru, ale odohrali sa tri 
významné udalosti: bol zvolaný okrúhly stôl, prebehli júnové volby, ktoré ďa
leko presiahli rámec dohôd, uzatvorených pri okrúhlom stole, a konečne 
v auguste 1989 došlo k môjmu menovaniu za premiéra, aby sa 12. sep
tembra pod mojím vedením konštituovala demokraticky zložená vláda. 

Treba povedať, ako to už pán rektor zdôraznil, boli sme prvými - a toto 
naše prvenstvo zdôrazňujeme nie kvôli nejakej prázdnej pýche, ale kvôli 
tomu, že vtedy ešte nebolo vôbec isté, ako budú prebiehať udalosti a ďalší 
vývin v Európe i vo svete. 

Poľská cesta, ktorú sme si vtedy zvolili, bola cestou pokojných a evoluč
ných zmien. Som presvedčený, že práve skutočnosť, že bola cestou 
pokojných evolučných zmien, že prebiehala tak, ako prebehla, pričinila sa 
o zrod už spomenutej „jeseni národov", pretože podlžnosti, ktorá táto cesta 
musela odstrániť, boli obrovské. Pripomeniem len, že vtedajší vedúci pred
staviteľ Rumunska N Ceaucescu dožadoval sa vojenskej mterencie v zá
ujme obrany a záchrany komunistického systému v Poľsku. Rovnako pr-

pomeniem, že existovali možnosti provokácie, možnosti prekazenia tejto 
cesty. Keby k takémuto prekazeniu nastúpeného smeru došlo v Poľsku ešte 
v čase, keď sme boli v našom úsilí osamotení, myslím si, že proces premeny 
v ďalších krajinách by bol možno na ďalšie dlhé roky zabrzdený. 

Vtedy sme sa rozhodli pre zásadné zmeny - pre zmeny politického a hos
podárskeho systému i pre reorganizáciu zahraničnej politiky. Len zriedkavo 
sa v dejinách stáva - ostatne aj vy ste to rovnako prežívali a preto veľmi 
dobre chápete o čo išlo - aby sa v rovnakom čase, simultánne realizovali 
takéto základné premeny, týkajúce sa celého politického i hospodárskeho 
systému. Možno povedať, že sme týmto postupom položili pevné funda
menty pre rozvoj demokracie i pre slobodné trhové hospodárstvo. To však 
neznamená, že dnes už nemáme žiadne problémy Dôležité však je že 
v súčasnosti neexistuje nijaké nebezpečenstvo, ktoré by ohrozovalo trvácnosť 
a nezvratnosť demokratického systému a rozvoj trhového hospodárstva. 

Vtedajšie rozhodovanie, či začať realizovať radikálne hospodárske reformy 
alebo či ich riešiť pomalším spôsobom, bolo neobyčajne ťažké, pretože sme 
si plne uvedomovali, že ide o nesenie s obrovským dopadom. Prevážil však 
názor, že čím rýchlejšie reformy zrealizujeme, tým ľahšie prejdeme cestu od 
márnotratnej, rozhadzovačnej a nekonkurenčnej ekonomiky k hospodárske
mu rozvoju. 

Popri hospodárskej reforme sme uskutočnili ďalšiu významnú reformu 
reformu samosprávy, teda reformu prebiehajúcu zdola, ktorá demokratzo-
vala a decentralizovala moc. 

Dnes môžeme konštatovať, že tieto reformy sa podarili bez ohľadu na to, 
že v súčasnosti máme nemálo problémov. Sú to však problémy, ktoré 
súvisia s rozvojom demokracie a rozvojom trhového hospodárstva. 

Pokiaľ ide o ďalší rozvoj demokracie, neexistuje v tomto smere žiadne 
ohrozenie. Existuje len nevyhnutná potreba trvalého odstraňovania jej ne
dostatkov. Aké sú tieto nedostatky? Ide o nedostatky v oblasti politickej 
kultúry, ale aj o potrebu neustále posilňovať tie inštitúcie, ktoré musia v de
mokratickom štáte fungovať ako ustanovizne nadstranícke, nepodliehajúce 
vplyvu politických strán a zoskupení. Politické strany sú prirodzene ne
odmysliteľným a nevyhnutným prvkom demokracie. Ale samozrejmým 
predpokladom pôsobenia politických strán musí byť to, že si stanovili ako 
výsledný cieľ - i keď často rozdielne ponímaný - spoločné dobro, pozitívny 
výsledok. V demokratickom systéme, v ktorom nevyhnutne musia pôsobiť 
politické strany, existuje zároveň velké množstvo inštitúcií, ktoré hoci sú síce 
kreované parlamentom, zloženým z predstaviteľov jednotlivých politických 
zoskupení, sú ustanovované s predpokladom, že budú pôsobiť nadstraníc
ky, ponad záujmy politických strán. 

Myslím si, že pri vytváraní takýchto inštitúcií sme v Poľsku úspešne zložili 
historickú skúšku. K takýmto inštitúciám patri napnklad Ústavný súd (Try-
bunal Konstytucyjny), i viaceré inštitúcie v hospodárskej a finančnej sfére 
ktorých pôsobnosť a právomoc treba naďalej posilňovať a z ktorých 
spomeniem ako najvýznamnejšiu poľskú Centrálnu banku. Máme napnklad 
aj televíznu radu, ale v tomto smere by som bol veľmi kritický. Úhmne možno 
povedať, že v demokracii musí existovať určité množstvo inštitúcii, ktorých 
predstaviteľov síce menujú politické orgány, ale ktoré musia vo svojej čin
nosti plne uplatňovať zásadu nadstraníckosti. Ich existencia je stabilizujúcim 
prvkom demokracie. 

Čo sa týka fungovania trhového hospodárstva - možno hovoriť o úspeš
nosti poľských reforiem. Pravdou však je, že máme určité problémy, napn
klad nezamestnanosť, pripady chudoby, potrebu vyváženejšieho soctaino-
ekonomického rozvoja. 

V reorientácii poľskej zahraničnej politiky sme prešli dlhu cestu. Podanlo sa 
nám upravit poľsko-nemecké vzťahy, na ktorých ležalo dlhé a neľahke de
dičstvo minulosti. Sme otvorení a nevidíme podstatnejšie problémy pri rozví
janí priateľských poľsko-ruských vzťahov, čo však vo velkej miere bude závi
sieť od demokratického partnerstva z ruskej strany. Vstúpili sme do NATO 
a sme presvedčení, že išlo o správne rozhodnutie, ktoré má aj širší vyznám 
Poľsko nebude v nijakom sivom pásme a rovnako si myslime, že v takomto 
sivom pásme nesmú byť ani ďalšie stredoeurópske krajiny, že pre bezpeč
nosť nášho regiónu je členstvo jednotlivých krajín v NATO neobyčajne výz
namné. 

Druhým zásadným problémom bude náš vstup do Európskej ume Po 
období povojnového rozdelenia Európy na zaklade jaltskej dohody, ktoré sa 
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skončilo v roku 1989 a definitívne v roku 1991, keď z našich území odišli 
ruské vojská, zásadným problémom, ktorý musia riešiť naše krajiny, je 
odstránenie civilizačného rozdielu. Prirodzene, tento civilizačný rozdiel v roz
voji má svoje historické korene, ale bez ohľadu na štyridsaťročné rozdelenie 
nášho kontinentu a rozdielny rozvoj krajín na východe a západe Európy, sa 
tento civilizačný rozdiel musí odstrániť a jeho prekonanie predstavuje pre 
naše národy zásadnú úlohu. 

Ale aj krajiny západnej Európy, ktoré konštituovali Európsku úniu, musia 
pochopiť, že jej rozšírenie o ďalšie krajiny nie je len aritmetickým rozšírením 
0 jednu, pat, šesť či dokonca desať krajín, ale že predstavuje prinavrátenie, 
znovukonštituovanie európskej jednoty, čo je mimoriadne dôležité pri no
vom, nastávajúcom globálnom rozdelení sveta a pri súťažení jednotlivých 
geografických celkov. Bez prinavrátenia európskej jednoty, malá, hoci 
vysoko prosperujúca Európa, bude vnímaná v globálnom chápaní celkom 
inak, než Európa velká. Prinavracanie európskej jednoty je teda nielen v na
šom záujme, v záujme krajín uchádzajúcich sa o vstup do EÚ, ale aj v by
tostnom záujme samotnej Európskej únie. 

Aj v našej krajine - podobne ako inde - vynárajú sa rozličné obavy týkajúce 
sa budúceho vstupu do EÚ. Je to v istom zmysle pochopiteľné - veď krajina, 
ktorá len pred jedenástimi rokmi získala opäť plnú suverenitu, len neľahko sa 
zmieruje s tým, že o chvíľu musí jej časť odovzdať v záujme suverenity vyš
šej. Len ťažko sa chápe, že zároveň s tým bude sa môcť aktívne zúčastňovať 
na vytváraní tejto širšej suverenity... 

Existujú aj obavy, či vstupom do EÚ neutrpí naša národná identita. Týmto 
pochybovačom odpovedáme, že tak ako neutrpela národná identita Fran
cúzov, Angličanov, Španielov či Talianov, tak neutrpí ani tá naša. 

Nakoniec je tu problém konkurencieschopnosti našej ekonomiky, či sa 
v budúcnosti dokážeme vysporiadať s nárokmi a úlohami, ktoré pred nás 
postaví konkurenčný zápas, či v ňom obstojíme. Prebiehajú náročné a zlo
žité negociácie, na ktorých sa aj my zúčastňujeme. Možnosť voľného nado
búdania nehnuteľností, sloboda pohybu pracovných síl, rekonštrukcia nášho 
poľnohospodárstva - to sú niektoré z aktuálnych tém. 

Možno však povedať, že riešenie 80-90 % týchto problémov by nás čakalo 
bez ohľadu na to, či by sme prejavili záujem o vstup do EÚ. Tak isto sme 
informovaní o tom, že v samotnej Únii prebiehajú diskusie o tom, čím EÚ 
v súčasnosti je a čím sa má perspektívne stať. Možno predpokladať, že sum
mit Únie v Nice sa sústredí na otázky, ktoré sa musia nevyhnutne vynešit, 
ako je spôsob prijímania väčšinových rozhodnutí, forma váženia hlasov, 
počet komisárov, teda na konkrétne pragmatické okruhy. Okrem toho však 
prebieha a bude aj naďalej prebiehať iná, širšia diskusia o tom, čím v blízkej 
1 ďalšej budúcnosti má sa Európska únia stať. Na perspektívu EÚ existujú 
rozličné názory, vyjadrenia, vízie. Myslím si, že naše krajiny - ako kandidati 
na vstup do EÚ - musia sa usilovať o aktívnu účasť na týchto debatách. 2e 
súčasní vedúci predstavitelia Únie nemajú jednotný názor, to dokazuje vy
jadrenie nemeckého ministra zahraničia Joschku Fischera, berlínske stano
visko francúzskeho prezidenta J. Chiraca či názor britského premiéra Tony
ho Blaira vyslovený vo Varšave. 

Myslím si, že sa v otázke vízie Európy nachádzame medzi požiadavkou 
nevyhnutne zvýšiť funkčnosť mechanizmu EÚ a výstavbou akéhosi európ
skeho superštátu. 

Prvým človekom, ktorý prišiel s ideou spojených štátov európskych, nebol 
nikto iný ako Winston Churchill. Nezabúdajme však, že Winston Churchill 
mal na mysli spojené štáty európske bez účasti Anglicka, pretože preňho 
bola takáto predstava vhodným riešením perspektív kontinentu, rozháraného 
rozbrojmi, čo sa netýkalo Anglicka. Dnes je však Velká Británia medzi tými 
krajinami, ktoré si rovnako nevedia predstaviť - napriek istého skepticizmu či 
určitému odstupu - svoju budúcnosť bez EÚ. 

V mojom ponímaní je EÚ čímsi, čo by sa dalo nazvať zväzkom štátov 
a spoločenstiev, ale pritom niečím viac, užším či bližším, než len formálny či 
formalizovaný zväzok štátov. Nie je však a nikdy nebude čímsi podľa vzoru 
Spojených štátov Ameriky. 

Tu už spomínaný Zbigniew Brzezinski správne pripomínal, že na rozdiel od 
existencie amerického národa nie je, a vzhľadom na tradície, kultúrnu dife
renciáciu ani nebude existovať jednotný európsky 
národ. Bude existovať len rôznorodosť a mnohora
kosť spolupracujúcich národov. 

Zdá sa, že v otázke budúcej Európy zatiaľ nevlád
ne jednotná predstava. V rámci úvah, či to bude fe
derácia štátov alebo federatívny štát treba pripome
núť, že štátoprávne systémy v minulosti nevznikali 
ako raz navždy konštituované, ale že sa tvorili ako 
výsledok historického diania. Podobne ako federá
cie, konfederácie a iné útvary možno bude o niekoľ
ko rokov či desaťročí v histórii politického mysle
nia pevne zakotvený systém, koncepcia únie štátov 
a spoločenstiev, zabezpečujúca efektívne fungova
nie jednotlivých častí i celku. 

Myslím si preto, že v tejto debate nemožno ľahko 
a zjedodušene prenášať a používať niektoré pojmy, 
týkajúce sa výlučne individuálneho štátneho útvaru 
a aplikovať ich na funkcie, týkajúce sa širšieho zväz
ku štátov. Takými pojmami je ústava alebo inštitút 
prezidenta. Pravdepodobne sa vytvorí istý právny sys
tém únie, ktorý však nebude likvidovať právne sys
témy a inštitúty jednotlivých krajín. Pokiaľ ide o prezi
denta, nezdá sa mi reálne, že by sa európskemu 

prezidentovi podriadil prezdient Francúzskej republiky, britský priemiér či ne
bodaj hlava kráľovského rodu. Myslím si preto, že budúcnosť Európskej únie 
tkvie vo forme zväzku štátov a spoločenstiev „sui genereis", zachovávajúcej 
rôznorodosť jednotlivých častí či zložiek a na druhej strane zabezpečujúcej 
maximálnu funkčnosť celku. Pôjde teda o špecifický typ medzinárodného 
zväzu krajín a spoločenstiev 

Keď hovoríme o Európe, rozšírenej o všetky naše blízke krajiny - želám 
Slovensku, aby medzi nimi rozhodne figurovalo a všetkým prajem, aby 
k rozšíreniu došlo čo najrýchlejšie a najpružnejšie - myslím si, že veľmi veľa 
záleží od toho, čo sami dokážeme vykonať, ako si - vy i my - zabezpečíme 
politickú stabilitu krajiny, tak potrebnú pre celý región. Keď už bude Európa 
rozšírená o všetky kandidátske krajiny, nevyčerpá to pojem Európy Máme 
záujem na tom, aby budúce demokratizované Rusko sa cítilo rovnako 
časťou Európy, máme záujem na tom, aby mdezi Úniou a krajinami, ktoré 
nebudú jej členmi a pritom sú rovnako krajinami európskeho kontinetu, 
panovali dobré partnerské vzťahy. Ale uvedomujeme si, tak isto ako Únia. že 
samotné ekonomické vzťahy nestačia na vyčerpanie pojmu zjednotenej Eu
rópy. V celej tejto debate musíme zaregistrovať, že my aj Európa hľadáme 
ducha, európsku dušu. 

Často ma pozývajú, aby som sa zúčastnil rozličných diskusii na tému 
práve tohto duchovného európskej rozmeru. Stále sa stáva zretelneišim. že 
ekonomické kategórie, i keď sú dôležité, nepokryjú celú problematiku. Lu 
ďom z našich krajín, ktorí sa usilujú dobehnúť civilizačný rozdiel, netreba 
hodnoty ekonomického rozvoja vysvetľovať či zdôrazňovať. Vieme, akú váhu 
má hospodársky rozvoj, ale rovnako vieme, že pre velkú víziu človeka, pre 
jeho perspektívy, treba vytvárať aj Európu ducha, Európu, ktorá má svo|u 
dušu 

Pápež Ján Pavel II. v Santiago de Compostella hovonl v roku 1982 o ná
vrate Európy k jej kresťanským koreňom Rovnako významný poľský filozof 
Leszek Kolakowski v jednej zo svojich esejí na tému Európy zase tvrdí í e  
hodnotu európskej kultúry vyjadruje to, že je ako žiadna má • jedným 
dychom schopná byť kultúrou kreatívnou, tvorivou a zároveň kulturou kri
tickou voči sebe samei Kultúrou, ktorá pretvara svet a zároveň kultúrou 
kontemplácie, zamyslenia A toto rozhoduje o |edinečnom tvorivom charak
tere európskej kultúry Pred rokmi vynikajúci poľsky ekonóm a humanista 
profesor Edward Lipinski veľmi často hovonl a písal ako ekonóm o vyznám 
nom činitelovi v nemateriálnej sfére, ktorý nazval kvalitou života 

Ak na ktorékofaek vyjadrenie teda upneme pozornost - či na vyrvu Jana 
Pavla II. o návrate ku kresťanským koreňom, či na špecifické kreatívne hod
noty európskej kultúry alebo na potrebu hľadania kvality života uvedomíme 
si. ako mimonadne dôležité pre Európu ktorú spoločne budujeme a bu
deme budovať, sú takéto hľadania ducha, toho ducha ktorý má scbopnott 
poskytnúť víziu európskej jednoty, spolupráce je; národe. zdôrazniť otazt, 
dôstojnosti ľudského jedinca a stanoviť miesto patriaca Európe v celej lud 
skej civilizačnej rodine. 

Vracajúc sa k európskym inštitúciám nevraciame sa k myšlienke nejakého 
eurocentrizmu, ale cítime váhu Európy a jej dôležitosť pre budúcnosť celého 
ľudského rodu, uvedomujeme si rozmery ohrozenia, ktoré môže v budúc
nosti vzniknúť z nerovnomerného rozvoja sveta, čo zvykneme nazývať roz
dielom medzi Severom a Juhom. Na vyriešenie týchto problémov potre
bujeme rozvíjať pocit solidarity - i európskej, i tej všeobecne ľudskej. 

Toto všetko bez podstaty, bez toho, čo nazývam duchom či dušou Eu
rópy, nemožno vykonať. Verím, že popri spoločných záujmoch, ktoré Poľsko 
i Slovensko máme, popri záujme našich krajín aktívne sa zúčastňovať v euro-
atlantických i európskych zoskupeniach a inštitúciách, pretože to posilňuje 
bezpečnosť kontinentu, upevňuje demokraciu v našej oblasti a umožňuje 
rýchlejšie a lepšie odstraňovať civilizačný rozdiel medzi západnou Európou 
a stredo-východnou Európou, že popri tomto všetkom sú rovnako dôležité 
spomínané hodnoty európskeho ducha a fenomén európskej duše, o kto
rých som hovoril a ktoré sú pre nás spoločné 

Ďakujem ešte raz za to vysoké vyznamenie, ktorým ste ma poctili, ďakujem 
za vaše prejavy spolupatričnosti. 

(Preložil PhDr. Miroslav Janek) 
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Siemens, s.r.o., Siemens Business Services, s.r.o., SWH, s.r.o., a Slovenská rektorská konferencia sa dohodli na zriadení ceny "Werner von 
Siemens Excellence Award*, zameranej na podporu výnimočných výkonov v oblasti vedeckého výskumu, informačných a komunikačných 
technológií a ostatných oblastí techniky. Dohoda o založení Ceny bola slávnostne podpísaná dňa 14. novembra 2000 v Rektorskej sieni UK za 
prítomnosti Ing. Petra Kollárika, generálneho riaditeľa a konateľa a Mag. Wolfganga Wrumniga, ekonomického riaditeľa a konateľa Siemens, s.r.o. 
Slovenskú rektorskú konferenciu zastupoval jej prezident prof. Ing. Milan Dado, CSc. Na slávnostnom akte boli prítomní aj podpredseda vlády SR 
I. Mikloš a minister školstva SR M. Ftáčnik. 

Cena „Werner vnn Siemens Excellence Award" - šanca pre študentov 
Cena „Werner von Siemens Excellence Award" bude udeľovaná za vyni

kajúce výsledky vedecko-technickej práce v týchto odboroch spoločnosti 
Siemens: 
- výroba, prenos a rozvod energie, 
- informačné a komunikačné produkty a siete, 
- dopravná technika, zabezpečovacie a riadiace systémy pre dopravu, 
- automatizačná technika a pohony, produkty, systémy a zariadenia pre 

automatizáciu výroby a procesov, 
- priemyselné investičné zariadenia a celky, technika pre investičné celky, 

technické služby, 
- technológie budov, služby v oblasti technologického vybavenia stavieb, 
- medicínska technika, prístroje a služby zdravotníckej techniky pre diag

nostiku a terapiu, 
- výskum a vývoj vo vzťahu k životnému prostrediu, vývoj materiálov, eko

logické technológie, 
-r polovodičové elektromechanické a pasívne súčiastky, vývoj špičkovej 

technológie. 

Cenou môžu byť taktiež hodnotené práce z oblasti nových technológií, 
ktoré nachádzajú uplatnenie v hore uvedených odboroch a dosahujú vyni
kajúce výsledky. 

Cena „Werner von Siemens Excellence Award" sa zriaduje v kategó
riách: 

A. „Werner von Siemens Excellence Award" za výskum, 
B. „Werner von Siemens Excellence Award" - štipendijná podpora štu

dijného zahraničného pobytu pre diplomantov a doktorandov na VŠ v Ne
mecku/Rakúsku, 

C. „Werner von Siemens Excellence Award" za diplomovú a doktorskú 
prácu. 

Cena „Werner von Siemens Excellence Award" je financovaná firmou 
Siemens a bola prvýkrát vyhlásená v novembri 2000 pri príležitosti Dňa 
študentstva. Udeľuje sa pre letný semester školského roka 2001/2002. 

Termín uzávierky prihlášok je 13. 7. 2001. 
Termín vyhodnotenia prihlásených prác je 15. 10. 2001. 

Nasledujúce ročníky ceny „Werner von Siemens Excellence Award" bu
dú každoročne vyhlasované v druhom štvrťroku kalendárneho roka a zá
roveň sa stanovia aj podrobné podmienky a termín podania prihlášok pre 
daný rok. 

Uchádzačmi o cenu „Werner von Siemens Excellence Award" môžu byť: 
- študenti s ukončenými 6 semestrami vysokoškolského štúdia a vypro

filovanou predpokladanou témou svojej budúcej diplomovej práce, 
- interní doktorandi, 
- absolventi PhD štúdia ( d o  6 mesiacov po ukončení štúdia), 
- jednotlivci (nie starší ako 40-rokov) alebo tím pracujúci na VŠ zastúpenej 

v SRK. 

Ceny „Werner von Siemens Excellence Award" sú udeľované na základe 
rozhodnutia výberovej komisie a slávnostne odovzdávané predsedom 
poroty a zástupcom firmy Siemens v štvrtom štvrťroku daného kalendár
neho roka. 

Cena „Werner von Siemens Excellence Award" za výskum 

Cena „Werner von Siemens Excellence Award" za výskum sa udeľuje 
jednotlivcovi alebo výskumnému kolektívu, pričom podmienky jej udelenia 
sú upresnené účastníkmi tejto dohody každoročne pri jej vyhlásení. 

Práce musia preukazovať originalitu na pozadí aktuálneho stavu vedy 
a techniky. 

„Werner von Siemens Excellence Award" za výskum má hodnotu 
200 000,- Sk. 

Cena za výskum sa udeľuje každoročne jedna. Výnimočne, na základe 
odporúčania poroty, môže byť priznaná a rozdelená dvom uchádzačom 
(osobám alebo kolektívom). 

Cena „Werner von Siemens Excellence Award"- štipendijná podpora 
študijného zahraničného pobytu pre doktorandov a diplomantov na 
univerzitách v Nemecku/Rakúsku 

Štipendijná čerta „Werner von Siemens Excellence Award" sa udeľuje 
jednému študentovi inžinierskeho/magisterského štúdia a jednému dok
torandovi na hradenie ročného hosťujúceho pobytu na univerzite 
v Nemecku/Rakúsku. Štipendijná podpora je jednorázová, podrobné pod
mienky sú stanovené v každoročnom vyhlásení a študent ju môže zís
kať len raz. Podmienkou udelenia ceny je dobrá znalosť nemeckého ja
zyka. 

Cena je dotovaná sumou 360 000,-Sk (spolu pre dve osoby). 

Cena „Werner von Siemens Excellence Award" za diplomovú a dok
torskú prácu 

Cena „Werner von Siemens Excellence Award" za diplomovú alebo dok
torskú prácu sa udeľuje absolventom inžinierskeho/magisterského štúdia 
a absolventom doktorandského štúdia, ktorí úspešne obhájili svoje práce 
v danom roku. Každoročne sú udeľované tri ceny za úspešné diplomové 
práce a tri ceny za úspešné záverečné doktorandské (dizertačné) práce. 

Každá cena za diplomovú prácu má hodnotu 20 000,- Sk, za dokťo-
randskú prácu 30 000,- Sk. 

Uchádzanie sa o cenu „Werner von Siemens Excellence Award" a pod
mienky udelenia 

Uchádzači o cenu „Werner von Siemens Excellence Award" v ktorejkoľ
vek kategórii sa prihlasujú v termíne stanovenom vo vyhlásení ceny na 
základe podanej prihlášky s príslušnými dokumentmi, podľa podmienok 
uverejnených pri vyhlásení. 

Prihláška sa podáva v dvoch jazykoch po jednom vyhotovení, a to v ja
zyku slovenskom a anglickom alebo slovenskom a nemeckom. 

Uchádzačov o cenu „Werner von Siemens Excellence Award" prihlasujú 
rektori jednotlivých univerzít na základe odporúčania (alternatívne): 
- vedúceho katedry, ústavu resp. pracoviska VŠ, 
- gestora študijného odboru, 
- vedúceho diplomovej, resp doktorandskej práce. 

Prihláška doplnená týmto odporúčaním sa zasiela na sekretariát SRK. 

Výberová komisia ceny „Werner von Siemens Excellence Award" a jej 
priznanie 

O prihlásených prácach a udelení ceny „Wemer von Siemens Excel
lence Award" vo všetkých kategóriách rozhoduje výberová komisia tejto 
ceny, ktorá je minimálne päťčlenná a pozostáva zo: 
- zástupcu Ministerstva školstva SR. ktorého navrhuje minister. 
- zástupcu Slovenskej rektorskej konferencie, ktorého navrhuje SRK z me

dzinárodne uznávaných, nezávislých odborníkov pre jednotlivé oblasti, 
-zástupcov spoločností Siemens, s.r.o., Siemens Business Services, 

s.r.o., a Siemens A G  Nemecko, ktorých navrhuje vedenie spoločností, 
- zástupcu iných nezávislých odborných spoločností, ktorého navrhuje 

generálny riaditeľ Siemens s.r.o. 
Výberovú komisiu zriaďuje a jej členov menuje generálny riaditeľ Sie

mens, s.r.o. Členstvo v porote je nezastupiteľné. 
Návrh ceny „Werner von Siemens Excellence Award" schvaľuje výberová 

komisia hlasovaním jej členov nadpolovičnou väčšinou hlasov. Pri rovnosti 
hlasov rozhoduje hlas predsedu komisie. 

Rozhodnutie o neudelení ceny „Werner von Siemens Excellence Award" 
nie je právne vymáhateľné. 

Záverečné ustanovenia 

Držitelia ceny „Werner von Siemens Excellence Award" sa zaviažu spo
ločnosti Siemens, na základe žiadosti, poskytnúť prednostné právo pri 
využívaní a zhodnotení ocenených prác. Vzájomné práva a povinnosti sa 
riadia príslušnými ustanoveniami slovenského autorského práva o ochra
ne duševného vlastníctva. 

Držitelia ceny sú povinní pri zverejňovaní svojich prác uvádzať, že práca 
vznikla za podpory Siemens, resp. bola odmenená cenou .Werner von 
Siemens Excellence Award". 

Držitelia ceny „Werner von Siemens Excellence Award" sa nemôžu zno
vu uchádzať o cenu v tej istej kategórii. Výnimku tvori štipendijná podpora 
pre doktorandov 

n 
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R E Z E R V O V A N É  P R E  L F  U K  

Prezentácia novej knihy 
Ferenčík M., Škárka В., Novák M., Turecký L :  Biochémia. SAP, Bra

tislava, 952 s. 
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca v Bratislave bola 20. októb

ra 2000 svedkom uvedenia diela autorov prof. Ferenčíka, prof. 
Škárku, prof. Nováka a Dr. Tureckého: Biochémia. 

Slávnostnej udalosti v živote Lekárskej fakulty UK, Univerzity Komenského, 
SAV, CHTF STU a dá sa povedať celej vysokoškolskej obce na Slovensku sa 
zúčastnili prorektor prof. RNDr. D.Mlynarčík, DrSc., v zastúpení rektora UK, 
námestníčka primátora hl. mesta Bratislavy p. Mgr. M. Demeterová, pred
seda SAV prof. Ing. Š. Luby, DrSc., prezident SLS prof. MUDr. R. Dzúrik, DrSc., 
dekan FAF UK doc. RNDr. J. Seginko, CSc., dekan CHTF STU prof. Ing. V. 
Báleš, DrSc., zástupcovia sponzorov diela a mnoho ďalších významných 
predstaviteľov vysokoškolského života. 

Celé podujatie uvádzal doc. MUDr. M. Bernadič, CSc., ktorý zastupoval 
dekana LF UK. V úvodnom slove charakterizoval súčasnú dobu ako éru in
formácií. Priblížil problematiku tvorby učebných textov a učebníc, ich význam 
pre vzdelávanie, ale aj nedostatočnú podporu zo strany spoločnosti pre ich 
tvorbu. Pri tvorbe učebníc už nejde len o poskytnutie určitého kvanta infor
mácií, ale o hľadanie vnútorných súvislosti' a vzťahov medzi nimi. 

Novú Biochémiu v krátkosti predstavil prof. Bergendi: Dielo uvedených au
torov •Biochémia1 je pôvodná slovenská vysokoškolská pregraduáina a post
graduálna učebnica určená študentom medicíny, chémie, prírodných vied, 
farmácie, veterinárnej medicíny a ďalších smerov štúdia. Na 952 stranách 
v 32 kapitolách poskytuje súčasné poznatky o štruktúre, vlastnostiach a bio
logických funkciách molekúl, ktoré sú tradičným predmetom biochémie (en
zýmy, vitamíny, sacharidy, lipidy, peptidy a proteiny, nukleové kyseliny a ich 
nadmolekulové štruktúry), ale aj o informačných systémoch na úrovni bunky 
a makroorganizmu (hormónový, nervový, imunitný), o základoch molekulo

vej biológie, genetiky a fyziológie, o molekulových biotechnológiách, o pato-
biochémii a klinickej biochémii, o osobitostiach metabolizmu liečiv a iných 
xenobiotík, mikroorganizmov a rastlín. Text je doplnený inštruktívnymi obra
zovými a tabulkovými prílohami. 

S príhovormi postupne vystúpili p. Mgr. M. Demeterová, ktorá ako pat
rónka diela ocenila kontinuitu práce autorov, pretože predstavované dielo 
nadväzuje na predchádzajúcich pat vydaní Biochémie. Zásadný príhovor 
predniesol prorektor prof. RNDr. D. Mlynarčík, DrSc., ktorý zhodnotil prínos 
diela, ocenil tvorivú aktivitu autorov v zložitej ekonomickej situácii a vyzdvihol 
prínos diela pre slovenskú vysokoškolskú obec. Predseda SAV prof. Ing. Š. 
Luby, DrSc , ocenil vysokú vedeckú úroveň predloženého diela a jeho 
význam pre ďalší rozvoj tvorivého vedeckého myslenia. Vyzdvihol spolu
prácu vysokých škôl s akadémiou vied, prepojenie pracovísk a budovanie 
spoločných projektov, ktoré sú zárukou rozvoja slovenskej vedy Dekan 
CHTF STU prof. Ing. V. Báleš, DrSc., spomenul integrujúci rozmer diela pre 
slovenské vysoké školy. Dielo spája nielen viaceré fakulty UK, ale aj ďalšie 
vysoké školy na Slovensku. Doc. MUDr. M. Bernadič, CSc.. v zastúpení 
dekana LF U K  uviedol výnimočnosti diela: kontinuitu viacerých opakovaných 
vydaní, integráciu výučby na viacerých fakultách, ba dokonca vysokých 
školách, vysokú didaktickú hodnotu diela. Okrem odborného prinosu diela, 
ktorý zhodnotili predchádzajúci rečníci, vyzdvihol aj terminologickú a jazy
kovednú hodnotu, ocenil schopnosť autorov prekonať obrovské organizačné 
a ekonomické problémy, ktoré sú s vydaním takéhoto diela spojené a pri 
riešení ktorých nie je na vysokých školách ba ani v našej spoločnosti vy
tvorený systém pomoci či podpory Doc. Bernadič ocenil a| mimoriadne 
výtvarné spracovanie prebalu diela, ktoré pnspieva nielen k estetickej pre
zentácii diela, ale je a vždy bude svedectvom našej doby 

V závere svojich vystúpení gratulovali všetci rečnia autorom k vynika
júcemu dielu a vyslovili presvedčenie, že knihu pnjmú do svojtcft knižníc 
všetci, ktorým je určená. Že dielo sa stane sprievodcom vysokoškolského 
štúdia pre mnohých študentov, ktorí z nej budu čerpať múdrosť a celkom no
vé impulzy pre svoj profesionálny život. 

Záver prezentácie tvonl kultúrny program v podaní operných a koncert
ných umelcov sopranistky D Bezaůnskej a barytonistu P Šuberta, ktofycn 

sprevádzal na klavín koncertný umelec a pedagóg VŠMU D 
Stankovský 

Po skončení oficiálneho programu pokračovalo stretnutie 
v neformálnom prostredí recepcie Treba nam len dodaf ie 
takéto stretnutia sú skutočným sviatkom našej 4koy našich 
učiteľov, ze by bolo prínosom pre celu akademickú coec, 
aby sa vytvorilo fórum pre stretanie, výmenu skúseností, 
vzájomné kontakty medzi učiteľmi UK a iných vysokých škôl 
či akadémie vied. Slávnostné chvíle dozneli, brány Prima
ciálneho paláca sa zavreli, ale dielo ostalo. Knihu Biochémia 
si možno zakúpiť v širokej distribučnej sieti odborných kníh
kupectiev. 

(m.b.) 
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Významné  medzinárodné ocenenie 
pre Lekársku íakultu UK 

Mensa Education and Research Foundation a Mensa 
International Limited so sídlom v Texase vyhlasuje každo
ročne súťaž Award's for Excellence in Research Cena sa 
udeľuje za vynikajúce výsledky v oblasti vedeckého výsku
mu inteligencie z aspektu fyziológie, neurológie, biochémie, 
ale aj psychológie, sociológie, psychometriky a peda
gogiky. Vybrané práce posudzuje Research Review Com
mittee. 

Cenu za rok 2000 v kategórii Junior Investigator získali 
J. Achter (USA, J. Educational Psychol., 91, 1999, č. 4. 
s. 777-786), R. Jung (USA Biol. Sei., 266, 1999. s. 1375-1379), 
D. Ostatníková (Slovensko, High Ability Stud., 11, 2000, 
č. 1, s. 297-310), J. Peterson (USA, J. Education Gifted. 22, 
1999, s 354-383) a J. Plucker (USA. J. Coll. Stud. Develop , 
39, 1998, č. 5, s. 472-451). 

MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., pracuje ako odborná 
asistentka na Fyziologickom ústave LF UK v Bratislave 
Opakovane je vedúca riešíteľského kolektívu grantovej úlo
hy, v rámci ktorej sa venuje neuro-endokrino-psycholó-
gii. Zaoberá sa sledovaním hladiny slinného testosterónu 
a kognitívnych funkcií. Jej univerzitné prednášky už viac 
rokov patria k najnavštevovanejším. Vedie skupinu študen 
tov v rámci ŠVOČ, ktorí sa na Fakultnej konferencii ŠVOČ 
LF UK roku 2000 umiestnili v prvom poradí 

Gratulujeme k výborným výsledkom a významnému 
medzinárodnému ocenenlul 

doc. MUDr. M. Bernadič, CSc., prodekan LF UK 
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Veltrh 
pomaturitného vzdelávania 

Akadémia 2000 
V priestoroch Domu techniky na Škultétyho 

ulici v Bratislave sa v dňoch 9.-11. novem
bra 2000 konal pod záštitou generálneho ria
diteľa Sekcie vysokých škôl MŠ SR doc. RNDr. 
Petra Mederíyho, PhD., a prezidenta Sloven
skej rektorskej konferencie prof. Ing. Milana 
Dadu, PhD., 4. veltrh pomaturltného vzde
lávania Akadémia, na ktorom sa Univerzita 
Komenského už tradične zúčastňuje. 

Návštevníci, najmä z radov stredoškolských 
študentov, pedagogických pracovníkov, pra
covníkov pedagogicko-psychologických po
radní ako aj z radov rodičov mali vynikajúcu 
príležitosť oboznámiť sa s možnosťami štúdia 
v školskom roku 2001/2002 na 19 univer
zitách a vysokých školách nielen zo Sloven
skej republiky ale aj Českej republiky a Ra
kúska. 

Bezprostredne získavali návštevníci informá
cie priamo vo výstavných stánkoch a okrem 
tejto možnosti sa mohli dozvedieť napr. o prijí
macích pohovoroch aj od akademických funk
cionárov jednotlivých vysokých škôl, ktoré sa 
po dva dni prezentovali v rámci seminárov pre 
študentov. 

Za veľmi užitočné považujeme, že sa v rám
ci tejto výstavy organizujú pracovné stretnutia 
s výchovnými poradcami jednotlivých stred
ných škôl, ktoré prispievajú k objasneniu mno
hých nedostatkov pri podávaní prihlášok na 
vysoké školy. 

Výstavný stánok Univerzity Komenského 
bol počas celých troch dní najviac obliehaný 
Pracovníčky študijných oddelení jednotlivých 
fakúlt poskytovali informácie pre záujemcov 
o štúdium na fakultách ústne a zároveň aj 
formou propagačných letáčikov. Najväčší záu
jem bol o sumárnu informáciu o možnostiach 
štúdia na našej univerzite, ktorú z podkladov 
jednotlivých fakúlt pripravilo Pedagogické od
delenie RUK. 

Na záver treba povedať, že v trojdňovom 
maratóne poskytovania informácii návštev
níkom veltrhu zástupcovia fakúlt a rektorátu 
univerzity obstáli výborne a patrí im za to 
úprimne poďakovanie. 

RNDr. Mária Holická, vedúca 
Pedagogického oddelenia RUK. 

Kniha o živote Samuela Hruškovica 

V týchto dňoch vychádza zá
služné a zaujímavé dielo - auto
biografia Samuela Hruškovica 
s názvom Vita Samuells Hrus-
cowitzi - Život Samuela Hruškovica v dvojja
zyčnom latinskom vydaní, v preklade J. Vilikov-
ského z r. 1943 a vďaka editorskej starostlivosti 
L. Ozábalovej, PhD., ktorá je aj autorkou zasvä
tenej štúdie, treba zdôrazniť, že na vlastné ná
klady editorky. V tejto súvislosti sa nedá nevy
sloviť poľutovanie, že sa v kultúrnej verejnosti 
nenašiel sponzor, fyzická či právnická osoba, 
ktorý by podporil vydanie tejto knihy. Žiaľ, stá
va sa už v našich končinách zaužívanou pra
xou, že autor či prekladateľ serióznej literatúry, 
ak sa chce dožiť toho, aby jeho dielo uvidelo 
denné svetlo, ho musí vydať na vlastné nákla
dy. Netýka sa to, prirodzene, tých „profesio
nálov médií", ktorí poľujú na okamžitý a poden
kový úspech a ktorých v tejto snahe podporuje 
aj mašinéria bombastickej reklamy. Súdny člo
vek sa zároveň neubráni myšlienke, že vydava
telia sústavne podceňujú intelektuálnu úroveň 
slovenského čitateľa, doteraz zaplavovaného 
najmä knižným brakom z celého sveta. 

Treba privítať objavenie sa tejto knihy aj pre
to, že v súčasnej dobe, ktorá je zmietaná ne
riešiteľnými rozpormi a vedomá svojej prelomo-
vosti, sme totiž svedkami intenzívneho oživenia 
záujmu o spirituálnu literatúru akejkoľvek pro
veniencie. Čitateľ hľadá inšpiráciu a útočisko 
v dielach spisovateľov, ktorí sa vyznačujú pev
ným morálnym postojom a hlbokou životnou 
filozofiou. Môžeme byť hrdí na to, že aj slo
venská literatúra nimi oplýva. Rozhodne k ním 
patrí aj Samuel Hruškovic, evanjelický farár, 
svojrázny mysliteľ, básnik a spisovateľ (1694-
1748). Jeho najvýznamnejším dielom je vlastný 
životopis v latinčine, Vita Samuells Hruscowitzi. 
Bezprostredným motívom k jeho napísaniu, 
ako sa autor sám zveruje, bola predovšetkým 
snaha osvietiť svojich príbuzných a priateľov, 
aby vedeli „čomu sa majú vyhnúť a čo majú 
robiť. Hruškovic napísal svoj životopis sotva 
25-ročný, pod čerstvým dojmom zážitkov zo 
svojej mimoriadne dobrodružnej a pestrej púte 
z a  vzdelaním, ktorú nie neprávom pokladal z a  
vyvrcholenie svojho pomerne krátkeho života. 
V devätnástich kapitolách poskytuje autentický 
až dokumentaristický obraz na uhorský i ne
mecký vzdelávací systém, na pozadí ktorého 
však načrtáva aj rušné udalosti doby, pozna
menanej náboženskými a mocenskými bojmi: 

Recenzia 
Rákociho stavovským povstaním 
voči viedenskému dvoru, oslabo
vaním centrálnej moci, vyúsťujú
cej až do všeobecnei neistoty 

a chaosu a ideovými rozpormi vnútri protestan
tizmu. Už volbou námetu diela, ktoré z celej 
biografie selektuje len strastiplné putovanie za 
vzdelaním, autor prezrádza, že je preňho vzde
lanie najvyššou hodnotou. Ako sám píše, na
priek vôli svojich rodičov, pre nás nepredsta
viteľným prekážkam v podobe absolútnej biedy 
a nežičlivosti najbližšieho okolia, sa nedal odra
diť a napokon získal najvyššie vzdelanie, aké 
sa vtedy dalo nadobudnúť, na univerzite vo Wit
tenberge Táto univerzita bola centrom orto
doxného smeru protestantizmu, ktorý nášmu 
autorovi konvenoval. Nejaký čas však náš autor 
strávil aj na univerzite v Halle, ktorá sústre
ďovala prívržencov protestantského pietizmu, 
teda hlavných odporcov Wittenberčanov. 

Hruškovic vo svojom diele, ktoré člení na ofi
ciálnu časť a časť, ktorá poskytuje doplnkové 
a intímnejšie informácie, uvádza aj plejádu 
postáv a postavičiek svojich učiteľov, nemec
kých profesorov, spolužiakov, priateľov, príbuz
ných, chlebodarcov a patrónov. Ich potréty sú 
individalizované, živé, vykreslené so snahou 
o objektívnosť, hoci zavše prechádzajúce až do 
karikatúry, najmä v prípade osôb, ktoré Hruš-
kovicovi neboli sympatické Celé dielo, či už 
zaznamenáva životné zvraty autora, opisuje 
osoby alebo prostredia, je preniknuté autoro
vou hlbokou zbožnosťou, láskou a dôverou 
v Boha, ktorá mu je za každých okolností po
silou a oporou, ktorá mu umožňuje vidieť aj 
v nepriazni osudu a zdanlivej nežičlivosti ľudí 
podnet na vlastné zdokonaľovanie a uvedomo
vanie si ceny života. Pevný morálny postoj aj 
uprostred životných protivenstiev, schopnosť 
povzniesť sa nad ľudskú zášť a vidieť dobro aj 
tam, kde ho iní nevidia, to sú hodnoty diela, 
ktoré určite zaujmú aj dnešného čitateľa, najmä 
ak mu ide o literatúru slúžiacu inšpirácii a rozjí
maniu, nie lacnej zábave. 

Na záver sa musíme pozastaviť ešte raz nad 
ľahostajnosťou kultúrnych inštitúcií, aj tých, čo 
sa hrdo nazývajú národnými, že nepokladali za 
potrebné podieľať sa na vydaní a šírení knihy, 
ktorá svojím morálnym vyznením, osobitými li
terárnymi kvalitami a dokumentaristickou hod
notou prispieva k sebareflexii národa. 

PhDr. Eleonóra Vallová, PhD. 

Fakulta managementu úspešná aj na celoslovenskom kole ŠVOČ 
Poslaním každoročne organizovanej súťaže ŠVOČ študentov Fakulty 

managementu UK pod názvom Mladé talenty vede je motivovať študentov 
k vedeckovýskumnej činnosti, viesť ich k praktickému využívaniu jej výsled
kov, ako aj k schopnosti verejne prezentovať a obhájiť svoje práce na poža
dovanej úrovni. 

Tohtoročná súťaž priniesla výrazný kvalitatívny posun z hľadiska tém 
a úrovne spracovania prihlásených študentských prác, ako aj v spôsobe ich 
prezentácie. Najlepšie študentské práce z fakultného kola FM UK boli na
vrhnuté na 3. celoslovenskú súťaž študentských vedeckovýskumných 
prác, ktorá sa konala 6, októbra 2000 v Nových Zámkoch Usporiadate
ľom súťaže bola Ekonomická univerzita - bakalárske štúdium Obchodnej 
fakulty so sídlom v Nových Zámkoch. Gestorom 3. celoslovenského kola 
ŠVOČ bola prof. Ing. Helena Strážovská PhD., z Ekonomickej univerzity v Bra
tislave. 

3. Celoslovenskú súťaž ŠVOČ otvoril rektor Ekonomickej univerzity prof. 
Ing. V. Kollár, PhD. za prítomnosti zástupcov z 8 univerzít a 14 fakúlt sa na 
otvorení súťaže zúčastnil aj dekan Obchodnej fakulty EU doc. Ing. F. Daňo, 
PhD., primátor mesta Nové Zámky Ing. O. Csanda, zástupcovia hospodár
skej praxe a zástupca Študentského parlamentu. Hodnotiaca komisia 
vysoko ocenila dosiahnutú odbornú úroveň predložených prác do súťaže. 

Študenti FM UK prezentovali svoje práce na súťaži v dvoch sekciách. 
V 1 .  sekcii, ktorá sa konala pod názvom Makroekonomické procesy a glo-

balizáda, bol najúspešnejším účastníkom Kostič Martin, študent 2. ročníka 
s prácou: Is Slovakia Experiencing Stagflation Today? (Prežíva dnes Slo
vensko stagťláciu?), ktorý vo vážnej konkurencii obsadil 1. miesto. 

Tretia sekcia pracovala pod názvom Marketing manažment, kde sa na 
veľmi peknom 3. mieste umiestnil Marko Matúš, študent 5. ročníka s prá
cou Jack Integrated Riding on the Wavves of Fashion. (Jazda "integro
vaného Jacka" na vlnách módy.). 

Ďalší študenti FM UK Józsová Andrea, študentka 1. ročníka s prácou 
Možnosti uplatnenia marketingu pri zefektívnení organizácii verejneho 
sektora a Hudcovič Ján, študent 2 ročníka s prácou Zákaznícky klub ako 
marketingový nástroj v tejto sekcii obhájili pekné 4. miesto 

Veríme, že dosiahnuté úspechy na takomto zaujímavom fóre s celoslo
venskou pôsobnosťou budú povzbudením pre našich študentov, a že ich 
budú aj v budúcnosti motivovať, aby našli odvahu pokračovať v mapovaní 
zatiaľ pre nich málo známeho terénu - vedeckovýskumnej práce. Je to ich 
prvý krôčik na pôde, ktorá vytvára základy budúceho, reálnejšieho vnímania 
potreby výskumu, ako nevyhnutného predpokladu rýchlejšieho rozvoja lüd-
skej spoločnosti ako celku. 

Najúspešnejší účastníci 3 celoslovenskej súťaže postúpia do 21. ročníka 
medzinárodnej súťaže ŠVOČ. 

PhDr. Anna Bujnová, CSc.. 
vedúca oddelenia vedy a výskumu FM UK 
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Znižujúca s a  úroveň absolventov stredo
školského štúdia prichádzajúcich n a  univer
zitu je  už všeobecne známa a bola pripo
menutá aj n a  tlačovej konferencii rektora 
U K  konanej 13. júla tohoto roku (Naša Uni
verzita, september 2000). Napriek tomuto 
nepochybne negatívnemu trendu sú na
šťastie v živote slovenského pedagóga ešte 
stále chvíle, kedy môže.vychutnať úspechy 
svojich žiakov a to  dokonca n a  medziná
rodnom fóre. Tento rok s a  z dánskej Ko
dane, kde s a  v júli konalo medzinárodné 
kolo chemickej olympiády, vrátilo štvorčlen
né družstvo slovenských gymnazistov s o  
ziskom dvoch zlatých, jednej striebornej 
a jednej bronzovej medaily. Celkovo to zna
menalo pre Slovensko neoficiálne 5. miesto 
spomedzi 53 zúčastnených krajín z o  šty
roch kontinentov a t ý m  aj doteraz najvýz
namnejší úspech slovenských študentov 
v histórii chemickej olympiády. Z a  ním treba 
vidieť predovšetkým výnimočné úsilie hŕstky 
stredoškolských učiteľov. T ý c h  vzácnych 
pár jednotlivcov, ktorí s a  aj napriek depresii 
vládnucej dnes v našom školstve ešte ne
vzdali, nestratili vieru v poznanie a dokážu 

Hovorme 
o talentoch 

preň zapaľovať i svojich žiakov. A hlavne 
vidia unikátnost' každého mladého talentu 
a stratu, ktorou b y  bolo jeho premrhanie. 

Entuziazmus sám o sebe, akokolVek esen
ciálny, j e  však iba túžbou hľadajúcou svoje 
naplnenie. Ponechať riešenie všetkých pro
blémov n a  nadšenie a obetavosť ľudí a spo
liehať s a  n a  to, ž e  s a  nimi bude vždy dať 
zamaskovať neochota tých ostatných s a  d o  
veci tiež angažovať, je  obrovským hazar
dom. J e  tou najspoľahlivejšou cestou ako za-
dupať aj tie posledné iskierky na dnes už na
ozaj len tlejúcej pahrebe slovenského škol
stva. 

J e  v o  výsostnom záujme univerzity aktívne 
s a  zapájať d o  vyhľadávania nových talentov 
a následne v kooperácii s domovskými 
školami umožniť ich ďalší rozvoj. S ohľadom 

n a  tradíciu a úroveň Univerzity Komenského 
verím, ž e  potrebné organizačné a intelek
tuálne zázemie tu  existuje. A financie? 
Plačeme, ž e  nie s ú  peniaze ani n a  základný 
chod školstva, odkiaľ teda vziať ešte a j  n a  
starostlivosť o talenty? Ibaže práve tieto ta
lenty n á m  m ô ž u  pomôcť situác u zmeniť. A k  
j e  dôvodom prehliadania finančných náro
kov školstva chýbajúca "očividnosť ekono
mického efektu, investovanie d o  rozvoja na
daných študentov a žiakov by mohlo byť 
najschodnejším začiatkom pre zmenu toho
to postoja. Návratnosť takejto investície totiž 
očividná je. Upozorňujme n a  to! Hlavne ak 
tej námahy navyše nie j e  až  tak veľa. Takto 
nadaným deťom stačí spravidla udeliť ten 
správny počiatočný impulz a potom už len 
korigovať ich kurz a pomáhať odstraňovať 
prekážky z cesty naplno rozbehnutej mysle. 
Iba v máloktorej oblasti je  možné dosiahnuť 
taký priaznivý pomer medzi  vynaloženou 
námahou a možným ziskom. Presvedčme 
o tom spoločnosť! A propagujme dosiahnu
té úspechy, nech si uvedomí, o č o  stratou 
mladých nadaných ľudí prichádza 

Roman S za bo, PRIF UK 

Poznámky a spresnenia 
k Otvorenému listu Klubu dekanov predsedovi NR SR 

a predsedovi vlády SR zo 17.2.2000 
Klub dekanov fakúlt vysokých škôl SR v otvorenom liste predsedovi NR SR 

a vlády SR (pozn aj 'Naša univerzita", marec 2000. D Húska predseda Klubu 
dekanov fakúlt VŠ SR) nesprávne uviedol, že vo vyspetycM kre^nicfi sveta 
študuje na VŠ asi 30 % populácie a že v SR je to asi len 17%. 

Pojem "populácia" je väčšine ľudí jasný a predstavuje celkový počet 
obyvateľov v štáte. Z neho v SR v r. 1998 na VŠ študovalo 109,3 tis. občanov 
slovenskej štátnej príslušnosti (včetne štúdia popri zamestnaní). To je z cel
kového počtu obyvateľov 2 %. Ak si v dobrej viere za dekanov domyslíme, 
že mali na mysli len relevantnú vekovú skupinu populácie (pragmaticky sa 
zvolilo, že je to populácia 18-22 ročná), potom vychádza, že v pomere k nej 
v r. 1998 študovalo na vysokých školách SR 23,1 %. To tiež rádovo nekoreš
ponduje s údajom uvedeným v liste dekanov (len 17 % !!). Je zahodno, aby 
funkcionári a predstavitelia vysokých škôl pracovali s presnými základnými 
údajmi a odvodzovali hodnotenia len na základe správnych údajov. Podob
ne napr. autori koncepcie rozvoja výchovy a vzdelávania (SME, 9. 2. 2000) 
uviedli, že na štúdium na VŠ je prijímaných z populačných ročníkov asi 
20 %. Skutočnosťou (o pätinu vyššou) je, že v dennom štúdiu bolo prijí
maných na VŠ so slovenskou štátnou príslušnosťou v r. 1998 i 1999 vo vzťa
hu k 18 ročnej populácii - 25,1 %. Ak by sa do prepočtu pomeru vzali aj prijí
maní v danom roku do štúdia popri zamestnaní, vychádza to až na 35 % (tu 
si však treba byť vedomým, že tu ide o študujúcich vo väčšej miere z vyšších 
vekových skupín). 

Na vysokých školách v SR je dlhodobo akútne zvyšovať platy. K tomu je 
však vhodné dospieť aj racionalizáciou výučby na VŠ. Možno napr skrátiť 
týždenný rozsah výučby aj o 1/3 (v priemere). Možno podobne znížiť počet 
študijných odborov až o polovicu, ako aj počet fakúlt a katedier (i VŠ). 
Usporené mzdové prostriedky rozdeliť zostávajúcim. Dávno sa mohlo prejsť 
na príspevkovú formu fiancovania, 

Ing. Michal Majtán. PhD 
(bývalý pracovník Ústavu Informácií в prognóz ikolstva) 

D e ň  V i e d n e  

V rámci Dňa Viedne prednášali na Evanjelickej bohosloveckej fakulte 
UK dňa 28. novembra 2000 jej poslucháčom traja profesori z rakúske) 
metropoly a témou Ich prednášok boli otázky etiky Medzi predná 
šajúcimi bol aj dekan Evanjelickej teologickej fakulty Viedenskej univerzity 
prof. Gottflied Adam. 

Vystúpenia zahraničných pedagógov predstavujú novú formu medziuni-
verzitnej spolupráce a konajú sa spravidla raz za semester. Na fakulte mali 
už napríklad Deň Helsínk, Deň Prahy, prednášali tam profeson z Nemecka 
i dalších krajín. 

Veltrhy Bibliotéka/Pedagogika 2000 
Vo výstavnom a kongresovom centre INCHEBA sa v dňoch 9. -12. no

vembra 2000 uskutočnil už 8. ročník medzinárodného knižného veltrhu 
BIBLIOTÉKA а 5. ročník medzinárodnej výstavy vzdelávania a didak
tickej techniky PEDAGOGIKA. Podujatia slávnostne otvoril minister kultúry 
Milan Kňažko, pod záštitou ktorého sa konali. Tieto veltrhy sa pravidelne stá
vajú miestom prezentácie vydavateľskej produkcie, výmeny názorov, hľada
nia vzájomných kontaktov. Medzi vystavovateľmi bolo aj Centrum ďalšieho 
vzdelávania Európskej únie, univerzitné nakladateľstvá zo zahraničia (Upsko, 
Berlín, Karolinum z KU Praha), SAIA, SAV a iné. 

Už tradične sa na týchto podujatiach zúčastňuje aj naša univerzita. V stán
ku Univerzity Komenského prezentovalo svoju najnovšiu produkciu Vydava
telstvo UK (100 titulov), Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK (20 ti
tulov), Edičné stredisko Pedagogickej fakulty UK (10 titulov) a Stimul z Fi
lozofickej fakulty UK (8 titulov). Návštevníci našej expozície mali možnosť 
oboznámiť sa so študijnou literatúrou, monografiami a zborniVmi vedeckých 
prác vydávanými na Univerzite Komenského. Okrem toho mnohí návštevníci 
prejavovali velký záujem o získanie informácií o možnostiach štúdia na UK 
v nasledujúcom školskom roku. Brožúru, v ktorej sú uvedené všetky po
trebné informácie, dostal každý záujemca o budúce štúdium na našej Alma 
mater. 

Počas veltrhu naše vydavateľstvo usktočnilo viacero rokovaní, napr. so 
zástupcami Vydavateľstva Univerzity Karlovej v Prahe, so zástupcom Vyda
vateľstva P. J. Šafárika v Košiciach, i s viacerými kníhkupcami a dodávateľmi 
polygrafických materiálov. 

RNDr. Sergej Troščák 
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Etika a trhové hospodárstvo 

„Keď sa cirkvi nevedia zhodnúť v dogmatických otázkach, mali by sa 
zhodnúť aspoň v spoločenských otázkach," týmito slovami otvoril prof. 
Igor Kišš, dexan EBF UK, dňa 24. októbra 2000 v aule Evanjelickej 
bohosloveckej fakulty UK v Bratislave konferenciu o Trhovom 
hospodárstve z hľadiska kresťanskej etiky. Konferencie sa zúčastnili 
zástupcovia protestantských a katolíckych teologických fakúlt a seminá
rov zo Slovenska a Čiech. Konferenciu moderoval doc. ThDr. Ján Grešo 
a prof. ThDr. Ján Bándy z EBF UK. 

Otázky trhového hospodárstva z hľadiska kresťanskej etiky sú v súčasnosti 
veľmi aktuálna. Skutočnosť, že po politických zmenách v roku 1989 sa aj na 
Slovensku zoširoka otvorili dvere trhu a jeho zákonitostiam, si pýta reflexiu, 
a preto je nutné, aby sa aj na bohosloveckých školách i v cirkevných spolo
čenstvách zaoberali všetkými aspektmi danej skutočnosti. 

Mgr. Pavel Procházka, PhD., (Univerzita M. Bela, Katedra Evanjelikálnej 
teológie a misie) vo svojom príspevku o Dopade trhového hospodárstva na 
pastoráciu upozornil na to, že trh a trhové vzťahy získavajú v našej spoloč
nosti čoraz väčší vplyv na myslenie i konanie ľudí, a to nemôže obísť ani 
cirkev a teológiu. V našej trhovej spoločnosti, v ktorej sa všetko mení čoraz 
rýchlejšie, je neľahké, aby si jednotlivec zachoval ľudskú identitu. Je preto 
jednou z najvýznamnejších úloh súčasnej pastorácie, aby pomáhala jed
notlivcovi pri opätovnom nachádzaní samého seba, aby kresťanské pora
denstvo poskytovalo pomoc ľuďom pri riešení ich problémov. Jedným z naj
vážnejších problémov dneška je nezamestnanosť, ktorá ľudí emocionálne 
devastuje, deprimuje, spôsobuje pocit odcudzenia od rodiny i spoločnosti. 
Vyvoláva v človeku pocit bezmocnosti, znižuje jeho sebaúctu. Tu sa otvára 
velké pole práce pre pastoráciu. Ide predovšetkým o vypočutie nezamest
naného človeka, potom o stanovenie cieľov, ktoré môže nezamestnaný reál
ne dosiahnuť a o povzbudenie do budúcnosti. Nedomnievame sa, že by 
človek formovaný trhovou ekonomikou nepotreboval Boha a pastoračnú 
starostlivosť cirkvi. Práve naopak Súčasný človek zahrnutý kladmi a zápormi 
trhovej ekonomiky potrebuje pastorálnu starostlivosť. A to je, podľa slov Mgr. 
Pavla Procházku, PhD , velká výzva pre dnešnú cirkev. 

„Cirkev má záujem, aby človek našiel svoje miesto v praktickom živote 
a aby nebol vytrhnutý zo spoločenského, ekonomického, kultúrneho i politic
kého diania len preto, alebo práve preto, že je veriaci," uviedol v prednáške 
na tému Zodpovednosť kresťana v spoločnom dianí podľa učenia II. Va
tikánskeho koncilu ThDr. Andrej Filipek SJ (Teologická fakulta Trnavskej 
univerzity). „Neprestajný rast obyvateľstva, technický a vedecký pokrok, užšie 
vzťahy medzi ľuďmi vyvolali nové problémy. Vzrastá autonómia mnohých ob
lastí ľudského života neraz v odlúčenosti od mravného a náboženského po
riadku s vážnym nebezpečenstvom pre život. Preto koncil v dekréte O laic
kom apoštoláte vyžaduje od laikov vziať na seba obnovu časného poriadku 
ako svoju vlastnú úlohu a vyvíjať konkrétnu činnosť vo svetle evanjelia. Ako 
občania máme spolupracovať každý vo svojom odbore a na vlastnú zodpo
vednosť, všade a vo všetkom hľadať spravodlivosť Božieho kráľovstva." Dekrét 
hovorí s v e t o u  úctou a láskou o mladých ľudoch a o ich dôležitom vplyve na 
dnešnú spoločnosť. Zároveň však koncil vyzýva všetkých, čo majú na sta
rosti výchovu iných, aby sa usilovali vychovávať ľudí majúcich v úcte mravný 
poriadok, poslušnosť voči zákonitej vrchnosti, ľudí, ktorí sú schopní utvoriť si 
svoj vlastný úsudok vo svetle pravdy. „Veriaci človek by sa nemal vyhýbať 
snahe ovplyvňovať spoločenské dianie, a teda žiť mimo politického diania. 
Veď v cirkvi i v politike má byť na prvom mieste služba človeku." 

Na ekonomickú globalizáciu ako na neodvolateľnú ekonomickú budúcnosť 
ľudstva sa zameral prof. ThDr. Igor Kišš (dekan EBF UK). V prednáške na 

tému Ekonomická globalizácia - hrozba či nádejná budúcnosť upozornil na 
to, že ak sa globalizácii nepodarí dať hlbší etický rozmer, stane sa hrozbou 
pre ľudstvo. V dôsledku prudkého technického a vedeckého rozvoja vznikli 
nadnárodné spoločnosti, ktoré spojili svoje finančné možnosti a svetový trh 
ovládli výrobkami, ktorým nikto nie je schopný konkurovať. Ekonomická 
globalizácia síce vedie k nevídanému rozvoju kvality výrobných produktov, 
ale zároveň vedie k rozširovaniu priepasti medzi bohatými a chudobnými 
krajinami. Malé spoločnosti na národnej úrovni bankrotujú, pretože nie sú 
schopné konkurovať nadnárodným spoločnostiam. Rastie zadlženosť a zvy
šuje sa nezamestnanosť. Menový kurz je stále nevýhodnejší pre chudobné 
krajiny a to často vedie až k zrúteniu niektorých národných ekonomik. Vý
chodiskom z tejto situácie je dať globalizácii humánnu tvár. Je nutné rozdeliť 
bohatstvo celého sveta medzi domácu a svetovú chudobu, odpustiť dlhy 
chudobným krajinám. Ak chcem mať sociálny zmier, treba sa postarať, aby 
nikde ľudia nezomierali od hladu, aby bola zaistená lekárska starostlivost, 
aby ľudia neboli pod nadvládou vojenských režimov. Je dôležité dať všet
kým práceschopným ľuďom možnosť mať účasť na pracovnom procese. 
Globálne hospodárstvo nemôže byť bez globálnej etiky a solidarity. Úlohou 
kresťanov je upozorňovať na jednotu ľudstva a riadiť sa humánnymi prin
cípmi. 

Prof. Dr. Ing. Jakub Trojan (Evanjelická teologická fakulta v Prahe) pred
nášal na tému Spravodlivosť a sloboda. Podľa jeho slov sa šíri spoločenská 
nespravodlivosť, k bohatstvu si mnoho ľudí dopomáha nečestným a proti
zákonným spôsobom. Hlavne pre staršie vrstvy spoločnosti sa stáva problé
mom pojem slobody. Tu vykonala svoje štyridsaťročná autoritatívna vláda, 
ktorá obmedzovala občiansku iniciativu a trestala akékoľ/ek vybočenie 
z predpísaného spôsobu správania s a  Vytvoril sa u nás spôsob správania, 
ktorý trefne označil Václav Havel termínom .syndróm väzňa". Keď vyjde vä
zeň po pätnástich rokoch za brány väznice, je bezradný, nevie si poradiť so 
svojou slobodou. Sloboda sa stáva problémom i pre mladú generáciu, ktorá 
sa pokúša dosiahnuť rýchly úspech, skvelú kariéru, peniaze, bohatstvo 
a moc. Sloboda na nestáva nástrojom k zodpovednej službe, ale svojvôfou 
hľadajúcou len prchavé zážitky a vlastný prospech. Pravá sloboda má slúžrf 
celému spoločenstvu, nemôže byf egocentncká Známy /e Masarykov výrok 
Ježiš a nie Cézar. Pre Tomáša G. Masaryka sa stal Ježiš príkladom pravej 
slobody proti svojvôli Cézarovej Zároveň sa sloboda nesmie postaví proti 
spravodlivosti. Je to sloboda, ktorá neberie ohľad na iných, ide len za svojím 
prospechom a pôsobí paralyzujúco na celú spoločnosť Stáva sa cestou do 
nového otroctva, volaním po režime silnej ruky. V stávke je demokracia. Úlo
hou kresťanov a cirkví je viest zápas o spravodlivosť a slobodu. K tomu je 
potrebné silné povedomie občianskej zodpovednosti a to vyrastá z duchov
ných zdrojov, ktoré sa sýtia z evanjelia. 

Doc. RNDr. Ladislav Csontos SJ, PhD., (Teologická fakulta Trnavskej 
univerzity) vo svojej prednáške o Projekte slobody a trhovom hospodárstve 
poukázal na to, že sa sloboda dnes povauje za najvyššiu hodnotu. Človek 
sa stále viac stáva sám sebe zákonodarcom a nadobúda čoraz väčšiu auto
nómiu v politickej oblasti, ako aj v oblasti morálky, práva a ekonomiky. Kaž
dý si slobodne volí svoju školu, svoje náboženstvo, svoju politickú stranu. 
Môže sa rozhodnúť, či spolužitie s inou osobou spečať sobášom, alebo 
bude žiť v divokom manželstve. Matka sa môže rozhodnúť, ä privedie dieťa 
na svet, alebo ho zabije. Ukázalo sa, že moderný človek namiesto toho, aby 
si určil normy a kritériá realizácie autentického projektu človečenstva využil 
svoju slobodu na to, aby mohol napĺňať svoje rozličné túžby a záujmy. 
Necháva sa viesť výlučne pôžitkárstvom, túžbou po majetku a moa. Tým sa 
však nestáva slobodným, ale naopak sa stáva otrokom vlastných chúťok, 
vrtochov a pominuteľných módnych trendov. Trtiové hospodárstvo stojí pred 

človekom ako výzva - kráčať k skutočnej slo
bode, alebo k ďalšej forme zotročenia Asistent EBF UK a spirituál teologického 
domova Mgr. Ondrej Prostredník sa vo svo
jom príspevku zaoberal sociálnou otázkou 
v Novej zmluve a prvotnej cirkvi. Doc. ThDr. 
Peter Gažík z EBF UK anafyzoval vo svojej 
prednáške sooálno-ekonomcke momenty v do
be a diele cirkevných otcov Doc. Fibi z ko
šického Kňazského seminára sa pokúšal od
haliť biblické motívy podnikateľskej činnosti 
v súčasnosti Prof. Vragaš z RKCMBF UK sa 
venoval otázke súkromného vlastníctva v de
jinách cirkvi až po dielo Tomáša Akvinského 
v dobe vrcholného stredoveku. Príspevky praž
ských pedagógov prof. Z. Kučeru z Husit
skej teologickej fakulty a doc. M. Biharyho 
z Evangelickej teologickej fakulty Kartovej uni
verzity boli prečítané, kedže autor nebe* po
tomní 

Sme radi. že konferencia veno vana otáz
kám etiky z kresťanského hladiska a trtoveho 
hospodárstva otvonla témy. s ktorými sloven
ská i česká spoločnosť v súčasnosti zapasi 

Emília Kmecova. študentka EBF UK 
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Odišiel velikán právnického sveta - pán profesor Rebro 

ŽIVOT A DIELO PROF. K. REBRA 

Prof. JUDr. Karol Rebro, DrSc., sa narodil 
27. 10. 1912 v Horovciach pri Púchove v roľ
níckej rodine. V rokoch 1923-1931 navštevo
val reálne gymnázium L Štúra v Trenčíne 
a v rokoch 1931-1936 absolvoval Právnickú 
fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, 
kde aj po promócii v roku 1936 nastúpil do 
zamestnania ako asistent. 

V rokoch 1936-1937 absolvoval jednoroč
ný študijný pobyt v Taliansku, kde študoval 
u významných svetových romanistov a v roku 
1941 sa habilitoval spisom Konkubinát v prá
ve rfmskom od Augusta do Justiniána. 

Na Hlavnom súde v Bratislave pracoval 
vrakoch 1941-1944, v roku 1944 tu úspešne 
vykonal sudcovskú a advokátsku skúšku 
a v roku 1944 bol vymenovaný za profesora 
rfmskeho práva. V rokoch 1944-1945 sa za
pojil do SNP a pracoval na Povereníctve vnút
ra SNR. 

Od roku 1945-1951 pôsobil na PRAF UK, 
vrakoch 1946/1947 zastával funkciu dekana 
PRAF UK, v rokoch 1949/1950 funkciu rek
tora UK. 

V r. 1951 bol vylúčený z KSČ a paf mesia
cov nezamestnaný, kým nenastúpil ako pra
covník do Univerzitnej knižnice, kde pôsobil 
do roku 1954. V rokoch 1954-1985 pracoval 
na Ústave štátu a práva SAV. V roku 1968 bol 
rehabilitovaný. V rokoch 1969-1985 pracoval 
najprv na polovičný, neskôr na plný úväzok 
na PRAF UK a v roku 1985 odišiel do dô
chodku. Na fakultu sa opáf vrátil v roku 1990, 
aby tu do roku 1998 opáf pôsobil ako profe
sor na katedre rímskeho práva. 

V roku 1993 Univerzita Komenského udelila 
prof. Rebroví čestný doktorát právnych vied. 

Prof. K. Rebro absolvoval viacero študij
ných pobytov, zúčastnil sa na mnohých do
mácich a zahraničných konferenciách, bol 
členom nespočetných redakčných rád doma 
aj v zahraničí, vedeckým redaktorom odbor
ných publikácií, predsedom Právnickej termi
nologickej komisie Predsedníctva SAV pre 
vydanie slovenského Právnického terminolo
gického slovníka, členom viacerých zahranič
ných vedeckých spoločností. 

Posledný októbrový deň roku 2000 skončila sa životná púť velke] osobnosti 
slovenského práva - pána prof.JUDr. Karola Rebra, DrSc., doctora ho íorls causa 
Univerzity Komenského. V mene akademickej obce právnlcke| fakulty a celej 
Univerzity sa v bratislavskom krematóriu dňa 9. novembra 2000 s p á n o m  pro
fesorom rozlúčil prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc., dekan Právnickej fakulty UK: 

„Dovolte mi, aby som sa v mene Právnické/ fa
kulty UK v Bratislave, /е/ učitefov, zamestnacov a štu
dentov rozlúčil s dlhoročným pracovníkom naše/ 
fakulty a človekom, ktorého možno bez akýchkoľ-
vek fráz označiť za jedného z nemnohých veli
kánov nášho právnického sveta - prof. JUDr. Ka
rolom Rebrom, DrSc. Dalo by sa nesmierne veľa 
hovořit' o základných profesných etapách a kro
koch, ktorými sa tvrdo prepracuvával k právnickéj 
špičke. Dalo by sa iste veľmi veľa hovořit' nielen 
o jeho štúdiu, o jeho monografiách, o jeho zahra
ničných kontaktoch a pobytoch, dalo by sa veľmi 
veľa hovořit' o jeho pedagogickom umení, ktoré 
môže prezentovať len človek, ktorý má z čoho 
rozdávať. Bez toho, aby som chcel opomenúť tieto 

jeho obdivuhodné profesionálne etapy a výsledky, 
chcem sa dotknúť predovšetkým obyčajnej ľud
skej dimenzie neobyčajného človeka. Túto treba 
zdôrazniť najmä v súčasnom období, v ktorom sa 
z medziľudských vzťahov rýchlo a jednoznačne vy
tráca ich humanistický náboj a uvolňuje sa priestor 
chladnokrvnému egoizmu, dravost a rýchlemu úspe
chu za každú cenu. 

Napriek tomu, že prof. Rebro prešiel životnou 
dráhou, ktorá nebola ani zďaleka priamočiara, 
dráhou, na ktorej nebol ušetrený hádam žiadne\ 
zložitosti, ktorú prináša život, dokázal si okrem ob
divuhodnej pracovnej činorodosti udržať prakticky 
do konca svojho plodného a dlhého života schop
nosť a ochotu komunikovať s ludmi ako človek, 
napriek tomu, že mal možno a/ dosť dôvodov za
trpknúť 

Osobne som veľmi rád, že som mal možnost 
a česť priamo s pánom profesorom Rebrom spo
lupracovať, a že som a/ v mene právnické/ fakulty 
s nim realizoval viacero stretnutí s poslucháčmi 
našei fakulty a takto im vytvonl pnestor. aby si vy
počuli názory jeho mnohorozmerného ducha 

Bude nám preto profesor Rebro chýbal nielen 
ako pedagóg, ale predovšetkým ako citlivý, baz 
prostredný a tolerantný človek, vyžaru/uci k Svof 
mu okoliu vysoko pozitívne hdsky rozmer Myzkm 
že môžem hovoriť za celú právnickú komuntu. že 
charizma profesora Rebra naozaj nekonči týmto 

momentom, pretože to bol človek, ktorý га sebou 
zanechal velké dielo a laku bdsku brázdu, ktorá 
nesporne pretrvá generácie а /а časovo neohrw 
ničené. 

Drahý náš kolega učiteľ, 
prichodí mi v mene Právnickej fakulty UK ako aj 

v mene svojom i v mene Tvojich spolupracovníkov 
a študentov rozlúčiť sa s Tebou. Chcem Ti poďa
kovať za všetko, čo si ako právnik, ako pedagóg 
i ako človek zanechal na akademickej pôde a čo 
nám všetkým bude chýbať, pretože symbióza od
bornosti i človečenstva, ktoré si reprezentoval, žiaľ 
nebýva až taká častá. 

Česť Tvojej pamiatke! 

Vedecké sympózium o škodlivosti fajčenia 
Vhodnou inováciou, rozšírením alebo doplnkom výchovnovzdelávacieho 

procesu na Farmaceutickej fakulte UK sa ukázali vedecké sympóziá 
O nových liekoch, ktoré pravidelne organizuje Spolok farmaceutov v Bra
tislave ako jednu z akcií Slovenskej farmaceutickej spoločnosti (SFS) v úzkej 
súčinnosti so Slovenskou farmakologickou spoločnosťou a s Vedením FAF 
UK. V tomto roku sa dňa 11. októbra 2000 uskutočnil už jeho XXIII. ročník 
a ako v úvode viceprezidentka SFS a predsedníčka Spolku farmaceutov 
RNDr. Mária Mušková, CSc., špecifikovala, bol orientovaný na boj proti 
nikotínu ako jednej veľmi rozšírenej závislostí ľudí 20. storočia. 

Vedecky pojem a obsah fenoménu nikotinizmus a metódy odvykania od 
fajčenia vo svojej prednáške vysvetlil prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc., 
riaditeľ Národného ústavu tuberkulózy a respiračných chorôb v Bratislave -
Podunajských Biskupiciach. Analýzu škodlivých účinkov cigaretového dymu 
a hlavné aspekty kontroly fajčenia vo svete a v SR v spolupráci s far
maceutmi uskutočnila doc. MUDr. Elena Kravcová, CSc., z martinskej 
fakultnej nemocnice JLF UK V dalšej časti sympózia podnetne vystúpil 
PharmDr. Marian Kulich z firmy Glaxo-Welcome, ktorý predstavil nové liečivo 
bupropion hydrochlorid (Zyban) ako nový prostriedok k odvykacej liečbe 
proti fajčeniu, ktorý je lepší ako nikotínové náhrady. Ďalšie nové liečivo 
Seretide, ktoré predstavuje spojenie protizápalového s bronchodilatačným 
účinkom, prezentoval MUDr. Miroslav Kotek, CSc., z firmy Pharmex, s.r.o. 

V druhej časti sympózia PharmDr. Pavol Farkaš zo Slovakofarmy, a s , 
Hlohovec prezentoval súčasné aktuálne poznatky o nových farmakologic
kých účinkoch vitamínu E. V závere sympózia firma Pharmanord Praha, 
s.r.o., vo vystúpení MUDr. Josefa Mainza, CSc., predstavila svoje výrobky 
a výsledky, ktoré dosiahli v oblasti využitia antioxidantov na báze selénu. 
chrómu a zinku v potravinárskych doplnkoch, ale i pn odvykaní od fajčenia 

Prítomnosť širokej farmaceutickej a lekárskej obce sa na týchto poduja
tiach využíva aj k oceneniu významných pracovníkov Na tohtoročnom 
podujatí ocenením Čestná členka Slovenskej faramaceutickej spoločnosti 
bola vyznamenaná doc. RNDr. PhMr. Jarmila Vlčková, CSc., a Weberovou 
cenou SFS prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc., prednosta Farmakologické
ho ústavu LF UK a doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., prednost
ka Univerzitnej lekárne FAF UK v Bratislave. Oceneným srdečne blahože
láme. 

V tretej časti sympózia si mohli účastníci prezrieť aj výstavy Slovfarmy, 
Slovmedica a Slovregula, ktoré sa konali v priestoroch Incheby. 

Vďaka Vám organizátori za užitočné a účelné podujatie! 

prof.RNDr. Jozef Čižmárik, CSc., prezident SFS, 
Katedra farmaceutickej chémie FAF UK 
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Za profesorom Gustávom Siráňom 

Trúchlivá zvesť z utorka 18. júla 2000, že 
zomrel Prof. RNDr, Gustáv Siráň, DrSc., 
prišla veľmi nečakane a náhle. Rozlúčili 
sme sa s vynikajúcim a dobrým človekom, 
ktorý po celý život iba rozdával. Rozdával 
nádej a optimizmus, rozdával vedomosti, 
v ťažších chvíľach bol pre nás oporou a rad
com a pre mladých kolegov druhým ot
com. Tak sme ho vždy vnímali a tak bude
me všetci na neho spomínať. Vedel byť aj 
prísny, ale vždy ľudsky prísny, vedel aj po
karhať, ale vždy s cieľom pomôcť. V jeho prí
tomnosti sme sa cítili byť istejší, utiekali sme 
sa k nemu, lebo jeho osobnosť umocnená 
jeseňou života a skúsenosťami bola pre nás 
konštantou, ktorá sa nedala prehliadnuť. 

Rozlúčili sme sa s výraznou vedeckou osobnosťou. Bol a svojim dielom 
naďalej zostáva nestorom a pilierom slovenskej geofyziky, jedným zo 
zakladateľov jej vedeckého rozvoja. Bol erudovaný, vzdelaný a rozhľadený 
v mnohých fyzikálnych a geofyzikálnych disciplínách. Vychoval vlastnú 
školu a nasledovníkov v oblasti kozmickej magnetohydrodynamiky (MHD) 
nielen na Slovensku ale aj v Čechách. Celý život sa venoval práve tejto 
disciplíne, ktorá nám poskytuje teoretické vysvetlenie generácie magnetic
kého poľa Zeme, ktoré necítime, ale bez ktorého by pravdepodobne na 
našej planéte nebol život. 

Profesor Siráň odišiel náhle, a hoci už na dôchodku, tak v plnom pracov
nom nasadení, s plánmi a nápadmi do budúcnosti. Do posledných chvíľ sa 
podieľal na organizácii dizertačných skúšok a pripravoval obhajoby dizertač
ných prác svojich mladších kolegov. Netrpezlivo sledoval výsledky nových 
geofyzikálnych meraní na Astronomickom a geofyzikálnom observatóriu 
FMFI UK v Modre-Pieskoch, stále prednášal a viedol semináre, bol garantom 
doktorandského štúdia a gestorom magisterského štúdia a s plnou zodpo
vednosťou sledoval rozvoj Katedry geofyziky FMFI UK. 

Prof. Siráň nadovšetko miloval Slovensko a rodný Turiec, kde sa v malej 
dedine Rudno narodil 29. 6. 1934 v roľníckej rodine. Do Rudna, kde si po
stavil dom, sa často vracal, lebo tu najradšej oddychoval a čerpal sily. Po 
maturite na prievidzskom gymnáziu ho osud zavial až do velkomestskej 
Prahy, kde na Matematicko-fyzikálnej fakulte Karlovej Univerzity vyštudoval 

PUBLIKÁCIE VYDANÉ VO VYDAVATEĽSTVE UK 
v októbri a novembri 2000 

CENY PUBLIKÁCIÍ SÚ BEZ DPH 

ŠTUDIJNÁ LITERATÚRA 
Bartošík, J. - Chudá, В.: Základy zdravotnej telesnej výchovy Sk 114,-
Bôhmerová, A. - Trebatická, H.: Jazykové cvičenia 

z angličtiny. Idiomy so základnými slovesami Sk 180,-
Cibáková, V. a kol.: Marketing. Vybrané časti Sk 88,-
Cihová, J. a kol.: Textbook for Students of  Life Science Sk 156,-
Devínsky, F. - Heger, J.: Názvoslovie organických zlúčenín Sk 208,-
Hrapková, N. a kol.: Učebné texty pre študujúcich na UTV Sk 117,-
Hvoždara, M. - Pašteka, R.: Matematické základý 

teórie geofyzikálnych metód II Sk 116,-
Kerekrétiová, A.: Orofaciálny rázštep 

v klinicko-logopedickej praxi Sk 52,-
Knor, M.: Kombinatorika a teória grafov I Sk 80,-
Knor, M., Niepel, L.: Kombinatorika a teória grafov II Sk 104,-
Komorovský, J.: Religionistika. 

Veda o náboženstvách sveta a jej pomocné disciplíny Sk 72,-
Kovačičová, O.: Rukoväť ruskej poézie Sk 64,-
Medveď, M.: Dynamické systémy Sk 196,-
Ozábalová, L.: Latinčina pre farmaceutov Sk 48,-
Polec, J. a kol.: Vybrané metódy kompresie dát. 

Kódovanie obrazov Sk 116,-
Taročková, Т.: Modely ľudského vývinu a životné ciele Sk 54,-
Turanová, L.: Didaktika geológie 1, 

Všeobecná didaktika geológie Sk 73,-

ZBORNÍKY VEDECKÝCH PRÁC 

Acta Environmentalica UC 2000/vol. 10 
Acta Mathematica UC 2000/LXIX/1 
Acta Physica UC XLI 1 & 2/2000 
Philologica LI 
Puškinovské interpretačné variácie 
Využitie pohybových štruktúr úpolov v iných pohybových aktivitách 
Vývojové tendencie v telesnej výchove a športe na vysokých školách 

odbor fyzika, špecializáciu geofyzika. Po úspešnom absolvovaní vysokej 
školy dostal ponuky zostať v Prahe, ale viac ho ťahalo na rodné Slovensko. 
V r. 1959 sa zamestnal na Katedre fyziky PRIF UK a od roku 1962 pracoval 
a učil ako odborný asistent na Katedre astronómie, geofyziky a meteorológie 
PRIF UK. Zvažoval svoju vedeckú profílácíu. Ako sám často spomínal, pô
vodne sa chcel venovať fyzike ionosféry a magnetosféry, ale napokon sa 
rozhodol študovať hydromagnetické procesy v kvapalnom jadre Zeme a pre
dovšetkým elektromagnetickú väzbu madzi jadrom a plášťom Zeme. Jeho 
doménou bol výskum tejto väzby v súvise s náhlymi nepravideľnými zme
nami rotácie Zeme a vplyv elektrickej vodivosti v plášti na procesy v jadre. 
Poukázal na existenciu inerciálnych hydromagnetických oscilácií s periódou 
12 hodín, ktoré boli neskôr v zahraničí experimentálne potvrdené. Jeho ve
decké práce z obdobia rokov 1967-1978 získali v zahraničí široký ohlas. 
Kandidátsku dizertačnú prácu obhájil v r. 1968 na pôde Karlovej Univerzity 
a ako 42-ročný obhájil v r. 1976 doktorskú dizertačnú prácu s názvom "Vplyv 
vodivosti plášťa Zeme na hydromagnetické procesy v jadre'. V oblasti koz
mickej MHD vyškolil všetkých svojich mladších kolegov a nasmeroval ich 
aktivity k štúdiu hydromagnetických nestabilit a vln v podmienkach kva
palného jadra Zeme. Na katedre ďalej významne prispel k rozvoju štúdia 
spodnej ionosféry, k štúdiu Schumannových rezonancií a k rozvoju výpočtov 
stavov napätia a deformácií v horninových masívoch. 

Jeho vedecká erudovanosť, organizačné schopností a rozmer jeho osob
nosti boli ocenené členstvom v množstve komisií pre udeľovanie vedeckých 
hodností. A ž  do svojho skonu bol predsedom Spoločnej odborovej komisie 
pre doktorandské štúdium geofyziky. Výrazným ocenením jeho kvalít bolo 
členstvo v komisii pre obhajobu doktorských dizertačných prác z geofyziky 
v Českej republike a členstvo v redakčnej rade renomovaného vedeckého 
časopisu Studia Geophysica et Geodaetica, ktorého vydavateľom je Geo
fyzikálny ústav A V  ČR. Bol členom redakčnej rady vedeckého časopisu 
Contributions to Geophysics and Geodesy (vydavateľ G F Ú  SAV) a fakult
ného časopisu Acta Astronomica et Geophysica UC. Dlhé roky bol zodpo
vedným nešiteľom vedeckých projektov a neúnavným organizátorom vedec
kého života na Slovensku v geofyzikálnej komunite Opieral sa o veľmi úzke 
kontakty s pracovniVmi Geofyzikálneho ústavu SAV a vždy dbal. aby spolu
práca medzi týmto ústavom a katedrou bola nezištná a viedla k rozvoju geo
fyziky na Slovensku. 

Na Katedre geofyziky FMFI UK zanechal obrovské dielo v oblast spo
lupráce s praxou. Bol zodpovedným riešiteľom 5 projektov pre bývalé 
Federálne Ministerstvo národnej obrany a 3 projektov pre Slovenský plyná
renský priemysel, š.p. Tieto jeho aktivity viedli k vytvoreniu nových perspek
tív pre rozvoj katedry a nových dimenzií jej profilácie. 

Profesor Siráň bol vynikajúci učiteľ. Výrazom ocenenia jeho vedeckých 
a pedagogických kvalít bolo udelenie hodnosti riadneho profesora geofyziky 
v r. 1980. Študentov a vôbec mladých ľudí mal veľmi rád. Jeho celoživotným 
krédom bolo vytvárať priestor pre odborný a osobnostný rozvoj mladých 
a talentovaných kolegov. V posledných 20 rokoch sa tejto úlohe venoval 
s plnou zodpovednosťou, veľmi zanietene a nezištne a vynaložil nemalé úsi
lie pre odborný rast nielen pracovníkov geofyzikálnej obce, ale aj kolegov zo 
širšej fyzikálnej komunity. 

Dvadsaťštyri rokov bol vo funkcii vedúceho katedry. Od roku 1972, keď bol 
menovaný za docenta, až do roku 1981 bol vedúci Katedry všeobecnej fy
ziky, potom do roku 1989 viedol Katedru astronómie, geofyziky a meteoro
lógie a po jej rozdelení do roku 1996 bol vedúcim Katedry geofyziky MFF 
UK. Tri raky bol prodekanom a dva roky poradcom Ministra školstva pre vy
soké školy. 

Obdobie rokov 1983-1994 bolo obdobím jeho neúnavnej organizačnej prá
ce pri budovaní Astronomického a geofyzikálneho observatória v Modre-
Pieskoch. So svojimi najbližšími spolupracovníkmi z katedry venoval obrov
ské množstvo energie a času pri riadení projektových a stavebných etáp 
budovania observatória a jeho prístrojového vybavenia. Uvedomoval si. že 
rozvoj astronómie a geofyziky nie je možný bez experimentálej. observačnej 
a pozorovateľskej bázy. Vytvoril tak nové dimenzie rozvoja oboch disciplín 
nielen na fakulte ale aj na sesterských pracoviskách. Observatórium je jeho 
výnimočným dielom, ktorým otvoril brány pre ďalší rozvoj vedy na Slovensku 
a zanechal ho pre nasledujúce generácie. 

Profesor Siráň navždy odišiel. Odišiel s čistým štítom a bez dlhov. Všetkým 
nám bude veľmi chýbať. 

Doc. RNDr. S. Ševčík, CSc.. vedúci K G  F FMFI UK 
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T Tovoríme o nich, 
J. JL že klopú na dvere a sú 
najkrajšími sviatkami roka. 
Vianoce. Sviatky pečenia, 
varenia, upratovania, 
zhonu a hádok Sviatky 
oddychu a sledovania 
televízie, návštev rodiny 
a priateľov. Plné ústa slov 
o tom, aké je všetko 
krásne. Plné ústa slov, 
akí sme na seba milí. Kopa 
voľného času, kedy najprv 
nevieme čo skôr urobiť 
a potom nevieme čo urobiť 
so sebou. Priberáme, 
nehýbeme sa a na povrch 
pomaly, ale isto, 
vychádzajú staré cez rok 
akosi odsúvané problémy. 
Koľko ľudí odíde tieto 
Vianoce zo sveta vlastným 

pričinením, alebo skončí 
pod rukou vraha?! Prečo?! 
Pretože sa ponáhľame 
variť, piecť a upratovať, 
aby navonok bolo všetko 
O. K. Veľa pracujeme, 
aby sme mali mnoho 
peňazí, za ktoré potom 
kúpime blízkym čo 
najväčšie a čo najdrahšie 
dary. A nechceme počuť, 
že ten najdrahší dar, 
ktorý môžeme niekomu 
dať, je vlastne ten 
najlacnejší, no predovšet
kým ten najcennejší. Čas. 
Cas na stretnutie pri čaji, 
káve alebo pive, čas 
na prechádzku, spoločné 
čítanie, kreslenie, 
tancovanie. Čas 
na vybočenie z kolotoča 
sivých dní. Aj toto vyzerá 
ako tie sladké reči 
o sviatkoch vianočných, 
hovorím však o realite, 
nie o predstave. Radšej 
mať na stole o dva druhy 
koláčov menej a spokojne 
si užívať s ľuďmi, ktorých 
máme radi, ako mať plnú 
komoru a s bolesťou 
v srdci a stiahnutým 
žalúdkom čakať kedy, 
kto a ako vybuchne. Či už 
oslavujeme narodenie 
Krista alebo zimný 
slnovrat, želám vám, 
aby každé vaše Vianoce 
boli šťastnými, veselými, 
pokojnými a najkrajšími. 

Anna Kotúčková 

" X  ; S T U D E N T S K Ý M  PEROM 

Nové milénium usmernia ľudia 
Ešte všetci máme v živej 

pamäti minuloročný milé
niový ošiaľ, keď sa navždy 
končili roky začínajúce 
na „tisícdeväťsto". V e ľ a  
ľudí bolo presvedčených, 
ž e  prelomovým rokom dve
tisíc sa začína nové tisícro
čie. Médiá boli plné súťaži  
a atrakcií, v názvoch kto
rých nechýbalo slovo „milé
nium" - a ž  sa stalo priam 
fenomenálnym. Našli sa aj  
takí, ktorí tento ošiaľ kritizo
vali, každý svojím spôso
bom. Nemecký spevák 
Scooter nahral skladbu 
obsahujúcu slovo milénium 
spojené s nie najkrajším 
anglickým výrazom... 

Ľuďom však unikol jeden 
historický fakt. Rok dvetisíc 
ešte stále patrí do dvadsia
teho storočia, nové storočie 
a s ním aj nové tisíročie sa 

začne a ž  v prvý deň nad
chádzajúceho roka. O m y l  
ľudí sa odráža aj na neob
sadených si lvestrovských 
dovolenkách, ľudia budú 
príchod nového roka osla
vovať doma. Veď ide len 
o ďalší nový rok, milénium 
sa už  predsa konalo... 

Nechcem túto otázku 
doširoka rozpitvávať. Zaují
mavé sú názory ľudí na pri
chádzajúce tisícročie. T i ,  
ktorí čakajú nové milénium 
až na tohtoročného Silves
tra, sa k n e m u  stavajú 
naozaj pozoruhodne. Pred 
niekoľkými týždňami - pres
nejšie v posledný letný deň 
- som si v autobuse nech
tiac vypočul rozhovor dvoch 
mladých chalanov. Jeden 
z nich nahlas rozjímal nad 
tým, ž e  je  posledný deň leta 
v tomto tisícročí a uvažo

val, aké mohlo byť prvé leto 
nového milénia. Jeho spo
ločník mal však iný názor. 
Podľa neho to ľuďom môže 
byť jedno, veď aj tak sa prí
chodom tretieho tisícročia 
nič nezmení. Vraj  nie j e  dô
vod sa nad tým zamýšľať. 
Táto otázka zaujala aj  mňa, 
a tak som sa opýtal priate
ľov, ako očakávajú nové 
milénium. Ich odpovede sa 
neveľmi líšili od názoru mla
díka z autobusu. Väčšinou 
mi hovorili, ž e  samotný prí
chod nového - tretieho ti
sícročia nezmení nič. 

Zmeniť sa však musia ľu
dia. V dnešnom svete niko
ho vážnejšie netrápi, ž e  
príde nové storočie a tisíc
ročie. Nový dátum určite 
niečo prinesie Bude zále
žať na ľuďoch, čo to bude 

D á v i d  W i n k l e r  

Spoplatnenie štúdia je diskutabilné 
Schvaľujete spoplatnenie štúdia? Ako by jeho prípadné zavedenie ovplyvnilo vate 

štúdium? Je možné, aby samofinancovanie malo vplyv na kvalitu výučby? 
V súčasnosti sa veľa diskutuje o tom, či zaviesť poplatky za vysokoikolske itudium. 

Názory sa rôznia. Čo si o našich/vašich otázkach myslia študenti Filozofickej fakulty 
UK, sa dozviete z ich odpovedí. 
Silvia, angličtina-španielčina, 3. ročník: 
Na jednej strane považujem spoplatnenie 
štúdia za vynikajúci nápad, mohlo by to 
prispieť k skvalitneniu vyučovacieho procesu. 
No zároveň si treba uvedomiť, ž e  nie každý 
študent si môže dovoliť platiť tisíc korún 
mesačne. Keby sa zaviedlo spoplatnenie už 
od budúceho roka, prežila by som to. Ale čo 
ostatní? Pre mnohých študentov by sa stala 
vysoká škola nedostupnou. 
Paľo, informatika, 2. ročník: Pokiaľ by sa 
peniaze využili skutočne na nás študentov, 
napríklad na kúpu počítačov, akceptoval by 
som rozumný poplatok. To znamená asi 
dvesto korún mesačne. V tom prípade by 
som však rád videl konkrétny výsledok. 

Oliver, religionistika, 2. ročník: Som za 
spoplatnenie. Najskôr ale treba vytvoriť pod
mienky, aby si študenti mohli privyrobiť. Keby 
sa poplatky zaviedli od budúceho roka, bolo 
by to zaujímavé. Podľa mňa by sa ale malo 
začať najskôr čiastočným spoplatnením. 
Andrej, psychológia, 3. ročník: V štúdiu by 
som určite pokračoval ďalej. Snažil by som 
sa privyrobiť si a podporili by ma aj rodičia 
Možno by nebolo zlé, keby si študenti platili 
za učebnice. Zmenil by sa ich postoj k štúdiu 
a vážili by si ho Je to však diskutabilné. 
Škole sa peniaze zídu, ale na druhej strane 
poznám mnohých študentov, ktorí horko-ťaž-
ko zaplatia internát. 

N. Michalíková a K. Sedláková 

„Na začiatku môjho vyso
koškolského štúdia sľubu
jem, že si budem zodpoved
ne plniť svoje študijné povin
nosti a získané práva štu
denta vysokej školy budem 
uplatňovať podľa zákona. 
Sľubujem, že svoje štúdium 
a celú svoju činnosť na Uni
verzite Komenského a jej  
Filozofickej fakulte zameriam 
tak, aby som ctil jej dobré 
meno a čo najlepšie sa pri
pravil na svoje povolanie 
v prospech našej vlasti Slo-

P r v á c k y  s ľ u b  
venskej republiky." Pamätáte 
sa ešte na tieto slová? Dňa 
16. novembra zneli v Aule 
UK opäť, kedy asi šesťsto 
prvákov z rôznych vedných 
odborov Filozofickej fakulty 
UK zložilo svoj imatrikulačný 
sľub. Skôr, než „oficiálni" 
vysokoškoláci prevzali výkaz 
o štúdiu sa k nim prihovoril 
doc PhDr. Ladislav Kiczko, 
CSc., dekan FiF UK Zdôraz
nil, ž e  vysokoškolské štúdi

um je  priestorom na dotvá
ranie osobnosti, priestorom 
slobody akademického bá
dania, hodnotou a vzácnou 
výsadou Úspešné štúdium 
je však spojené s vnútornou 
disciplínou a vedomím kon
kurencie 

Zaželajme našim prvákom, 
aby z Univerzity Komenské
ho odchádzali nielen s vyso
koškolským diplomom ale i 
s presvedčením, ž e  roky štú
dia na univerzite využili efek
tívne (ebach) 

^ Túto stranu pripravili študenti 2. ročníka Katedry žurnalistiky FiF UK pod vedením Anny Kotúčkovej f 


