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NASA UNIVERZITA 
Chorvátsky prezident S. Mesič si zvolil pôdu Univerzity Komenského 
na prvé zverejnenie svojho návrhu Charty protiteroristickej koalície 

Do programu svojho prvého oficiálneho 
pobytu na Slovensku zaradil chorvátsky 
prezident Stjepan Mesič aj návštevu Univer
zity Komenského. V sprievode prezidenta SR 
R. Schustera sa dňa 25. septembra 2001 
stretol v Rektorskej sieni UK so zástupcami 
akademickej obce UK, aby tu predniesol 
svoj  prejav na tému Úlohy malých krajín 
v boji proti globálnemu terorizmu. 

Akademická pôda Univerzity Komenského sa 
tak stala prvým miestom, kde chorvátsky prezi
dent Stjepan Mesič prezentoval svoj 16 bodový 
návrh Charty antiteroristickej koalície. Návrh obsa
huje základné princípy, podlá ktorých by sa mala 
koalícia riadiť a ktoré sú nevyhnutné pre jej fun
govanie. Po prvom zverejnení na Univerzite Ko
menského poslal prezident Mesič návrh Charty 
vláde USA. 

Na stretnutí bola prítomná aj veľvyslankyňa 
Chorvátskej republiky v SR J. E. Andrea Gustovič-
Ercegovač, ako i ďalší predstavitelia diplomatické
ho zboru. 

Ako v svojom slávnostnom príhovore uviedol 
rektor UK prof. F. Devínsky, je pre Univerzitu Ko
menského cťou, že jej priestory budú svedkom 
vystúpenia hlavy štátu, ktorý má s násilím a tero
rom trpké skúsenosti, keď v dôsledku represívne

ho režimu prežil viac ako 10 rokov v ich temnej 
atmosfére. Prezidenta krajiny, ktorá vo volbách v ja
nuári roku 2000 preukázala vysokú vyspelosť de
mokratického zmýšľania občianskej spoločnosti, 
keď od základov zmenila politický režim a vydala 
sa na cestu k demokracii a do Európy. 

„Pán prezident S. Mesič je predstaviteľom nove] 
politické/ reprezentácie, ktorá priniesla zásadný 
a skutočne radikálny obrat do života balkánskeho 
regiónu. Nová chorvátska vláda odmieta agresívnu 
politiku predchádzajúce/ vlády Fran/a Tud/mana a jej 
dnešnou hlavnou strategickou líniou je pripo/enie 
sa k EU a k NATO. Januárom 2000 Chorvátsko na
stúpilo cestu z izolácie do plne integrovaného part
nerstva s demokratickými štátmi Európy," uviedol 
rektor UK a svoje vystúpenie ukončil slovami: 

„Vaša Excelencia, vážený pán prezident Mesič. 
Vysoko si vážime Vaše snahy o pozitívny po

litický vývoj  v Chorvátsku, o sformovanie ob
čianskeho života krajiny na demokratických 
princípoch. Vrátili ste krajine nádej a želáme 
Vám, vážený pán prezident, aby ste dokázali 
Ideály práva, spravodlivosti a slobody uviesť 
do politickej praxe, aby Vaša vláda mala do
statok síl a energie na riešenie vážnych ekono
mických problémov a aby ste Vy boli tým prís
nym ale spoľahlivým bodom, o akom zvyknete 
hovoriť vo svojich prejavoch. Rád by som Vám 
na znak uznania za Vaše snahy rozvinúť a udr

žať mierovú koexistenciu a vzájomné porozu
menie medzi národmi a za Váš príspevok k vy
tvoreniu dobrých vzťahov medzi Chorvátskou 
a Slovenskou republikou odovzdal Pamätnú me
dailu Univerzity Komenského v Bratislave." 

(Vystúpenie J. E. S. Mesíča uverejňujeme v plnom 
znení na str. 6 a 7) 

Z obsahu: 
• Chorvátsky prezident hostom UK 
• Príspevok Svetovej banky k diskusii 

o vysokoškolskom zákone 
• Prof. D. Brander sa po 50  rokoch 

vrátil na UK 
• Rektor UK ratifikoval deklaráciu 

Magna Charta 
• 80 rokov Filozofickej fakulty UK 
• Nová počítačová učebňa na LF UK 
• S. Mesič a boj 

proti globálnemu terorizmu 
• 10. výročie Fakulty managementu UK 
• Medzinárodná konferencia epidemiológov 
• Farmaceuti získali na Agrokomplexe 

čestné uznanie 
• Ako vidia Slovensko zahraniční študenti? 
• Pán profesor Pastýrik sa dožil 90 rokov 

S. Mesič: Globálna výzva s i  vyžaduje globálnu odpoveď 



Svetová banka prispela k diskusii o novom vysokoškolskom zákone 
O vysokej aktuálnosti riešenia otázok vysokého školstva v SR svedčí skutočnosť, ze sa na Univerzite Komenského v Bratislave konal dňa 25. sep

tembra 2001 medzinárodný seminár „Reforma vysokého školstva na Slovensku pre 21. storočie". Organizátormi seminára boli Ministerstvo školstva SR 
a Svetová banka v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave. Spolu s predstaviteľmi akademickej obce slovenských vysokých škôl boli na po
dujatí tiež prítomní aj podpredseda vlády SR Ivan Mikloš a minister školstva Milan Ftáčnik, ako i experti z oblasti európskeho vysokého školstva a Svetovej 
banky. Hlavnou témou rokovania bola reforma vysokého školstva v SR, financovanie a riadenie vysokých škôl z pohľadu návrhu nového zákona o vy
sokých školách, ako i otázky akademických slobôd a autonómie vysokých škôl a príspevok študentov na svoie vzdelávanie. Závery zo seminára sa stali 
príspevkom k procesu pripomienkovania nového vysokoškolského zákona vo Vláde SR a v NR SR. 

S cieľom bližšie informovať akademickú obec sme pripravi l i  prierez 
hlavných vystúpení.  

Seminár otvoril a účastníkov privítal prof. Ing F Devínsky, DrSc 'ektor 
UK a viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie a hostiteľ seminára. 

V úvode programu informoval Ivan  Mikloš, podpredseda v lády SR. 
o spolupráci Vlády SR so Svetovou bankou, ktorá je zameraná najma na 
spoločný program technickej pomoci v oblasti ekonomiky, sociálneho sys
tému. zdravotníctva a školstva a zdôraznil, že reforma vysokoškolského 
systému je jedným z kľúčových predpokladov rastu prosperity Slovenska 
a jeho začlenenia medzi vyspelé krajiny. 

Úvodný referát o Implementácii princípov reformy vysokého školstva na 
Slovensku pre 21. storočie v návrhu nového zákona o vysokých školách 
predniesol Milan Ftáčnik, minister školstva SR. Uviedol, že cieľom nového 
zákona o VŠ je rozšíriť prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu pri udržaní 
kvality a posilniť autonómne postavenie vysokých škôl a ich zodpovednosť 
voči spoločnosti. Nový vysokoškolský zákon vstúpi do platnosti 1 . 1 .  2002 
alebo 1. 4. 2002 spolu so zákonom o verejnej službe a Zákonníkom prá
ce. Zmenou vysokých škôl z rozpočtových organizácií na verejné vysoké 
školy, neziskové organizácie a presunom majetku štátu do ich vlastníctva 
sa posilní finančná autonómia VŠ. V súvislosti so  spoplatnením štúdia 
minister konštatoval, že je to „politicky citlivá otázka" a že na zavedenie po
platkov je potrebné najskôr vytvoriť eťekťívny sociálny systém, ktorý bude 
spočívať napr. v štipendiách, grantoch a pôžičkách. 

Z a  najdôležitejšie súčasné problémy slovenského VŠ systému označil 
minister M. Ftáčnik otázku zrušenia právnej subjektivity fakúlt, participáciu 
externých vzdelávacích inštitúcií na doktorandskom štúdiu, štátne zasaho
vanie verzus autonómia VŠ, zavedenie poplatkov za štúdium a zvýšenie po
dielu hrubého domáceho produktu (HDP) na financovaní VŠ. 

V prednáške o Nových úlohách vysokého školstva v 21. storočí a o ná
vrhu slovenského zákona o vysokých školách predstavil Jami l  Salml, ria
diteľ Svetovej banky pre vzdelávací  sektor, víziu univerzity budúcnosti, 
ktorá bude virtuálna, a to najmä v súvislosti s potrebami celoživotného vzde
lávania a aktualizáciou vedomostí. V USA už  existuje prvá plne akredito
vaná on-line univerzita. Svetový vývoj smeruje k tzv. obrátenej pyramíde -
v blízkej budúcnosti najväčší počet študentov nebudú tí, ktorí budú chcieť 
získať prvý stupeň vzdelania, ale tí, ktorí sa v rámci celoživotného vzde
lávania opakovane budú vracať na pôdu vysokej školy. Dôraz položil na 
flexibilitu a schopnosť adaptácie na nové podmienky. Konštatoval, že pre 
Slovensko je dôležité zakladať neuniverzitně a súkromné vysoké školy. Je 
potrebné doriešiť otázky financovania súčasný systém, v ktorom niektorí štu
denti platia a iní nie, je nespravodlivý. Vývoj univerzít nespeje k tomu, že 
z dnešných „brick university" - tehlových univerzít sa stanú .click university" -
počítačové univerzity, čo by bol extrémny prípad, ale k tomu, že »tehlové 
univerzity" budú musieť poskytovať vzdelávanie aj v programoch vhodných 
pre .počítačové univerzity." 

O skúsenostiach z reformy vysokého školstva vo Velkej Británii a ich apli
kácii na navrhovanú reformu vysokého školstva na Slovensku referoval Sir 
Wi l l iam Stubbs, rektor Insititute of London. 

Sir Wiliam zdôraznil predovšetkým potrebu flexibility vysokoškolského 
vzdelávania, čo súčasný návrh zákona nepodporuje, ako aj nevyhnutnosť 
podstatne vyššej ekonomickej autonómie vysokých škôl, o čo sa slovenský 

návrh zákona usiluje Venoval sa aj problematike školného a systému social 
nej podpory súvisiacej s týmto problémom vo V Bntärm Nevytu) sa am сш 
kam autonómie vysokých škôl a ich akademických slobôd a vyjadrt »voje 
stanovisko k štátnym zásahom do týchto atnbútov univerzít Zdôrazni však 
aj potrebu väčšej zodpovědnost vysokych škôl za všetky svoje ä n n o «  

O aktuálnych problémoch a reforme financovania vyso*eno ikoistva na 
Slovensku hovoril Ferdinand Devínsky, rektor Univerzity Komentkeho 
a viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie a Peter Mederty. ge
nerálny riaditeľ sekcie vysokych škôl  Ministerstva školstva SR. 

F. Devínsky identifikoval niektoré hlavné súčasné problémy slovenského 
vysokého školstva, ako sú: masifikáda, rýchly pokles financovania VŠ, rozpty
ľovanie existujúcich zdrojov, prakticky žiadne financovanie vedy a výskumu 
zo štátnych zdrojov, malý záujem priemyslu o inovácie, únik mozgov uči
teľov a študentov, nevýkonná a zničená infraštruktúra VŠ. zaostávanie 
v oblasti IT a rýchlych dátových prenosov, nedostatok odbornej literatúry a ne
možnosť prístupu k vonkajším elektronickým knižničným databázam, ako 
i starý spôsob myslenia. 

Konštatoval, že základným predpokladom pozitívneho vývoja vysokých 
škôl je čo najviac slobody a nezávislosti o d  štátu a čo najviac profesiona
lity a zodpovednosti V š .  

Známy obrázok, tzv. .logo UK" (trendy počtu študentov a učiteľov UK 
a výdavkov na pedagogickú činnosť na UK), sa d á  aplikovať aj na iné VŠ 
Z a  10 rokov sa počet študentov takmer zdvojnásobil, ale počet učiteľov 
ostal na rovnakej úrovni a prostriedky určené na pedagogickú činnosť 
poklesli približne na jednu tretinu pôvodnej sumy. 

Zvýšenie produktivity práce sa dá dosiahnuť len so vzdelanými ľudmi, 
ktorým je potrebné doma vytvoriť také podmienky, aby nehľadali uplatne
nie v zahraničí. Nestačí preto len reformovať školstvo, reforma vysoko
školského vzdelávania na Slovensku musí byť nedeliteľnou časťou refor
my celej spoločnosti. 

Demonštroval, kde návrh zákona o VŠ zásadným spôsobom obmedzu
je akademické práva i slobody, no na druhej strane vyzdvihol istý stupeň 
ekonomickej samostatnosti VŠ, ktorý nový zákon prináša Ekonomická 
autonómia je základom celkovej autonómie vysokých škôl Stupeň akade
mickej autonómie vysokej školy je nepriamo úmerný stupňu jej finančnej 
závislosti Bližšie informoval o analýze tokov a používania štátnych prostried
kov na jednotlivých vysokých školách, fakultách a študijných odboroch 
slovenských vysokých škôl, ktorá sa vykonala v rokoch 1997 1999 v rámci 
projektu PROFIN koordinovanom UK a ktorá ukázala finančný prepad slo
venského VŠ Taktiež poukázal na netransparentnosť prideľovania kapitálo
vých výdavkov na jednotlivé slovenské vysoké školy, ked VŠ s najvačšími 
výkonmi dostávajú podstatne menej prostnedkov ako nevýkonné iné vyso
ké školy 

Z a  pozitívny jav označil dohodu SRK s vládou o pravidelnom ročnom 
zvyšovaní rozpočtu V š  o 0.1% podielu z HDP a dodal, že to je zrejme ma
ximum, čo naša ekonomika môže poskytnúť Práve preto by reforma VŠ 
systému mala byť čo najhlbšia a mala by sa uskutočniť čo najrýchlejšie 

Uviedol, že Svetová banka by mohla pomôcť zvýšiť výkonnosť, kvalitu 
a konkurencieschopnosť slovenského VŠ systému formou podpory kon
krétnych projektov z VŠ sektora v slobodnej a spravodlivej súfaži Mohlo 
by ísť napr o revitalizáciu výskumu obnovou prístrojov, o investície do in-
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fraštruktúry, o elektronizáciu knižníc a prístup do vonkajších knižničných 
databáz, o prístroje pre učebne a laboratóriá, o implementáciu IT, špeciálne 
v celoživotnom a ďalšom vzdelávaní, ako i o odstránenie inovačného dlhu. 

Po odpovediach na niektoré pripomienky rektora Devínskeho a akade
mickej obce P. Mederly hovoril o navrhovanej reforme financovania a o fi
nancovaní v roku 2002 a konštatoval, že cieľom navrhovaného zákona je 
hladké fungovanie vysokých škôl. Na to je však potrebné: zmenif VŠ ako 
rozpočtové organizácie na verejné VŠ (ako je to v ČR), získaf na ich fi
nancovanie 0,1 % z HDP, presunúť majetok štátu na VŠ, zaviesf viaczdro-
jové financovanie, oddeliť financovanie od sociálnej infraštruktúry, riešiť tran
sparentnost systému rozdeľovania finančných prostriedkov Tok finančných 

prostriedkov by mal smerovať na pedagogickú činnosť, výskumnú činnosť, 
rozvoj VŠ a sociálnu podporu. 

Komentár k návrhu slovenského zákona o vysokých školách pripravil Pe
ter Grant, konzultant Svetovej banky, Austrália, a prezentovala ho Ma/y 
Canningová, vedúca špecialistka Svetovej banky pre oblasť vzdelávania, 
Budapešť. V komentári sa konštatuje, že návrh zákona je veľmi rozsiahly 
a mnohé z jeho ustanovení sú veľmi detailné. Aby mohol slúžiť potrebám 
dlhodobého vývoja, mal by byť dostatočne robustný a flexibilný. Preto Sve
tová banka navrhuje preskúmať detailné ustanovenia zákona z hľadiska 
účinnosti za súčasných podmienok aj budúcich zmien a v prípadoch po
chybností zredukovať rozsah detailov. Návrh zákona treba posúdiť aj z hľa
diska vyváženosti medzi autonómiou a zodpovednosťou. Zákon je len vý
chodiskom pre reformu a po jeho schválení budú ešte potrebné ďalšie, šir
šie a hlbšie zmeny - napríklad v kvalite vzdelávania, v zabezpečení zdrojov 
a v ich rozdeľovaní, v riadení vysokých škôl, v rozšírení prístupu k vzdeláva
niu pre znevýhodnené skupiny a vo vzťahu medzi vysokými školami a šir
šou komunitou. 

Záverečné slová predniesol Roger Grawe, regionálny riaditeľ Sve
tovej banky, Budapešť. Konštatoval, že vytvorenie legislatívy je základ
ným demokratickým procesom a že vysokoškolská legislatíva je ťažiskom 
demokratizačného procesu. Nerozhoduje vláda, ani jednotlivec, ale zá
kon. Treba sa pripraviť na výzvy budúcnosti, ktoré spočívajú v európskej 
súťaži a kontaktoch, preto legislatívne princípy musia byť flexibilné, aby 
sa mohli prispôsobiť aktuálnym potrebám. Legislatíva je účinná len vtedy, 
ak spočíva na vzájomnej dôvere medzi štátom a vysokými školami Zvlášť 
významná je činnosť SRK a spolupráca v jej rámci. Decentralizovaný sys
tém spočíva na vzťahu medzi rozličnými úrovňami zodpovednosti v spoloč
nosti, ktoré má tak vláda, ako aj univerzity a fakulty. Za osobitne dôležité 
označil udržanie rovnováhy medzi zodpovednosťou vysokých škôl v o ó  
spoločnosti a ich autonómiou. Zuzana Ladzianska 

D o k á z a l ,  ž e  a j  v m i m o r i a d n e  n e p r i a z n i v ý c h  p o d m i e n k a c h  
s a  d a j ú  realizovať v e l k é  ideály  a v y k o n a ť  v e l k é  v e c i  

V historických dokumentoch, uložených v Archíve Univerzity Komenského, je v zozname profesorov z akademického roka 1946147 uvedené meno profesor 
Donald McKinnon Brander, M.A., mimoriadny zmluvný profesor anglického jazyka a literatúry, riaditeľ Seminára anglickej filológie Filozofickej fakulty našej Uni
verzity. Meno profesora, ktorý dovtedy vyučoval anglický jazyk a literátům na Univerzite v Glasgowe a na Univerzite v Ankare. Meno profesora, ktorý prišiel hned 
v prvom mierovom roku na Slovensko, aby tu ako prvý riaditeľ Britského inštitútu rozvíjal medzinárodné kultúrne vztahy a širil krásu anglického jazyka a literatúry 

Päfročné pôsobenie pána profesora Brandera na 
filozofickej fakulte našej Alma mater p významnou 
súčasťou jej histórie a preto Univerzita Komenské
ho s úctou, po viac ako päťdesiatich rokoch, opäť 
túto osobnosť dňa 16. septembra 2001 privítala na 
svojej akademickej pôde. 

Spolu s pánom profesorom Branderom sa sláv
nostného stretnutia zúčastnil riaditeľ Britskej rady 
na Slovensku pán Jim McGrath a ďalší zástupcovia 
tejto inštitúcie. 

Význam pôsobenia pána profesora Brandera na 
našej Alma mater zhodnotil v slávnostnom pnhovo-
re rektor UK prof. F. Devínsky, keď povedal: „Hod
notiac tento krok s odstupom 55 rokov a poznajúc 
vtedajšou politickú a ekonomickú situáciu, nemô
žeme inak, než vzdať úctu osobnej odvahe a sile 
presvedčenia o potrebe mierovej spolupráce a po
rozumenia medzi národmi, ktorú prejavil svojím či
nom pán profesor Brander. Slovensko i Univerzita 
Komenského vďačia pánovi Branderovi za veľa. Po
ložil základy a vybudoval tradíciu dnešnej Britskej 
rady ako strediska anglicko-stovenských kultúrnych, 

vzdelávacích i vedeckovýskumných aktivit a na Uni
verzitu Komenského vrátil výučbu anglického jazy
ka a literatúry, keď päť rokov spolu s W. S. Allenom, 
jeho zástupcom na Britskom inštiúte, založili a viedli 
katedru anglistiky." 

Na znak úcty a vdäky Univerzity Komenského 
odovzdal rektor UK prof. Branderovi Zlatú me
dailu Univerzity Komenského v Bratislave ako 
ocenenie jeho príspevku k rozvoju anglistiky na 
Univerzite Komenského i k rozvoju britsko-sio-
venských kultúrnych, edukačných a vedeckých 
vzťahov. 

Zároveň rektor UK ocenil činnosť Britskej rady 
na Slovensku, široké dimenzie pomoci a podpory, 
ktoré Britská rada poskytuje slovenskému vysoké
mu školstvu a osobitne Univerzite Komenského. 
Vďaka tejto pozornosti dostalo v uplynulých rokoch 
niekolko sto pracovníkov Univerzity Komenského 
možnosť absolvovať študijné pobyty na anglických 
vysokých školách a odborných pracoviskách. Po
ďakoval preto vedeniu Britskej rady v Londýne 
a bratislavskému centru Britskej rady za ich pod-

ponj. porozumenie a ústretovosť. s ktorou sa UK 
stretáva pn svojich snahách o intemaoonalizaciu 
vysokoškolského pedagogického procesu a vedec
kej práce a vyjadril presvedčenie, že tieto vzťahy 
sa budú rozvíjať aj v budúcich rokoch. 

üb) 

Z rokovanie 
Kolégia rektora UK 

V priestoroch Akademického klubu UK 
v Bratislave dňa 24. septembra 2001 roko
valo pod vedením rektora UK proť. Ing. F. 
Devínskeho, DrSc., Kolégium rektora UK, 

Kolégium rektora UK sa zaoberalo priebe
hom prijímacieho a odvolacieho konania na 
UK a vzalo na vedomie informáciu o priebe
hu a výsledkoch prijímacieho konania na UK 
na akademický rok 2001Ю2. V súvislosti so 
súčasnou situáciou v zavádzaní kreditového 
systému na UK včítane jeho rozšírenia pre 
doktorandské štúdium odporučilo Kolegium 
rektorovi UK. aby požiadal ministra školstva 
SR o urýchlene riešenie komplexnej softvé-
rovej podpory študijnej agendy na vysokých 
školách a upozornil ho, že ďalšia stagnaaa 
v tejto oblasti ohrozuje prevádzku vysokych 
škôl vo všetkých druhoch vysokoškolského 
štúdia 

Kolégium rektora UK vzato bež na vedomie 
informáciu o pnpravovanom návrhu na začle
nenie doktorandského štúdia do kreditového 
systému UK a schválilo harmonogram ďalšie
ho postupu. Zároveň odporuäto rektorovi l *  
zaradiť návrh kreditového systému pre dok
torandské štúdium na rokovanie výjazdové
ho Kolegia v októbri t r  

Oh) 
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V talianskej Bologni dňa 21. septembra 2001 rektor UK prof. Ing. Ferdinand Devínsky, DrSc., slávnostne podpísal 
pripojenie sa Univerzity Komenského k dokumentu Magna Charta Universitatum základných práv a hodnôt univerzít. 
Univerzita Komenského sa tak stala prvou univerzitou na svete, ktorá po 13 rokoch oficiálne pripojila svoj  podpis pod tento 
dokument. 

Univerzita Komenského s a .  
Kecf v roku 1988 pri príležitosti 900. výročia založenia najstaršej európskej 

univerzity v Bologni podpisovalo Magna Chartu 388 rektorov, za vtedajšie 
Česko-Slovensko podpísal Chartu rektor Univerzity Karlovej prof. Zdeněk 
Češka. Univerzita Komenského a ani žiadna iná slovenská univerzita sa ne
mohla k ratifikácii pripojiť napriek tomu, že ide o dokument mimoriadne dô
ležitý pre vysoké školy. Dnes majú teda aj slovenské vysoké školy svoje 
zastúpenie v rodine univerzít, ktoré si ctia akademické práva a slobody a be
rú na seba aj povinnosť tieto práva a slobody ochraňovať. 

Ratifikácia dokumentu sa uskutočnila z iniciatívy rektora UK prof. F. Devín
skeho a tento jeho pre UK mimoriadne významný krok podporil aj Akade
mický senát UK, keď poslal prezidentovi Magna Charta Observatory profeso
rovi Fabio Roversi-Monaco list nasledujúceho znenia: 

19. septembra 2001 
Vážený pán prezident, 

Akademický senát Univerzity Komenského si plne uvedomuje svoju 
zodpovednosť za rozvoj nielen Univerzity Komenského, ale celého slo
venského vysokého školstva, ako aj za zachovanie a podporu základ
ných univerzitných hodnôt, práv a slobôd. Predchádzajúci režim tieto 
práva v našej krajine v skutočnosti na štyridsať rokov zrušil, čo sa uká
zalo aj v čase podpisovania deklarácie Magna Charta na Vašei slávnej 
univerzite v roku 1988, keď štátne úrady nedovolili pripojiť podpis Uni
verzity Komenského pod tento významný dokument. 

Tým viac si teraz uvedomujeme vysokú hodnotu akademických práv 
a slobôd a preto nás veľmi potešilo, že Univerzita Komenského dostáva 
možnosť pripojiť sa k deklarácii Magna Charta Universitatum na základe 
pozvania, ktoré ste poslali rektorovi našej Univerzity profesorovi F. De
vínskemu. 

Akademický senát, reprezentovaný svojím predsedníctvom, vita a pod
poruje túto príležitosť, ktorá umožní Univerzite Komenského zaradiť sa me
dzi vysoké školy aktívne prispievajúce k obrane a podpore základných 
univerzitných hodnôt, práv a slobôd. 

S úctou 
doc. PhDr. František Gahér, CSc., 

predseda AS UK 

Akt podpisu sa uskutočnil pri príležitosti slávnostnej inaugurácie 
Magna Charta Observatory - nového orgánu dozerajúceho na dodržia
vanie a ochranu Charty. 

Magna Charta Observatory 

Magna Charta Observatory základných univerzitných hodnôt a práv je 
organizácia sídliaca v Bologni, ktorú založila Boloňská univerzita a Európska 
univerzitná asociácia (EUA). Cieľom Magna Charta Observatory je zbierať 
informácie, vyjadrovať názory a pripravovať dokumenty týkajúce sa dodržia
vania a ochrany deklarácie Magna Charta Universitatum. 

Hlavné úlohy Magna Charta Observatory sú: 
- pripravovať a šíriť informácie o univerzitných hodnotách a právach, 
- vydávať verejné vyhlásenia o prípadoch porušovania týchto hodnôt a práv, 

alebo o riziku ich porušovania plánovanými alebo existujúcimi zákonmi/ 
právnymi predpismi alebo administratívnou alebo inštitucionálnou praxou. 
Magna Charta Observatory môže pracovať spoločne alebo v zhode s inými 

národnými, európskymi alebo medzinárodnými organizáciami, ktoré majú 
podobné alebo porovnateľné ciele. 

Magna Charta Observatory sa skladá z dvoch orgánov: 
- Kolégium, ktoré je morálnym svedomím a verejným hlasom MCH Obser

vatory. Jeho äenovia sú: Fabio Roversi-Monaco, prezident (Boloňská uni
verzita, Taliansko), Josep Bricall (Barcelonská univerzita, Španielsko), Josef 
Jařab (Palackého univerzita, Česká republika), Lucy Smith (Univerzita 
v Oslo, Nórsko), Ludvik Toplak (Univerzita v Maribore, Slovinsko); 

- Správna rada, ktorá zodpovedá za všetky finančné a administratívne zá
ležitosti. Členovia: Kenneth Edwards, predseda (Univerzita v Cambridge, 
Velká Británia), Еле Froment (Univerzita v Lyone, Francúzsko), Dimitris Gla-
ros (Univerzrta v loannina, Grécko), Eduardo Marpal (Nadácia Gulbenkian, 
Portugalsko). 

• •• a i B a  * а л 

Názor MCH Observatory na vývoj univerzít v Chorvátsku 

Vzhľadom na súčasnú situáciu a plánovaný legislatívny vývoj v Chorvátsku 
sa MCH Observatory základných univerzitných hodnôt a práv obáva poten 
cionálnych vnútorných a vonkajších ohrození inštitucionálnej autonómie univer
zít v tejto krajine 

Magna Charta Universitatum je vybudovaná na nahromadených skúse
nostiach týkajúcich sa najvhodnejších prostnedkov a metód univerzitnej sa 
mosprávy, obidvoje z hľadiska samotnej inštitúcie a z hľadiska jej vzťahov so 
spoločnosťou. Vyzýva k autonómii univerzft ako diverzifikovaných, ale integ 
rovaných entít na výučbu a výskum. I ked sa tieto aktivity vykonávajú vroz 
manitých jednotkách ako sú fakulty, ústavy, laboratóná a podporné služby 
všetky tieto jednotky sú internými zložkami univerzity a prispievajú k jej cel
kovej misii v akademickej sfére a v spoločnosti 

Základný princíp univerzitnej autonómie sa aplikuje nielen smerom k von
kajším politickým a finančným silám, ale a| vzhľadom na ohrozenia vyptýva 
júce z vnútornej rozdrobenosti Rozdrobenosť univerzít na viaceré nezávisle 
jednotky, ktoré separátne prerokúvajú svo|u úlohu a rozpočet s vädou. ohro
zuje integritu a dokonca samotný pojem univerzity Teda obsahuje zakladou 
hrozbu pre existenciu univerzity ako autonómnei akademickej jednotky, schop
nej preberať zodpovednosť za celouniverzitnu správu koordináciu kvalitu 
a retevanau jej výučtXK/ých а výskumných aktiví. za jej cefcovu schopnosť rea 
govať a za jej zodpovednosť voči spoločnosti 

Observatónum neprotestuje proti možnosti legitímnych štátnych autorít or 
ganizovať si svoj vysokoškolský systém, včítane typov počtu a správy i x i  
verzŕt. Podľa základného zmyslu deklarácie Magna Charta Urwervtatum 
však univerzity nemôžu existovať, ak si každá jednotka m ó l *  podľa vtas> 
neho uváženia vybrať, 6 chce byť častou univerzity alebo sa chce konte 
tuovať ako úplne separátna právnická osoba, ktorá vykonáva svof* vtasme 
ciele svo|im vtastným spôsobom 

MCH Observatory si plne uvedomuje »elku .arijüiiitu vnútornej členitost 
univerzít a rozličné modely týkajúce sa rozdelenia zodpovedností a úloh me
dzi centrálnou autoritou univerzity a jej zložkami. Avšak autonómnymi sa môžu 
nazývať len tie univerzity, ktoré majú možnosť definovať svoju misiu a pnority, 
robiť strategické rozhodnutia, vstupovať do zmluvných záväzkov a pndeľovat 
finančné zdroje z hľadiska celej inštitúcie. Len tie univerzity, ktoré dokážu ko
nať ako jediné entity a hovoriť jediným hlasom, môžu účinne fungovať v spo
ločnosti vedomosti' a úspešne odpovedať na výzvy novej európskej vysoko
školskej oblasti. 

Magna Charta nepredpisuje nijaký špeciálny model týkajúci sa univerzit 
ných rozpočtov alebo poplatkov. Avšak priame strategické a finančné rokova
nia medzi súčasťami rozdrobených univerzít a vládnych agentúr, kde nastáva 
by-pass univerzity ako takej, predstavuje vážne riziko podkopania autonómie 
univerzity a teda nemožnosti súladu s pnncípmi deklarácie Magna Charta. 

Observatórium vydáva tento názor, aby upútalo pozornosť na potrebu vy
hnúť sa takému vývoju v Chorvátsku, ktorý by bol v rozpore s deklaráciou 
Magna Charta Universitatum. 

MCH Observatory preto vyzýva štátne autority, aby: 
- plne dodržiavali základné princípy deklarácie Magna Charta žiadajúce in

štitucionálnu integritu a autonómiu univerzít, 
-definovali a realizovali organizačné a finančné pravidlá dodržujúce medzi

národné štandardy, v neposlednom rade vo svetle záujmu Chorvátska pn-
pojiť sa k terajším snahám o vytvorenie kohorentnej európskej vysokoškol
skej oblasti, 

- a vstúpili do novej fázy dialógu o týchto otázkach s príslušnými európsky 
mi organizáciami a chorvátskymi univerzitami - včítane Záhrebskej univer
zity, ktorá je signatárkou deklarácie Magna Charta od roku 1988 

Profesor Fabio Roversi-Monaco, 
prezident Kolégia MCH Observatory 

Text Deklarácie Magna Charta je na Internetových adresách 
http://www.unibo.it/avl/charta/charta.htm (v angličtine a vo francúzštine) 
http://www.uniba.sk/webuk/www/uk_celkovy_pohlad/as_uk/magna2 htm 

(v slovenčine) 

Internetová adresa MCH Observatory je 
http: //www.unige.ch/eua/Links/Observatory/home.html 

Zuzana Ladzlanska 
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Jubileum 
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 

V prvom roku 21. storočia si Filozofická fakulta 
Univerzity Komenského pripomína osemdesiate 
výročie od začatia svojho akademického pô
sobenia. Založenie Filozofickej fakulty UK sa od
víja od zriadenia Univerzity Komenského zákonom 
č. 375 Zb. z 27. júna 1919, na základe ktorého sa 
23. septembra 1921 konalo prvé zasadnutie profe
sorského zboru Filozofickej fakulty UK. Za prvých 
profesorov Filozofickej fakulty UK boli po založení 
Univerzity Komenského vymenovaní: Dr. Jozef Ha
nuš (1862-1941, odbor dejiny českej literatúry), 
Dr. Jozef Škultéty (1853-1948, profesor reči a lite
ratúry československej), Dr. Miloš Weingart (1890-
1939, profesor slovanskej filológie, na FIF UK pri
šiel z Karlovej univerzity), Dr. Albert Pražák (1880-
1956, novšia česká a slovenská literatúra, predtým 
pôsobil v Prahe), Dr. Dobroslav Orel (1870-1942, 
hudobná veda), Dr. Jan Heidler (1863-1923, všeobec
né novoveké dejiny) a Dr. Karel Chotek (1881 -1967, 
všeobecný národopis). Dekrét profesora cirkevných 
dejín dostal aj Dr. Ján Kvačala (1862-1934), ktorý 
však toto miesto neprijal. Ďalší profesor fakulty 
Dr. Milan Hodža (1878-1944) prednášky z novove
kých slovanských dejín nekonal. 

Ťažiskom univerzitného štúdia na FIF UK sa od 
prvého akademického roka, ktorý sa začal 23 sep
tembra 1921, stali filologické odbory: slovanská, 
česká a slovenská filológia, osobitne sa študovala 
československá literatúra. Okrem nich sa v prvom 
akademickom roku prednášali československé 
a všeobecné dejiny, národopis a hudobná veda. 

Za osem desaťročí zložitého vývinu sa FIF UK 
vyprofilovala na poprednú vzdelávaciu a vedeckú 
ustanovizeň, pripravujúcou v oblastiach humanit
ných vied kvalifikovaných odborníkov, schopných 
rozvíjať slovenskú kultúru, vedu a vzdelanosť v kon
texte európskeho a svetového kultúrneho dedič
stva. Hlavnou úlohou fakulty je poskytovanie vyso
koškolského vzdelávania a účasť na tvorivom ve
deckom bádaní. Vedecká a pedagogická činnosť 

jubilujúcej FIF UK sa orientuje na filozofické vedy, 
filologické vedy, historické vedy, knižničnú a infor
mačnú vedu, pedagogické vedy, psychologické 
vedy, politické vedy, sociologické vedy, vedy 
o umení a žurnalistiku. Z hľadiska svojej vnútornej 
štruktúry, vybudovanej na špecializácii 31 katedier, 
ich sekcií a oddelení, umožňuje FIF UK svojim ab
solventom užšie špecifikovanú profiláciu s dôra
zom na jej teoretický a metodologický základ. FIF 
UK môže svoje základné poslanie vo vzdelávaní 
a rozvoji vedy napĺňať len vtedy, keď bude svoje 
výsledky sústavne konfrontovať s medzinárodnými 
kritériami a zaradí sa do komunity filozofických fa
kúlt ako jej rovnoprávny člen. Predpoklady na to 
vytvorilo niekolko domácich a zahraničných eva-
luácií a úspešná akreditácia, na základe ktorej bo
la fakulte potvrdená spôsobilosť udeľovať absolu
tórium v magisterskom a doktorandskom štúdiu 
a spôsobilosť konať habilitačné a inauguračné ko
nanie vo filozofických, filologických, historických 
odboroch, knižničnej a informačnej vede, pedago
gických, psychologických a politických vedách, 
umenovedných odboroch a žurnalistike. Dosiah
nuté výsledky nás oprávňujú predpokladať, že FIF 
UK je na konfrontáciu výsledkov s ostatnými do
mácimi a zahraničnými vysokoškolskými pracovis
kami rovnakého zamerania pripravená. Svedčia 
o tom aj výmeny uätelbv а študentov, získavanie 
zahraničných grantov a publikácie v renomova
ných domácich a zahraničných vedeckých časo
pisoch. 

Okrem svojho základného pedagogického a ve
deckovýskumného pôsobenia poskytuje fakulta aj 
ďalšie služby štátnym organizáciám a inštitúciám 
Sú to najmä expertízne služby pre orgány štátnej 
správy, poradenské služby, účast v odborových ko
misiách ústredných orgánov. Neodmysliteľnou sú
časťou fakulty je Studia Academica Slovaca, letná 
škola slovenského jazyka a kultúry. V lete tohto 
roku uplynulo okrúhlych 40 rokov odvtedy, ako sa 

v rámci vtedajšej pražskej Letnej školy slovanských 
studií, ktorú organizovala Kariova univerzita v Prahe, 
konal na FIF UK v Bratislave po prvýkrát týždeň 
slovenského jazyka a kultúry (1961). Toto poduja
tie spred štyridsiatich rokov sa staJo východiskom 
samostatného podujatia, ktoré sa už štyri desaťro
čia organizuje pre slavistov a slovakistov z celého 
sveta a propagujú sa na ňom výsledky univerzitnej 
vedy - slovenskej jazykovedy, literárnej vedy, sla
vistiky, translatológie, etnológie, história a archeo
lógie. 

Významným podporným procesom vedeckých 
aktivít a vzdelávacej činností na FIF UK je činnosť 
informačného pracoviska, Ústrednej knižnice FIF 
UK, ktorá svojou knižničnou výpožičnou a rešerš-
nou službou i spracúvaním bibliografických údajov 
významne prispieva k rozvoju vedeckých a výs
kumných aktivít na fakulte a univerzite. Kvalita ve
deckej práce fakulty je adekvátna personálnemu 
zabezpečeniu jednotlivých odborov a korešpon
duje so štruktúrou profesorov, docentov a vedec
kých pracovníkov. Svedectvom rozsiahlej vedeckej 
produkcie učitelov а vedeckých pracovníkov R F  
UK je systematické spracovanie ich publikačných 
aktivít a jeho sprístupňovanie nielen v elektronickej 
informačnej sieti UK, ale aj v podobe každoroč
ných publikácií s titulom Bibliografia pracovníkov 
Filozofickej fakulty UK, ktoré vydáva Ústredná kniž
nica R F  U K  

Osemdesiatročná tradícia dosiahnuté výsledky 
a zaradenie FIF UK medzi špičkové pracoviská 
slovenského vysokého školstva, vedy a kultúry vy
volávajú pocit oprávnenej hrdost Na druhej stra
ne sú aj záväzkom na udržanie dobrého mena 
popredného vysokoškolského a vedeckého praco
viska, ktorého absolventi sú pnpravení na zodpo
vedný vstup do pedagogického, vedeckého, kultúr
neho, spoločenského a politického života 

(žg) 

Slávnostné otvorenie 
Počítačovej učebne na Lekárskej fakulte UK 

V prítomnosti prorektora UK doc. RNDr. P. Súru, CSc., mnohých uči
teľov a medikov, prestrihol dekan LF UK prof. MUDr. Pavel Traubner, 
PhD., dňa 10. septembra 2001 pásku, aby slávnostne odovzdal do uží
vania na LF UK novú Počítačovú učebňu. 

Učebňa je v nádherne zrenovovanej budove, ktorú fakulta opravila z vlast
ných zdrojov z vedľajšej hospodárskej činnosti. V učebni je inštalovaných 
22 moderných počítačov na 20 počítačových pracovných miestach. Počítače 
sú zapojené v sieti s počítačom učiteľa a zodpovedného pracovníka a sú 
pripojené na Internet. Z každého pracoviska je vlastný výstup na tlačiareň. 
Miestnosť sa bude využívať na výučbu teoretických a klinických predmetov 
a na počítačové kurzy - v ostatnom voľnom čase je dostupná pre študentov 
medicíny na samoštúdium denne od 8.00 do 20.00 hod. (pokiaľ nie je plá
novaná výučba). 

Dekan LF UK proť. P. T raubner v otváracom príhovore vyslovil presvedče
nie, že Počítačová učebňa prispeje k ďalšiemu skvalitneniu výučbového 
procesu na fakulte a že bude slúžiť všetkým jej súčastiam ako experimen
tálne výučbové pracovisko, kde možno do výučby zaviesť moderné metódy 
(riešenie kazuistík, internetové konferencie, riadené samoštúdium, testova
nie získaných poznatkov atd). LF UK vybudovala toto pracovisko z vlastných 
prostriedkov a je to presvedčivá odpoveď na nezainteresované informácie, 
ktoré sa objavili v masmédiách o využívaní prostriedkov z VHČ na fakulte. 
Dekan poďakoval za iniciatívu a prácu pri príprave projektu Počítačovej 
učebne a pri jeho realizácii osobitne 1. prodekanovi LF UK MUDr. M. Dúbra-
vovi, CSc. 

Prorektor UK doc. P. Súra zdôraznil, že aktivita LF UK môže byť prikladom 
pre ostatné fakulty a vysoko vyzdvihol možnosti, ktoré Počftačová učebňa 
prináša pre študentov. Hovoril o nevyhnutnosti úzkeho prepojenia sveto
vých informačných sietí s výučbou ako významného zdroja informácií, ktoré 
približujú výučbu k najaktuálnejším otázkam modernej vedy. Ako uviedol, 
zriadenie Počítačovej učebne je významným úspechom fakulty jej slávnost

né odovzdanie na prahu nového školského roka je tým najsprávnejším vy
kročením k plneniu náročných úloh výučbového procesu v zložitých eko
nomických podmienkach, v ktorých sa naše školstvo nachádza 

Okrem členov Vedenia LF UK a funkcionárov AS UK bole na slávnostnom 
otvorení prítomní aj mnohí prednostovia ústavov a kliník. učíte j a študent 
fakulty. 

Marian Bemadíč, prodekan LF UK 
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Prejav prezidenta Chorvátskej republiky Stjepana Mesiča na Univerzite Komenského v Bratislave dňa 25. septembra 2001 

Úloha menších krajín v boji proti globálnemu terorizmu 

Vážený pán prezident, vážený pán rektor, páni 
prorektori, dámy a páni! 

Ďakujem Vám za milé slová, ktoré ste mi adre
sovali i za udelené uznanie. S radosťou som prijal 
pozvanie na vystúpenie na tejto slávnei a na tradí
cie bohatej univerzite. Pozvanie som dostal pred 
11. septembrom. Obraciam sa k vám dnes, ale 
svet, v ktorom žijeme, sa medzitým zmenil. Po te
roristických útokoch na USA už nič nie je také, aké 
bolo predtým. Stačí iba sledovať správy zo dňa na 
deň, z hodiny na hodinu, ako to robíme v týchto 
dňoch, a musíme uznaí, že toto tvrdenie je celkom 
oprávnené. 

Tému tejto prednášky som si vybral v súlade s tý
mito zmenenými podmienkami, v ktorých dnes ži
jeme. Som si istý, že je zaujímavá tak pre moju 
krajinu, Chorvátsko, ako i pre Slovensko a pre ce
lý rad krajín po celom svete. 

11. septembra sme neboli konfrontovaní iba 
s hrozbou, ale s krvavou realizáciou plánov glo
bálneho terorizmu. Táto realizácia, lietadlá s cestu
júcimi premenené na vražedné projektily, nevinní 
ľudia na svojich pracoviskách premenení na ciele, 
to všetko nám ukázalo, že globálny terorizmus nie 
je len skutočné a všade prítomné ohrozenie na
šich životov, ale čosi omnoho väčšie. Je to ohroze
nie spôsobu života, ktorý sme si slobodne zvolili, 
je to ohrozenie samej slobody, ktorá sa zakladá 
na demokracii, pre ktorú sme sa rozhodli. 

Terorizmus nie je fenomén, s ktorým sme sa stretli 
iba teraz. Vo svojich rôznych ideových i vykoná
vacích formách je trvalým sprievodcom politiky. 
Mnohí v histórii siahali po terorizme a teroristic
kých aktivitách ako po prostriedku na uskutočnenie 
svojich politických cieľov, ale i toho, čo oni sami 
vyhlasovali za svoje politické ciele. Spravidla z dlho
dobého hľadiska, sa im to nedarilo. No medzitým 
vyhasínali životy nevinných obetí. 

Terorizmus je vo zvýšenej miere na svetovej 
scéne prítomný v období po druhej svetovej vojne. 
Kedze sme v Európe, pripomeniem najskôr tero
ristov, ktorí kedysi rozsievali strach a neistotu, ba 
dokonca i smrť v Nemecku a Taliansku. Hoci by 
oni sami nikdy nepristali na takéto pomenovanie, 
objektívne vzaté, do radov teroristov musíme zara
d í  i baskických separatistov v Španielsku i prísluš
níkov IRA pôsobiacich v Severnom írsku, resp. vo 
Velkej Británii. 

Pochopiteľne vieme, že terorizmus už po desať
ročia poznamenáva scénu na Blízkom Východe 
a imúnna voči nemu nie je Ázia, Afrika ani Latinská 
Amerika. A hoci je už dosť dlho zrejmé, že teroristi 
vzájomne spolupracujú a koordinujú svoje aktivity, 
že jestvujú štáty, ktoré sa prinajmenšom blaho
sklonne pozerajú na to, čo robia, až dosiať nebolo 

ochoty ani politickej vôle podniknúť multilaterálnu, 
koordinovanú akciu proti teroristom. 

Po 11. septembri už je situácia iná. To, čo sa 
odohralo v New Yorku a Washingtone a ešte viac 
vyšetrovanie, začaté po útokoch, dokazujú, že glo
bálny terorizmus jestvuje. A na globálny terorizmus 
možno odpovedať iba globálnou akciou. V týchto 
dňoch sme svedkami počiatkov takejto akcie. 

Ak by sme hľadali pnklady v dejinách, tak by sme 
mohli azda iba protifašistickú koalíciu z čias druhei 
svetovej vojny v istých kľúčových elementoch pri
rovnať k dnešnej protiteroristickej koalícii, zväzu či 
aliancii, ktorá už pôsobí, hoci sa ešte stále vytvára. 
Vtedy totiž skupina krajín konfrontovaných s agre
siou, ktorá potláčala slobodu a demokradu a pri
nášala diktatúru a autoritatívny režim, usúdila, že 
nacistickému režimu v Nemecku, fašistickému reži
mu v Taliansku a autoritatívnemu režimu v Japon
sku sa môžu, ba musia vzopneť spoločne, v spoje
nectve. Tento blok známy pod menom Spojenci 
viedol vojnu s inou skupinou krajín, so silami Osi 
a jej satelitmi. Je tu však podstatný rozdiel vtedy 
bol nepnateľ známy. Teraz treba nepnateľa najprv 
bezpečne identifikovať, potom nájsť a až na záver 
vstúpiť s ním do konfliktu. Formalist budu vysvet
ľovať, že práve preto konflikt nemožno nazvať voj
nou, no my sme jednako len vo vojne Isteže ide 
tu o špecifickú vojnu, lebo vojnová výzva Amenke 
a prostredníctvom nej aj všetkým ostatným, kto
rým záleží' na slobode a demokracii, bola vefmi špe
cifická. 

Keď som teda povedal to. čo som považoval za 
potrebné, chcem spolu s vami položiť si otázku Ako 
bude pôsobiť pratiteronstická koalícia kde je jei 
miesto a aká je úloha našich krajín a krajín ako sú 
naše, teda menších krajín, v tejto svetovej koalícii? 

Pochopiteľne, že príspevok jednotlivej kraiiny ne
bude určovaný jej velkosťou, ale politickou vôľou 
jej vedenia a objektívnymi možnosťami. Odvážim 
sa kategoricky vyhlásiť, že v dnešnej situácii niet 
miesta pre taktizovanie ani pre neutralitu. Zopaku
jem to, čo som povedal chorvátskej verejnosti deň 
po teroristických útokoch na New York a Washing
ton: „Otázka je teraz postavená takto: my, alebo 
oni?" 

Menšie krajiny, ako Slovensko a Chorvátsko, sa 
do protiteroristickej koalície môžu zapojiť rôznymi 
spôsobmi. Zložku vojenského zásahu, o ktorej 
z mnohých dôvodov predpokladám, že bude 
vedená metódami konvenčnej i nekonvenčnej voj
ny, na seba prevezmú v prvom rade, nechcem 
však povedať že výlučne, krajiny NATO. Všetci 
ostatní môžu spolupracovať, respektíve tak už ro
bia tým, že poskytujú logistickú podporu v rôz
nych oblastiach - od zhromažďovania a výmeny 
spravodajských údajov, cez poskytovanie svojho 
vzdušného pnestoru, poskytovania vojenských zá
kladní na území svojho štátu až po politickú čin
nosť, prípadne lobovanie. 

V politickom pôsobení v rámci protiteroristickej 
koalície bude zaiste mať dôležité miesto aj rozvoj 
myšlienok o princípoch, na ktorých by mala spočí
vať a pôsobiť táto koalícia. 

Dnes na tomto mieste po prvý raz vyjadrím nie
ktoré svoje úvahy o tejto téme, respektíve ponúk-
nem zásady, ktoré považujem za nevyhnutné pre 
naše budúce pôsobenie. Trochu nadnesene by 
som to mohol nazvať aj návrhom Charty protite
roristickej koalície. 

1. Protíteroristická koalícia bola vytvorená ako 
odpovecf na výzvu i hrozbu globálneho terorizmu, 
ktorý sa svojimi útokmi na New York a Washing
ton definitívne zviditeľnil ako hrozba pre svetovú 
civilizáciu a poriadok založený na rešpekte k zá
konu a ľudským právam. 

2. Výlučným účelom koalície je boj proti globálne
mu terorizmu vo všetkých jeho jestvujúcich for
mách. 

3. Členstvo v protiteroristickej koalícii je výrazom 
slobodnej vôle vedenia tej-ktorej členskej krajiny 

ŽIVOTOPIS S. MESIČA 

Prezident Chorvátskej republiky J. E. Stje-
pan Mesič sa narodil v roku 1934 v Orahovici 
V roku 1961 promoval na Právnickej fakulte 
Univerzity v Záhrebe a ešte počas štúdií sa 
angažoval v študentskom hnutí Začiatkom 
70. rokov bol odsúdený na jeden rok vazenia 
za účasť v hnutí neskôr nazvanom Chorvát
ska jar, ktoré obhajovalo rovnocenné posta
venie Chorvátska v ráma vtedajšei Juhoslávie 
Začiatkom 90 rokov vstúpil do hnutia Chor
vátska demokratická únia, kde sa stal tapm 
nikom a neskôr predsedom Výkonného výbo
ru. Po prvých slobodných volbách za účasti 
viacerých strán bol menovaný prvým premié
ram Chorvátskej republiky a stal sa chor
vátskym zástupcom v predsedníctve byvalei 
Juhoslovanskej sooalistickei zväzovej repub
liky. Túto funkciu zastával do decembra 1991 

V roku 1992 bol v nezávislom Chorvátskom 
štáte zvolený za predsedu parlamentu Chor
vátskej republiky a túto funkciu vykonával do 
roku 1994 Z dôvodu nespokojnosti s celko
vou politikou Chorvátskej demokratickej une 
a najma pre nesúhlas s jej politikou voä  Bos
ne а Hercegovine rozhodol sa z ne) vystúpiť 
a založiť novú poMcku stranu Nezavtsb ctxx 
vatski demokrati Vraku 1997. po rozdělen 
tejto strany, vstúpil s väčšinou jei tieňov do 
Chorvátskej ľudovei strany, kde zastaval poet 
výkonného podpredsedu a predsedu mest 
skej organizácie v Záhrebe Dňa 7 februára 
2000 bol zvolený za prezidenta Chorvátskej 
republiky a v záufne objektívneho výkonu pre
zidentskej funkcie zo strany vystup* 

a odrazom rozhodnutia tejto krajiny pre civilizo
vaný život, mier, bezpečnosť a demokraciu 

4. Boj proti globálnemu terorizmu je vedený 
zosúladene a premyslene a jeho delom nie je pom
sta ale trest a zamedzenie nových aktov terorizmu, 
resp. ako krajný dôsledok eliminovanie podmie
nok na pokračovanie teroristických aktivít. 

5. Náš boj nie je vedený proti jednotlivým náro
dom, ani proti vyznavačom tej či onej viery, preto
že terorizmus nemá náboženstvo ani národnosť 
Boj je vedený iba proti tým, ktori ho podnecujú, 
plánujú a bezprostredne vykonávajú teronstické 
akty, ako i proti tým, ktorí mu akýmkoľvek spôso
bom napomáhajú bez ohľadu na to, o koho ide 

6. Boj proti terorizmu zahŕňa i úsilie predviesť 
pred spravodlivosť, resp. eliminovať inšpirátorov, 
plánovačov a bezprostredných vykonávatelbv te
roristických aktov bez ohľadu na to. kde sa nachá
dzajú 

7. Protiteroristický boj zahŕňa i úsilie nájsť a vy
konávať medzinárodný dozor, a pokiaľ to nie je 
možné - paralyzovať alebo zničif všetky jestvujú
ce, ako aj potencionálne zdroje na vývoi zbraní 
hromadného ničenia. 

8 Boj proti terorizmu zahŕňa i opatrenia, ktoré 
sa budú podnikať proti krajinám, ktoré buď aktív
ne pomáhajú teroristom - organizačne, spravo
dajskou logistikou, zbraňami a výzbrojou. alebo 
im poskytu|ú útočisko, resp umožňu|ú únik Pri
tom treba mať na zreteli, že totálne ekonomické 
sankcie spravidla zasahujú iba nevinné obyva
teľstvo, no nie režimy, ktoré stoja za teroristami 
resp po ich boku 

9 Akcie, ktoré podniká protíteroristická koalícia 
sa plánujú, koordinujú a potom vykonávajú v stá
lych kontaktoch a konzultáciách s členskými kra
jinami 

10 Ani jedna akcia protiteronstickei koalície ne
smie byť v protiklade s ustanoveniami Charty Spo
jených národov a je žiaduce, aby sa tieto akcie 
podnikali so súhlasom príslušných orgánov OSN 
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11. Krajiny protiteroristickej koalície si vymieňajú 
spravodajské údaje potrebné pri boji proti teroriz
mu a každá členská krajina koalície je povinná na 
žiadosť hociktorého iného členského štátu cielene 
zhromažďovať spravodajské údaje, ktoré si od nej 
vyžiada a daf ich k dispozícii žiadatelovi, ako i všet
kým ostatným členom koalície. 

12. Pokiaľ bol v niektorej krajine spáchaný te
roristický čin, táto krajina má právo žiadať o vyda
nie podozrivého páchateľa a jeho pomocníkov bez 
ohľadu na ich národnosť, rasu či vierovyznanie, na 
to, v ktorej krajine sa nachádzajú, aké je ich posta
venie a ktorej krajiny sú štátnymi príslušníkmi. 

13. Štát, v ktorom sa podozrivý páchateľ teroris
tického činu ocitne v čase podania žiadosti o jeho 
vydanie, je povinný na túto žiadosť odpovedať be
zodkladne a pozitívne, t.j. podozrivého páchateľa 
vydať krajine, kde bol teroristický čin spáchaný 
a ktorá žiada o jeho vydanie. 

14. Členské krajiny protiteroristickej koalície sú 
povinné každej krajine, ktorá sa stane obetou te
rorizmu, poskytnúť na jej žiadosť akúkoľvek po
moc, od zdravotnej a humanitárnej cez spravodaj
skú a logistickú, až po hospodársku a politickú. 

15. Členské krajiny koalície dohodnú a skoordi-
nujú a následne každá na svojom území vykonajú 
opatrenia zabezpečenia a protiteroristickej ochra
ny, aby zredukovali na najnižšiu možnú mieru, 
resp. znemožnili vykonávanie aktov terorizmu. 

16. Proťiteroristická koalícia prísnou aplikáciou 
zákonov znemožní, aby sa jej pôsobenie zneužilo 
ako zásterka na akúkoľvek diskrimináciu alebo 
ohrozovanie príslušníkov akejkoľvek rasy, národa 
alebo vierovyznania. 

Pokúsil som sa v krátkosti, v 16 bodoch, zhrnúť 
svoju víziu zásad, podľa ktorých by sa mala nadiť 
protiteroristická koalícia. Nazdáva] som sa a naz
dávam sa, že vymedzenie takýchto pnncípov je 
nielen užitočné, ale i nadovšetko potrebné, aby sa 
koalícia - zopakujem to - ktorá už pôsobí, hoci sa 
súčasne ešte vždy formuje, nezmenila na ad hoc 
formovanú skupinu štátov, ktorých počet sa bude 
živelne znižovať i zvyšovať, a kde bude vždy do
minovať jedna veľmoc alebo niekoľko veľmocí. 

Vytvorenie protiteroristickej koalície nám vnútili 
teroristi. Poviem to ešte raz: globálna výzva si vy
žaduje aj globálnu odpoveď. Tou odpoveďou je 
koalícia. Kedže s ňou budeme žiť pomerne dlho, 
pretože eliminácia globálneho terorizmu nie je ve
cou týždňov ani mesiacov a práca, do ktorej sme 
sa pustili, nesmie byť vykonaná polovičato, pova
žujem za svoju povinnosť ponúknuť koncept zá
kladných princípov. 

Pokiaľ to, čom som povedal, pomôže aj iným, 
ktori iste rozmýšľajú o rovnakých veciach, a podarí 
sa mi tým podnietiť a urýchliť prácu na definovaní 
a profilovaní protiteroristickej koalície, ktorá bezo 
sporu poznačí počiatok 21. storočia, budem pova
žovať za užitočné, že hovoriac a konajúc v mene 
mojej krajiny, Chorvátskej republiky, som bol ako 
jej prezident medzi prvými, ktorí vyzvali na vytvo
renie protiteroristickej koalície. 

Na záver musím ešte niečo dodať. V útokoch na 
New York a Washington zahynuli tisíce nevinných 
ľudí. Nemožno pochybovať o tom, že pri vojno
vých aktivitách protiteroristickej koalície sem-tam 
zahynú i nevinní ľudia. Nech to znie akokolVek kru
to, no tomu sa nedá vyhnúť. Hovorím to preto, lebo 
ľudia, v ktorých dobré úmysly vôbec nepochybu
jem, dvíhajú hlas proti použitiu sily ako odpovede 
na teror. Niektorí idú dokonca tak ďaleko, že od
poveď porovnávajú s terorom, tvrdiac, že jedinou 
odpoveďou na teror môže a musí byť šírenia pries
toru pre demokraciu. Som však presvedčený, že 
takíto kritici našich aktivít, terajších i budúcich, sa 
mýlia. Použitie sily nám nanútili tí, čo sa terorom 
pokúsili nielen zúžiť priestor pre demokraciu, ale 
ho aj úplne vyhubiť. Pochopiteľne, teroristické akti
vity v najširšom zmysle sú nepredstaviteľné bez dô
kladnej analýzy podmienok, v ktorých sa rodí te
rorizmus, bez hľadania odpovede na otázku: prečo 
sa niekto vôbec utieka k terorizmu? 

Veci sa však dostali priďaleko na to, aby sme sa 
mohli dať zavádzať tézou, že dodatočná analýza 
príčin terorizmu a akademické rozpravy potlačia 
terorizmus, ktorý nám železnou päsťou zaklopal 

na dvere. Analýzy sú isteže potrebné, aby sme raz 
v budúcnosti nezopakovali chyby minulosti. No 
dnes je potrebná akcia a moje dnešné vystúpenie 
bolo zamerané na pokus formulovať základné prin
cípy, z ktorých by sa táto akcia mala odvíjať. 

Skončím jednou historickou paralelou. Hitlera sa 
možno dalo zastaviť demokratickými metódami 
a šírením demokracie, keby ktosi v čase jeho vzo
stupu analyzoval príčiny rastúcej Hitlerovej sily. No 
prevládli tí, čo na rastúci apetit diktátora odpove
dali ústupom a ústupkami. A v tej chvíli, keď sa da
la do pohybu vojnová mašinéria wehrmachtu, bola 
demokracia bez šance. Odpoveďou na silu musela 
byť sila V boji proti nacistom zahynuli a boli zavraž
dení aj mnohí jeho protivníci. Vo vzťahu ku globál
nemu terorizmu a tomu, čo proti nemu robíme 
a budeme podnikať, obávam sa, sme vo veľmi po
dobnej situácii. 

No krajina, ktorá vtedy pod Hitlerovým vedením 
ohrozovala celý svet, je dnes pevnou a stabilnou 

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY NA ŠK. ROK 2001/2002 

demokraciou. Som presvedčený, že svet, ktorý je 
konfrontovaný s globálnym terorizmom, bude v nie 
tak vzdialenej budúcnosti lepší a bezpečnejší, de-
mokratickejší a civilizovanejší práve vďaka rozhod
nosti krajín, ktoré sa zjednotené do koalície roz
hodli vzoprieť terorizmu. 

A ešte čosi, posledné, ale veľmi dôležité. Ani vojna 
Spojencov proti Hitlerovi a jeho Osi nebola vojnou 
civilizácií, ani dnešný konflikt s globálnym teronz-
mom nie je vojnou civilizácií. Aj  vtedy, aj dnes bola 
civilizácia iba na jednej strane. Civilizácia viedla 
resp. vedie vojnu proti necivílizácii. Vtedy zvíťazila 
civilizácia Aj teraz musí zvíťaziť civilizácia Naée 
krajiny nemôžu ináč, iba byť na strane civilizácie 
a všetkého, čo to znamená Pre našu minulost kto
rú sme mali, i pre našu budúcnosť - pokiaľ ju chce
me mat. 

Ďakujem! 

PUBLIKÁCIE VYDANÉ VO VYDAVATEĽSTVE UK 
v apríli  a ž  v septembri 2001 

Ceny publikácii' sú bez DPH 
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Hlavčáková, S. Agentúrna žurnalistika Sk 256,-
Hvišč, J. Poľská literatúra. Vývin a texty Sk 388 • 
Chalmovianský, P. a kol. Zložitosť geometnckých algoritmov Sk 207,-
Jáslk, J. Praktikum z cytológie rastlín Sk 77,-
Kolektív autorov: Lekárska biochémia I Sk 196,-
Lapln, M. - Tomlaln, J.: Všeobecná a regionálna klimatológia Sk 203,-
Llpková, J.: Fyziológia telesných cvičení. Praktické cvičenia Sk 22,-
Maierová, E.: Odborné texty zo slovenčiny pre zahraničných študentov 

so zameraním na ekonómiu a informatiku Sk 48,-
Mlchálek, J.: Tradícia a inovácia Sk 69 -
Mráz, P. a kol.: Anatómia pre medziodborové štúdium II Sk 157,-
Nosek, J. -Tomáška,  L. - Vlček D.: Extrachromozomálne genetické elementy Sk 176,-
Ohrádka, B. a kol.: Špeciálna chirurgia I Sk 154,-
Pospíšil, M. F. a k o ľ :  Biológia človeka 1 Sk 231 ,-
Štulajter, F : Random Processes and Time Series Sk 234-
Šucha, V.: íly v geologických procesoch Sk 128 -
Šupšáková, B. a kol.: Čítanka odborných textov z výtvarnej výchovy Sk 95-
Tandllchová, E. Didaktika anglického jazyka Sk 125 -
Tandllchová, E.: Text pri rozvíjaní komunikatívnych zručností 

vo vyučovaní anglického jazyka Sk 128. -
Trebatická, H. - Huttová, M.. Anglický jazyk. Prekladový seminár Texty I Sk 71.• 
Vlčková, M.: Týrané dieťa Sk 87-
Žigová, L.: Slovenčina pre cudzincov. Gramatická a pravopisná cvičebnica Sk 67 -

ZBORNÍKY VEDECKÝCH PRÁC 

Annual Report 2000 Faculty of Natural Sciences UC 
Doktorandské štúdium v teórii vyučovania fyziky na slovenských vysokých školách 
Ekonomický informačný systém Prírodovedecká fakulta UK 
Hadron Structure 2000 
Model Institutional Evaluation of Selected Slovak Universities 
Modelové inštitucionálne hodnotenie na vybraných slovenských univerzitách 
Modern Infosystems at Faculties of Science 
Príručka pre sekretárky k integrovanému ekonomickému systému MARK IV R 
Separation of Ionic Solutes 
Správy klinickej mikrobiológie 
Výročná správa UK Bratislava za rok 2000 

Lekárska fakulta Bratislava v slovenskom jazyku. Lekárska fakulta Bratislava v anglickom jazyku 
Jesseniova lekárska fakulta v Martine v slovenskom jazyku. Jesseniova lekarska fakulta v Мат.пе 
v anglickom jazyku, Farmaceuticka fakulta, Právnická fakulta, Filozofická fakulta Filozofická fakulta 
kreditový systém, Fakulta matematky, fyziky a informatiky, Fakulta telesnej výchovy a športu 
Pedagogická fakulta, Evanjelická bohoslovecká fakulta, Rímskokatolícka cyrilometodská boho 
slovecká fakulta, Fakulta managementu v slovenskom jazyku, Fakulta manažmentu v anglickom 
jazyku, Univerzita tretieho veku, Ústav jazykovej a odbornej pnpravy zahraničných študentov 



j É | | |  Desaťročie úspechu Fakulty managementu 
Щ Ш Ш  Univerzity Komenského v Bratislave 

Fakulta managementu je najmladšou fakultou Univerzity Komenského. Pod
netom na jej vznik boli zmeny prebiehajúce v našej spoločnosti bezpros
tredne po „zamatovej revolúcii" v roku 1989, ktoré vytvorili príležitosť pre 
Univerzitu Komenského reagovať na nové požiadavky trhovej ekonomiky 
a dotvoriť profil a vnútornú štruktúru univerzity podľa skúseností univerzít 
z vyspelých krajín. Univerzita Komenského veľmi pružne a rýchlo využila 
svoju historickú pnležitosť a vytvorila na Slovensku od základov novú fakul
tu s orientáciou na Business Administration a Management. Akademický 
senát univerzity už na svojom zasadnutí dňa 6. 2. 1991 schválil zriadenie 
Fakulty managementu, ktorá cestou rozvíjania kontaktov so zahraničnými 
univerzitami mala vytvoriť a realizovať programy umožňujúce prípravu ab
solventov na medzinárodne porovnateľnej úrovni. 

Počiatočné obdobie svojho rozvoja, v ktorom bolo nutné prekonávať ob
jektívne prekážky súvisiace s materiálovým a personálnym vybavením, fa
kulta rýchlo a úspešne zvládla najmä vďaka podpore zo strany vedenia 
univerzity, ale i nastúpenej ceste budovania a rozvíjania kontaktov so za
hraničnými univerzitami. Už v roku 1995 fakulta získala akreditáciu magister
ského štúdia a právo konať štátne záverečné skúšky v odbore manažment, 
v roku 1997 jej bolo priznané právo na konanie doktorandského štúdia, 
dizertačných skúšok a udeľovanie vedecko-akademických hodností PhD., 
pričom súčasne jej bolo priznané právo habilitácie docentov a inaugurácie 
profesorov v odbore podnikový manažment. Uvedené práva boli FM UK po
tvrdené aj pri akreditácii v roku 2000. V rokoch 1997 a 1998 sa fakulta podro
bila i dvom medzinárodným evaluádám (v rámci programov CRE aPHARE), 
ktorých výsledky boli veľmi pozitívne. 

Medzi najvýraznejšie pozitíva Fakulty managementu v jej relatívne krátkej 
desaťročnej histórii patria jej absolventi. Dopyt po absolventoch fakulty, ich 
pracovné zaradenie a dosahované výsledky aj ich všeobecne rýchly kariémy 
postup následne vyvolávajú neustále vysoký záujem o štúdium na fakulte. 
To svedčí o jej správnej onentácii, vhodných metódach a kvalite pedagogic
kého procesu. 

Popri rozvíjaní odbornej profilácie a prirodzenom dôraze na vlastnú identi
tu Fakulta managementu sa v svojom prostredí dôsledne prezentuje ako 
organická súčasť Univerzity Komenského. Stratégia fakulty je integrálnou 
súčasťou stratégie univerzity, medzi jej najdôležitejšie znaky je možné za
radiť budovanie modernej otvorenej univerzity, univerzity vedeckého typu, 
ktorá pri presadzovaní zásady slobody a demokracie kladie na prvé miesto 
tvorivú vedeckú činnosť, ako aj šírenie a sprístupňovanie poznania. Doteraj
šia dlhá a úspešná história, v rámci jej sa Univerzita Komenského vypro
filovala ako najstaršia, najväčšia a najvýznamnejšia národná univerzita Slo
venskej republiky, je velkým záväzkom i motívom pre jej fakulty pokračovať 
v nastúpenej ceste, šíriť a upevňovať dobré meno univerzity a jej fakúlt nielen 
doma, ale i v integrujúcej sa Európe a vyspelom svete. 

Poslaním Fakulty managementu Univerzity Komenského je výchova vyso
koškolsky vzdelaných odborníkov v odbore manažment, na základe študij
ných programov kompatibilných s programami podobných fakúlt vo vyspe
lom svete, vlastnej vedeckovýskumnej činnosti, ako i rozvíjania partnerských 
vzťahov s inými fakultami, pracoviskami a inštitúciami doma i v zahraničí; 
pripravovať absolventov schopných aktívne sa zapájať do riešenia problé
mov manažmentu organizácií v integrujúcej sa Európe a globalizujúcom sa 
svete nového tisícročia. 

Víziou, ktorá je rozhodujúcou hybnou silou a motívom rozvoja fakulty, je 
zaujať pozíciu progresívnej a úspešnej fakulty, ktorá výraznou mierou pri
spieva k neustálemu zvyšovaniu medzinárodného mena a postavenia Uni
verzity Komenského v integrujúcej sa Európe. 

Hlavným strategickým cieľom fakulty na nasledujúce obdobie je dosiahnuť 
a udržať postavenie popredného výchovno-vzdelávacieho a vedeckovýskum
ného pracoviska, ktoré bude trvalo poskytovať atraktívne a spoločensky 
žiaduce programy výchovy vysokoškolsky vzdelaných odborníkov, umož
ňujúce ich široké uplatnenie na trhu práce. 

Fakulta managementu ako jediná z relatívne menších fakúlt dosiahla vy
soké hodnotenie od Akreditačnej komisie Vlády SR. Vysoké hodnotenie od 
Akreditačnej komisie dosahujú spravidla fakulty s relatívne vysokým podie
lom na trhu. Naopak, začínajúce a menšie fakulty dosahujú pri evaluáciách 
Akreditačnou komisiou prevažne slabšie hodnotenia. Uvedené výsledky do
siahla fakulta vďaka zanietenosti a aktivite jej interných pracovníkov, mobili
zácii vnútorných zdrojov UK a predovšetkým cestou budovania a rozvíjania 
kontaktov so zahraničnými univerzitami a partnerskými pracoviskami a inšti
túciami. 

V rokoch 1993 a 1994 sa na základe grantu Mellon Foundation realizovala 
spolupráca s ILR School Cornell University, v rámci ktorej na FM UK pô
sobilo vyše 20 profesorov z USA, 10 učiteľov a 20 študentov z FM UK absol
vovalo študijné pobyty v USA. Z grantu boli vyčlenené prostriedky i na labo
ratórna počítačovej techniky a Cornell University poskytla FM UK dar vyše 
troch tisíc učebníc z oblasti manažmentu. Program spolupráce pokračuje 
až do súčasného obdobia 

Na podobnom princípe boli rozvíjané programy i s inými univeizitami v USA, 
a to North Seattle Community College, Wichita State University a Montclair 
State University. Od roku 1996 bol na základe grantu USAID otvorený spo
ločný program s Joseph M. Katz Graduate School of Business University of 
Pittsburgh (Pensylvania, USA), zameraný na prípravu vrcholových mana
žérov podnikov (WEMBA). V rámci tohto programu 10 pedagogických pra
covníkov FM UK absolvovalo trojmesačné študijné pobyty v USA, boli 
vybudované nové počítačové laboratóriá a výrazne posilnené zdroje kniž
nice FM UK. V súčasnosti tento program pokračuje v spolupráci s Webster 
University zo St. Louis, Missouri v USA a jej pobočkou vo Viedni 

V rámci rozvoja medzinárodných kontaktov so zahraničnými univerzitami 
sa FM UK aktívne zapájala do medzinárodných programov PHARE, oso
bitne TEMPUS, SOCRATES a LEONARDO. V rámci programov TEMPUS sa 
realizovalo od roku 1992 vyše 60 pobytov zahraničných učiteľov, ktori sa na 
FM UK zapojili do priamej výučby a porovnateľný počet krátkodobých 
pobytov našich pedagógov na partnerských univerzitách Od šk roku 
2000/2001 v rámci spolupráce s Fakultou aplikovaných jazykov, obchodu 
a komunikácie Univerzity Blaise Pascal z Francúzska FM UK otvorila v rámo 
študijného odboru Manažment bakalárske štúdium v špecializácii .Medziná
rodné ekonomické vzťahy" pre 30 študentov 

Rastúci dopyt spoločnosti po vysokokvalifikovaných odborníkoch z oblast 
manažmentu, nezaťažených návykmi minulosti a vybavených novými teo
retickými a metodickými pristupmi a vedomosťami, ako i dosahovaná kvali 
ta pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti Fakulty managementu 
spôsobili, že záujem o štúdium na tejto fakulte trvalo niekoľkonásobne 
prevyšuje jej kapacitné možnosti V dôsledku mobilizácie vnútorných rezerv 
a aktívneho rozvíjania externej spolupráce fakulta v rokoch 1996 2000 po
stupne zvyšovala počet pnjatých študentov a počty študujuoch na dennom 
i externom štúdiu Uspokojovanie rastúceho záujmu je limitované existujú 
ami  priestorovými а pedagogickými kapacitami fakulty 

Fakulta managementu u i  od svojho vzniku kladie dôraz na rozvoi ve 
deckovýskumnej 6nnosti a profilovanie fakulty ako fakulty vedeckého typu 
V rokoch 1995 - 2000 získala 5 grantov MS Sfl na neianw výskumných 
úloh Jednotlivé grantové úlohy, projekty VEGA v roku 2000 boli zamerane 
do oblasti manažmentu ľudských zdrojov marketingu bankovníctva a Mra 
tegického manažmentu. Do vedeckej a výskumnej činnosti na fakulte sú za
pojení aj študenti doktorandského štúdia. Fakulta zorganizovala 3 ročníky 
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou pod názvom Súčasné tren
dy v manažmente. 

Fakulta managementu má jasne vymedzené poslanie, v rámci ktorého pri 
výchove vysokoškolsky vzdelaných odborníkov schopných aktívne sa za
pájať do riešenia problému manažmentu organizácií v integrujúcej sa Euró
pe kladie dôraz na vedeckovýskumnú činnosť, kompatibilitu študijných 
programov a rozvoja partnerských vzťahov s inými fakultami a pracoviskami 
doma i v zahraničí. Vízia vedie Fakultu managementu k tomu, aby aktívnym 
spôsobom prispievala k neustálemu zlepšovaniu medzinárodného mena 
a postavenia Univerzity Komenského a k neustálemu upevňovaniu a zlep
šovaniu pozície dosiahnutej vo svojom doterajšom úspešnom rozvoji. V rámci 
napĺňania svojich zámerov fakulta očakáva aj naďalej pochopenie a podpo
ru zo strany Univerzity Komenského, ktorej poslanie a strategické dele 
tvoria rozhodujúce východisko na formovanie Fakulty managementu. 

V rámci osláv 10. výročia založenia Fakulty managementu UK, fakulta po
riada v spolupráci so School of Business Montclair State Universrty medzi
národnú konferenciu pod názvom States and Markets: Forging Partnership 
for Sustainable Development, ktorá sa uskutoční v dňoch 7 . - 1 0 .  no
vembra 2001 v Bratislave Táto významná vedecké udalosť je organizova
ná v poradí ako The 6 th International Conferencie on Global Business and 
Economic Development za spoluúčasti uvedených inštitúcií University of 
International Business.(UIBE) Beijing; University of Memphis (CIBER); Insti
tute for Research into International Competitiveness, Curtin University of 
Technology, Australia; Rutgers School of Business, NJ; School of mana
gement, Asian Institute of Technology, Bangkok; Department of Menage-
ment Studies, Hong Kong Polytechnic University; University Utara Malaysia, 
Kedah, Malaysia; Research Center on Transition Economics, University of 
Paris 1-Pantheon-Sorbonne, Paris; Indian Institute of management Banga
lore, India; School of Marketing & International Business, Victoria University 
of Wellington, New Zealand; Business and International Education Program 
(BIE) of the U.S. Department of education, Washington DC 

Privítame viac ako 150 účastníkov z USA, Kanady a Južnej Amenky, východ
nej, strednej a západnej Európy, Ázie, Austrálie, Indie a indického subkon 
tinentu, Číny, Japonska, Nového Zélandu, Malajzie, Singapúru a Indonézie, 
Thajska a Filipín, Hong Kongu, Macaa, Taiwanu a Južnej Kórei Rokovanie 
prebehne v 6 sekciách a bude venované najzávažnejším otázkam globálnej 
ekonomiky. Výsledky rokovaní iste pnspejú k riešeniu problémov sprevá 
dzajúcich proces globalizácie. 

Ing. Gabriela Bartáková, PhD., prodekanke pre vedu a výskum FM UK 
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Na pôde Lekárske] fakulty UK sa v dňoch 27. - 29. júna 2001 konala pod záštitou dekana prof. MUDr. P. Traubnera, PhD., konferencia 
s medzinárodnou účasťou „VIII. epidemiologické dni" Mikroblologicko-epidemlologickej spoločnosti SLS, ktoré organizačne zabezpečovali 
pracovníci Ústavu epidemiológie LF UK pod vedením prednostky doc. MUDr. S. Bazovskej. CSc. 

epidemiologické dni 

Konferenciu pozdravil prodekan LF UK a člen 
Prezídia SLS Marián Bernadič, ktorý zdôraznil 
význam konania odborných a vedeckých podu
jatí priamo na pôde lekárskej fakulty a ocenil po
diel Ústavu epidemiológie LF UK na rozvoji pre
ventívnych disciplín. V úvode vystúpili aj prezidentka 
MES SLS prof. MUDr. D. Kotulová, PhD., a člen 
predsedníctva Českej lekárskej spoločnosti J. E. 
Purkyňu doc. MUDr. P. Pazdiora, CSc. Pri príle
žitosti životného jubilea a za celoživotnú prácu na 
poli epidemiológie prednostka Ústavu doc. S. Ba
zovská odovzdala doc. MUDr. I. Pleškovi, CSc., 
Zlatú medailu Slovenskej lekárskej spoločnosti. 

V odbornom programe bolo zaradených spolu 
60 odborných a vedeckých prác. Prof. MUDr. P. Ba-
koss, DrSc., venoval pozornosť úlohám epidemio
lógie pri zabezpečovaní cieľov programu SZO -
Zdravie pre všetkých v 21. storočí, so zreteľom na 
zníženie výskytu infekčných ochorení a tiež chro
nických chorôb neinfekčného pôvodu. Poukázal 
na dôležité postavenie epidemiológie v primárnej 
prevencii. Prof. MUDr. Š. Straka, DrSc.. zdôraznil 
potrebu zahrnúf tieto atribúty aj do pregraduálnei 
výučby. 

Prvá sekcia bola venovaná problematike 
chrípky, jej výskytu, diagnostike a terapii inhibŕtormi 
neuraminidázy. Pri hodnotení chrípkovej sezóny 
r. 2000 - 2001 sa obzvlášť vysoko hodnotila úspeš
nosť izolácií vírusov chrípky Národným referenč
ným centrom pre chripku š Z Ú  SR (bolo izolova
ných 69 vírusov chripky typu A, 5 kmeňov vírusu 
typu B). 

V druhej sekcii bola venovaná pozornosť ná
kazám, v prevencii ktorých je dostupná očkovacia 
látka. Apelovalo sa na potrebu simultánneho oč
kovania starších osôb proti chrípke a infekciám 
vyvolaným Streptococcus pneumoniae. Surveillan
ce meningokokových infekcií ukazuje zlepšenú 
situáciu od r. 1998, ale v niektorých ohniskách ná
kazy je potrebné očkovať vybrané skupiny (napr 
rómska populácia). Sledovanie hladín difterického 
antitoxínu ukázalo potrebu preočkovať osoby nad 
50 rokov na dosiahnutie dostatočnej imunity. 

Analýza očkovania proti vírusovej hepatitíde B 
potvrdila, že preventívna vakcinácia viedla k zníže
niu výskytu VHB a znížili sa tak ročné finančné ná
klady na liečbu tohto ochorenia a jeho následkov. 
Plošná vakcinácia dojčiat (zavedená r. 1998) je spo
lu so súčasným očkovaním rizikových skupín oby
vateľstva jednou zo schodných ciest eradikácie VHB 
a naplneniu cieľa SZO. 

Velkú pozornosť púta problematika epidemioló
gie civilizačných ochorení Doc. Pleško upozornil 
na nepriaznivý trend celkovej úmrtnosti na zhubné 
nádory u mužov (novozistené ochorenia so vzťa
hom k fajčeniu a konzumácii alkoholu). Pozornosť 

sa zameriava aj na rizikové faktory ochorení kar
diovaskulárneho systému (artériová hypertenzia. 
výživa, zvýšené hodnoty sérového cholesterolu, 
nepnaznivé hodnoty BMI...). Výrazné sú deficity 
v zdravotnom uvedomení obyvateľstva, životnom 
štýle a v pnmárnej prevencii ochorení. Doc Egne-
rová konštatovala, že monitorovanie krvného tlaku 
je na nedostatočnej úrovni - len 50 % laickej po
pulácie pozná hodnoty svojho tlaku krvi a len asi 
polovica pacientov sa lieči. 

Závažným je aj zistenie, že incidencia diabetes 
melitus 1. typu stúpa. Celkovo sa pozoruje stúpa
júci trend výskytu mnohých chronických ochorení 
v detskej populácii (hypertenzia, diabetes, alergic
ké ochorenia, ochorenia svalovej a kostrovej sús
tavy), ktoré si vyžadujú dôslednú dispenzarizáciu 
a viac aktivity v primárnej prevencii. 

Je potrebné zaviesť štandardizovaný protokol hlá
senej infekcie pre detailnejšiu epidemiologickú ana
lýzu. V nemocniciach sú zvlášť ohrození pacienti 
oslabení v dôsledku malígneho ochorenia, pri in
tenzívnej terapii na lôžkach špecializovaných jed
notiek a pacienti po ťažkých operačných (transplan-
tačných) výkonoch. Na rizikových oddeleniach (JIS, 
transplantačné jednotky...) a operačných sálach je 
preto veľmi dôležité dôsledne dodržiavať hygie-
nicko-epidemiologický režim aj s kontrolou ovzdu
šia v sterilných zónach. Súčasťou intenzívnej sur
veillance nemocničných nákaz je sledovanie výsky
tu najmä multirezistentných bakteriálnych kmeňov. 

Problematike Hl V/AIDS boli venované prednáš
ky týkajúce sa profylaxie prenosu HIV infekcie 

z matky na plod a možnostiam postexpozčnej pro
fylaxie tejto infekcie Možnosť donosenia a pôrodu 
HlV-infikovaného plodu sa v našich podmienkach 
odhaduje na 15 - 30 % . V prevencii je potrebne čo 
najskôr (do 24 hodín) aplikovat kombinovanú anti-
retrovírusovú terapiu počas 1 mesiaca 

Významný pnestor sa venoval problematike pn-
rotlnoohniskových nákaz. Stále je aktuálny výz
nam nákaz prenášaných kliešťami (kliešťová ence
falitida lymská borelióza. tularemia, riketsiózy a iné). 
Je dôležitý komplexný pristúp pri stanovení epide
miologických prognóz a pri plánovaní preventívnych 
a kontrolných opatrení. Od polovice 90. rokov je 
vzostup aktivity ohnísk tuiarémie (západné a vý
chodné Slovensko). K významným prirodnoohnis-
kovým nákazám z hľadiska letality patri besnota 
Ročne na túto infekciu zomiera vo svete 30 000 -
35 000 ľudí (99 % v Ázii). V ostatných rokoch sa do 
popredia pozornosti dostávajú podmienene pato
génne mykobaktérie 

VIII. epidemiologické dni možno zhodnotiť ako 
úspešné podujatie po stránke odbornej aj spolo
čenskej. Konferencia priniesla mnohé zaujímavé 
informácie a podnetné návrhy ako zlepšiť prácu naj
mä v primárnej prevencii Podujatie sponzorovali 
firmy Johnson-Johnson, Slovakofarma Ecolab-
Henkel, Aventis-Pasteur, firmy Merck a Hartmann-
Rico prispeli materiálnym zabezpečením 

MUDr. Margita Špaleková. CSc.. 
Ustav epidemiologie LF UK, 

Bratislava 

Európsky deň j 

V priestoroch Nových teoretických ústavov LF UK v Bratislave 
predstavil Ústav cudzích jazykov LF UK dňa 26. 9. 2001 anglické 
postery študentov 1. ročníka na vybrané medicínske témy. Výstavu 
otvorila prednostka ústavu PhDr. A. Stojkovičová, ktorá vyzdvihla aktivitu 
a invenciu študentov pri tvorbe posterov. Mgr. J. Galatová informovala 
prítomných o význame Európskeho dňa jazykov. Pri rastúcom význame 
anglického jazyka v odbornej komunikácii, ale aj z pohľadu medziná
rodných kontaktov zaznelo ako výzva konštatovanie, že každý druhý deň 
zaniká na svete ďalší jazyk alebo nárečie. Prodekan LF UK M. Bernadič 
ocenil práce študentov, ktoré odrážajú v mnohých pripadoch predstavy 

cykov na LF UK 

aočakávania študentov 1. ročniVa a vyzval ich. aby pckiaôova pr roz-
pracúvaní .svojich" tém v rámci ŠVOČ 

Európsky deň jazykov je výzvou pre nás všetkých, pie celý ra'od ab> 
sme sa v nových podmienkach začlenili do spoločenstva národON a»o 
ich suverénny partner Tvorba posterov a ich prezentácia jt..oo",-' *> 
nová moderná forma, ako zaujaf študentov a popn rozvíjaní c h  largo
vých schopnosti' rozširovať aj ich odborný rast Za prítomných Studijním 
prehovonl v krásnej slovenčine zahraničný študent z Iránu 

(mb) 
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Z výstavy liečivých rastlín 

28. Medzinárodný poľnohospodársky a po

travinársky veltrh Agrokomplex  2001 v Nitre 

sa pre n á v š t e v n í k o v  otvor i l  16. a u g u s t a  2 0 0 1  

a prilákal nielen množstvo domácich, ale i za
hraničných návštevníkov. Predstavil s a  n a  ň o m  
impozantný počet 543 vystavovateľov, ktorí sa 
prezentovali n a  výstavnej ploche 3 5  000 m 2 .  
Z nich bolo 2 2  % zahraničných vystavovate-
lov - z o  14 štátov. Z pohľadu štruktúry vystavo
vateľov približne 3 5  % bolo výrobcov a takmer 
50% tvorili obchodné firmy. 

Agrokomplex je už  2 8  rokov jedinečným po

dujatím. Jeho úspešnosť každoročne závisí o d  

schopnosti prispôsobovať sa v maximálne mož

nej miere potrebám vystavovateľov, a k o  aj o d  

atraktívnosti sprievodných podujatí pre bež

n ý c h  návštevníkov, č o  s a  organizátorom úspeš

n e  darí. V ý s l e d k o m  d o b r e j  organizácie  j e  aj  

skutočnosť, ž e  viac a k o  8 0 %  vystavovateľov sa 

zúčastňuje n a  veltrhu už  opakovane a návštevní

ci sú  veltrhu dokonca ešte vernejší. 
Agrokomplex je jediný slovenský veltrh, n a  

ktorom s a  m ô ž u  návštevníci stretnúť n a  výstav

ných políčkach s o  živými rastlinami. N a  týchto 

políčkach s a  prezentovala aj s p o l o č n á  expo

z íc ia  Farmaceut ickej  fakulty  U K  a S lovako

farmy,  a.s., H l o h o v e c .  Sort iment  v y b r a n ý c h  

druhov  l iečivých rastlín, ktorý s lúž i  pre osve

t o v é  a p e d a g o g i c k é  účely,  komis ia  oceni la  

Č e s t n ý m  u z n a n í m .  A j  v ý s l e d k y  z á k l a d n é h o  

a klinického výskumu v posledných rokoch uká

zali. ž e  nejeden domáci  liečivý prostriedok pô

sobí n a  ľudské teto lepšie, rýchlejšie, n o  p r e d á  

všetkým jemnejšie a k o  izolované a purifikované 

alebo novo syntetizované liečivé prípravky. 

Nie všetky domáce liečivá našich predkov by 

obstáli v o  vedeckej skúške. Č í m  dalej sa veda 

vyvíja, t ý m  častejšie musia bádatelia pripustiť, 

ž e  niečo n a  t o m  prekvapujúcom pôsobení sta

rých tradičných domácich prostriedkov predsa 

len bude. Dnes s a  nemusíme uspokojovať len 

s o  z d e d e n ý m i  p o z n a t k a m i  naš ich  p r e d k o v  

a často u ž  vieme, prečo s ú  bylinky a prípravky 

z nich takými cennými liečivami Moderná veda 

analyzovala zloženie azda každej jedne] rastliny 

a preskúmala jej pôsobenie. Takto sa v posled

n ý c h  desaťročiach objavilo nespočetné množ

stvo látok - účinných i menej účinných, hojne 

zastúpených či takých, ktoré sa vyskytujú len 

v nepatrných množstvách. Postupne s a  spres

ňovalo, ktoré rastliny majú n a  zdravie človeka 

liečivé účinky a ktoré s ú  skôr nevhodné. 

Informácie o liečivých rastlinách, ich účinkoch, 

použití, a k o  aj o samotnom pestovaní zabezpe

čovala stála konzultačná služba O scenár tejto 

spoločnej expozície sa zaslúžili RNDr. T Lin-

dauerová, CSc., a RNDr. J. Stano. C S c  , z a  účin

nej pomoci  RNDr. A.  Chocholatej. p. M. Jozeť-

kovej, p. K. Maňúchovej. doc. DrPh PhMr. J. Kre-

sánka, CSc., p. Kvašňáka. Ing. P. Čupku. C S c .  

Ing. M. Koreňovej a Ing. L Procházkovej (ga-

rantky výstavy). 

Okrem expozície liečivých rastlín bol pripra

vený pre návštevníkov výstavy prehľad výrob

n é h o  sort imentu ča jov,  t e k u t ý c h  pr ípravkov,  

k a p s u l í  a i n ý c h  v ý r o b k o v  f irmy Slovakofar

ma, a.s. Výrobky tejto firmy prezentovali RNDr 

A .  Chocholatá, p. M. Jozefková a p K. Maňú-

c h o v á  z o  S lovakofarmy,  a s . div íz ia L iečivé 

rastliny Malacky, ktoré zároveň poskytovali náv

števníkom aj  vzorky rôznych druhov čajov 

J e  potešiteľné, ž e  z roka n a  rok sa zvyšuje 

záujem o pestovanie liečivých rastlín Ľudia si 

čoraz viac uvedomu|ú liečivú silu prírody, vyu

žívajú liečivé rastliny, ktoré n á m  ponuka a záro

v e ň  s a  snažia tieto plochy rozširovať 

Velký počet domácich a zahraničných náv 

števniVov aj  tento rok potvrdil opodstatněnost 

každoročnei spotočnei expozície Veríme že 

splnila svo| vytýčený cieľ a obohatila b r o k u  ve

rejnosť o nové poznatky 

Zároveň si dovoľujeme zablahoželať všetkým 
vystavovatefom. ktorých výrobky resp expo
zície boli  ocenené a zaželať i m  úspešný p n ě n *  
výrobkov n a  slovensky i zahraničný trh 

Ing. Marcel« KorwSovA, RNDr Jan SUno. CSc . 
doc. RNDr. Marián Bukovský, CSc., FAF UK. 

Legislatívne trendy rozhodovacej činnosti verejnej správy 

P o d  t ý m t o  n á z v o m  s a  d ň a  12.  s e p t e m 

b r a  2 0 0 1  v pr iestoroch P r á v n i c k e j  fakul ty  

U n i v e r z i t y  K o m e n s k é h o  k o n a l a  v e d e c k á  

k o n f e r e n c i a ,  u s p o r i a d a n á  p r i  p r í l e ž i t o s t i  

80. v ý r o č i a  začat ia č i n n o s t i  P r á v n i c k e j  fa

kulty U K .  Záštitu nad vedeckou konferenciou 

prevzal prof. JUDr.  Mojmír Mamojka, CSc., 

dekan P R A F  UK.  Odbornými  a organizačnými 

garantmi kolokvia boli doc.  JUDr.  Marián 

Vrabko, CSc., a doc. JUDr.  S o ň a  Košičiarová, 

PhD., členovia Katedry správneho a environ

mentálneho práva P R A F  UK.  

Témou konferencie bola ochrana základných 

práv, decentralizácia, demokratizácia, harmo

nizácia s európskym právom, konsenzuálnosť 

práva, politiky a morálky a k o  predpoklad efek

tívnosti rozhodovacích procesov v o  verejnej 

správe. 
R o k o v a n i e  prebiehalo  v d v o c h  sekciách.  

Sekci i  správneho práva predsedal  d o c .  M. 

V r a b k o  a sekci i  environmentálneho práva 
predsedala  d o c .  S .  Košič iarová.  

V rámci  sekc ie  s p r á v n e h o  p r á v a  a k o  prvý 

vystúpil s referátom n a  tému Súčasný stav 

a perspektívy s p r á v n e h o  s ú d n i c t v a  prof. 

JUDr.  Peter Škultéty, DrSc. N a  j e h o  vystú

penie nadviazal referát JUDr. Evy Babiakovej, 

CSc., z Najvyššieho súdu S R  n a  tému Správ

ne súdnictvo v Slovenskej republike. JUDr. 

Mária Kiovská, CSc., s a  v rámci svojho referá

t u  n a  t é m u  Rozhodovanie o disciplinárnych 

del iktoch v e n o v a l a  a n a l ý z e  problemat iky  

správneho trestania, zákonnosti  a k o  záruke 

proti jeho zneužitiu a otázkam zodpovednosti. 

JUDr.  Jozef Sotolář, PhD., vystúpil s reťerá-

t o m  n a  tému Normatívna činnosť obcí  a miest 

- aktuálne legislatívne trendy. J U D r .  Pavel  

Z loch,  CSc., predniesol príspevok o Povahe 

rozhodovacích procesov v o  verejnej správe. 

Doc.  J U D r .  J á n  Kráľ, CSc., hovoril o Ústav

n o m  pôvode zbierky zákonov  a JUDr.  Jo

zef ína  Machajová,  CSc.,  s a  v e n o v a l a  t é m e  

Zefektívňovanie administratívnych rozhodova

cích procesov v ústrednej štátnej správe. Stav 

v oblasti správneho konania o sociálnej po

moci  mapoval  referát Mgr. Márie Srebalovej, 

PhD., n a  tému Niektoré aspekty rozhodova

cej činnosti v o  veciach sociálnej pomoci  a so

ciálneho zabezpečenia,  Doc.  JUDr.  Marián 

Vrabko, CSc., s a  zameral n a  Niektoré aspekty 

rozhodovacej činnosti. T ý m t o  vystúpením bo

la uzatvorená sekcia správneho práva. 

Diskusiu  otvoril doc. JUDr. Ján Cirák, CSc., 

s príspevkom venovaným vzťahom medzi súk

r o m n ý m  a verejným právom a otázkam priva

tizácie. V diskusii dalej vystúpil doc. JUDr. Lu

bor Cibulka, CSc., ktorý sa vyjadril k niektorým 

témam, vyplývajúcim z vystúpení a k o  námety 

pre ďalšie právnoteoretické úvahy. S poznám

kami najmä k otázkam správneho súdnictva 

vystúpila JUDr. Vatová z Ministerstva spravod

livosti SR. 

V rámci  sekc ie  e n v i r o n m e n t á l n e h o  práva 

vystúpil doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek. CSc., 

s referátom Konsenzuálnosť  práva,  pol i t iky 

a morálky a k o  predpoklad eťektívnosti rozho

dovacích procesov v o  verejnej správe v oblasti 

životného prostredia. JUDr. Jana Dudová, Dr., 

sa zaoberala Praktickým uplatňovaním základ

ných práv pri ochrane životného prostredia. 

S pr íspevkom n a  t é m u  Integrovaný prístup 

k ochrane životného prostredia v Č R  vystúpila 

JUDr.  Ilona Jančařová, Dr., v ktorom zdôraz

nila potrebu širšieho zapojenia verejnosti d o  

integrovaných rozhodnuti' v pripravovaných 

právnych predpisoch v ČR. 
Prof. JUDr. Milan Štefanovič, DrSc., s a  ve

noval téme Európske aspekty ochrany spot

rebiteľa a verejná správa. Na záver vystúpila 

s príspevkom doc. JUDr. S o ň a  Košičiarová, 

PhD., s príspevkom Verejná správa, ochrana 

životného prostredia a aproximácia - aktuál

ne trendy. 
V diskusi i  s a  všetci účastníci sekcie environ

mentálneho práva zaoberali základnými prob

lémami. ktoré vyplynuli z vystúpení ako námety 

pre ďalšie právnoteoretické úvahy Obsah vy

stúpení jednotlivých účastníkov konferencie 

b u d e  zhrnutý  v z b o r n í k u  N a  záver m o ž n o  

konštatovať, ž e  konferencia prispela k rozvoju 

v e d e c k ý c h  p o z n a t k o v  a k d iskusi i  o aktuál

nych problémoch legislatívnych trendov v ob

lasti verejnej správy. 
Mgr. Mária Srebalová, PhD. 

Mgr. Jozef Tóth 
Katedra správneho a environmentálneho práva 

PRAF UK 
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Slovensko očami zahraničných študentov 

Anketa: 

Cítite sa na Slovensku 
ako doma? 

Na to, aby vznikali dobré preklady slovenskej literatúry a do sveta sa 
šírili neskreslené informácie o Slovensku, treba využif profesionálnych záu
jemcov o náš jazyk a slovenské reálie z radov zahraničných slovakistov, 
ktorí sa na svoju budúcu kariéru pripravujú najmä na lektorátoch slo
venského jazyka a kultúry pôsobiacich v súčasnosti na viac ako 40 za
hraničných univerzitách. Na dvadsiatich z nich sa študuje slovenčina ako 
odbor, na ostatných ako výberový alebo voliteľný predmet v rámci štúdia 
slavistiky alebo cudzích jazykov. V súčasnosti mnohé univerzity ponúkajú 
širšie koncipované kurzy slovenčiny zamerané na prezentáciu jazyka a reálií 
Slovenska Slovak Studies ako súčasť stredoeurópskych štúdií. Tu sa oby
čajne rodia zahraniční slovakisti, ktorých k slovenčine priviedli najrozlič
nejšie pohnútky. Niekedy je to slovenský pôvod, inokedy magisterské či 
doktorandské štúdium alebo jednoducho záujem o slovenské reálie. 

Podobné motívy priviedli do Bratislavy aj terajších frekventantov Od
delenia slovenčiny ako cudzieho jazyka na Filozofickej fakulte UK, ktorí 
pochádzajú z rôznych kútov sveta. Pestré zloženie študijných skupín po
núka ideálne prostredie na vedenie seminára z medzikultúrnei komuni
kácie, ktorý absolvujú študenti s takou znalosťou slovenčiny, aby mohli 
0 získaných poznatkoch diskutovať a získané skúsenosti porovnávať so 
zvyklosťami vo vlastnej krajine. 

V rámci ankety zameranej na recepciu slovenských reálií odzneli zau
jímavé pohľady zahraničných slovakistov na našu krajinu, uznanlivé aj kri
tické hodnotenie ľudí a ich typických prejavov odpozorovaných zvonku 
1 zvnútra počas študijného pobytu či profesionálneho pôsobenia na Slo
vensku. A j  keď lednotlivé vyjadrenia na adresu Slovákov a Slovenska 
poznačila osobná skúsenosť, možnosti kontaktov, znalosť slovenčiny a sa
mozrejme dĺžka pobytu v slovenskom prostredí, predsa odkrývajú naše 
národné špecifiká a ponúkajú pohľad do zrkadla očami cudzincov. Nie
ktoré z odpovedí uvediem v skrátenom výbere aj pre čitateľov Našej uni
verzity. 

Pjong, študent slovakistiky a histórie na FIF UK z Južnej Kórey 
- Na Slovensku som už tretí rok a pomaly prekonávam jazykové ťažkosti 

aj medzikultúrne rozdiely medzi našimi národmi. Stretol som už mnoho 
zaujímavých ochotných a tolerantných ľudí, ale bohužiaľ mám aj opač
né skúsenosti. Aj medzi kolegami sa niekedy stretám s neochotou a se
bectvom. 

- Myslím si, že Slováci majú skvelý folklór a som dojatý, ked počúvam 
slovenské piesne. Páči sa mi slovenčina, najmä keď hovoria ženy, znie 
mi veľmi ľubozvučné. Čítaním slovenskej literatúry sa snažím pochopiť 
historické súvislosti a národný charakter, pretože v budúcnosti by som 
chcel učiť slovenčinu na Univerzite v Soule, kde možno študovať zatiaľ 
len češtinu. 

Sari a Mario, študentky ruštiny a slovenčiny z Fínska 
- Samozrejme, že doma je najlepšie, veď sú tam priatelia, rodina, známe 

miesta. Na Slovensku bývame v internáte a to nie je naozajstné slo
venské prostredie, ale na univerzite a medzi ostatnými kolegami zo za
hraničia sa cítime veľmi dobre. Zatiaľ nemáme blízkych slovenských 
priateľov a nemali sme možnosť navštíviť slovenskú rodinu. 

- Naše možnosti poznávania Slovákov a slovenskej kultúry sú obme
dzené jazykovými znalosťami, ale počas semestrálneho pobytu sme 
získali veľa informácií, videli sme mnoho predstavení, ochutnali sloven
ské jedlá a tiež vyprážaný syr v študentskej jedálni, ktorý u nás ne
poznáme Zaujali nás slovenské zvyky počas Veľkej noci a množstvo 
originálnych slovenských výrobkov, ktoré si nesieme ako suveníry 
domov. 

Adrien, Lívia, Viktória, Petra, Emöke,  študentky slovakistiky z Ma
ďarska 
- Je trochu chybou, že počas študijného pobytu na UK nemôžeme bývať 

spolu so slovenskými študentmi, čo by nás motivovalo hovoriť viacej 
po slovensky, počúvať živú reč a učiť sa nové slová priamo od mladých 
ľudí, nielen zo slovníkov a z prednášok na univerzite. Pretože študu
jeme slovenčinu ako odbor, potrebujeme ju perfektne ovládať, aby sme 
mohli čítať literatúru v origináli a robiť skúšky z odboru. So slovenskými 
študentmi máme skôr formálne vzťahy na báze bežnej zdvorilostnej 
komunikácie. Nepocítili sme vážnejší záujem o nadviazanie užších kon
taktov so zahraničnými študentmi. 

- Niektoré z nás majú slovenské korene, a tým aj lepšie možnosti spoz
návania zvláštností slovenskej kultúry a mentality, veď už doma sme 
pôsobili vo folklórnych súboroch a učili sa slovenské piesne Ale tu na 

Slovensku sú predsa len odlišné ľudové tradície, moderné umenie i spo
ločenský život, a preto máme ešte čo študovať, aby sme prekonali ja
zykové bariéry a pomohli odstrániť existujúce predsudky v slovensko-
maďarských vzťahoch. 

Laurent, študent rusistiky z Francúzska 
- Mám obzvlášť rád Bratislavu, hoci obyčajne dávam prednosť prírode 

a horám. Pocítil som však rozdiel medzj správaním obyvateľov vášho 
hlavného mesta a vidieka Všímam si to, pretože ma zaujímajú ľudia. Aie to 
je normálne aj inde vo svete. 

- Bratislava ma očarila svojím bohatým kultúrnym životom, divadlami 
múzeami. A pretože som milovník literatúry, prekvapilo ma, že je tu tak 
veľa kníhkupectiev Vo Francúzsku existuje kultúrny mesačník Európa, 
kde sú niekedy uverejnené aj texty slovenských autorov Treba však 
viacej propagovať slovenskú kultúru v západných krajinách a na uni
verzitách, lebo mnohí študenti spájajú svoju budúcnosť s pôsobením 
v stredoeurópskom pnestore 

Oľga a Oxana, slovakístky z Ukrajiny 
- Napriek tomu, že naše kultúry a naše osudy sú si blízke, predsa exis

tujú určité rozdiely v prejavoch ľudí, národných zvykoch, ale aj v posto
joch k súčasným geopolitickým zmenám. Zdá sa mi, že u nás sú ľudia 
bezprostrednejší, ale to je možno len skúsenosť z Bratislavy 

- Mám rada ľudovú kultúru, ale zaujali ma mnohé nové tradioe, naprí-
klad Deň narcisov. U nás zatiaľ ešte nič podobného nemáme. Na Slo
vensku mi veľmi chutia osie hniezda, knedle, halušky a držková poliev
ka. Z lingvistického hľadiska slovenčina pre nás nie je ťažká, ale dosť 
problémov mám so správnym používaním slovenských priezvisk a cu
dzích slov. 

Naoki, doktorand histórie na FIF UK z Japonska 
- Mojím prvoradým cieľom je študovať slovenskú históriu a na to potre

bujem dobrú znalosť jazyka, aby som mohol čítať odbornú literatúru 
a porozumieť slovenským dokumentom. Teraz prekladám moju prácu 
z japončiny do slovenčiny a zároveň spolupracujem na ďalšom spoloč
nom projekte. 

- V japonskom preklade som čítal Oneskorené reportáže L. Mňačka, kto
ré prebudili môj záujem o slovenské dianie. Nie som znalcom ľudovej 
kultúry ani doma, pretože som vyrastal vo velkom meste, kde sa nepes
tovali silné tradície. A j  na Slovensku ma viac priťahuje moderné ume
nie, ktoré spoznávam cez osobný zážitok z návštevy kultúrnych podu
jatí a stánkov. 

Anja, Wojciech, študenti slovakistiky z Poľska 
- V porovnaní s naším doterajším životom, stretli sme sa tu s pomerne 

velkou byrokraciou. Na všetko potrebujeme preukaz, všade sa treba 
zaregistrovať. 

- Chceme spoznať slovenskú kultúru, najmä literaturu, aby sme si naš 
uplatnenie, hoa ako slovakisti nemáme v Poľsku velké šance Teraz po
pravujeme magisterské práce a tento študijný pobyt využívame na štú
dium odbornej literatúry a konzultácie Pri štúdiu nám Poliakom nerobí 
problém porozumenie, ale dôkladná znalosť dá ponadne zabrat, preto
že práve pribuznosť našich jazykov sa stáva častou príänou chýb 
a zdrojom medzijazykovej interferencie. 

Oswin, študent germanistiky a historie z Nemecka 
- Na Slovensku sa cítim dobre, v slovenčine však ešte nie som doma 

Pretože sa chcem venovať výskumu kultúry a jazyka karpatských Nem
cov, poznávam najmä oblasti, v ktorých Ž I J U  nositelia tejto identity Ale 
oslovujú ma slovenské pamiatky a prírodné krásy vôbec, veľa ötam 
cestujem a mám celkom rád slovenske jedlá, ktoré sú veľmi fc^zke na
šej bavorskej kuchyni Poznávaním jazyka a realn by som chcel pnsp*eť 
k propagácii Slovenska a slovacfa v Nemecku 

Pnpravila Jana Pekarovtčovi 
Oddelenie slovenčiny ako cudzieho jazyka FIF UK 
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Vďaka Vám, pán profesor... 
Na počesť prof. RNDr. Ľudovíta Pas-

týrika, DrSc., sa dňa 12. septembra 2001 
stretli v Kongresovej sále v ŠD Družba 
členovia akademickej obce UK, aby vzdali 
úctu pánovi profesorovi pri príležitosti 
jeho vzácneho životného jubilea - 90 ro
kov. Aby mu vyjadrili vďaku a uznanie za 
jeho celoživotné dielo, za všetko to, čo uro
bil pre dobré meno Univerzity Komenského, 
pre rozvoj vedy nielen na našej Alma mater, 
ale aj v rámci slovenskej a česko-sloven-
skej vedy. Za všetko, čím takmer 50 rokov 
prispieval k výchove mladej slovenskej inte
ligencie. 

Pán profesor Pastýrik 47 rokov aktívne 
pôsobil na Univerzite Komenského, z toho 
31 rokov v hodnosti profesora fyziológie 

a biológie. Profesorom sa stal takmer presne pred 50 rokmi - 1. januára 1952, 
čo samo o sebe je vzácne výročie. Vo viac ako skromných podmienkach 
spolu s prof. Nábělkom založil koncom roku 1939 Botanický ústav, v roku 
1946 stál pn zrode Ústavu fyziológie a biológie rastlín, ktorý položil základy 
súčasnej Katedry fyziológie rastlín PRIF UK. Svojou vedeckou a pedago
gickou prácou výrazne ovplyvnil rozvoj česko-slovenskej fyziológie rastlín, 
rozšíril obzor vedeckého poznania. Svoje vedomosti či formou prednášok 
alebo učebných textov nezištne odovzdával mladej vedeckej generácii, jeho 
prednáškami prešla celá dnešná stredná generácia slovenských biológov 
a mnohí z nich sú dnes vedúcimi osobnosťami vysokoškolských, vedeckých 
a ďalších odborných pracovísk na Slovensku. 

Okrem vedeckej a pedagogickej práce bol pán profesor prorektorom UK 
v rokoch 1950 - 1953, prodekanom PRIF UK v rokoch 1966 - 1969, patril 
k tým osobnostiam, ktoré pomáhali budovat biologické pracoviská SAV a ich 
vedecké smerovanie. 

Za vedeckú a organizačnú činnosť bol odmenený už mnohými vyzna
menaniami a cenami Pri priležitosti tohto slávnostného stretnutia a za prí
tomnosti dekanov Prírodovedeckej a Farmaceutickej fakulty UK, odovzdal 
jubilantovi prorektor UK prof. D. Mlynarčík v mene rektora UK najvyš
šie vyznamenanie Univerzity Komenského, jej VelVú zlatú medailu za 
nevšedný prínos prof. L. Pastýrika pri budovaní slovenského vysoké
ho školstva, pri výchove mladej vedeckej generácie, za jeho výrazný 
podiel na rozvoji česko-slovenskej fyziológie rastlín a organizácii ve
dy na Slovensku. 

Nedávno pán profesor v našich univerzitných novinách opísal, ako v roku 
1939 zasadil kôstku a vypiplal z nej strom, z ktorého sa vyšľachtili nové kul
tivary prinášajúce dobré ovocie. Váš život, pán profesor, je ako ten strom. 
Aj Vy ste vyšľachtili svoju vedu, svojich študentov, Vaše celoživotné dielo pri
náša stále dobré ovocie nám všetkým. Prajeme Vám veľa zdravia a elánu do 
ďalších rokov života a práce! (jh) 

MUDr. Vojtech Ozorovský, PhD., 
päťdesiatročný 

Pred krátkym časom sa prednosta Ústavu sociálneho lekárstva LF UK 
MUDr. Vojtech Ozorovský, PhD., dožil 50 rokov. 

Na priatelškom stretnutí pri tejto príležitosti mu v krásnom prostredí Café de 
Zwaan dňa 10. 9. 2001 zagratulovali významní predstavitelia UK, LF UK, FN, 
SLS, mnohí priatelia a spolupracovníci. Prodekan LF UK M Bemadič priblížil 
život a dielo MUDr. Ozorovského. vyzdvihol jeho 25-ročnú prácu pre le
kársku fakultu a Ústav sociálneho lekárstva, kde pracuje od promócie (1976) 
a postupne zastával všetky funkcie od tajomníka (1982), zástupcu prednostu 
(1994) až po prednostu ústavu a vedúceho Oddelenia dejín medicíny a zdra 
votníctva (2001). Aktívne sa podieľa na výučbe a jej inovácii Učí v oboch sme
roch výučby anglicky hovoriacich študentov a tiež v špecializovanom štúdiu 
(regenerácia LF UK a FTVŠ). Absolvoval mekoíko študijných pobytov (napr 
manažment v zdravotníctve v Groeningene. Holandsko) a celý rad odbor
ných školení v rámci postgraduálneho vzdelávania (IVZ a SPAM Bratislava) 
V r .  1982 získal atestáciu I. stupňa zdermatovenerológie a r 1986 nadstav 
bovú atestáciu zo sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva Vedeckú 
ašpirantúru zo sociálneho lekárstva ukončil obhajobou r 1986 MUDr V Ozo 
rovský, PhD , p>atri k významným organizátorom medzinárodných a doma 
cich odborných podujatí vo svojom vednom odbore Pracuje ako vedecky 
sekretár Spoločnosti sociálneho lekárstva Slovenskei lekárskej spoločnosti 
odprednášal vybrané témy v Škole verejného zdravotníctva SPAM Je čie 
nom Komisie pre udefovanie vedeckých hodnosti z odboru sociálne lekárstvo 
Významná je jeho odborná činnosť v oblasti sooáino-zdravotnej problema 
tiky na úrovni ústredných orgánov štátnei správy 

Jeho osobnostný profil a profil učitela by nebol úplný keby sme nespo
menuli jeho dlhoročnú aktrvitu spolu s doc PhDr M Tichým, CSc pn orga 
nizovaní Pohára dekana LF UK Táto ich akiivita významným spôsobom 
stmeľovala jednotlivcov i celé kolektivy teoretických i klinických pracovísk 
viedla k mnohým družobným aktivitám medzi viacerými domáomi i zahranič 
nými lekárskymi fakultami a navždy zostala ako pozilrvna spomienka pre 
každého účastníka 

Vedenie Lekárskej fakulty UK navrhlo uóeirf MUOr V Ozorovskému Р Ю  
za jeho príkladnú a dlhoročnú aktívnu prácu v prospech fakulty Bronzovú 
medailu LF U K  

Milý priateľ Belo 

dovoľ, aby som Ti v mene svojom i v mene mnohých T vo pen pnatetov za 
želal veľa osobných a pracovných úspechov naplnenie Tvojich piano. 
a predstáv pn budovaní Ústavu sociálneho lekárstva i pn rozvoj Tvo/чэ ved 
ného odboru. Tvojou vzácnou vlastnosťou vždy bolo fair play správanie -
a to piati nielen o športe, ale aj o živote a Tvojej práci. 2elám preto Tebe 
ale aj našej fakulte, aby sa Ti podarilo prispieť k obnoveniu tradícií Pohára 
dekana Prajem Ti veľa zdravia, pevné a láskyplné rodinné zázemie, čo je iste 
základom Tvojho úspešného pracovného i osobného života. Nech ostaneš 
aj naďalej duchom mladý dvadsaťročný športovec - aj keď dnes už s tridsať
ročnými skúsenosťami! 

Ad multos annos! 

Za profesorom Masárom 

Ešte pred prázdninami nás zaskočila 
smutná správa o náhlom skone nášho 
dlhoročného kolegu prof. RNDr. Jozefa 
Masára, CSc., ktorý by sa bol dožil 
16. októbra 74 rokov. Posledná rozlúčka 
so zosnulým bola v bratislavskom kre
matóriu 15. júna 2001. 

Profesor Masár pôsobil na Prírodo
vedeckej fakulte UK v Bratislave takmer 
polstoročie (1951 - 1990). Vedeckú hod
nosť kandidáta vied získal v roku 1963, 
habilitoval sa v roku 1967 a od roku 
1972 bol profesorom anorganickej ché
mie PRIF UK. V rokoch 1976 - 1990 
zastával funkciu prodekana Prírodove
deckej fakulty U K  

Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa zaoberal fyzíkálno-chemic-
kými vlastnosťami bentonitu, neskôr minerálu montmorillonitu a napokon 
komplexným výskumom syntetického montmorillonitu. Vychoval viace
rých ašpirantov a doktorandov a desiatky diplomantov v odbore anor
ganická chémia. Bol spoluautorom viacerých učebných textov, z ktorých 
učebný text „Všeobecná chémia" sa používa od roku 1980 dodnes. 

V pánovi profesorovi Masárovi strácame osobnosť nielen s rozsiahlou 
celoživotnou vedeckou a pedagogickou aktivitou, ale aj s výnimočne vy
sokým morálnym kreditom. 

Česf jeho svetlej pamiatke! 

Doc. RNDr. Vladimír Fajnor, PhD. 
Doc. Ing. František Pavelčík, DrSc. 

Jubilant V. Ozorovský (uprostred) s otcom a prorektorom UK prot P Mrazom 

Marián Bernadii 
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