
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rektor UK otvoril nový akademický rok 2006/2007 
 
 

V Aule UK sa dňa 18. septembra 2006 uskutočnilo Slávnostné zhromaždenie akademickej obce UK, na ktorom doc. PhDr. F. Gahér, CSc., 
rektor UK, slávnostne otvoril nový akademický rok 2006/2007. Slávnostný ráz zhromaždenia podčiarkla aj prítomnosť prezidenta SR I. Gašparoviča, 
ktorý sa taktiež prihovoril univerzitnej komunite. Obidva príhovory uverejňujeme v plnom znení. 

 
Prejav  

doc. PhDr. Františka Gahéra, CSc., rektora UK 
 

Vážený pán prezident Slovenskej republiky, ctení hostia,  
vážení členovia akademickej obce Univerzity Komenského,  
milí študenti,  
dovoľujem si vás všetkých privítať na dnešnom slávnostnom otvorení 

nového akademického roku 2006/2007 na Univerzite Komenského. Výni-
močnosť dnešného zasadnutia akademickej obce Univerzity Komenského 
spočíva aj v pripomenutí si dvoch významných výročí týkajúcich sa našej 
alma mater. Už o niekoľko dní si Filozofická a Právnická fakulta pripomenú 
85. výročie začiatku svojej činnosti. Udalosti tohto charakteru sú pre nás 
povzbudením, aby sme každý svojou čiastkou prispievali k stálemu dyna-
mickému rozvoju Univerzity Komenského ako významnej celoslovenskej 
výskumno-vzdelávacej inštitúcie. 

Univerzita je čosi ako živý organizmus, ktorého fungovanie je výsledkom 
životaschopnosti a funkčnosti jeho jednotlivých orgánov, tkanív, buniek a ich 
súhry. Ide o komplex, v ktorom má každý z nás svoje miesto a poslanie. 
Verím, že na Univerzite Komenského ako mieste kreatívneho bádania  
a vedecko-pedagogickej spolupráce si každý z nás toto svoje miesto našiel.  

Naša univerzita však nežije izolovane. Veľmi výrazným spôsobom sa na-
pája na celú spoločnosť, a naopak, veľká časť našej spoločnosti má či už 
priame, alebo nepriame väzby s nami. Dôkazom toho je aj narastajúci po-
čet študentov bakalárskeho a magisterského štúdia, ktorý rok čo rok zazna-
menávame.  

Pri dnešnej príležitosti mi ako rektorovi Univerzity Komenského v Brati-
slave náleží, aby som sa spolu s vami jednak zamyslel nad mierou naplne-
nia cieľov, ktoré sme si na začiatku minulého akademického roku stanovili, 
a posúdil pokrok v realizácii našich dlhodobých priorít, jednak predstavil 
víziu ďalšieho smerovania Univerzity Komenského. Potreba bilancovať je 
neodmysliteľnou súčasťou každej významnej inštitúcie. 

Pokračovanie na str. 10–12 

Príhovor 
I. Gašparoviča, prezidenta SR 

 

Magnificencia, vážený pán rektor Univerzity Komenského,  
Spectability, Honorability, Excelencie, 
vážené dámy, vážení páni, milí študenti, 
dovoľte, aby som vás pri príležitosti otvorenia nového akademického roka

2006/2007 na Univerzite Komenského v Bratislave srdečne pozdravil. Slo-
bodná akademická pôda, hlavne pri takýchto slávnostných príležitostiach, 
má svoju krásnu a neopakovateľnú atmosféru. Rád ju znovu prežívam, lebo
iste viete, že som roky pôsobil na Právnickej fakulte tejto univerzity. Rád 
sa sem vraciam a stále ju považujem za svoju alma mater. Želám vám všet-
kým: učiteľom, študentom a pracovníkom, aby nadchádzajúci rok bol pre vás
rokom úspešným, v ktorom naplníte všetky predsavzatia, dosiahnete ciele 
a rozšírite si svoj obzor o ďalšie nové poznatky. 

Všeobecne sa uznáva, že kvalitné vzdelanie je rozhodujúcim zdrojom bu-
dúceho rozvoja, prosperity a konkurencieschopnosti SR. Vzdelanie a výcho-
va je aj základnou podmienkou sociálneho porozumenia – odstraňovania 
sociálnych nerovností, napätia, riešenia rómskej problematiky, neporozume-
nia medzi ľuďmi. Vzdelanie je aj najefektívnejšou prevenciou v boji proti 
kriminalite, drogám, protispoločenskému agresívnemu správaniu; ale je aj 
najlepším stimulom pre vytváranie kvalitného života občanov Slovenskej 
republiky v budúcnosti. 

Naplnenie integračných cieľov – vstup Slovenskej republiky do spoločen-
stva vyspelých európskych demokracií i do transatlantických štruktúr – otvára
aj vašej univerzite nové možnosti aktivít a predovšetkým medzinárodnej 
mobility študentov. Na druhej strane to zaväzuje k neustálemu skvalitňo-
vaniu vyučovacieho procesu, odstraňovaniu duplicity vo výučbe s cieľom 
priblížiť sa k európskemu smerovaniu vysokoškolských systémov.  

Bolo by nespravodlivé tvrdiť, že v systéme vysokoškolského vzdelávania
zatiaľ nenastali žiadne zmeny. Prvé kroky sa už urobili v podobe zavedenia

Pokračovanie na str. 12
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Z júnového rokovania Kolégia rektora UK 
 

Pod vedením rektora UK doc. PhDr. F. Gahéra, CSc., zasadalo dňa 5. júna 2006 v Bratislave 
Kolégium rektora UK.  

Kolégium schválilo návrh Rozpočtu výnosov 
a nákladov UK na rok 2006 a jednomyseľne za-
viazalo dekanov fakúlt UK predložiť návrh prinaj-
menej vyrovnaného rozpočtu výnosov a nákladov 
fakúlt na rok 2006 fakultným akademickým sená-
tom. Schválilo návrh rozdelenia miest nových 
doktorandov a odporučilo evidovať prípadné ne-
obsadené doktorandské miesta, aby tieto mohli 
byť k dispozícii ostatným fakultám. Taktiež sú-
hlasilo s návrhom rozdelenia dodatočne po-
skytnutých dotačných prostriedkov z MŠ SR, 
ktorý zohľadňuje publikačnú činnosť fakúlt UK.  

Ďalej kolégium prerokovalo a schválilo Výroč-
nú správu o hospodárení UK za rok 2005.  
V tejto súvislosti rektor UK požiadal tých dekanov 
fakúlt UK a riaditeľov súčastí UK, ktoré v roku 2005 

dosiahli záporný hospodársky výsledok v hlavnej 
alebo podnikateľskej činnosti, aby túto skutočnosť 
písomne zdôvodnili.  

Kolégium rektora UK schválilo aj Výročnú sprá-
vu UK za rok 2005 a odporučilo rektorovi UK pre-
rokované dokumenty predložiť na schválenie 
Akademickému senátu UK a Správnej rade UK.  

Na programe rokovania bola aj informácia o prie-
behu medzinárodnej evaluácie UK, ktorú kolégium 
vzalo na vedomie. V závere rokovania rektor UK 
upozornil dekanov fakúlt a riaditeľov súčastí UK, 
aby venovali zvýšenú pozornosť starostlivosti o po-
hľadávky a ich vymáhaniu, vrátane vymáhania 
náhrad za vzniknuté manká, škody, pokuty a pe-
nále. 

(jh) 
 

Akademický senát UK vyhlásil v júni voľby rektora UK 
 

V Bratislave zasadal dňa 8. júna 2006 Akademický senát UK pod vedením doc. RNDr.  
K. Mičietu, CSc., predsedu AS UK 

K prvým bodom programu rokovania patrila 
príprava volieb kandidáta na rektora UK. Senát 
schválil komisiu, ktorá bude riadiť celý priebeh vo-
lieb, v zložení: doc. RNDr. V. Gajdoš, CSc., (PriF 
UK), PhDr. V. Bennárová, (FM UK), doc. PhDr. 
J. Koštial, CSc., (FTVŠ UK) a za študentskú časť 
senátu J. Glasnák (FM UK) a J. Frank (FMFI UK).  

Následne senát schválil Vyhlásenie volieb kan-
didáta na rektora UK: 

1. Akademický senát UK v súlade s čl. 22 
Štatútu UK vyhlasuje voľby kandidáta na funk-
ciu rektora UK na funkčné obdobie 1. 2. 2007 – 
31. 1. 2011 s nasledovným harmonogramom: 

Navrhovanie kandidátov: od 11. 9. 2006 do 
13. 10. 2006 do 12.00 h. 

Predseda volebnej komisie pre voľby kandi-
dáta na funkciu rektora najneskôr 16. 10. 2006 
vyžiada od navrhnutých kandidátov stručné prog-
ramové vyhlásenie. Termín a miesto dodania: 
23. 10. 2006 do 12.00 h na Sekretariát AS UK. 

Zverejnenie zoznamu kandidátov, ich pracov-
ných životopisov a stručného programového 
prehlásenia: 23. 10. 2006. 

Predstavenie kandidátov na funkciu rektora 
pred Akademickou obcou UK: 8. 11. 2006 v čase 
od 9.00 hod. v Aule UK. 

Voľby kandidáta na funkciu rektora UK:  
8. 11. 2006 od 13.00 h na mimoriadnom zasad-
nutí AS UK v Aule UK. 

2. Právo navrhovať kandidátov na funkciu rek-
tora UK majú akademické senáty fakúlt, členovia 
AS UK, rektor a dekani.  

3. Návrh kandidáta sa predkladá na formulári 
schválenom AS UK. Súčasťou návrhu je stručný 
pracovný životopis, ktorý vypracuje kandidát. 
Návrh musí tiež obsahovať súhlas kandidáta  
s kandidatúrou na funkciu rektora UK. 

4. Zoznam kandidátov, ich pracovný životopis 
a programové prehlásenie budú zverejnené na 
výveske UK a na webovej stránke UK. 

5. Návrh kandidáta na funkciu rektora UK ako 
aj vyžiadané stručné programové vyhlásenie je 
potrebné v uvedených termínoch doručiť pred-
sedovi volebnej komisie pre voľby rektora UK 

doc. V. Gajdošovi prostredníctvom podateľne UK 
na adresu Sekretariátu AS UK.  

6. Kandidáti, ktorí v uvedenom termíne nedo-
dajú vyžiadané stručné programové vyhlásenie, 
budú zo zoznamu kandidátov vyškrtnutí. 

7. Formulár pre navrhovanie kandidátov bude 
umiestnený na webovej stránke UK pod označe-
ním „Voľby rektora UK“. 

Po obsiahlej diskusii senát ďalej schválil Roz-
počet výnosov a nákladov v hlavnej činnosti 
UK na r. 2006 a Výročnú správu UK za rok 2005 
Rektor UK predstavil senátorom aj Výročnú správu 
o hospodárení UK za rok 2005, senát tento do-
kument taktiež schválil, požiadal však rektora UK, 
aby oboznámil členov senátu s vyjadreniami 
dekanov k výsledkom hospodárenia za r. 2005. 
Jednomyseľný súhlas vyjadril senát aj s návrhom 
rozdelenia dodatočne poskytnutých dotačných 
prostriedkov z MŠ SR, ktorý predložil rektor UK.  

Ďalej senát jednomyseľne schválil rozdelenie 
ubytovacej kapacity UK na akad. rok 2006/2007. 
Zaoberal sa tiež návrhom na úpravu poplatkov 
za ubytovanie v ŠD Lafranconi a v ŠDaJ JLF  
v Martine s platnosťou od 1. 9. 2006 a schválil ich 
navrhované zvýšenie. Členom senátu bola pred-
ložená na schválenie aj Zmluva o ubytovaní na 
akademický rok 2006/2007, ku ktorej mali nie-
koľko pripomienok. Po ich zapracovaní vyjadril 
senát so zmluvou súhlas.  

Senát dlhšie diskutoval o potrebe prijatia Do-
datku č. 2 k Študijnému poriadku UK, ktorý sa 
týka uznania absolvovaných predmetov a pre-
nosu kreditov. Po bližšom vysvetlení významu jeho 
implementácie do študijného procesu senát do-
kument schválil.  

Senát ďalej okrem iného prerokoval a schválil 
predložené návrhy na zmeny štatútov JLF UK, LF 
UK, FTVŠ UK a FiF UK. Schválil predložený Študij-
ný poriadok RKCMBF UK, s pripomienkami Študij-
ný poriadok PriF UK, doplnenie Študijného poriad-
ku LF UK a zmenu Študijného poriadku PdF UK. 

Na záver rokovania venoval senát pozornosť 
ešte priebehu medzinárodnej evaluácie UK a do-
plňovacím voľbám nových členov študentskej 
časti AS UK.   (jh) 

 

V júni sa stretla Správna rada UK 
Zasadnutie Správnej rady UK dňa 6. júna 2006 v Bratislave viedol Mgr. art. Ľubo Roman, pred-

seda rady.  
Členovia Správnej rady UK prijali jednomy-

seľne a bez pripomienok Výročnú správu UK 
za rok 2005. Vzali na vedomie Výročnú správu 
o hospodárení UK za rok 2005, odporučili však 
rektorovi a vedeniu UK prijať opatrenia na za-
bezpečenie lepšej kontroly a finančnej disciplíny 
nad fakultami a ostatnými súčasťami Univerzity 
Komenského cez systém jednotlivých limitov  
a ekonomických ukazovateľov. V tejto súvislosti 
tiež jednomyseľne skonštatovali, že právomoci rek-
tora UK nie sú dostatočné na finančné riadenie 
Univerzity Komenského ako celku. 

Ďalej prerokovali návrh Rozpočtu výnosov  
a nákladov UK na rok 2006 a odporučili rektorovi 
UK dosiahnuť vyrovnané hospodárenie všetkých 
fakúlt a samostatne hospodáriacich súčastí UK. 
Formou uznesenia odporučili rektorovi UK, aby 
neprijal návrh deficitných rozpočtov výnosov a ná-
kladov súčastí UK na rok 2006 a aby bol dodržaný 
vyrovnaný hospodársky výsledok Univerzity Ko-
menského ako celku. 

Na záver rokovania rektor UK informoval členov 
rady o priebehu medzinárodnej evaluácie univer-
zity.     (jh) 

Editorial 
 
Leto sme symbolicky začali pekným univer-

zitným koncertom. Odvtedy sme v súvislosti
s našou akademickou pôdou zažili ďalšie po-
techy.  

Dobre sa u nás mávalo i vzdelávalo aj
400 čistých duší na Detskej univerzite a 160 za-
hraničných SAS slovakistov. Zacítili sme aj
kúsok športovej radosti. Teda v tomto prípade
kusisko – dvojnásobná triáda Jany Dukátovej,
ktorú môžete u nás stretnúť nielen s veslom
v ruke, ale aj pri štúdiu (niekoho možno prekva-
pí, že doslova knižničnom, ale ideál spojenia
dokonalosti tela a duše je natoľko starý a známy,
že sa iste potešíme, že máme nový príklad jeho
naplnenia). Ďalšie posmelenie, aby nič neza-
stavilo rozbehnutú výstavbu areálu „Lodenica
UK – Centrum univerzitného športu UK“. Aby do-
stali aj mladší možnosť stať sa nasledovníkmi
našich skvelých vodákov, aby aj tí z našej aka-
demickej obce, ktorí nemajú vrcholové ambície,
mohli pohladiť telo i dušu mimo komerčných
športovísk.  

V kontexte súdobých klokotajúcich napätí sve-
ta, ktoré sa tvária, že jednou z ich významných
príčin je rozdielne náboženstvo, je veľkým pote-
šením prečítať si, že aj popredný učiteľ našej
univerzity bol pri tom, keď teologické fakulty
Európy navrhli, aby v budúcnosti musel každý
ich študent absolvovať aspoň jeden semester
nie iba niekde v zahraničí, ale priamo na fakulte
s odlišnou teologickou tradíciou, ako je jeho
vlastná.  

V radostiach sveta sme sa nezabudli stíšiť tam,
kde sa inak nedá: napĺňajúc nielen osobnú,
ale aj univerzitnú víziu hodnôt sme 21. augusta
znova priniesli kvety Danke Košanovej. Aby sa
nezabúdalo na ňu, ani na to, prečo vyhasol je
mladý život a kto je za to zodpovedný. Zrejme
nebude náhodou, že o nie tak dávnej minulosti
mocenskej zvole hovoril v svojom akceptač-
nom prejave aj ostatný čestný doktor UK –
chemik a píše o nej aj hudobník. Prečítajme si,
zamyslime sa. Aby sme my starší nezabúdali,
ako to bolo a aby o tom vedeli aj naši študenti,
ktorí sú takí mladí, že si z vlastnej skúsenosti ne-
pamätajú ani záver (?) toho bizarného obdobia,
datovaný rokom 1989.  

Zatiaľ čo iní v dnešnom časopriestore zneis-
tenia hodnôt neváhajú využiť príležitosť a pre-
dávajú nehnuteľnosti, ktoré im boli zverené do
správy, UK zapisuje na listy vlastníctva tisícky
metrov štvorcových (pozri prejav rektora UK
pri otvorení akademického roka) alebo rovno
budovu (stojí za to si napr. dnes prečítať v člán-
ku rektora, ako to konkrétne bolo na Račianskej
ulici, kde pôsobí Pedagogická fakulta UK).  

Nasledujúci univerzitný koncert bude pred
Vianocami. Aby sme si ho zaslúžili, musíme
s tým najlepším vedomím a svedomím urobiť.
mnoho vecí, o ktorých už teraz vieme: dobre
si zvoliť rektora UK a dekanov jej fakúlt na na-
sledujúce obdobie, zmysluplne rozpracovať od-
porúčania medzinárodnej evaluácie UK, celý
semester držať vysokú kvalitu vo vzdelávaní.
a intenzifikovať naše vedecké počiny. A ako to
už býva, určite sa vynorí mnoho iných „bezpod-
mienečne nutných“ záležitostí. Na začiatku no-
vého akademického roka si zaželajme, aby sme
mali dosť zdravia, múdrosti, tvorivosti, odhodla-
nia a trpezlivosti pre konanie dobrého diela na
prospech našej alma mater, jej akademickej
obce a tým i celého Slovenska.  

M. Dúbrava, prorektor UK
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Novým čestným doktorom UK je prof. Josef Paldus, 
kvantový chemik svetového mena 

Na Slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady Univerzity Komenského roz-
šírenom o vedecké rady fakúlt univerzity, ktoré sa konalo dňa 14. júna 
2006 v Aule UK, bola udelená čestná vedecká hodnosť doctor honoris 
causa Univerzity Komenského prof. RNDr. Josefovi Paldusovi, DrSc., 
členovi Akadémie vied kanadskej kráľovskej spoločnosti, emeritnému 
profesorovi Univerzity v kanadskom Waterloo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Návrh na udelenie titulu doctor honoris causa tomuto vynikajúcemu ved-

covi predložila Vedecká rada Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK 
a schválila Vedecká rada UK dňa 5. decembra 2005. 

Prof. Dr. Josef Paldus zásadným spôsobom prispel k rozvoju svetovej 
kvantovej chémie a k jej matematickému formalizmu, ktorý je dnes všeo-
becne uznávaným a používaným nástrojom na pochopenie a interpretáciu 
vlastností molekúl, ich interakcií a reaktivity. Významnou mierou ovplyvnil 
vznik medzinárodne uznávanej vedeckej školy kvantovej chémie, odborov 
teoretická chemická fyzika a teoretická a počítačová chémia na Univerzite 
Komenského a na Slovensku. 

Slávnostné prejavy doc. F. Gahéra, rektora UK, a prof. J. Paldusa uverejňu-
jeme na str. 14, 15, 16. 

(jh) 

Detská Univerzita Komenského po štvrtýkrát 
 
Za podobných podmienok, ako majú vysokoškolskí študenti, absolvovalo 

4. ročník Detskej Univerzity Komenského cez leto do 400 detí z Bratislavy 
a okolia. Štúdium, ktoré počas letných mesiacov júl – august prebiehalo 
v Divadle Aréna, tvorilo 9 prednášok, prispôsobených záujmu detí vo veku 
9 – 13 rokov. Deti sa dozvedeli, prečo oblaky nespadnú a prečo sa blýska 
a hrmí, prečo je nebo modré a prečo niekto verí v Boha, prečo je striebro 
lesklé, prečo sú niektoré huby jedovaté a drogy nebezpečné, prečo chlap-
ci nemajú prsia a dievčatá fúzy, prečo má človek menej génov ako ryža 
a prečo je všetko chémia. Okrem profesorov Univerzity Komenského a slo-
venských odborníkov prednášali deťom aj profesori z Kanady, z USA a zo 
Švajčiarska. Na začiatku štúdia boli malí študenti v Aule UK riadne imatri-
kulovaní a posledná prednáška bola spojená so slávnostnou promóciou 
tých, ktorí absolvovali aspoň 6 prednášok.  

Úspešne tak pokračuje tradícia výchovy budúcich študentov UK, ktorú 
v roku 2003 založili doc. F. Gahér, rektor UK, a riaditeľ Divadla Aréna Juraj 
Kukura.  

(jh) 

Letný večer s organovou hudbou 
 
Letný koncert pre akademickú obec UK, ktorý sa uskutočnil dňa 15. júna 

2006 v Aule UK, sa tohto roku niesol v znamení tónov spevu a organovej 
hudby. Zaplnená Aula UK privítala vynikajúcich interpretov – Martu Be-
ňačkovú, Petra Mikuláša a Annu Predmerskú, v podaní ktorých zazneli 
árie, piesne a sólové skladby pre organ majstrov 17. – 19. storočia. Ko-
morne ladený program bol odmenený úprimným potleskom a slovami 
uznania.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príjemný letný večer s organovou hudbou zakončilo pozvanie rektora UK 
doc. F. Gahéra na spoločenské stretnutie v Rektorskej sieni UK.  

(jh) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Položením kvetov k Pamätnej tabuli D. Košanovej na budove Univer-

zity Komenského na Šafárikovom nám. si dňa 21. augusta prezident 
republiky I. Gašparovič s manželkou a vedenie Univerzity Komenského 
uctili obeti vojenskej invázie vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968. 

●●●●●●● ●●●●●●● 
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Príbeh s budovou na Račianskej ulici sa začal ešte v roku 1990. Rozhodnutím zo dňa 5. 4. 1990 Národný výbor Hlavného mesta SR Bratislavy pridelil 
Rektorátu UK objekt na Račianskej 59 pre Pedagogickú fakultu UK, a to na odporúčanie Dislokačnej komisie vlády SR zo dňa 9. marca 1990. Rozhodnutie 
nadobudlo právoplatnosť dňa 4. 5. 1990 a právoplatnosť bola vyznačená Bytovým odborom Hl. mesta SR Bratislavy. V tomto okamihu sa zdalo, že všetko 
je na najlepšej ceste k získaniu tejto budovy do správy UK.  

 

Zdĺhavý a zamotaný problém budovy  
na Račianskej ulici vyriešený 

 
Situácia sa však začala neobyčajne zamotávať. Od 1. 5. 1990 sa stal účin-

ným zákon č. 116/1990 o nájme nebytových priestorov, podľa ktorého (§ 15 
ods. 3) sa 1. 5. 1990 zastavili všetky správne konania začaté podľa dovtedy 
platných právnych predpisov, ktoré sa týkali hospodárenia s nebytovými 
priestormi, t.j. aj správne konanie, na základe ktorého bol objekt na Ra-
čianskej pridelený RUK, resp. Pedagogickej fakulte UK. Na predmetný 
objekt si robil nárok Obvodný národný výbor Bratislava III, ktorý ho mal 
zapísaný na Liste vlastníctva č. 1 a podľa ktorého mal právo hospodáre-
nia na tento objekt. Fakticky však objekt od roku 1990 bez prerušenia 
a bez akéhokoľvek nového právneho podkladu využívala Pedagogická fakul-
ta UK.  

Mohlo by sa zdať, že takéto fungovanie „na divoko“ nie je spojené so 
žiadnym väčším rizikom. Opak však bol pravdou, čo si niektorí predstavi-
telia fakulty i univerzity nechceli svojho času uvedomiť. Priam neriešiteľný 
problém vznikol v okamihu, keď bolo treba niečo väčšie opraviť či rekon-
štruovať. Podľa zákona tak môže urobiť verejná VŠ iba s vlastným majetkom 
alebo s dlhodobo prenajatým majetkom, avšak so súhlasom vlastníka. Taká-
to situácia nastala napr. minulý rok, keď strecha objektu, užívaného Peda-
gogickou fakultou UK, bola vážne poškodená a vlastník – mesto Bratislava – 
nám nedalo súhlas na opravu. Počas zimy a najmä na jar sa situá cia vý-
razne zhoršila a každý dážď bol pre fakultu pohromou. Toľko vedier na 
chodbách, v učebniach, v kanceláriách a dokonca aj v kancelárii dekana 
sa asi nedalo inde vidieť – ani v policiach Baumaxu. Napokon, bola o tom 
svojho času i reportáž v televíznych novinách, v ktorej aj predstavitelia mesta 
aj predstavitelia univerzity svorne potvrdili ochotu problém v súčinnosti čo 
najskôr vyriešiť.  

Návrh na riešenie problému sme spolu s primátorom mesta Bratislavy Ing. 
A. Ďurkovským a viceprimátorom doc. PhDr. Branislavom Hochelom, CSc., 
videli v zámene objektu na Znievskej ulici za objekt na Račianskej ulici. Roz-
diel v znaleckom ohodnotení však bol veľmi veľký, a preto som navrhol za 
UK ešte objekt na Vyšehradskej ulici. Takýto návrh bol predložený na roko-
vanie Mestského zastupiteľstva, avšak návrh uznesenia obsahoval aj formu-
láciu o finančnom vyrovnaní zo strany UK, ktoré nebolo malé (37 miliónov 
Sk). UK naň ani nemala finančné prostriedky. Na rokovaní zastupiteľstva 
som požiadal o vystúpenie, v ktorom som sa snažil poslancom podrobnejšie 
situáciu a dôvody vysvetliť. Zdôraznil som, že finančný rozdiel v hodnotách 
objektov podľa súdnoznaleckých posudkov nemusí byť hodnotený ako 
nepriaznivý pre mesto, ak zvážime aj iné okolnosti. Veď po dva roky platila 
UK mestu daň z nehnuteľností vo výške 11,5 milióna Sk a podľa overenia 
nami vybraným znalcom je odhad ceny objektu na Račianskej ul. nadhodno-
tený. Napokon som vyslovil presvedčenie o celospoločenskej prospešnosti 
takejto zámeny. Vďaka pochopeniu poslancov – najmä za SDKÚ (jednomy-
seľne), niektorých poslancov za KDH a nezávislých, mestské zastupiteľstvo 
odsúhlasilo uznesenie s rozhodujúcim pozmeňovacím návrhom predsedu 
klubu SDKÚ RNDr. M. Cíleka, aby sa zámena uskutočnila bez finančného 
vyrovnania. Po oznámení výsledkov hlasovania som poďakoval poslanky-
niam a poslancom a vyjadril som presvedčenie, že vzájomná spolupráca 
mesta Bratislavy a UK sa bude naďalej prehlbovať a že táto zámena je jed-
ným z mnohých dobrých krokov takejto spolupráce a jasným prejavom pod-
pory UK zo strany predstaviteľov mesta Bratislavy.  

Takto sa skončil jeden neobyčajne zamotaný príbeh. Apropos: Dnes je 
strecha už opravená.    František Gahér, rektor UK 

 

 

Máme majsterku sveta! 
 
Študuje 5. ročník knižničnej a informačnej 

vedy na Filozofickej fakulte UK, má 23 ro-
kov, volá sa Jana Dukátová a je členkou 
vodáckeho klubu Slávie UK Bratislava. Zlatú 
medailu a titul majsterky sveta získala dňa 
6. augusta 2006 na jubilejných 30. Majstrov-
stvách sveta vo vodnom slalome, ktoré sa 
konali na divokej vode v pražskej Tróji. Naša 
kajakárka vyhrala kvalifikáciu, suverénne 
zvládla semifinále a vo finále ju nezastavil 
ani dotyk bránky a pred súperkami zvíťazila 
o 3,32 sekundy. A že nejde o „obyčajnú“, ale 
výnimočnú majsterku sveta, potvrdzuje aj 
titul akademickej majsterky sveta a (v poradí 
tretí) titul majsterky Európy do 23 rokov, na 
ktorých získanie jej stačili necelé 2 mesiace. 
Jane Dukátovej listom zablahoželal aj rektor 
UK doc. F. Gahér a so želaním ďalších špor-
tových i študijných úspechov sa pripájame 
aj my.  

(jh) 
 

Medzinárodná časť  
autoevaluácie UK sa skončila 

Autoevaluácia univerzity má za sebou svoju medzinárodnú časť. Hlavná návšteva medzinárod-
ného evaluačného tímu delegovaného Asociáciou európskych univerzít sa na Univerzite Komen-
ského uskutočnila v dňoch 28. – 30. júna 2006. Predpokladáme, že hodnotiaci tím zašle svoju 
záverečnú správu v priebehu nasledujúcich týždňov. 

Rád by som chcel aj touto cestou poďakovať všetkým kolegyniam, kolegom a študentom, kto-
rí doteraz aktívne prispeli k sebahodnoteniu univerzity. Zvlášť sa chcem poďakovať komisii, ktorá 
pripravila autoevaluačnú správu, účastníkom všetkých stretnutí a diskusií počas oboch návštev 
hodnotiaceho tímu a aktívnym účastníkom diskusných fór. Všetky vaše príspevky boli cenné a pri-
speli k súčasnému hodnoteniu univerzity. Diskusie a interview boli súčasťou terajšej etapy inak 
kontinuálneho procesu zabezpečovania kvality a podpory kultúry kvality na univerzite. Závisí od 
nás všetkých, akú kultúru kvality bude univerzita naďalej pestovať a rozvíjať. Preto diskusné fóra, 
venované podpore kvality, zostávajú i naďalej otvorené. 

Nezanedbávajte a využívajte naďalej adresy 
http://diskusie.uniba.sk/evaluacia/ a  
https://forum.uniba.sk/evaluacia/,  
univerzita potrebuje vaše názory.  

Očakávame, že diskusia o kvalite univerzity a samotná autoevaluácia univerzity a jej výsledky:  

• Posilnia v univerzitnej komunite pocit spolupatričnosti k národnej výskumnej a vzdelávacej in-
štitúcii, akou UK nesporne je. Splnenie tohto zámeru je pre podporu kvality na univerzite roz-
hodujúce.  

• Povzbudia univerzitnú komunitu, vrátane študentov, k spoluúčasti na posilňovaní úspešných  
a silných stránok univerzity i k spoluúčasti na riešení jej slabín a málo rozvinutých oblastí. Ta-
kéto odhodlanie predstavuje rozhodujúcu, strategickú šancu budúceho rozvoja univerzity. 

• Ukážu úplný súčasný obraz univerzity a vytvoria tým šancu nielen pre kvalifikovanú prípravu 
na komplexnú akreditáciu, ktorú pre nasledujúce roky plánuje Akreditačná komisia vlády SR, 
ale predovšetkým poukážu na ciele budúceho rozvoja univerzity a cesty k nim vedúce. Splne-
nie tohto zámeru umožní univerzite vytýčiť správnu stratégiu už pre najbližšiu budúcnosť. Ako 
ukazujú súčasné trendy doma i v zahraničí, pôjde o jednu z rozhodujúcich etáp v živote uni-
verzity.  

Očakávame, že v prípade Univerzity Komenského prispeje záverečná správa hodnotiaceho 
tímu, ako i pokračujúca diskusia na tému podpory a rozvoja kvality, k úsiliu univerzity zaradiť sa 
medzi výskumné univerzity, čo je dlhodobo strategický zámer univerzity a jeden z očakávaných 
výstupov oficiálnej komplexnej akreditácie. Naplnením tohto zámeru bude určená základná 
orientácia univerzity už pre najbližšiu budúcnosť.  

Doc. RNDr. I. Ostrovský, CSc., prorektor UK 
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Ján Figeľ medzi teológmi 
 
Ťažiskovým bodom v poradí už druhej Kon-

zultácie teologických fakúlt v Európe, ktorá 
sa konala v dňoch 6. – 9. júla t. r. v Grazi, boli 
možnosti lepšej spolupráce medzi európskymi 
teologickými fakultami rôznych konfesií, čo vystih-
la aj téma konferencie – „Výzvy pre teológiu v plu-
ralistickej Európe“. Na konferencii sa zúčastnilo 
temer sto delegátov z teologických fakúlt všetkých 
hlavných konfesijných tradícií. Mal som tú možnosť 
a česť zastupovať Evanjelickú bohosloveckú fa-
kultu našej univerzity. 

Doteraz neexistuje orgán, ktorý by zastrešoval 
a koordinoval spoluprácu medzi európskymi teo-
logickými fakultami. Z podnetu Katolíckej teologic-
kej fakulty v Grazi a s podporou Európskej konfe-
rencii biskupov z katolíckej strany a Konferencie 
európskych cirkví zo strany ostatných cirkví vznikla 
iniciatíva, aby takýto orgán vznikol a využil možnos-
ti, pre ktoré otvára dvere Bolonský proces. Toto 
úsilie o aplikáciu Bolonského procesu na teologic-
ké fakulty dostal spontánne pomenovanie Grazský 
proces, keďže obe doterajšie konferencie s tým-
to cieľom sa konali v Grazi. 

Na otváracom zasadnutí 6. júla po pozdravných 
príhovoroch politických a cirkevných predstavite-
ľov mesta Graz a Spolkovej krajiny Štajersko od-
zneli dva referáty, ktoré udali základný tón celej 
konferencii. Prvý referát mal Ján Figeľ, komisár 
Európskej únie pre vzdelanie, kultúru a mnohoja-
zyčnosť, ktorý vystúpil na tému „Výzvy pre vyso-
ké školstvo z perspektívy Európskej únie a odpo-
vede na ne“. Hovoril najprv všeobecne o stave  
a problémoch vysokého školstva v Európe, teda 

o potrebe reforiem študijných programov, moder-
nizácii, reštrukturalizácii a o potrebe obnoviť eu-
rópsky priestor akademickej mobility, ktorá už 
existovala v stredoveku. Konkrétne sa venoval aj 
teologickému štúdiu v akademickom kontexte 
a vyjadril názor, že „ekumenický duch konferencie 
umožní inovatívne vytvoriť študijné programy, kto-
ré môžu otvoriť jedinečné študijné možnosti pre 
zainteresovaných ľudí z celého sveta.“ 

Druhý referát predniesol prof. Dr. Georg Winkler, 
prezident European University Association, a té-
ma jeho prednášky sa týkala „Príspevku univerzít 
k vedomostnej Európe“. 

V následnej diskusii obaja prednášatelia reago-
vali na otázky a podnety z pléna. Bolo pre mňa 
príjemným pocitom byť krajanom Jána Figeľa, 
ktorý svojou prednáškou a pohotovými odpove-
ďami na diskusné príspevky získal veľký rešpekt. 

V druhý deň konferencie odzneli referáty cirkev-
ných predstaviteľov troch hlavných konfesijných 
smerov. Postupne sme si vypočuli názory pred-
sedajúceho biskupa Evanjelickej cirkvi v Nemec-
ku prof. Dr. Wolfganga Hubera, katolíckeho arci-
biskupa dr. Aloisa Kothgassera zo Salzburgu  
a pravoslávneho metropolitu dr. Daniela Cioboteu 
z Moldavska o budúcnosti teológie v Európe. Prí-
tomnosť vysokých cirkevných predstaviteľov do-
kazuje, že cirkvi majú záujem na zvyšovaní úrov-
ne teologického vzdelávania a na zintenzívnení 
spolupráce medzi teologickými fakultami. 

Počas ďalších dní prebiehalo rokovanie v pra-
covných skupinách. Zo záverečného dokumentu 
chcem vyzdvihnúť len dve myšlienky: Teologické 
fakulty si uvedomujú zvýšenú potrebu ekumenic-
kého vzdelávania, a preto navrhujú, aby sa na 
všetkých teologických fakultách zaviedol, resp. 
zintenzívnil kurz „Ekumenická teológia“ a aby v bu-
dúcnosti každý študent teológie musel povinne 
absolvovať aspoň jeden semester v zahraničí na 
fakulte s odlišnou teologickou tradíciou ako je je-
ho vlastná. 

prof. ThDr. Juraj Bándy, dekan EBF UK 

 

Nevšedná bilancia hosťujúceho profesora liečebnej a špeciálnej pedagogiky na Univerzite Komenského 
 
Vďaka iniciatíve Nadácie Johanna Gottfrieda Herdera pôsobil v období od 1. 9. 2000 – 31. 8. 2005 ako hosťujúci profesor na Univerzite Komenského 

univ. prof. em. Dr. Ferdinand Klein. Okrem Evanjelickej teologickej fakulty a Katedry liečebnej pedagogiky Pedagogickej fakulty UK prednášal aj 
na Katedre cudzích jazykov Pedagogickej fakulty UKF v Nitre. O svojej práci na Slovensku podal nasledovnú neobvyklú bilanciu – v číslach:  

 

Úvodom spomeniem list prezidenta DAAD prof. Dr. Theodora Berchema, 
ktorý som dostal v roku 2001. Berchem v ňom okrem iného napísal: „Akade-
mická cezhraničná výmena medzi krajinami a dialóg kultúr sú abstraktné 
pojmy dovtedy, kým neprijmú ľudskú podobu“.  

Počas mojej 5-ročnej činnosti v pozícii hosťujúceho profesora UK som 
veľmi rád učil študentov a v rámci spolupráce s kolegami som mohol dávať 
aj mnohé impulzy pre tunajšiu vedeckú prácu. Rovnako som sa však snažil 
aj o materiálnu podporu ich činnosti. Táto posledná, pre vedca nezvyčajná 
aktivita, bola časovo dosť náročná a ťažká. Podarilo sa mi však dosiahnuť 
nasledovné výsledky:  

1. Vydanie prekladov odborných diel nemeckých autorov: 
− Ferdinand Klein, Friedrich Meinertz, Rudolf Kausen: Heilpädagogik. Ein 

pädagogisches Lehr- und Studienbuch. (Liečebná pedagogika) 
− Annette Leonhardt: Einführung in die Hörgeschädigtenpädagogik. (Úvod 

do pedagogiky sluchovo postihnutých) 
Tieto učebnice vyšli vo vydavateľstve Sapientia v roku 2001 v Bratislave 

a boli dané k dispozícii „Spoločnosti pre špeciálnu a liečebnú výchovu na 
Slovensku“.  

Výdavky spojené s prekladom, licenciou a tlačou činili 11 882 eur.  
2. V nemeckom vydavateľstve Klinkhardt boli v rámci „liečebnopedago-

gického dialógu Východ – Západ“ vydané tri knihy slovenských autorov: 
− Viktor Lechta: Symptomatische Sprachstörungen. (Symptomatické poru-

chy reči) 
− Viktor Lechta (Hrsg.): Diagnostik der gestörten Kommunikationsfähigkeit. 

(Diagnostika narušenej komunikačnej schopnosti) 
− Marta Horňáková: Integrale Heilpädagogik. (Integrálna liečebná pedago-

gika) 
Náklady dosiahli spolu 17 127 eur. 
3. Špeciálne vydanie časopisu EFETA bolo podporené sumou 1 534 eur. 
4. Vydanie knihy (Kapitoly z terapie závislostí) z oblasti liečebnej peda-

gogiky v edícii DIPRA, ktorá bola založená so zámerom publikovať prínosy 
z diplomových a postupových prác. Vydanie bolo podporené čiastkou  
1 200 eur.  

5. Výdavky na knihy pre slovenské univerzitné pracoviská: 
− na Katedre cudzích jazykov Pedagogickej fakulty UKF v Nitre bola vybu-

dovaná knižnica pre študentov nemeckého jazyka,  
− na Katedre liečebnej pedagogiky PdF UK bola zriadená odborná knižnica 

s cca 220 nemeckými dielami, 8 druhmi odborných časopisov, 14 video-

kazetami. Bol zakúpený tiež spätný projektor s plátnom, dve skrine na 
knihy a stôl do čitárne (v sume 7 031 eur). 
Spolu boli študentom EBF UK, Katedry liečebnej pedagogiky PdF UK  

v Bratislave a Katedry cudzích jazykov PdF UKF v Nitre darované odborné 
knihy v hodnote 6 402 eur.  

V priebehu týchto rokov mali študenti liečebnej pedagogiky možnosť čer-
pať na exkurzie v zahraničí ďalších 2 150 eur.  

S vďakou treba pripomenúť nadácie, ktoré podporili toto úsilie: Nadácia 
Leopolda Klinge zo Zväzu nádácii pre nemeckú vedu (Leopold-Klinge-Stif-
tung im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft), Nadáciu pre vzde-
lávanie a podporu postihnutých (Stiftung für Bildung und Behindertenför-
derung), Nadáciu Roberta Boscha (Robert Bosch Stiftung) a Nadáciu Hertie 
Fond (Stiftung Hertie-Fond).” 

Univ. prof. em. Dr. Ferdinand Klein  
Preložila Anna Krušinová 

Dodatok 
Pri úprave prekladu pripájam s dovolením autora ako vedúca Katedry lie-

čebnej pedagogiky PdF UK, kde prof. Klein pôsobil, tiež niekoľko slov. Zdá 
sa mi oveľa jednoduchšie vyčísliť sumy ako vyjadriť odborný a ľudský prínos 
pôsobenia prof. Dr. Ferdinanda Kleina. Ten totiž bezpochyby presahuje aké-
koľvek počty, pretože tu ide o formovanie odborných, jazykových a osobnost-
ných kompetencií desiatok študentov, ktorí vďaka jeho pôsobeniu znásobili 
svoje spôsobilosti a získali tak reálnu šancu uplatniť sa ako odborníci v európ-
skom priestore. 

Treba tiež doplniť, že prof. Klein prizýval každoročne ďalších 2 – 5 odbor-
níkov z univerzít v Nemecku, Švajčiarsku a Rakúsku, ktorí odovzdávali na-
šim študentom, učiteľom a odborníkomj z praxe najnovšie poznatky z odboru, 
ako aj svoje vlastné skúsenosti či z praxe, alebo z ich pedagogického pôso-
benia. Rovnako pri každej ceste v zahraničí informoval o svojej i o našej práci 
a zaslúžil sa o vybudovanie vzťahov s poprednými pracoviskami v Európe. 
Katedra liečebnej pedagogiky PdF UK dostala tak nebývalý priestor pre od-
borný rast a skvalitnenie študijného programu. 

Prof. Klein oslávil v našom kruhu aj svoje 70. narodeniny, čo v jeho prípade 
rozhodne neznamená čas na odpočinok. Má ešte mnoho plánov v oblasti 
medzinárodnej spolupráce, vedeckých i knižných projektov. Nám zostáva 
len vysloviť mu vďaku a vyjadriť nádej, že dôjde k zúročeniu doterajších a k po-
kračovaniu nových foriem spolupráce. 

Doc. PhDr. Marta Horňáková, PhD.,  
Katedra liečebnej pedagogiky PdF UK 
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Kvalita študentskej vedy je zrkadlom schopností pedagógov 
 
Charakteristickou črtou vysokoškolských učiteľov, resp. vedcov je ich snaha prezentovať svoje výsled-

ky a nové poznatky čo najširšej odbornej verejnosti. Učitelia a vedeckí pracovníci na vysokých školách 
majú však jedinečnú príležitosť uskutočniť takéto prezentácie pre študentov na domácich a zahranič-
ných univerzitách. Dopracovať sa k jedinečným výsledkom obyčajne znamená vynaložiť veľké úsilie  
a energiu. Na to, aby sa tieto poznatky stali integrálnou súčasťou ľudského poznania, je ich však po-
trebné vhodnou formou, vhodným spôsobom a zrozumiteľne zverejniť a často obhajovať pred širokým 
odborným publikom. Schopnosť dobre, zrozumiteľne a atraktívne prezentovať dosiahnuté výsledky je 
umenie, je to polovica úspechu. Za viac než 65 rokov svojej existencie sa Prírodovedecká fakulta UK 
stala komplexne vybudovanou prírodovedeckou inštitúciou, ktorá je schopná poskytnúť študentom 
kvalitné vzdelanie prakticky v celej šírke prírodných vied. Fakulta kladie dôraz na to, aby jej absolventi boli 
nielen vynikajúcimi odborníkmi vo svojich odboroch, ale aby boli osobnosťami, ktoré majú schopnosť 
správne formulovať a vysvetľovať, resp. objasňovať zámery a zovšeobecňovať poznatky do všeobecne 
platných záverov. K napĺňaniu týchto cieľov Prírodovedeckej fakulte UK pomáha aj Študentská vedecká 
konferencia, ktorú fakulta každoročne poriada už desiatky rokov a ktorá je veľkým prínosom aj pre 
samotný dynamický rozvoj fakulty. Ostatná konferencia sa konala 26. apríla 2006 a ako sa v prího-
vore vyjadril dekan fakulty prof. RNDr. Anton Gáplovský, DrSc., kvalita príspevkov študentov na týchto 
konferenciách v ich komplexnosti a schopnosť študentov dobre ich prezentovať širšej verejnosti, je pre 
pracovníkov fakulty zrkadlo, ktoré reflektuje ich schopnosť a úspešnosť v oblasti vedy a vzdelania.  

Nesporným obohatením a prínosom tohtoroč-
nej konferencie bola aktívna účasť študentov zo  
4 slovenských univerzít (Univerzita Komenského 
v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Ko-
šiciach, Trnavská univerzita, Univerzita Mateja Bela 
v Banskej Bystrici) a študentov, ktorí doktorandské 
štúdium vykonávajú na jednotlivých vedeckých 
ústavoch SAV. Na konferencii prezentovali svoje 
práce aj študenti zo zahraničia – z pražskej Uni-
verzity Karlovej a brnianskej Masarykovej Univer-
zity. Milým osviežením bola v tomto roku aj súťaž 
o “NAJ...POSTER“.  

Prvý zväzok Zborníka recenzovaných príspevkov 
(265 strán) zahŕňa biologickú a environmentálnu 
sekciu, druhý zväzok (214 strán) chemickú, didak-
tickú, geografickú a geologickú sekciu. Konferen-
cia je už po druhý raz spolufinancovaná Európskou 
úniou. Najbližšia študentská vedecká konferencia 
bude na našej fakulte 18. apríla 2007.  

Doc. RNDr. Vladimír Fajnor, CSc.,  
predseda organizačného výboru ŠVK PriF UK 

 

Vedecká činnosť študentov farmácie 

Na pôde Farmaceutickej fakulty UK sa v utorok 25. apríla 2006 uskutočnil v poradí už 38. roč-
ník Študentskej vedeckej konferencie. Odznelo na nej celkom 31 prác v dvoch samostatných 
sekciách – v sekcii venovanej študentom magisterského a bakalárskeho štúdia (rozdelená na 
odbornú sekciu chemickú a biologickú) a v sekcii venovanej doktorandom. 

 
Konferenciu slávnostne otvoril dekan fakulty prof. 

RNDr. Dušan Mlynarčík, DrSc., ktorý vyzdvihol 
aktívny prístup študentov v tejto dobrovoľnej ak-
tivite. 

Odborná sekcia biologická: 
1. miesto: Vladimír Farár, študent 4. ročníka, 

s prácou „Adaptácia necholinergného systému 
mozgu myší deficitných na acetylcholínesterázu“, 
ktorú vypracoval pod vedením PharmDr. Anny 
Hrabovskej, PhD., na Katedre bunkovej a mole-
kulárnej biológie liečiv FaF UK.  

2. miesto: Miroslava Krošláková, študentka 
4. ročníka, s prácou „Enalaprilát zlepšil zníženú 
endotelovú relaxáciu u daunorubicínom liečených 
potkanov“, ktorú vypracovala pod vedením Mgr. 
Petra Křenka, PhD., na Katedre farmakológie a to-
xikológie FaF UK.  

3. miesto: Tomáš Mokráň, študent 4.ročníka, 
s prácou „Zavedenie metódy registrácie EKG na 
zvierati v bdelom stave“, ktorú vypracoval pod 
vedením MUDr. Tatiany Stankovičovej, CSc., na 
Katedre farmakológie a toxikológie FaF UK. 

Odborná sekcia chemická: 
1. miesto: Andrea Pavlovičová, študentka  

4. ročníka, s prácou „Stanovenie f lavonoidov  
a hydroxyškoricových derivátov v štyroch rôznych 
druhoch Staphylea L.“, ktorú vypracovala pod 
vedením RNDr. Ireny Mašterovej, CSc., na Katedre 
farmakognózie a botaniky FaF UK.  

2. miesto: Slávomíra Doktorovová, študentka 
3. ročníka a Miroslava Svorková, študentka 2. roč-
níka s prácou „Vplyv cholesterolu a β-sitosterolu 
na fosfolipidové dvojvrstvy“, ktorú vypracovali pod 
vedením RNDr. Jany Gallovej, PhD., na Katedre 
fyzikálnej chémie liečiv FaF UK.  

3. miesto: Miriam Murgašová a Kamil Stratený, 
študenti 4. ročníka, s prácou „Stanovenie obsahu 

selénu v biologickom materiále galvanostatickou 
rozpúšťacou chronopotenciometriou“, ktorú vy-
pracovali pod vedením RNDr. Alexandry Plankovej 
na Katedre farmaceutickej analýzy a nukleárnej 
farmácie FaF UK.  

Doktorandská sekcia:  
1. miesto: PharmDr. Ján Klimas s prácou 

„Nadexpresia triadinu provokuje katecholaminerg-
né komorové tachykardie – relevantnosť normali-
zovanej expresie junctinu“, ktorú vypracoval pod 
vedením prof. MUDr. Pavla Šveca, DrSc., na Ka-
tedre farmakológie a toxikológie FaF UK.  

2. miesto: PharmDr. Adriana Adameová s prá-
cou „Hypercholesterolémia odstraňuje zvýšenú 
rezistenciu diabetických zvierat voči ischemicko-
reperfúznemu poškodeniu myokardu”, ktorú vy-
pracovala pod vedením doc. RNDr. Magdalény 
Kuželovej, CSc., MUDr. Tatiany Ravingerovej, CSc., 
a prof. MUDr. Pavla Šveca, DrSc., na Katedre far-
makológie a toxikológie FaF UK.  

3. miesto: PharmDr. Miroslav Vavřík s prácou 
„Kuřácké návyky slovenských lékárníků a jejich 
zájem o poskytování služeb pomoci při odvykání 
kouření”, ktorú vypracoval pod vedením prof. 
MUDr. Pavla Šveca, DrSc. na Katedre farmakoló-
gie a toxikológie FaF UK. 

Medailisti zo sekcií študentov magisterského  
a bakalárskeho štúdia nás reprezentovali v máji 
na nadnárodnom kole študentskej vedeckej čin-
nosti farmaceutov v Prahe. V biologickej sekcii 
získal „zlato“ náš študent Vladimír Farár. 

Všetkým autorom prác ďakujeme za skvelé pre-
zentácie ich výsledkov. Autorom víťazných prác 
srdečne blahoželáme. 

PharmDr. Vojtech Vaľko,  
predseda Rady ŠVČ FaF UK 

Kto získal ceny  
Slovenskej sporiteľne  

za rok 2005 
Ceny Slovenskej sporiteľne za najlepšie 

diplomové práce absolventov študijného za-
merania „Ekonomická a finančná matemati-
ka“ na FMFI UK sa tento rok udeľovali po 
jedenásty raz. To už je tradícia, ktorá nie je  
v našich podmienkach až takou samozrej-
mosťou. Otvorene povediac, mali sme toho 
roku obavy, či bude koho odmeniť. Ročník 
bol neobvykle malý, veľa študentov z neho 
poodpadávalo počas štúdia. A študijné vý-
sledky tiež neboli také, na aké sme boli u štu-
dentov v minulosti zvyknutí. Napokon sa však 
študenti pochlapili a porota – obhajobná ko-
misia, mala opäť príjemné starosti, ako z väč-
šieho počtu prác, ktoré by si odmenu zaslúžili, 
vyberať. Práce, ktoré porota napokon vybrala, 
boli natoľko vyrovnané, že neurčila ich pora-
die. Ocenila práce: 

Marianny Červenej: The Meauserement of 
Capital Flight and Its Impact on long-term 
Economic Growth: Empirical Evidence from 
a cross-section of Countries (vedúci Workie 
Menbere, Ekonomický ústav SAV), 

Jany Krátkej: GARCH modely a Value-at-Risk 
aplikácie (vedúca Z. Siebertová, FMFI UK – 
práca bola ocenená aj Cenou rektora UK), 

Viktora Lintnera: Model obchodovania s ko-
moditami ako úloha optimálneho riadenia 
(vedúca M. Halická, FMFI UK), 

Stanislava Sekereša: Teória statických a dy-
namických CGE modelov (vedúci P. Bru-
novský, FMFI UK).  

Práca M. Červenej je venovaná fenoménu 
úniku kapitálu, čo je nanajvýš aktuálne najmä 
v rozvojových krajinách. Ťažkosť je v tom, 
že únik je spravidla nelegálny, a preto je ho 
ťažko identif ikovať. V práci je navrhnutých 
viacero metód, ako úniku zabrániť, aj s výsled-
kami ich uplatnenia. 

Jana Krátka sa zaoberá problematikou 
Value-at-Risk, ktorá je v súčasnosti štandard-
ným nástrojom na ohodnocovanie trhového 
rizika vo finančnej praxi. Jadrom práce je 
ekonometrický prístup k jeho výpočtu – kon-
krétne modelovanie podmieneného rozde-
lenia výnosov finančných aktív pomocou 
triedy tzv. GARCH modelov. Pripomeňme, 
že za objav GARCH metódy bola v roku 2002 
udelená Nobelova cena za ekonómiu, v kon-
texte Value-at-Risk modelov je jej aplikácia 
originálna. 

Práca Viktora Lintnera má teoretický charak-
ter, predstavuje podrobnú analýzu modelovej 
úlohy optimálneho riadenia. Autor vniesol 
poriadok do nie celkom korektného spraco-
vania úlohy v literatúre. Neočakávaným vý-
sledkom bol objav neekvivalentnosti dvoch 
nástrojov jej skúmania, ktorý je zaujímavým 
podnetom pre ďalšie ich skúmanie. 

CGE modely všeobecnej vypočítateľnej rov-
nováhy, ktorými sa zaoberal Stanislav Sekereš, 
sa dnes spolu s ekonometr ickými modelmi 
stále viac presadzujú ako nástroj praktických 
ekonomických analýz a prognózovania. Para-
doxom je, že vo svetovej literatúre nenájdeme 
všeobecný úvodný text pre CGE modely a ich 
teóriu. Diplomovka S. Sekereša je základom 
textu, ktorý už dnes možno odporučiť na zo-
známenie sa s teóriou a metodikou CGE mo-
delovania a po dopracovaní môže predsta-
vovať aj učebný text.  

Vybrať práce na odmenu býva vzhľadom 
na ich všeobecnú kvalitu tvrdým orieškom. 
Napriek tomu je to pre nás – učiteľov sviatok, 
na ktorý sa tešíme a už teraz sme zvedaví, 
čo nám prinesie ďalší rok. 

Pavel Brunovský, FMFI UK 
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Kvalita vysokých škôl 
 
V rámci diskusnej rubriky sa v tretí júlový týždeň Hospodárske noviny venovali téme Slovenské univerzity a vysoké školy na križovatke. V úvode  

k diskusii konštatovali, že vysokoškolský diplom môžu študenti získať v tradičných univerzitných centrách, ale aj v malých sídlach, ako sú Modra, Trstená, 
Žakovce či Mojmírovce. „Vrátane detašovaných pracovísk tak máme na Slovensku vysoké školy až v 42 mestách. Slovenské vysoké školstvo potrebuje nový 
systém. Akreditačná komisia už pracuje na kritériách, podľa ktorých sa školy roztriedia do troch skupín. Výskumné univerzity, univerzitné školy a odborné, 
teda neuniverzitné vysoké školy. V súčasnosti ide na vysoké školy zo štátneho rozpočtu ročne asi 10 mld. Sk, v rokoch 2007 – 2013 by malo pribudnúť  
8 – 9 mld. z eurofondov“. Otázka do diskusie teda znela: Ste presvedčený, že sieť vysokých škôl je vyhovujúca? Mala by sa redukovať alebo rozšíriť  
o ďalšie verejné či súkromné školy?  

 
V diskusii dostal priestor aj názor doc. PhDr. F. Gahéra, CSc., rektora UK: 

Menej vysokých škôl určite prinesie vyššiu kvalitu 
Na Slovensku k dnešnému dátumu existuje 20 verejných 10 súkrom-

ných a tri štátne vysoké školy, spolu 33 vysokých škôl. Máme teda asi  
6 škôl na jeden milión obyvateľov. Hovorí sa, že je to najviac vysokých 
škôl na počet obyvateľov na svete. Nie je to pravda, pretože v Česku  
je vyše 7 škôl na milión obyvateľov. Dokonca v Poľsku ich je spolu 427 
(288 súkromných), a teda viac ako 11 na jeden milión obyvateľov. Zainte-
resovaní rektori štátnych VŠ v Poľsku to hodnotia ako devalváciu vzde-
lania a titulov. V Nemecku je však menej ako jedna VŠ na jeden milión 
obyvateľov, v Rakúsku tri VŠ na milión obyvateľov. Z tohto prehľadu je zrej-
mé, že menej (VŠ) môže byť viac (väčšia kvalita). 

 
Nakupujeme mozgy  
Vysoké školy sú koncipované tak, že každá samostatná VŠ si vytvára 

vlastné know-how. Takže pokiaľ nejde o filiálku či pobočku inej vysokej 
školy, nejde o jednoduchú reprodukciu známych postupov. Naopak ide  
o nachádzanie nových znalostí, nových poznatkov a vedomostí, o objavo-
vanie inovácií atď. O tom, že nositelia schopností objavovať sú pre inšti-
túciu typu univerzít či vysokých škôl kľúčovými, svedčí rad historických 
faktov a celá historická skúsenosť. Americké univerzity sa výrazne skvalit-
nili najmä v 30. a 40. rokoch 20. storočia „nákupom“ mozgov z Európy. 
Odvtedy robia toto získavanie hotových vedcov a výskumníkov kontinuál-
ne a z celého sveta. Lákajú ich lepšími podmienkami pre ich výskumnú  
a vzdelávaciu činnosť. Aj preto je medzi najlepšími 100 univerzitami sveta 
zhruba polovica z USA. Jednoducho geniálnych ľudí bolo vždy veľmi málo 
(možno s výnimkou obdobia 4. a 3. storočia pred n. l. v Grécku) a úspeš-
ných bádateľov a inovátorov nebolo nikdy dosť. Ako a koho nakupujú napr. 
novovznikujúce vysoké školy na Slovensku?  

Ak by existoval verejne prístupný zoznam garantov všetkých študijných 
programov na Slovensku, tak by sme mohli vychádzať zo zaručených in-
formácií. Keďže takýto zoznam podľa Akreditačnej komisie, ktorá posu-
dzuje tieto garancie, neexistuje, sme nútení kombinovať dostupné kusé 
náhodné informácie.  

Platy, platy, platy... 
Zdá sa, že viac ako polovica učiteľov na súkromných VŠ patrí pôvodne  

k verejným VŠ. Keďže neexistuje obmedzenie v počte pracovných po-
merov, niektorí učitelia pôsobia aj na troch VŠ. Mohli by sme hovoriť  
o fenoméne lietajúcich profesorov. Je zrejmé, že takéto neustále „lietanie“ 
nemôže pozitívne vplývať na kvalitu vedy ani vzdelávania. Dokonca ko-
lujú informácie, že niektorí profesori fyzicky ani raz nenavštívili školu, na 
ktorej nielen „učia“, ale sú dokonca garantmi, pričom nejde o dištančné 
vzdelávanie. Takto by sme mohli hovoriť o treťom druhu profesorov – o vir-
tuálnych garantoch. Zvláštnu podskupinu tvoria virtuálni garanti zo zahra-
ničia.  

 
Zisk áno, veda nie 
Súkromné VŠ tvoria veľkú podskupinu slovenských VŠ. O ich potrebe  

a zástoji hovorí „ masa“ študentov, ktorým poskytujú vzdelávanie: 10 súk-
romných VŠ spolu navštevuje menej ako 4 000 študentov, čo je zhruba 
výkon jednej väčšej fakulty Univerzity Komenského. V oblasti vedy je to na 
súkromných VŠ ešte horšie – okrem jedinej nemôžeme hovoriť o ich akej-
koľvek vedeckej produkcii. Najhoršie však na tom je, že tieto súkromné 
školy ani nemajú ambíciu robiť nejakú vedu, nejaký základný či aplikovaný 
vedecký výskum. Na rozšírenú reprodukciu vedy a výskumu je potrebný 
nadkritický počet bádateľov, primerané podmienky (laboratóriá, prístroje, 
knižnice...). Na žiadnej súkromnej škole s výnimkou tej jedinej, ktorá 
vznikla ešte zvyčajným spôsobom( schváleným v parlamente), nemôžeme 
hovoriť o takýchto podmienkach. Cieľom väčšiny súkromných vysokých 
škôl je v prvom rade dosahovať čo najväčší zisk. To neprispieva ani spo-
ločnosti, ani krajine, ani EÚ. Na druhej strane kapacita verejných a štát-
nych VŠ je dostatočná na dynamický rast počtu vysokoškolákov. Veď za 
16 rokov sa počet ich študentov viac ako zdvojnásobil a dnes je 40 per-
cent z populačného ročníka maturantov prijímaných na verejné a štátne 
VŠ. Keď to zrátame, takáto sieť VŠ obsahuje veľký počet miniatúrnych 
vysokých škôl, ktoré negarantujú svojimi vedeckými (ne)výkonmi poža-
dovanú kvalitu svojich absolventov a neprispievajú k zvyšovaniu kvality. 
To je v rozpore s tým, čo vždy uvádzala vláda SR pri odsúhlasovaní ich 
vzniku.          (HN, 21. – 23. 7. 2006)

  
Moderné vyučovanie jazykov na Prírodovedeckej fakulte UK 

 
Aj keď čoraz častejšie počúvame o dôležitosti autonómneho učenia, to, čo sa deje v triede, má stále veľký vplyv na študentov a ich pokroky v učení. Ako 

urobiť vyučovanie angličtiny živým, zaujímavým a efektívnym? 
 
Pani Oľga Staňková, zastupiteľka vydavateľstva Cambridge Press v Českej 

aj Slovenskej republike, navštívila začiatkom júna Prírodovedeckú fakul-
tu UK, aby učiteľom z Katedry jazykov i všetkým záujemcom ukázala 
„revolučný“ spôsob výučby pomocou interaktívnej tabule na základe učeb-
nice face2face elementary. Pokiaľ máte interaktívnu tabuľu (my sme si ju 
zadovážili vďaka finančnej pomoci Európskeho sociálneho fondu v rámci 
„Pilotného projektu zvýšenia jazykových kompetencií ako predpokladu pre 
absolvovanie odbornej jazykovej prípravy študentov 1. stupňa VŠ a zvýšenie 
kvalifikačného potenciálu doktorandov“), môžete využiť špeciálny softvér, 
ktorý učebnica face2face poskytuje. Nielenže už nebudete potrebovať 
televízor, video, magnetofón, kópie materiálov a obrázkov – to všetko máte 
na jedinom CD-ROMe, ale navyše ste po celý čas so študentmi „zosyn-
chronizovaní“. Študenti môžu sledovať látku vo svojej učebnici i na tabuli  
a nemusia sa už pýtať suseda: „Kde sme? Čo práve robíme?“ Učiteľ aj 
študenti si môžu overiť, či si chýbajúce výrazy, ktoré si dopĺňali na základe 
počutého textu, zapísali správne. Tabuľa reaguje na každý dotyk špeciál-
nej fixky. Pokiaľ robíte so študentmi napríklad brainstorming, všetko, čo 
napíšete na tabuľu, sa zaznamená aj do vášho počítača a môžete si to 
uložiť. 

Navyše učiteľ si môže vopred pripraviť všetky aktivity, ktoré chce na 
hodine so študentmi robiť, zostaviť si ich do želaného poradia a uložiť do 
počítača, ktorý je s tabuľou prepojený.  

Učebnica face2face elementary bola ocenená prestížnou cenou – 
English-Speaking Union President´s Award for 2005. Od existujúcich učeb-
níc sa líši najmä inovatívnym prístupom k výučbe počúvania, plnou kom-
patibilitou s požiadavkami Európskeho referenčného rámca pre osvojo-
vanie a výučbu jazykov a predovšetkým unikátnym, plne interaktívnym 
CD-ROMom, ktorý je súčasťou každej učebnice a obsahuje nahrávky a videá 

ku každej lekcii, testy, gramatiku aj slovnú zásobu, frázy aj hodnotenie 
úspešnosti.  

Na základe získaných skúseností, ako aj bohatých možností, ktoré posky-
tuje softvér k učebnici face2face elementary a ktoré nám veľmi presved-
čivo a profesionálne prezentovala pani Oľga Staňková, môžeme potvrdiť, 
že toto ocenenie si plne zaslúži. Rozhodne stojí za to ju vyskúšať.  

Jarmila Cihová, PriF UK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Počas letných mesiacov sa v Aule UK konalo vyše 100 slávnostných
promócií, na ktorých bolo promovaných takmer 4 000 nových absol-
ventov UK. Jedna z nich mala aj takúto nevšednú podobu.
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Recenzia 

Diplomacia – vec verejná? 

V priestoroch Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK sa dňa 7. júna 2006 konala prezen-
tácia knihy PhDr. Petra Kopeckého, CSc., z Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov 
FSEV UK „Diplomacia – vec verejná?“. K hojnému počtu prítomných sa prihovoril prof. L. Kabát, dekan 
FSEV UK, veľvyslanec Francúzskej republiky J. E. Jacques Faure a Dr. Andrej Školkay, mediálny analytik, 
ktorého slová tvoria aj epilóg knihy:  

„Je škoda, že kritické, ale úprimné hlasy sa na Slovensku neberú dostatočne vážne, a záujem štátu nie je 
vždy výhradným stredobodom pozornosti slovenskej diplomacie. To platí zrejme aj o diplomacii iných 
štátov. Tieto myšlienky nás napadnú po prečítaní zbierky štúdií a esejí Petra Kopeckého Diplomacia – vec 
verejná?  

Je zarážajúce, koľko pochybnej činnosti a neschopnosti sa skrývalo a azda ešte aj skrýva aj v naj-
vyšších sférach tzv. elitnej diplomatickej služby. Súčasne je užitočné vedieť, že sú aj ľudia, ktorí sa s týmto 
stavom nechcú stotožniť a hľadajú riešenia. Autorove zistenia sa bohužiaľ dajú zovšeobecniť aj na 
slovenskú „mimodiplomatickú“ realitu, kde tiež príliš často platí, že priemerní a podpriemerní určujú chod 
udalostí, a kde priestupky, ale aj prísnejšie právne kvalifikované činy zostávajú nepotrestané, prípadne 
sú „vyriešené“ len symbolickým trestom. 

Celá publikácia je vlastne zameraná na analýzu niektorých kľúčových bodov diplomatickej služby  
a imunít a následne na načrtávanie možných východísk z existujúcej situácie. Autorov prínos pre po-
znanie je zaujímavý a dôležitý práve v tom, že s dôvernou znalosťou prostredia prináša nezvyčajný a pre 
nezainteresovaného čitateľa doteraz neznámy pohľad do zákulisia slovenskej a medzinárodnej diplomacie. 
Nie je preto niekedy ani dôležité, že autor neuvádza presné mená a miesta spomínaných udalostí, alebo 
presné zdroje. Autorovou ambíciou nebolo podať len exaktnú štúdiu, alebo úplne empiricky podložené 
analýzy. Vychádzal však aj z platnej právnej diplomatickej úpravy a konfrontoval ju s nezriedka nelicho-
tivou realitou. Podelil sa s čitateľom o množstvo vlastných alebo sprostredkovaných skúseností a ná-
sledne ich vhodne využil pri pozorovaní transformácie slovenskej a svetovej diplomacie. V tomto zmysle je 
publikácia Petra Kopeckého priekopnícka. Nebolo by, samozrejme, správne plošne stotožňovať cito-
vané negatívne príklady s činnosťou väčšiny statočných a pracovitých diplomatov. Odkaz publikácie je 
však jasný: prekročme etapu detských chorôb diplomacie mladého štátu. Nevhodná činnosť a nepovolané 
osoby v diplomacii zatieňujú aj nepopierateľné úspechy tohto humánneho poslania.“  

 

Peter Kopecký (1955), absolvent FiF UK (francúzština – rumunčina, 1979), štipendista francúzskej 
vlády a študent na Sorbonne (1977 – 1978). Dlhodobo pôsobil ako učiteľ na UK, v zahraničnej službe 
a v diplomacii. Od 17. 7. 1997 do 31. 1. 2002 bol mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom SR  
v Rumunsku a v Moldavskej republike. Do funkcie bol menovaný ako nestraník – špecialista na krajinu 
a región. V r. 2002 MZV SR opustil a odvtedy sa venuje príprave mladých ľudí na FSEV UK. Nekonvenč-
ným spôsobom prednáša diplomaciu, diplomatickú francúzštinu a otázky Balkánu v kontexte politických 
dejín Európy 20. storočia. Je autorom desiatok publikácií, štúdií, článkov a recenzií, ktoré vyšli aj v za-
hraničí.  

(jm) 
 

Maďarskí študenti majú záujmem  
o snowbording a rafting 

 
Spolupráca v najrôznejších oblastiach činnosti vysokoškolských inštitúcií nie je v súčasnosti žiadna 

novinka. Podporuje ju moderná technika, možnosti cestovať a záujem ľudí o ďalšie rozširovanie a pre-
hlbovanie vedomostí a zručností.  

Situácia je rovnaká aj v oblasti telesnej výchovy a športu. Študenti, učitelia a vedeckí pracovníci 
majú čoraz širšie možnosti získavať vedomosti a zručnosti v zahraničí.  

Fakulta telesnej výchovy a športu UK podpísala dohodu o spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a špor-
tových vied Semmelweisovej univerzity v Budapešti (TF SU) už v roku 1994.  

TF SU vznikla už v roku 1925 ako Maďarská kráľovská škola telesnej výchovy, a to s vlastným špor-
tovým klubom. Pôvodne sa tam telesná výchova študovala tri, neskôr štyri roky. Čoskoro si inštitúcia 
získala renomé v oblasti prípravy učiteľov telesnej výchovy a trénerov a začala realizovať aj vedecký 
výskum. Vlastný výskumný inštitút bol založený v roku 1959. Pri príležitosti 50. výročia založenia  
(v roku 1975) získala TF SU univerzitný status. Odvtedy pripravuje odborníkov v oblasti telesnej vý-
chovy a športu na najvyššej úrovni a v súčasnosti vo všetkých troch stupňoch štúdia. Študijné progra-
my sú porovnateľné so študijnými programami FTVŠ UK.  

Spolupráca oboch univerzitných inštitúcií má teda viac ako desaťročnú tradíciu. Keďže bolo žiaduce 
pôvodnú zmluvu doplniť a aktualizovať, stretli sa v januári 2006 v Bratislave vedenia oboch fakúlt na 
pracovnej porade a dňa 21. júna 2006, tentoraz v Budapešti, sa už podpísala zmluva, ktorá je po-
kračovaním pôvodného dokumentu z roku 1994.  

V duchu ustanovení novopodpísanej zmluvy je cieľom oboch partnerov všestranná spolupráca. Súčas-
ne sa dohodli aj prvé kroky novej spolupráce, a to najmä v oblasti pedagogickej. Maďarská strana má 
záujem, aby sa maďarskí študenti mohli zúčastňovať na výučbe takých disciplín, ktoré sú medzi štu-
dentmi populárne a atraktívne, ale v Maďarsku nie sú na ich výučbu podmienky ani odborní učitelia. Ide 
najmä o športy ako snowbording (počas zimnej sezóny 2006 – 2007) a rafting (v lete 2007). Slovenskí 
študenti by si mali rozšíriť vedomosti v tradične silných maďarských športoch ako je zápasenie a nie-
ktoré vodné športy. Aj slovenskí, resp. maďarskí doktorandi absolvujú krátke stáže v Maďarsku, resp. na 
Slovensku. Dekani oboch fakúlt – Dr. Mihály Nyerges a doc. PaedDr. Dušan Kutlík, PhD., – pripo-
menuli aj možnosti využívania fakultných periodík na publikovanie výsledkov vedeckovýskumnej čin-
nosti.  

Diskusie prebiehali v konštruktívnej atmosfére a na záver obidve delegácie vyslovili presvedčenie, že 
pokračovanie spolupráce v duchu novej zmluvy je významnou príležitosťou na posilnenie pedagogickej 
a vedeckovýskumnej činnosti, ako aj na rozšírenie možností zbližovania maďarských a slovenských štu-
dentov a učiteľov.  

Doc. PaedDr. Dušan Kutlík, PhD., FTVŠ UK 

Fórum pedagogiky 2006 
V Národnom tenisovom centre v Bratis-

lave sa v dňoch 14. – 16. júna 2006 konal 
už 3. ročník medzinárodnej výstavy Fórum 
pedagogiky 2006. Od motta výstavy Európ-
ska dimenzia vzdelávania v kontexte aktuál-
nych požiadaviek trhu práce sa odvíjali jej 
ciele: prezentácia zámerov štátu, regiónov  
a podnikateľskej sféry v oblasti vzdelávania, 
predstavenie kvality a praktických výsledkov 
škôl všetkých stupňov, poukázanie na najnov-
šie technológie vzdelávania a na možnosti 
kvalitného vzdelania pre uplatnenie sa mla-
dej generácie na európskom trhu práce.  

Na tieto témy bola zameraná aj sprievodná 
dvojdňová konferencia. V plenárnom zasa-
daní odznelo veľa podnetných príspevkov aj 
od pracovníkov Univerzity Komenského: prof. 
Adamcová (PdF UK) sa zaoberala problema-
tikou špecifickej výučby cudzích jazykov, 
prof. Pišút (FMFI UK) hovoril o rozvíjaní kom-
petencií žiakov na ZŠ a SŠ pri vyučovaní 
prírodných vied, prof. Žurková (Prif UK) sa 
zamerala na inováciu obsahu bakalárskeho 
štúdia chémie, prof. Labudová (FTVŠ UK) 
hovorila o kľúčových kompetenciách v teles-
nej výchove a PaedDr. Kostrub (PdF UK)  
o premenách v poňatí učiteľov v predprimár-
nom a primárnom vzdelávaní. Príspevky na 
zasadaní sekcie Základných škôl predniesli 
pracovníci FMFI UK – PaedDr. Slavíčková 
hovorila o pedagogickom softvére pri vyučo-
vaní matematiky a PaedDr. Vankúš sa zaobe-
ral metodikou práce s didaktickými hrami na 
hodinách matematiky. 

Vysielanie konferencie cez Internet a sprí-
stupnenie záznamov prednášok na webe, 
ako aj videokonferenciu s eurokomisárom 
Jánom Figeľom zabezpečovala skupina Di-
daktického internetového vysielania PaedDr. 
Šedivého (FMFI UK). 

Z Univerzity Komenského sa na podujatí 
medzi 101 vystavovateľmi prezentovali vo 
vlastných stánkoch aj FMFI UK, Prif UK a PdF 
UK. Širokú verejnosť s najpočetnejším zastú-
pením učiteľov a žiakov všetkých stupňov 
škôl z celého Slovenska informovali nielen  
o možnostiach štúdia na fakultách, ale aj  
o odbornom zameraní a vedeckom výskume 
jednotlivých pracovísk. Návštevníkom boli  
k dispozícii materiály pripravené pre túto prí-
ležitosť (študijné programy, učebné plány, 
podmienky štúdia, možnosti uplatnenia ab-
solventov a pod.).  

Aktívna účasť fakúlt UK na Fóre pedagogiky 
sa tak stala jednou z dobrých príležitostí vlast-
nej propagácie. 

Martin Belluš 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dekani  Dr. Mihály Nyerges, TF SU (vľavo)  
a doc. PaedDr. Dušan Kutlík, PhD., FTVŠ UK,  

pri podpise zmluvy o spolupráci 
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Zišli sa slovakisti zo štyroch kontinentov 
Pod záštitou Filozofickej fakulty UK sa v dňoch 6. – 28. augusta 2006 konal 42. ročník letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia 

Academica Slovaca.  
 

Tri pracovné týždne strávili frekventanti už po 
šiesty krát v Inštitúte pre verejnú správu v Dúbrav-
ke. Bohato štruktúrovaný vzdelávací, kultúrno-
spoločenský i vlastivedný program naplnil úvod-
né predsavzatia organizátorov. Podarilo sa zladiť 
študijné požiadavky školiaceho pracoviska s po-
trebami zahraničných účastníkov a vytvoriť tak 
predpoklady pre intenzívnu prácu v študijných sku-
pinách. Vďaka úsiliu členov organizačného tímu, 
ale najmä vďaka pôsobeniu odborne erudovaných 
lektorov, ktorí so zanietením viedli svoje študijné 
skupiny, môžeme dnes konštatovať, že aj 42. roč-
ník letnej školy prebiehal v dobrej pracovnej at-
mosfére, v príjemnom priateľskom prostredí a že 
tak pokračuje séria úspešných ročníkov.  

Tohoročnú letnú školu absolvovalo 160 frekven-
tantov z 33 krajín sveta, zo štyroch kontinentov – 
Európy, Ázie, Ameriky a Afriky, čím sa tento roč-
ník zaradil k etnicky, ale aj vekovo a profesijne 
najpestrejším. Väčšinu účastníkov tvorili štipendisti 
Ministerstva školstva SR (99). Ďalšie štipendiá 
poskytli Univerzita Komenského (6), SAIA – Akcia 
Rakúsko – Slovensko (7), SAAIC – Európska ko-
misia v rámci programu Erasmus (15) a 40 účast-
níkov absolvovalo letnú školu na vlastné náklady. 
Dve tretiny účastníkov tvorili vysokoškolskí štu-
denti slovenských lektorátov pri zahraničných 
univerzitách, boli tu však aj vysokoškolskí profe-
sori a docenti, viacero doktorandov a asistentov, 
prekladateľov, diplomatických pracovníkov, lekto-
rov cudzích jazykov, manažérov, umelcov a iných 
záujemcov o slovenský jazyk a kultúru. Rozloženie 
jazykovej úrovne bolo veľmi vyvážené, a preto sa 
darilo realizovať všetky pripravené druhy aktivít, 
najmä však špecializované semináre pre pokro-
čilých. Aj napriek tomu, že až dve tretiny všetkých 
účastníkov boli na tejto letnej škole po prvý raz, 
kladná motivácia u väčšiny frekventantov prispela 
k mimoriadne dobrej pracovnej a študijnej discip-
líne. Počas troch týždňov frekventanti absolvovali 
80 až 90 hodín priamej výučby, ktoré zahŕňali účasť 
na jazykových seminároch, jazykových a konver-
začných cvičeniach, účasť na prednáškach, kul-
túrnych a náučných podujatiach a na exkurzii.  

Ťažiskom vzdelávacieho programu jazykových 
seminárov i prednáškového cyklu bola zreteľná 
snaha funkčne prepájať navzájom súvisiace tema-
tické celky, v ktorých dominovali témy reflektujúce 
súčasný stav slovakistiky, vlastivedných disciplín, 
ale aj historické súvislosti ľudovej kultúry a ume-
nia i spomienka na významné jubileá slovenských 
osobností. Vo všetkých základných i sprievod-
ných aktivitách sa striedali národnopoznávacie  
a jazykovokomunikačné ciele s interkultúrnym 
zameraním letnej školy, ktoré predurčila pestrá 
štruktúra jej účastníkov.  

V tohtoročnej letnej škole odznelo vyše 50 pred-
nášok a seminárov z oblasti lingvistiky, slovenskej 
literatúry, histórie, etnológie, z ktorých väčšina je 
publikovaná v 35. zväzku zborníka Studia Acade-

mica Slovaca (Ed. J. Mlacek – M. Vojtech), ktorý 
už vyšiel a ktorý dostali zahraniční účastníci i do-
máci prednášatelia k dispozícii.  

Aj tento rok pokračovala evidencia účasti na po-
dujatiach vo výkazoch o štúdiu, v indexoch, v kto-
rých mali študenti zaznamenané všetky aktivity, 
môžu ich spolu s vysvedčením predložiť na svojej 
univerzite a získať tak príslušné kredity. Novinkou 
tohto ročníka bola výrazná modernizácia výučby, 
ktorú umožnilo aj využívanie počítačovej učebne 
s ponukou e-learningového kurzu slovenčiny pre 
začiatočníkov Slovenčina cez internet. Kurz reali-
zovala skupina mladých spolupracovníkov SAS  
a lektorov pod vedením Michaely Mošaťovej. Okrem 
elektronickej verzie vytvorili aj tlačenú verziu učeb-
nice Leto so slovenčinou – Slovenčina light. 
Zaujala aj prezentácia medzinárodného europro-
jektu 6 univerzít Socrates Lingva 1 Slavic Net-
working – Jazyková a kultúrna integrácia. 

Na tomto ročníku mali premiéru aj ďalšie publi-
kácie z dielne Edície Studia Academica Slovaca. 
Okrem zborníka Studia Academica Slovaca je to 
aj špecializovaná učebnica Slovenčina a čeština. 
Synchrónne porovnanie s cvičeniami (Sokolo-
vá, M. – Musilová, K. – Slančová, D.), publikácia 
kolektívu autorov z cyklu Slovacicum pod ná-
zvom Súčasné Slovensko (Ed. J. Pekarovičová – 
M. Vojtech), ktorá bude k dispozícii lektorom  
a zahraničným slovakistom ako študijný materiál 
k slovenským reáliám, ako aj Praktická fonetická 
príručka (Pekarovičová, J.- Žigová, Ľ. – Palcúto-
vá, M. – Štefánik, J.) v tlačenej verzii, aj na CD 
nosiči, ktorá bola vydaná v spolupráci so Sloven-
ským rozhlasom pre potreby fonetickej prípravy 
cudzincov. Je potešiteľné, že vďaka Vzdelávacie-
mu projektu Ministerstva školstva SR, ktorý rea-
lizuje SAS – centrum pre slovenčinu ako cudzí 
jazyk, sa postupne vytvárajú chýbajúce učebné 
materiály a pomôcky.  

V rámci kultúrneho programu letnej školy, naj-
mä v popoludňajších a večerných hodinách, sa 
uskutočnili tvorivé dielne, koncerty folkovej aj 
populárnej hudby, videoprojekcie slovenských 
filmov, divadelné predstavenie a predstavenie 
skupiny moderného tanca. Už tradične bol do 
programu zakomponovaný veľmi obľúbený ná-
cvik slovenských piesní, ľudových i populárnych, 
a slovenských ľudových tancov spojený s ukáž-
kami tradičných hudobných nástrojov. Prezento-
vala sa aj slovenská kuchyňa spojená s ochutnáv-
kou tradičných jedál.  

Súčasťou letnej školy bol bohatý vlastivedný 
program. Účastníci absolvovali prehliadku histo-
rického centra Bratislavy, návštevu hradu Devín 
spojenú s vyhliadkovou plavbou loďou po Dunaji. 
Pozitívnu odozvu mala však najmä trojdňová vlas-
tivedná exkurzia, počas ktorej sa frekventanti 
zoznámili s pamiatkami západného, stredného  
a východného Slovenska, navštívili známe miesta 
a mestá, na trase Bratislava – Košice v smere od 

Dunaja po Tatry videli slovenské kultúrne domi-
nanty či prírodné areály.  

Až 80 frekventantov navštívilo Slovenský rozhlas, 
ktorý pri príležitosti svojho jubilea pozval sasistov 
na multimediálnu prezentáciu 80 rokov Sloven-
ského rozhlasu. Po prvýkrát bola do programu 
zaradená návšteva Národnej banky Slovenska, 
kde si účastníci SASu prezreli výstavu k histórii 
slovenskej meny. Premiérou bola i exkurzia v Slo-
venskej televízii, ktorá umožnila účastníkom vstup 
do štúdií spojený s výkladom.  

To, ako frekventanti zvládli študijný program, 
preukázali jednak vo výstupných testoch a na ko-
lokviách, ktoré boli súčasťou hodnotenia ich práce, 
jednak svojím vystúpením v interkultúrnom prog-
rame s názvom Sami sebe.  

Pri záverečnej bilancii 42. ročníka letnej školy 
možno konštatovať, že všetky zámery a ciele orga-
nizátorov i všetky konkrétne body pripraveného 
programu sa v plnom rozsahu realizovali. Záujem 
o SAS zo strany cudzincov i domácich inštitúcií 
evidentne rastie. Výrazne sa zlepšila propagácia  
a dokumentácia letnej školy SAS. Popri tradičných 
formách dokumentovania materiálov sa vo fáze 
prípravy i realizácie letnej školy začali využívať no-
vé technológie – výrazne sa zlepšila prezentácia 
SASu na internete a bežnou sa stala komuniká-
cia s frekventantmi prostredníctvom elektronickej 
pošty. Tak ako minulý rok SAS znovu vydá video-
dokument o priebehu 42. ročníku a pripraví účast-
níkom CD nosiče s fotodokumentáciou. Opera-
tívna spolupráca vedenia SAS s orgánmi fakulty 
a univerzity, ako aj so zástupcami gestorov a s pra-
covníkmi Inštitútu pre verejnú správu prispela  
k tomu, že 42. ročník letnej školy SAS splnil svoje 
prezentačné a vzdelávacie ciele a úspešne nad-
viazal na najlepšie tradície predchádzajúcich roč-
níkov. 

Doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD., 
riaditeľka SAS 
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F. GAHÉR: Všetci sa zasaďme za ďalší kultivovaný rozvoj  
odborného a humánneho poslania Univerzity Komenského 

Dokončenie zo str. 1 
 

Zvlášť dnes, keď nás dynamika života núti zamýšľať sa veľmi citlivo a zodpo-
vedne nad neustále pribúdajúcimi výzvami, musí byť univerzita pripravená 
pohotovo reagovať na potreby spoločnosti. Preto objektom nášho zamysle-
nia musí byť nielen vnútorný vývoj univerzity, ale aj jej vývoj smerom k spo-
ločnosti, ktorá čoraz viac prejavuje dopyt po kvalifikovanosti a akcentuje 
dôležitosť rozvoja znalostnej spoločnosti. Samozrejme, k tomuto odborné-
mu profilu sa pripája aj hodnotový rozmer poslania univerzity, ktorý táto 
spoločnosť potrebuje nemenej. Ten sa napríklad zrkadlí v našom vytrvalom 
naliehaní, aby štátne orgány odhalili vrahov študenta FiF UK Daniela Tupého. 
Vrahov, ktorí zničili mladý život a chcú ničiť ideály tolerancie a humanity.  

To, že spoločnosť si uvedomuje nezastupiteľné kvality našej univerzity, sa 
evidentne prejavuje aj vo viacerých dôležitých ukazovateľoch.  

V uplynulom akademickom roku bolo na UK zapísaných 8005 novoprija-
tých študentov a štúdium ukončilo 4614 absolventov bakalárskeho, magis-
terského a lekárskeho štúdia, rigorózne diplomy sme udelili 503 absol-
ventom. Celkovo náš register študentov evidoval v minulom akademickom 
roku 27 736 študentov prvých dvoch stupňov štúdia. Pre začínajúci akade-
mický rok fakulty dovedna vydali 9208 dekrétov o prijatí. Je potešujúce, že 
univerzita zaznamenáva gradovanie počtu svojich študentov a absolventov. 
Univerzita však reflektovala nielen kvantitu, ale aj výnimočné úsilie a talent 
svojich študentov. Akademickú pochvalu rektora ako najvyššie ocenenie 
rektora za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia 
dostali 3 absolventi univerzity a 41 absolventov získalo Cenu rektora za 
vynikajúcu diplomovú prácu.  

V súlade s Bolonským dohovorom pokračoval v minulom akademickom 
roku aj proces akreditácie študijných programov. Jeho výsledkom je Mini-
sterstvom školstva SR priznaných 747 práv na udeľovanie príslušných aka-
demických titulov na všetkých 13 fakultách UK.  

Procesu autoevaluácie univerzity napomáhajú aj študentské ankety, v kto-
rých študenti hodnotia kvalitu jednotlivých kurzov, ktorých sa zúčastňujú. 
Potrebujeme však vyvinúť väčšie úsilie, aby sa tento nedávno zavedený inšti-
tút dostal do väčšieho povedomia študentov.  

V ostatnom roku nastala aj zmena v oblasti priznávania motivačných a so-
ciálnych štipendií, čo sa nám napriek náročnosti procesu implementácie po-
darilo plne zvládnuť. K praktickej zmene sme pristúpili aj v oblasti zlepšenia 
študijných výkazov, kde po prvýkrát došlo k ich štruktúrnemu zjednoteniu 
pre všetky fakulty UK. Koncepcia celoživotného vzdelávania má u nás okrem 
iného podobu rôznych aktivít Centra ďalšieho vzdelávania UK. 

Len pred niekoľkými dňami sme úspešne ukončili už 4. ročník Detskej uni-
verzity Komenského, ktorú organizujeme počas prázdnin spolu s Divad-
lom Aréna. Z nášho pohľadu ide o veľmi významnú investíciu do vzdelania 
detí, ktoré o niekoľko rokov budú stáť pred dôležitým rozhodnutím, kde získať 
vysokoškolské vzdelanie. Určite si pritom spomenú, ako sa poznatky odo-
vzdávajú na Univerzite Komenského. 

V oblasti vedy a výskumu sa za uplynulý čas pozitívne prejavila stratégia 
Univerzity Komenského aj v náraste počtu interných doktorandov. Oproti 
minulému akademickému roku sa počet pridelených miest zvýšil o 22 %. 
Podiel absolventov doktorandského štúdia UK na celkovom počte dokto-
randov slovenských vysokých škôl predstavuje za posledný akademický 
rok takmer 37 %. Jedným z krokov, ktoré motivujúco pôsobia na zvýšenie 
počtu ukončených doktorandov, je aj pokračujúce odmeňovanie školiteľov 
za úspešne ukončených doktorandov z rozvojového fondu univerzity. Uni-
verzite sa podarilo získať akreditáciu pre 143 programov doktorandského 
štúdia. Aj to je v porovnaní s minulým rokom evidentný nárast. Na akade-
mickú pôdu našej univerzity za posledný rok pribudlo 22 novovymenova-
ných profesorov a 72 docentov.  

Významne sa zvýšil aj záujem o univerzitné granty pre mladých vedeckých 
pracovníkov. Univerzita pridelila 219 projektom spomedzi 429 prihlásených 
finančné dotácie v sume 8,6 mil. Sk, čo oproti minulému roku predstavuje 
nárast o takmer 3 mil. Sk. Grantová agentúra VEGA nám udelila za tento 
rok 408 grantov v celkovej sume 66 mil. Sk . Mierny pokles sme zaznamenali 
pri grantoch EÚ. V tejto oblasti by som uvítal, keby sa inštitút projektových 
kancelárií ujal na všetkých fakultách univerzity, čo by výskumným pracov-
níkom zabezpečilo potrebnú asistenciu a stimulovalo ich k väčšej invencii. 
Celkový objem finančných zdrojov, ktoré univerzita získala z domácich 
zdrojov na podporu vedy, výskumu a umeleckej činnosti za rok 2005, do-
sahuje sumu 156 mil. Sk. Spolu s objemom, ktorý dosiahli pracovníci UK 
pri riešení zahraničných projektov, ide v roku 2005 o celkovú sumu približ-
ne 238 mil. Sk, čo je zhruba 40 % medziročný nárast.  

V dlhodobej perspektíve sa univerzita usiluje o budovanie centier excelent-
nosti. Prebieha príprava budovania Centra excelentnosti pre biomedicínu 
a biotechnológie Univerzity Komenského, keďže výskum v oblastiach bio-
medicíny a biotechnológií predstavuje v rebríčku výskumných priorít EÚ 
prvé dve miesta. Centrum umožní zlúčiť výskumnú kapacitu a existujúcu 
infraštruktúru siedmich fakúlt UK spolu s perspektívnym dobudovaním špe-
cializovaných laboratórií.  

Treba však povedať, že všetko uvedené sa dialo vo finančne poddimenzo-
vanom systéme. Veď Lisabonská stratégia počíta s dosiahnutím finančných 
prostriedkov na vedu a výskum vo výške 3 % HDP do roku 2010, pričom 
súčasná podpora financovania vedy a vysokého školstva u nás nedosahuje 
ani úroveň priemeru krajín EÚ.  

Predstavitelia univerzity iniciovali ďalšie zmeny metodiky delenia štátnej 
dotácie na vysoké školy, ktoré umožnili ukázať UK ako najdynamickejšiu 
VŠ z väčších škôl na Slovensku.  

Zmenou sa zvýšil vplyv kvality reprezentovaný podielom univerzity a jej 
fakúlt na výskumnom výkone rezortu. Teraz dosahuje 20 %, pričom medzi 
kvalitatívne parametre pribudli výsledky publikačnej činnosti. Zo štátneho 
rozpočtu MŠ SR bola Univerzite Komenského na rok 2006 poskytnutá do-
tácia v celkovom objeme takmer 2 miliárd Sk na bežné výdavky. Je zrejmé, 
že tieto prostriedky dokážu pokryť iba časť našich nákladov. Preto je po-
trebné realizovať systémové zmeny tak vo verejnom financovaní školstva, 
ako aj v efektívnejšom hľadaní zdrojov mimo štátneho rozpočtu. Tieto ciele 
sledoval aj Zásobník projektov pre výskum na obdobie rokov 2007 – 2013, 
na ktorého vzniku sme sa významným spôsobom podieľali. 

V získavaní prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu boli úspešné 
najmä Prírodovedecká fakulta, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, 
Filozofická fakulta a Fakulta sociálnych a ekonomických vied. Spolu získali  
a v projektoch už realizovali takmer 18 miliónov korún. Finančné prostriedky 
na nové projekty z Európskeho sociálneho fondu okrem už spomínaných 
fakúlt získali aj ďalšie fakulty a súčasti – Jesseniova lekárska fakulta, Peda-
gogická fakulta a Centrum ďalšieho vzdelávania.  

Na zasadaní Akademického senátu LF UK som pred rokom verejne vy-
hlásil, že sa budem usilovať o to, aby učitelia lekárskych fakúlt UK, ktorí 
vykonávajú zdravotnú starostlivosť nad rámec praktickej výučby, boli za to 
riadne odmeňovaní zo strany zdravotníckych zariadení, v ktorých pôsobia. 
Vtedy som odhadol celkový objem takýchto mzdových prostriedkov rádo-
vo na 20 miliónov Sk. Na zasadaní AS LF UK dňa 30. mája 2006 som sľúbil, 
že budem hájiť formulované požiadavky LF UK, a že nové zmluvy o praktic-
kej výučbe a o zriadení výučbových pracovísk – kliník budú obsahovať po-
vinnosť zdravotníckeho zariadenia uzatvoriť pracovno-právnu zmluvu s na-
šimi učiteľmi na úväzok jednoznačne vyšší ako 10 %. Cieľom mojej snahy 
bolo odstrániť dávny neprávny stav, keď učitelia – lekári nedostávali mzdu 
za svoje praktické lekárske výkony, ktoré vykonávali nad rámec výučby.  
K 1. 7. 2006 sa mi podarilo s riaditeľmi zdravotníckych zariadení dohodnúť 
štandardné pracovné úväzky zamestnancov LF UK vo výške najmenej 20 % 
úväzku plus 5 % osobné ohodnotenie. Doktorandi majú úväzky v rozsahu 
5 % plus 5 % osobné ohodnotenie. Za rok bude celkový objem takýchto 
mzdových prostriedkov predstavovať len na klinikách v Bratislave vyše 26 mi-
liónov Sk, ktoré budú vyplatené učiteľom LF UK.  

Postavenie našej univerzity ako národnej vzdelávacej a vedeckej inštitúcie 
sa odzrkadľuje aj v jej medzinárodných aktivitách a tiež v tom, že sa pra-
videlne stáva fórom štátnoreprezentačných podujatí. Univerzita vykazuje 
bezkonkurenčne najväčší podiel na výmenných pobytoch slovenských štu-
dentov v rámci európskeho programu Socrates/Erasmus. Po výraznom me-
dziročnom náraste tak vyslala v ukončenom akademickom roku 306 štu-
dentov a doktorandov do zahraničia. Mobilita našich študentov je okrem 
toho zabezpečovaná aj cez programy DAAD, CEEPUS či Leonardo da Vinci. 
10-ročnú úspešnú spoluprácu s Tokyo Foundation sme si pripomenuli pri 
návšteve jej výkonnej riaditeľky. Znamenala významnú podporu pre 23 šti-
pendistov magisterského štúdia a 18 doktorandov. Ďalšie možnosti ilus-
trujme na príklade výskumu alternatívnych zdrojov energie, kde je pozo-
ruhodnou ponuka Univerzity v Arkureyri na Islande, umožňujúca našim 
doktorandom pobyt vo vrcholnom vedeckom pracovisku. Potešiteľným je  
i stále rastúci záujem študentov z krajín EÚ o štúdium u nás. Našou dlhodo-
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bou úlohou zostáva potreba rozšíriť ponuku vzdelávania v cudzích jazykoch, 
čo napomôže ďalšiemu zvyšovaniu mobility zahraničných študentov sme-
rom na našu univerzitu.  

Naša univerzita sa aktívne zapája do aktivít Európskej asociácie univerzít 
EUA, Asociácie univerzít hlavných miest Európy UNICA, pre ktorú sa nám 
podarilo po dobre zorganizovanom minuloročnom valnom zhromaždení 
uskutočniť nemenej úspešný workshop. Spolupráca sa rozvíja aj medzi na-
šou univerzitou a Utrecht Network a Európskym medziuniverzitným centrom 
pre ľudské práva a demokratizáciu v Benátkach. Zapojení sme aj do európ-
skeho projektu detských univerzít EFCUN, ktorého seminár sa konal na 
našej pôde v júli . S Univerzitou Marca Blocha v Štrasburgu bola podpísaná 
zmluva o spoločnom diplome v odbore prekladateľstvo a na počesť viac-
ročnej úspešnej spolupráce s našou univerzitou nesie moderne vybavená 
študovňa translatológie v Štrasburgu meno hlavného mesta Slovenska. 
Položili sme základy lektorátu tureckého jazyka na Filozofickej fakulte UK 
a medziuniverzitná zmluva tam otvára možnosť vzniku prvého lektorátu ko-
reanistiky v SR. Tieto aktivity len podčiarkujú ráz našej univerzity ako nositeľ-
ky jedinečných a nikým nezastupiteľných špecifík v slovenskom vysokom 
školstve.  

Zásluhou vedeckovýskumnej úrovne našich fakúlt je, že Univerzitu Komen-
ského svojou návštevou poctili nositelia Nobelovej ceny za chémiu prof. 
Ahmed Zeewail a prof. Barry Sharpless z USA. Dlhoročná plodná spolu-
práca s výskumnými pracoviskami našich fakúlt bola dôvodom udelenia 
čestných doktorátov prof. Tilmanovi Märkovi z Innsbrucku, prof. Théophilovi 
Godfraindovi z Louvain a prof. Josefovi Paldusovi z Univerzity Waterloo  
v Kanade. Univerzitu čaká do konca tohto roka ešte udelenie troch čestných 
doktorátov významným osobnostiam vedy a výskumu: prof. Wilhelmovi  
z Karlovej Univerzity v Prahe, prof. Huchovej z Univerzity v Zürichu a prof. 
Maystadtovi z Luxemburgu.  

Zo zahraničných hostí poctili našu univerzitu svojou prítomnosťou aj vý-
znamné osobnosti európskej politiky. V uplynulom roku sme na našej pôde 
privítali britského premiéra Tonyho Blaira či poľského prezidenta Lecha 
Kaczynskeho. Pod patronátom a za osobnej účasti veľvyslankyne Spoje-
ného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a veľvyslanca Spojených 
štátov amerických sa na pôde univerzity konal za účasti mladých ľudí z Iraku 
seminár venovaný budúcnosti tejto desaťročia ťažkým osudom skúšanej 
krajiny, organizovaný nadáciou Pontis. 

Vnútornú dynamiku univerzitného života odzrkadľuje aj úroveň Akademic-
kej knižnice UK, ktorá zaznamenala od svojho nedávneho vzniku rapídny 
rozvoj. Realizácia pedagogickej činnosti a vedeckovýskumnej práce je 
bez prístupu k najnovším poznatkom a výsledkom vedy nemysliteľná. Aka-
demická knižnica UK prostredníctvom webovskej stránky Virtuálnej knižni-
ce UK sprístupňuje aj súborný online katalóg fakultných knižníc. Využitie 
preukazu študenta, resp. zamestnanca aj ako čitateľského preukazu význam-
ne zefektívnilo poskytovanie knižnično-informačných služieb. Mimoriadna 
pozornosť sa naďalej venuje tvorbe databázy publikačnej činnosti zamest-
nancov UK. Akademická knižnica UK sa v súlade s platným autorským 
zákonom snaží sprístupňovať aj úplné texty dokumentov spracovaných 
v súbornom online katalógu, resp. báze publikačnej činnosti – k viacerým 
záznamom sú už dlhšie obdobie pripájané úplné texty dokumentov. V uply-
nulom akademickom roku sa v rámci tejto aktivity začali sprístupňovať úplné 
texty obhájených diplomových prác. Mieru sprístupnenia určili autori prác 
v licenčnej zmluve. V súvislosti so získavaním mimorozpočtových finanč-
ných prostriedkov je potrebné spomenúť spracovanie a úspešné obhájenie 
rozvojového projektu Akademickej knižnice, ktorý významne prispel k zlep-
šeniu vybavenia fakultných knižníc výpočtovou technikou. 

Podarilo sa nám intenzívne rozvinúť Systém automatizovanej identifikácie 
osôb UK zabezpečením výroby preukazov študentov, ako aj validáciou 
preukazov systémom validačných známok pre ISIC a ITIC licencie. Vďaka 
tomu môžeme konštatovať, že systém preukazov v súčasnosti vykazuje 
značný stupeň integrity.  

Rozvoj nie je prehliadnuteľný ani pri našich informačných technológiách. 
Za mimoriadne významné považujem, že sa podarilo pripojiť Pedagogickú 
fakultu na Račianskej ulici na optickú infraštruktúru UK a zaviesť sieť do areálu 
Staré grunty. Kostra siete sa upgradeovala na rýchlosť 1Gb/s. Dôležitá  
z hľadiska zabezpečenia bezporuchovej prevádzky je aj rekonštrukcia elek-
troinštalácie počítačovej haly v lokalite FMFI, v ktorej sa nachádza rozhodu-
júci celouniverzitný sieťový uzol. Služby študentom sme rozšírili budovaním 
ďalších 500 internetových pripojení vo vysokoškolskom internáte Družba  
a 400 pripojení vo vysokoškolskom meste Ľudovíta Štúra – Mlyny. Od  
1. 9. 2006 je v skúšobnej prevádzke vizuálne a technologicky inovovaná 
internetová prezentácia univerzity. Predpokladáme, že v plnej prevádzke 
bude do 1. 11. 2006. Sme presvedčení, že toto komunikačné okno UK so 
svetom výrazne prispeje k zlepšeniu informovanosti o všetkom dianí u nás 
nielen pre zamestnancov a študentov, ale aj pre ostatných, ktorí sa o UK 
zaujímajú, či už ide o uchádzačov o štúdium, ich rodičov či potenciálnych 
vedeckovýskumných partnerov. Za dôležité považujeme aj to, že sme zor-
ganizovaním prvej konferencie „Dni IIKS UK“ vytvorili platformu na výmenu 
odborných informácií medzi zamestnancami, ktorí v oblasti informačných 
technológií pôsobia na súčastiach UK. Mimoriadne ma teší, že aj pre oblasť 
IT sa okrem už „tradičných“ prostriedkov získaných z rozvojových granto-
vých projektov MŠ SR prvý raz podarilo získať mimorozpočtové finančné 
prostriedky vo výške 16 miliónov korún z “európskych peňazí“.  

Od začiatku roku 2006 sme v našom zložitom decentralizovanom pros-
tredí postupne zvládali rutinný život v novom finančnom informačnom sys-
téme Sofia. Jeho prednosti spočívajú predovšetkým v automatizácii rutinných 
činností, sprehľadnení účtovníctva, presnosti a v možnostiach dosiahnuť 

včasné a kvalitné informácie v nami požadovanej štruktúre. Účtovníctvo tak 
prestalo byť pasívnym registrátorom toho, čo sa udialo, a začlenilo sa ako 
aktívny prvok do riadiaceho procesu. Univerzita tým získava zdroj aktuál-
nych, objektívnych a komplexných informácií pre riadenie, čo jej umožňuje 
do veľkej miery predikovať čerpanie výdavkov.  

Sme hrdí na to, že sa nám v uplynulom akademickom roku podarilo do-
siahnuť niekoľko dôležitých zmien univerzitnej legislatívy. Novelizovaný bol 
Štatút a Študijný poriadok Univerzity Komenského. Akademický senát UK 
schválil Štipendijný poriadok UK a Základné pravidlá podnikateľskej činnosti 
UK, ktoré vytvárajú rámec pre hospodárenie a nakladanie s mimorozpoč-
tovými prostriedkami univerzity pri realizácii podnikateľských aktivít. So zá-
stupcami odborov bola dohodnutá kolektívna zmluva na roky 2006/2007. 
Vedecká rada UK schválila nové Zásady habilitačného konania a vymenú-
vacieho konania za profesora UK a nový rokovací poriadok Vedeckej rady 
UK. Na ďalšie zvyšovanie kvality výučby a rozvoj vedy na UK boli zamerané 
smernice rektora, ktoré upravujú náležitosti záverečných prác, knižničný  
a výpožičný poriadok Akademickej knižnice UK a zásady udeľovania gran-
tov na UK. Skvalitneniu riadiacich procesov napomáhajú smernice rektora, 
ktoré upravujú registratúrny poriadok a plán a ochranu osobných údajov 
na UK. 

Veľká pozornosť sa venovala majetku UK, kde sa podarilo univerzite do-
stať z evidenčných listov na listy vlastníctva len v katastrálnom území Kar-
lovej Vsi 131 tisíc m2. V katastrálnom území Karlova Ves, Petržalka a Staré 
mesto v Bratislave bolo v pozemkovej knihe zistených 31 407 m2 pozemkov, 
ktoré budú predmetom zápisu na list vlastníctva ešte do konca tohto roku.  

Nemenej významné výsledky sme dosiahli pri investovaní do stavebných  
a rekonštrukčných prác nehnuteľností UK. Podarilo sa zrealizovať kompletnú 
prestavbu telocvične FTVŠ UK v Bratislave v hodnote 47 miliónov korún.  
V júli 2006 sa začala realizácia rekonštrukčných prác plavárne FTVŠ UK za 
3,7 milióna, ku ktorým sa v auguste tohto roka pripojila aj rekonštrukcia 
povrchu atletického štadióna FTVŠ UK za 12 miliónov. Konečne budeme 
mať na podporu kvality výučby a univerzitného športu tartanovú dráhu. Na 
Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine začali stavebné práce novej bu-
dovy s aulou za 160 miliónov korún. Opravili sme strechu Pedagogickej 
fakulty, ktorá bola v havarijnom stave. Na Právnickej fakulte UK sa podarila 
rekonštrukcia knižnice v hodnote viac ako 5 miliónov korún. Na Fakulte ma-
tematiky, fyziky a informatiky boli vykonané opravy vo výške takmer 4 milió-
nov korún. V štádiu vypracovávania projektovej dokumentácie je aj rekon-
štrukcia areálu Mlynské Luhy s predpokladaným nákladom 82 miliónov 
korún. Plánované sú aj rekonštrukčné práce zavlažovacieho systému Bo-
tanickej záhrady UK. Aktuálne spracovávame projektovú dokumentáciu 
pre územné konanie „Lodenica UK – Centrum univerzitného športu UK“  
v predpokladanej hodnote viac ako 24 miliónov korún. Prebieha oprava 
učebno-výchovného zariadenia v Modre – Piesky za 13 miliónov korún.  
V budove Filozofickej fakulte UK na Gondovej ulici bude v najbližšom období 
daný do prevádzky výťah, a tak sa odstráni nedôstojný stav, keď táto budova 
nebola prístupná pre telesne postihnutých. K zásadnému úspechu UK 
patrí aj podpísanie zmluvy o zámene nehnuteľností, ktorú UK po viac než 
intenzívnych rokovaniach podpísala s Hlavným mestom SR Bratislava. Vďaka 
podpore poslancov mestského zastupiteľstva sa realizovala bez finančné-
ho vyrovnania, čo znamenalo pre UK úsporu vo výške 37 mil. Sk. Takto sa 
jedna z rozhodujúcich lokalít Pedagogickej fakulty UK na Račianskej ulici 
stala majetkom UK.  

V oblasti rozvoja a zabezpečovania kvality sa vedenie univerzity aktívne 
podieľalo na príprave národného projektu inštitucionálneho hodnotenia vy-
sokých škôl SR. Vďaka tomu bola naša univerzita zaradená do prvej skupi-
ny hodnotených škôl na Slovensku. Túto evaluáciu na našej pôde realizoval 
hodnotiaci tím z Asociácie európskych univerzít v marci a júni 2006.  

Nepochybne nás môžu tešiť slová v závere hodnotiacej správy členov 
medzinárodnej evaluačnej komisie, ktorej draft sme dostali minulý týždeň: 
„EUA tím opúšťa Univerzitu Komenského s obrovským optimizmom a s pre-
svedčením, že ak sa úspešne uskutočnia na Slovensku nevyhnutné zmeny 
v oblasti vysokého školstva, vyskytnú sa najpravdepodobnejšie na Komenské-
ho univerzite a podporia jej úlohu prirodzeného lídra, ktorú si Komenského 
univerzita zachováva, danú jej veľkosťou, pozíciou, historickým významom 
a geografickou polohou.“. Som presvedčený, že nemôžeme zaspať na vavrí-
noch a pre dobro univerzity a jej perspektívu sa musíme vážne zaoberať 
odporúčaniami hodnotiacej komisie.  

Musíme do konkrétnych krokov rozpracovať strategický plán univerzity za-
ložený na troch hlavných cieľoch: stať sa výskumnou univerzitou, dôsledne 
dokončiť premenu modelu štúdia na európsky a zachovať šírku znalostnej 
bázy. Tento plán by mal artikulovať túžbu stať sa integrovanou univerzitou 
bez byrokratickej centralizácie s vhodným stupňom subsidiarity a rozho-
dovania na fakultnej a katedrovej úrovni. Z odporúčaní pre oblasť štúdia  
a bolonského procesu ma výrazne oslovuje napríklad úloha rozvinúť pojem 
študentskej záťaže, čo by nahradilo systém založený na objeme hodín vý-
učby. Za dôležité považujem aj odporúčanie reštrukturalizovať študijné 
programy tak, aby sa odstránili duplicity programov na rozličných fakul-
tách. V oblasti zabezpečenia kvality považujem za jedno z kľúčových od-
porúčaní dosiahnuť úplnú dôveru študentov v anonymitu študentského 
dotazníka, vypracovať jeho vhodnú formu, aby obsahovala okrem hodno-
tenia učiteľov a kvality výučby aj hodnotenie podmienok na prednášanie, 
kvality infraštruktúry a laboratórií, knižníc a IT podpory.  

Aj v duchu týchto odporúčaní by som rád vyslovil prianie, aby sme sa všet-
ci zasadili za ďalší kultivovaný rozvoj odborného i humánneho poslania 
našej jedinečnej slovenskej vzdelávacej inštitúcie – Univerzity Komenského. 
Všetky pozitívne skutočnosti, o ktorých som hovoril, odzrkadľujú značné  
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a vytrvalé angažovanie sa členov vedenia Univerzity Komenského a členov 
vedení jednotlivých fakúlt a ostatných súčastí univerzity. Úspechy, ktoré 
som tu mohol dokumentovať, však stoja na zodpovednej práci všetkých 
zamestnancov tejto univerzity, ktorým za to patrí naše spoločné poďako-
vanie.  

Vážený pán prezident Slovenskej republiky, vážení členovia akademickej 
obce, ctení hostia, milí študenti, do nového akademického roka vám všet-

kým chcem zaželať veľa zdravia, odhodlania a invencie v dosahovaní osob-
ných i pracovných úspechov. Pevne verím, že táto univerzita nám všetkým 
poskytne aj v nasledujúcom akademickom roku veľa možností pre osobný 
i profesionálny rast a že sa nám spolu podarí presadiť ciele, ktoré dnes pred 
sebou vidíme. 

Týmto považujem akademický rok 2006/2007 na Univerzite Komenského  
 Bratislave za otvorený. 

I. GAŠPAROVIČ: Jednou z vládnych priorít  
je celková reforma školstva 

Dokončenie zo str. 1 

trojstupňového štúdia. Avšak v mnohých prípadoch sa transformácia študij-
ných odborov na študijné programy minula pôvodnému zámeru, stala sa 
iba formálnou, a očakávanú obsahovú zmenu nepriniesla.  

Celková reforma školstva je teda jednou z priorít, ktorú bude musieť neod-
kladne riešiť táto vláda. Reformy sa dožaduje samotné školstvo. Nejde však 
o reformu pre reformu. Financie, poplatky za štúdium, zvyšovanie platov 
pedagógom – to je len časť reformy. Ide o spoluúčasť na tzv. centrálnej ši-
rokej reforme obsahu každého predmetu, formovanie ich metodológie, novej 
didaktiky a pedagogiky vôbec. Nebude to jednoduché, ale myslím si, že 
za štyri roky pri vzájomnej podpore každého z nás sa to podarí. Často cestu-
jem po svete a stretávam sa aj s našimi mladými ľuďmi, študentmi a absol-
ventmi vysokých škôl. Vždy sa ich pýtam, prečo odchádzajú zo Slovenska. 
Stále dostávam tú istú odpoveď – „pretože doma nevieme nájsť dobré pod-
mienky na vlastnú sebarealizáciu“. 

Považujem to za vážne varovanie pre ďalší rozvoj Slovenska. Keď tu stojím 
pred vami, uvedomujem si, že je to výzva pre nás všetkých, aby sme tento 
negatívny trend odlivu šikovných, vzdelaných mladých ľudí do zahraničia 
zastavili. Inak hrozí, že naša krajina stratí svoj intelektuálny a odborný poten-
ciál. Inými slovami – Slovensko tak rezignuje na vlastný rozvoj a stratí kon-
kurencieschopnosť voči iným krajinám. 

Rozvoj vysokého školstva by mal byť harmonizovaný so strategickým 
plánom hospodárskeho, sociálneho a kultúrno-duchovného rozvoja celého 
Slovenska. Len tak možno určiť a sledovať naše priority na dlhšie obdobie, 
a to bez ohľadu na politickú reprezentáciu, ktorá bude práve pri moci.  

Na jeho tvorbe by ste sa mali podieľať aj vy – odborníci pedagogickej a ve-
deckovýskumnej praxe. Práve vy máte veľké teoretické znalosti, dokážete 
odhaliť korene mnohých problémov a formulovať potrebám novej doby adek-
vátne projekty. 

Na vysokých školách v SR sa zabezpečuje výučba až v 490 študijných odbo-
roch, pričom medzinárodná klasifikácia UNESCO registruje iba 251 študij-
ných odborov. Nie sú zosúladené požiadavky praxe a štruktúra absolventov, 
nedostatočne je rozvinutý systém celoživotného vzdelávania a profesijnej 
rekvalifikácie.  

Nedostatočná komunikácia medzi podnikateľským sektorom a školami 
ukazuje, že problém nie je len vo financiách, ale je to predovšetkým problém 
kvality obsahu vzdelávania a problémov praxe.  

Aktuálna je v súčasnosti aj otázka zakladania vysokých škôl. Dnes na Slo-
vensku skoro každé väčšie mesto žiada zriadiť fakultu. Dostávame sa však 
do situácie, keď niekoľko fakúlt má v obsahu svojej výučby tú istú proble-
matiku. Prestavbu obsahu, podľa môjho názoru, treba urobiť aj z hľadiska 
previazania základného výskumu s aplikovaným vývojom v spolupráci s veľ-
kými firmami. Preto využijem všetky možnosti, ktoré mi úrad prezidenta dáva 
na to, aby sa vzdelávanie stalo skutočnou prioritou Slovenska so všetkým, 
čo k tomu patrí a čo to prináša. 

Európska únia za jeden z hlavných cieľov vyhlasuje poznatkovú či znalost-
nú ekonomiku. Slovensko, ak nechce zaostať, musí taktiež sledovať tento 
cieľ. K tejto myšlienke chcem dodať ako nevyhnutnú súčasť rozvoj vzdela-
nosti a kultúrnosti celej spoločnosti. Samotné poznanie a realizácia infor-
mačných technológií nemusí automaticky znamenať výrazný nárast nových 
pracovných miest, môže však zmeniť pozíciu nášho teritória v rámci logis-
tických reťazcov veľkých nadnárodných firiem. V tejto strategickej súvislosti 
nemožno opomenúť jav, ktorým je pokles podpory vedy a výskumu. Sloven-
sko sa za ostatných 6 – 7 rokov z tohto pohľadu dostalo, žiaľ, na nelichotivú 
pozíciu v rámci EÚ. Situáciu treba razantne zvrátiť, nielen o nej hovoriť  

Priority Slovenska v oblasti vedy by mali korešpondovať s prioritami EÚ. 
Medzi ne môžeme zaradiť kategórie zdravia a výživy, nanotechnológie, bio-
technológie, informačné a komunikačné technológie, materiálové a pro-
dukčné technológie, energiu, životné prostredie a výskum pre bezpečnosť 
obyvateľstva, ale aj humanitné odbory. Mám na mysli vedy o štáte a práve, 
osobitne kriminológie, a v jej rámci prevenciu, reedukáciu, resocializáciu 
a spoločenskú reintegráciu. Netreba zabudnúť na žurnalistiku, jej poslanie 
a etiku. 

Pri prevratných spoločenských zmenách vždy významnú úlohu zohrávajú 
také normatívne systémy spoločnosti, ako je právo a morálka; v histórii došlo 
aj k posunom náboženskej etiky. Vždy treba niečo zo starých zásad vylúčiť  
a nahradiť prežité segmenty novými. V oblasti práva sa to odohráva v proce-
se racionálnej kvalitatívnej prestavby celého právneho poriadku.  

Problémom reality života môžu však byť rýchle a často opakované zmeny 
jednotlivých právnych noriem, veľká extenzita počtu prijímaných zákonov.  

Tak je to aj u nás. Z nich plynie pre subjekty práva aj nepredstaviteľne veľký 
rozsah povinností, neprehľadnosť, nezrozumiteľnosť a niekedy aj nekonzis-

tentnosť. To vyvoláva nespokojnosť aj názory, že zákony sú aj ťažko apli-
kovateľné, často nepremyslene prijímané a novelizované.  

Môj pohľad na našu realitu je však optimistický. Vychádza z presvedčenia 
o pozitívnom smerovaní, pozitívnej sile evolučného procesu a takýto proces 
nás vedie k vytváraniu efektívneho právneho poriadku. Nemali by sme však 
podliehať viere, že pomocou najrôznejších detailných regulácií, obmedzení, 
či selektívnych zvýhodnení dosiahneme dopredu určený cieľ. Právny štát, 
to nie je len dobrá ústava, podrobné zákonodarstvo a právny systém vôbec. 
To sú aj efektívne inštitúcie, ich odborné vybavenie, fundamentálne podmien-
ky a predpoklady usporiadaného štátu a spoločnosti; to je kvalitné právne 
vedomie, dobré mravné spoločenské zázemie; vzdelanosť všetkých sociál-
nych vrstiev bez ohľadu na vek a rasu. V zovšeobecnení teda možno pove-
dať, že demokracia je vláda ľudu, vláda občanov, vláda kultúrnych vzdela-
ných spoluobčanov. 

Ale ako, akým spôsobom, to je už otázka iná a ťažko zodpovedateľná. 
Preto nám musí ísť o kvalitu nášho obyvateľstva. Nielen ako hlava štátu, 
ale aj ako občan svojej krajiny so znepokojením zaznamenávam nárast 
netolerancie, národnostnej neznášanlivosti, rôznych xenofóbnych a rasis-
tických postojov, kriminality zasahujúcej ľudské práva a slobody, útoky na 
zdravie, životy, ľudskú dôstojnosť, sociálne a právne istoty. Nemôžem sa  
v žiadnom ohľade zmieriť ani s ich podobou, ani s ich zdôvodňovaním. Veď 
pre tieto postoje a činy niet v demokratickej spoločnosti miesta a opodstat-
nenia. Orgány verejnej správy musia postupovať dôsledne podľa zákonov, 
ktoré pamätajú aj na takéto prípady. Viac pozornosti výchove sa vyžaduje 
od našich škôl, cirkví a náboženských spoločností, samosprávnych orgá-
nov. Sú to povinnosti každého z nás.  

Sám vo svojej komunikácii, ako hlava štátu, so všetkými zahraničnými 
partnermi vždy zdôrazňujem vernosť Slovenskej republiky princípom demo-
kracie a právneho štátu, ako aj spojeneckým záväzkom v integračných zo-
skupeniach, ktorých sme rovnocennými členmi. Bolo by neprirodzené, keby 
sme mali byť aj vnútri týchto spojeneckých zoskupení vystavovaní neprime-
ranej kritike či reakciám na vývoj v našej krajine. Musíme a vieme sa s nimi 
vysporiadať sami a, samozrejme, na základe spomínaných a uznávaných 
demokratických princípov. Vo svojom vyhlásení ku Dňu ústavy som zdôraz-
nil, že by som privítal, aby sa všetky zložky občianskej spoločnosti viac 
venovali otázkam každodennej mravnosti, ktoré ovplyvnia povahu spolo-
čenskej klímy v našom štáte. Nech to nie je iba mojím želaním, ale odhod-
laním nás všetkých, aby sa hodnoty ako solidarita, medziľudské vzťahy, to-
lerantnosť, vzdelanosť a kultivovanosť stali súčasťou nášho každodenného 
života. A vysoké školy, naši učitelia, ale aj študenti musia byť nositeľmi de-
mokratických, humanistických a mravných ideálov, noriem a praktických 
aktivít.  

Milí študenti, vážené slávnostné zhromaždenie, bol by som rád, keby ste 
si na tieto moje slová niekedy spomenuli a pri vhodnej príležitosti ich aj vy-
užili. Prajem vám všetkým na prahu nového akademického roka veľa zdravia 
a úspechov v pracovnom aj osobnom živote. Prajem aj vám pedagógom, 
aby sa vám podarilo ešte zvýšiť úroveň, ktorú ste na našej univerzite dosiahli 
vo vede a v pedagogickom pôsobení. Ďakujem vám za prácu v nádeji na 
ďalšie úspechy pre vás osobne, a tak aj pre slovenskú spoločnosť. 
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Koncertná pohľadnica z rumunského Aradu 

O kvalite hudobného školstva 
 

Vo Viedni som 3. októbra 2004 umelecky pripravil s Wiener Residenz- 
orchestrom komorný koncert operných árií. Po koncerte ma kontaktoval 
zástupca filharmónie v rumunskom Arade a ponúkol mi hosťovské dirigo-
vanie, čo ma milo prekvapilo. Program sme nekonkretizovali, iba ma požia-
dali o prípravu tzv. “viedenského programu“. 

Pri svojej práci som sa nedostal do častého kontaktu s rumunskými hu-
dobníkmi, a ak aj náhodou áno, tak to boli väčšinou hudobníci, ktorí sa naro-
dili v Rumunsku a po skončení strednej školy pokračovali vo svojom štúdiu 
na viedenskej hudobnej akadémii. Teraz však prišla možnosť pracovať 
s hudobníkmi, ktorí v Rumunsku vyštudovali a aj zostali vo svojej krajine. 
Možnosť pracovať s hudobníkmi, ktorí, podobne ako mnohí iní, vyštudovali 
na školách predchádzajúceho režimu. A keďže už viac ako 15 rokov pô-
sobím aj v Rakúsku – najprv ako člen orchestra a neskôr ako umelecký 
vedúci orchestra, privítal som možnosť porovnávať nielen umeleckú kva-
litu, ale nepriamo aj umelecké školstvo. Nebudem sa rozpisovať o systéme 
hudobného školstva, o hudobnej pedagogike a jej osobitostiach v rôznych 
krajinách, aj keď vzhľadom na moje doktorandské štúdium a jeho zameranie 
ma táto problematika zaujíma, ale iba „letným pohľadom“ zovšeobecním 
toľkokrát pertraktované skutočnosti. 

Aradská filharmónia sa svojou kvalitou zaraďuje medzi priemerné ume-
lecké telesá, bojujúce s klasickými problémami postkomunistických krajín 
a ich prechodom na trhové hospodárstvo. Kultúra už neznamená vidinu 
dostať sa do „západných kapitalistických“ krajín, neznamená byť v spoločen-
skej hierarchii na vyššom stupni a ani jednoduchšiu možnosť pr ípadnej 
politickej emigrácie. Pre mnohých sú už dnes tieto motívy smeru štúdia 
irelevantné a často aj úplne nepochopiteľné. Možnosť slobodne sa rozhod-
núť, aj keď len obmedzene (paradox: obmedzená sloboda), boli však často 
vysoko motivujúcim faktorom pri výbere povolania a teda aj nasmerovania 
dieťaťa na dráhu umelca. 

S tým samozrejme súviseli aj iné skutočnosti – záujem o možnosť štúdia 
na umeleckých stredných a vysokých školách enormne prevyšoval počet 
miest v ročníkoch, ktoré boli prísne určované ministerstvom školstva, 
a preto talentové prijímacie pohovory boli poznačené jednak vysokou ume-
leckou prísnosťou a tiež snahou o korupciu. Prijatie na konzervatórium 
hudobného zamerania bola brána slobody. Nielen v umeleckom vyjadro-
vaní, ale aj brána do slobody voľného pohybu, slobodného vyjadrovania 
a konania. Napriek historickému konštatovaniu, že umenie je slobodné, 
môžeme aj konštatovať, že nie vždy apolitické. 

Ideológia bola silne prítomná aj na takýchto typoch škôl. Vzhľadom na 
nemožnosť úplnej kontroly štátnej moci nad umením, jeho odstrihnutím na 
hraniciach komunistických a kapitalistických krajín, bolo však štúdium hudby 
spojené aj s poznávaním svetovej hudby, umenia a cez neho aj iných sve-
tonázorov a filozofie života. 

A toto všetko je mimoriadne cítiť pri práci s hudobníkmi. Arad je ešte stále 
relatívne ďaleko od Viedne. Bol súčasťou jedných z najprísnejších komunis-
tických represií „sovietskeho bloku“. Bratislava bola súčasťou rakúskej mo-
narchie a mala významnejšie postavenie v kultúre a v histórií Európy. 
Viedeň bola zachránená Marschalovým plánom a Bratislavu od nej delilo 
len niekoľko kilometrov. Rakúsko zostalo slobodnou krajinou, Slovensko 
a Rumunsko zvrhli v roku 1989 komunistický režim. Slovensko je spolu 
s Rakúskom v Európskej únii, Rumunsko sa snaží o vstup do EÚ.  

Všetko to smeruje do spoločnej Európy a prichádza ku konfrontácii 
kvality. Chránenie si vlastných hospodárskych trhov zakladajúcich členov 
EÚ nie je iba o migrácii obyvateľov z chudobnejších krajín. Je to aj o vzde-
lávaní, o kvalite školskej pr ípravy, o celoživotnom vzdelávaní ľudí, o ich 
prístupe k práci a o kvalite práce. Argument, že ľudia z bývalých komunistic-
kých štátov pracujú za nižšie mzdy, je dnes, po cca 15 rokoch od slobod-
ného cezhraničného pohybu ľudí, nie vždy pravda. 

V umeleckej sfére sa kvalita platí rovnakými peniazmi. Zdôrazňujem slovo 
„kvalita“. Vyrovnáva sa komplex vsugerovaného pocitu nadradenosti člo-
veka zo „Západu“ a postavenie ľudí z „Východu“. Samozrejme si treba 
stále uvedomovať demografickú súvzťažnosť k problému. 

Umenie bolo vždy spolu so športom „výkladnou skriňou“ komunistických 
krajín. To bol tovar, ktorým sa poukazovalo na úspešnosť a kvalitu politic-
kého zriadenia. Investovalo sa preto veľa práce a aj financií do prípravy, 
do školstva. Ak odhliadneme od neustále sa vracajúceho argumentu poli-
tickej orientácie, manipulácie v školstve (čo vôbec nezľahčujem a pova-
žujem to za obludné páchanie zla), pri triezvom uvažovaní by bolo dnes 
vhodné neustále podporovať dosiahnutú kvalitu, selektovať kvalitu školstva 
od existujúcej ideológie v školstve (mimochodom tá existuje aj dnes, len 
v iných podobách) a nie iba sa neustále tváriť ako reformátori poprípade 
implementátori západných prvkov školstva.  

A ako bolo v Arade? Členovia orchestra Aradskej filharmónie sú na vysokej 
umeleckej úrovni. Faktom zostáva, že mesto nedáva dostačujúce dotácie 
do umeleckej sféry a nemá ani špičkové osobnosti, ktoré by mohli umelecký 
život posunúť na vyššiu úroveň. Tieto fakty nezohrali však žiadnu úlohu na 
angažovanosti hudobníkov. Hudba sa nerobí iba pre peniaze. U členov 
menovaného orchestra bolo cítiť pokoru a snahu po najlepšom výkone. 
Tzv. Viedenský program bol prijatý s nadšením a koncert sa tešil vysokej 
návštevnosti. 

Mgr. Zoltán Janikovič, externý doktorand PdF UK, vyučuje na Konzer-
vatóriu v Bratislave, je stály člen Haydn Sinfonietta Wien, umelecký vedúci 
Wiener Residenz-orchester, zakladateľ Ambassador Orchester Pressburg. 

Publikácie vydané vo Vydavateľstve UK 
v marci – septembri 2006 

 

Študijná literatúra 
Bachratý, A. – Bachratá, Ľ. – Suchancová, B.: Čeľustná ortopédia 
Bándy, J.: Dejiny Izraela 
Béder, I. a kol.: Fyziologické prak tikum 
Bujalková, M.: Medicínska terminológia pre nelekárske zdravotnícke odbory 
Čipková, E. – Gálová, T. – Ušáková, K.: Praktické cvičenia v  novej  koncepcii  

vyučovania biológie 
Dillnbergerová, S. a kol.: Spomienky a úvahy seniorov 
Ďuračková, Z. a kol.: Lekárska chémia a biochémia 
Gavendová, O.: Filozofia náboženstva 
Halašová, E. – Bukovská, E. – Franeková, M.: Medical Biology. Practicum 
Holzerová, J. a kol.: Modely chorôb v  patofyziológii 
Charfaoui, E.: Nemecký jazyk  pre nefilológov 
Charfaoui, E.: Nemecký jazyk  pre nefilológov. Kľúč k  cvičeniam a testom 
Ivanová, A.: Cursus latinus medicinalis (Úvod do lekárskej  terminológie) 
Jurkovičová, J.: Vieme zdravo ži ť? 
Kačala, J.: Systém jazykových kategórií 
Klátik, M.: Základy dogmatiky 
Kollárová, E.: Základy somatopédie 
Krajčovič, R. – Žigo, P.: Dejiny spisovnej  slovenčiny 
Krupa, J.: Pripravený veniec spravodlivosti . Katolícka eschatológia 
Kukurová, E. – Kráľová, E.: Lekárska fyzika a biofyzika pre medicínsku prax 
Kvasničková, A.: Náboženstvo ako kolektívna pamäť: pripad Slovenska a Čiech 
Lipková, J.: Fyziológia telesných cvičení . Prak tické cvičenia 
Országhová, Z. a kol.: Zoologický slovník. Vtáky –  Aves 
Pavlásková, A. – Baryšnikovová, J.: Rusko-slovenský dialóg 
Poláčková, G. – Jurečková, A. – Džuganová, B.: Textbook of Medical  English 
Rehák, Š. – Janský, L. – Nováková, K.: Fyzika pôdy II . Fyzikálne procesy v  pôde 
Salaj, T. – Blehová, A.: In vitro kul túry vyšších rastlín 
Satko, I. – Stanko, P. – Švidraň, J.: Stomatochirurgia. Maxilofaciálna chirurgia 
Ševčíková, Ľ. a kol.: Hygiena 
Tóthová, A. – Prokša, M.: Inovácia školských chemických pokusov  

z organickej  chémie 
Zaťková, V. – Hianik, J.: Hádzaná. Základné herné činnosti 
Zemková, E. a kol.: Teória a didak tika karate 
 

Vyšlo na CD  
AFRNUC Geographica, Suppl. 3 
Bálintová, J. – Prokša, M.: Laboratórne práce z chémie pre 9 . ročník  ZŠ.  

Multimediálna metodická príručka 
Chrenščová, V. a kol.: Environmentálne vzdelávanie učiteľov  stredných škôl 
Informácia o štúdiu na Prírodovedeckej  fakul te UK 
Komárik, E. – Fudaly, P. – Pukančík, M.: Sociálnopedagogické štúdie 2005 
Prokša, M.: Amoniakové fontány. Mul timediálny program 
Šimonovičová, A. – Dlapa, P. – Mičuda, R.: Život v  pôde VII 
 

Zborníky vedeckých prác 
Acta Didactica UC 2005/5 
Acta Facultatis Educationis Physicae UC XLVI 
Acta Geographica UC 46 
Acta Facultatis Iuridicae XXIV 
Acta Mathematica UC LXXV/2006/1 
Annual  Report 2005 Faculty of Natural Sciences UC 
Einheit in Verschiedenheit. Interkulturelle kommunikation im vereinigten Europa, op.1 
Historica XLVI 
Ján Kvačala otec modernej  komeniológie 
K problematike vyučovania materinského jazyka a literatúry 
Psychologické dimenzie životného štýlu jedincov  s postihnutím 
Rimavská Sobota. Pohľad zblízka aj  zďaleka 
Sociálny pedagóg 
Štyridsiate roky 20 . storočia v  slovenskej  literatúre 
Vedomostná spoločnosť a nové úlohy vysokých škôl 
XIII. Slovensko – česká konferencia o hemostáze a trombóze  

s medzinárodnou účasťou 
 

Ročenky na akademický rok 2006/2007 
Lekárska fakul ta Bratislava –  slovenská verzia 
Lekárska fakul ta Bratislava –  anglická verzia 
Jesseniova lekárska fakul ta Martin - slovenská verzia 
Jesseniova lekárska fakul ta Martin - anglická verzia 
Farmaceutická fakul ta –  slovenská verzia 
Farmaceutická fakul ta –  anglická verzie 
Právnická fakulta 
Filozofická fakulta – pre magisterské štúdium 
Filozofická fakulta – pre bakalárske štúdium 
Pedagogická fakulta –  pre 1 . a 2 . ročník 
Pedagogická fakulta –  pre 3 . –  5 . ročník 
Prírodovedecká fakul ta 
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 
Fakulta telesnej  výchovy  a športu 
Evanjelická bohoslovecká fakulta 
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 
Fakulta manažmentu –  slovenská verzia 
Fakulta manažmentu –  anglická verzia 
Fakulta sociálnych a ekonomických vied 
Centrum ďalšieho a celoživotného vzdelávania – UTV 
Centrum ďalšieho a celoživotného vzdelávania – ÚJOP 
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Slávnostný prejav doc. PhDr. Františka Gahéra, CSc., rektora UK  
pri príležitosti udelenia čestného doktorátu prof. RNDr. Josefovi Paldusovi, DrSc., FRSC 

 

Vážený pán profesor Josef Paldus, ctení hostia, dámy a páni,  

vo vedeckej komunite fyzikov a chemikov je dobre známy výrok slávneho 
britského vedca, laureáta Nobelovej ceny za fyziku, tvorcu relativistickej 
kvantovej mechaniky Paula Diraca z r. 1929: „Základné fyzikálne zákony 
potrebné pre matematickú teóriu veľkej časti fyziky a celej chémie sú teda 
kompletne známe, a problémom je len to, že presné aplikácie týchto zákonov 
vedú k rovniciam príliš komplikovaným, aby sa dali riešiť. Je teda potrebné 
zaviesť praktické aproximatívne metódy, ktoré by umožnili aplikovať kvantovú 
mechaniku tak, aby dokázala vysvetliť hlavné vlastností zložitých atómových 
systémov bez príliš rozsiahlych výpočtov“.  

Výrok vznikol dva roky po publikovaní prvej kvantovo-mechanickej teórie 
chemickej väzby, keď už bolo bezpochyby jasné, že pomocou kvantovej 
mechaniky je skutočne možné interpretovať fyzikálny princíp vzniku che-
mickej väzby. Chemici radi trocha ironicky parafrázujú Diracov výrok tak, 
že „chémia sa tým redukuje na príklady z aplikovanej matematiky“. Isteže, 
akokoľvek môže teória pri tejto úlohe pomôcť, je to stále len nástroj, ktorý 
pomáha splniť cieľ, a preto, samozrejme, nie je možné redukovať chémiu 
na úlohy z aplikovanej matematiky. Podobne je to aj v iných oblastiach fy-
ziky, kde je kvantová fyzika a teória relativity základom pre pochopenie 
väčšiny javov a procesov, nech už hovoríme o chemickej fyzike, jadrovej 
fyzike, fyzike tuhých látok, fyzike plazmy, vede o materiáloch, laserovej fy-
zike, prenose signálu, optike atď.  

Je teda zrejmé, že veda má v kvantovej mechanike nástroj vskutku uni-
kátny, a to nielen na interpretáciu a pochopenie javov, ale aj na kvantitatív-
nu predpoveď fyzikálnych a chemických vlastností molekúl, ich interakcií  
a reaktivity. S rozvojom teoretických fyzikálnych predstáv, matematických 
formulácií, aproximatívnych metód a počítačovej techniky sa stala nástro-
jom čoraz viac používaným a čoraz viac spoľahlivejším.  

Veda prešla poriadny kus cesty, kým sa začala približovať k Diracovej vízii. 
Napriek tomu sa cieľ zdá byť stále rovnako vzdialený, pretože rozumné 
aplikácie na rozličné fyzikálne vlastnosti sa týkajú stále väčších molekulo-
vých systémov a ich modelov nielen vo fyzike a v chémii, ale dnes už aj  
v biológii. Kráčať po tejto objavnej ceste sa rozhodol aj náš dnešný vzácny 
hosť – prof. RNDr. Josef Paldus, DrSc., člen Kráľovskej kanadskej akadé-
mie vied, emeritný profesor univerzity v kanadskom Waterloo. Srdečne ho 
vítam na pôde našej alma mater a dovoľte, aby som ho uistil, že je cťou pre 
Univerzitu Komenského v Bratislave, že prijme dnes jej čestný titul doctor 
honoris causa.  

Pán profesor Josef Paldus absolvoval v roku 1958 Fakultu matematiky  
a fyziky pražskej Univerzity Karlovej. Vedeckú kariéru začal na vtedajšom 
Ústave fyzikálnej chémie Československej akadémie vied (teraz Heyrovského 
ústav) v Prahe a bol prvým ašpirantom Dr. Jaroslava Kouteckého, ktorý sa 
začal zaoberať novovznikajúcou vednou disciplínou, a to kvantovou ché-
miou. Veľmi výrazne prispel k tomu, že postupne vznikla v tomto odbore 
medzinárodne vysoko cenená „pražská teoretická škola“, spojená s menami 
takých vedeckých osobností ako sú Jaroslav Koutecký, Rudolf Zahradník 
a ich bezprostrední nasledovníci – Josef Paldus a Jiří Čížek. 

Ako mladý vedecký pracovník mal prof. Paldus v 60-tych rokoch minulého 
storočia možnosť viackrát pracovať na renomovaných európskych a sveto-
vých pracoviskách, ktorých špičkové prístrojové vybavenie mu umožnilo 
výrazne napredovať v bádaní v oblasti teoretickej spektroskopie a kvantovej 
chémie. Po invázii vojsk Varšavskej zmluvy v r. 1968 do bývalého Česko-
slovenska sa prof. Paldus rozhodol trvalo usadiť v Kanade. Stal sa docen-
tom na Katedre aplikovanej matematiky na Fakulte matematiky Univerzity 

vo Waterloo, kde pracoval až doteraz. Na tejto univerzite získal v roku 1975 
i profesúru a v rokoch 1978-1980 tu zastával na fakulte funkciu prodekana 
pre graduované štúdium v matematike. 

Po nástupe na Katedru aplikovanej matematiky na Univerzite vo Waterloo 
sa prof. Paldus plne orientoval na teoretické a metodologické aspekty elek-
trónovej štruktúry atómov a molekúl a ich aplikácie. Stal sa priekopníkom  
v oblasti mnohočasticovej teórie porúch a metódy spriahnutých klastrov, 
ktorá je dnes najpoužívanejším nástrojom pre presné výpočty a počítačo-
vé predpovede vlastností molekúl. Rozvoj tejto teórie a jej aplikácií v diele 
profesora Paldusa počas pôsobenia v Prahe, ale aj v Kanade, je obdivuhod-
ný. Jeho najdôležitejšia práca, ktorá významne ovplyvnila použitie mnoho-
časticových metód a na ktorej pracoval posledných dvadsať rokov, sa dotý-
ka zavedenia metód unitárnych grúp v štúdiu elektrónovej korelácie. Teória 
umožnila efektívnejšie spracovanie mnohoelektrónových interakcií a tým 
vypracovanie efektívnych počítačových algoritmov a programov. To umož-
nilo presné výpočty vlastností molekúl a ich reaktivity.  

Unikátne matematické koncepty unitárnych grúp známe ako „Paldusova 
tabuľka“ alebo „Weyl-Paldusova rozmerová formula“ sa stali súčasťou učeb-
níc pokročilej kvantovej chémie a „Gould-Paldusov operátor“ bol v súčas-
nosti implementovaný do metódy funkcionálu hustoty (DFT).  

Prof. Paldus publikoval viac ako 280 vedeckých článkov. Mnohé z nich 
sa vo vedeckej komunite považujú za základné práce v kvantovej chémii  
a umožnili výrazný pokrok pri štúdiu elektrónovej štruktúry. Ako významný 
pedagogický počin sú cenené jeho monografické práce v kvantovej chémii, 
ktoré používajú vedci a študenti na celom svete. Jeho základný vedecký 
článok týkajúci sa použitia unitárnej grupy v mnohoelektrónovej teórii, patrí 
medzi 150 najdôležitejších článkov kvantovej chémie, ktoré boli publikované 
za posledných 55 rokov. Celosvetovo uznávaný vedecký karentovaný ča-
sopis Journal of Molecular Structure vydal pri príležitosti 65. narodenín prof. 
Paldusa špeciálne číslo, kde v laudácii oceňuje i jeho pedagogické kvality, 
keď uvádza: „Nemôže byť opomenutá práca Josefa Paldusa ako učiteľa. Mno-
hé z jeho pedagogických článkov vzdelávali celú generáciu kvantových che-
mikov v oblasti unitárnych grúp, v mnohočasticovej teórii i v teórii spriahnu-
tých klastrov.“  

Jedným z kritérií Univerzity Komenského pri udeľovaní čestných dokto-
rátov je, aby nominant na toto vysoké ocenenie výrazne prispel k rozvoju 
slovenskej i univerzitnej vedy. Prof. Paldus toto kritérium napĺňa vysokou 
mierou, keďže i jeho zásluhou vznikla vo svete uznávaná „Bratislavská škola 
kvantovej chémie“ ako výsledok jeho spolupráce so slovenskými vedcami, 
ktorá začala pred viac ako 40-timi rokmi Spoločné publikácie, na ktorých 
pracoval s vedcami Univerzity Komenského, sa spočiatku týkali štúdia ko-
relačných efektov v pi-elektrónových systémoch. Rozvoj metód elektrónovej 
korelácie a mnohočasticové teórie v chemickej fyzike a v kvantovej chémii 
sú trvale významným prvkom vedy a vzdelávania na našich pracoviskách. 
Od šesťdesiatych rokov 20. storočia má mimoriadny vplyv na ďalší vývoj 
kvantovej chémie na Slovensku tzv. ab initio metóda – riešenie Schrödin-
gerovej rovnice bez použitia akýchkoľvek empirických parametrov. Tému 
inicioval prof. Paldus a spolupracoval v tejto oblasti so súčasnými profe-
sormi našej alma mater. V strednej Európe vtedy na počítanie vlastností 
molekúl nik také metódy nepoužíval a neskôr plne nahradili dovtedy zauží-
vané semiempirické metódy. Spolu s mnohočasticovými metódami pre 
elektrónovú štruktúru molekúl boli kľúčové pre vtedy vznikajúce slovenské 
vedecké školy, ktoré tak kontinuálne nadväzovali na vysokú úroveň kvan-
tovej chémie na Heyrovského ústave.  
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História vzniku vedeckej školy kvantovej teórie atómov a molekúl na teraj-
šom Heyrovského ústave v Prahe na rozhraní päťdesiatych a šesťdesiatych 
rokov 20. storočia, ktorá tak ovplyvnila vedecké školy aj na Slovensku, je 
poučná z viacerých dôvodov. Presvedčivo dokumentuje komplexnosť a in-
tegritu prírodných vied, ktorá sa ďalej prehlbuje. Ukazuje na význam vzniku 
vedeckých škôl, na význam prostredia pre vznik priekopníckych smerov  
v rôznych oblastiach. Na vtedajšom ústave nešlo len o rozvoj polarografie, 
elektrochémie a chemickej kinetiky a katalýzy, ale aj o objavy v molekulo-
vej a elektrónovej spektroskopii, o svetový výskum dynamiky elementárnych 
zrážok atómov a molekúl v excitovaných stavoch atď. To si prirodzene vy-
žadovalo adekvátny rozvoj teórie a matematického formalizmu. Z tohto 
prostredia získala neobyčajne veľa aj slovenská veda a menovite veda na 
Univerzite Komenského, spočiatku v polarografii, neskôr v kvantovej chémii. 

Know-how pražskej školy bolo teda impulzom pre smerovanie k dnešnej 
modernej chemickej fyzike a teoretickej a počítačovej chémii aj na Univerzite 
Komenského. Aj vďaka ideám prof. Paldusa bola Bratislavská škola v r. 1987 

ocenená štátnou cenou za vedu a dlhodobo prispieva k významnej me-
dzinárodnej vedeckej reputácii Univerzity Komenského. Po emigrácii prof. 
Paldusa učitelia a vedeckí pracovníci UK v oblasti molekulovej kvantovej 
teórie a chemickej fyziky ďalej čerpali z jeho cenných rád a námetov pri 
rôznych príležitostiach, napr. na medzinárodných konferenciách. Po niekoľ-
kých nedávnych návštevách prof. Paldusa na našej alma mater a po návšte-
vách našich pracovníkov na univerzite vo Waterloo sú rozpracované ďalšie 
spoločné projekty a publikácie.  

Dôkaz o vysokej úrovni vedeckej práce našich chemických fyzikov a teo-
retických chemikov na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky a na Príro-
dovedeckej fakulte UK napokon potvrdila i nedávna návšteva prof. Andrzeja 
Jerzyho Sadleja z Univerzity M. Koperníka v Toruni, tiež popredného sveto-
vého kvantového chemika, ktorý vysoko ocenil takmer 30-ročnú vzájomnú 
spoluprácu a označil ju za významný prínos pre rozvoj viacerých sfér teore-
tickej chémie. Poukázal na to, že naši vedci patrili k priekopníkom v oblasti 
mnohočasticovej teórie, od ktorých sa učil detaily, používal ich počítačové 
programy a profitoval z ich vedomostí a skúseností. Taktiež vyzdvihol, že 
patrili k prvým bádateľom, ktorí používali relativistické metódy na predpo-
veď veľkosti relativistických efektov na vlastnosti atómov a molekúl, čo domi-
novalo aj v ich vzájomnej spolupráci a výrazne obohatilo svetové poznanie. 
Je prirodzené, že Univerzita Komenského si vysoko váži toto uznanie, ktoré 
dokumentuje silu našej vedy a dobré medzinárodné meno našej univerzity.  

Vážený pán profesor,  
Váš zásadný príspevok k rozvoju svetovej kvantovej chémie a k jej mate-

matickému formalizmu ako dnes všeobecne uznávaného a používaného 
nástroja na pochopenie a interpretáciu vlastností molekúl, ich interakcií  
a reaktivity, ako i Váš zásadný vplyv na vznik medzinárodne uznávanej ve-
deckej školy kvantovej chémie, chemickej fyziky a teoretickej a počítačovej 
chémie na Univerzite Komenského a na Slovensku, je tým najlepším dôvo-
dom, aby Vám Univerzita Komenského udelila čestný titul doctor honoris 
causa.  

Pri vlaňajšej návšteve Prahy a Univerzity Karlovej sa Vás, pán profesor, 
novinári opýtali, kde vidíte najdôležitejší výstup kvantovej chémie pre dneš-
ného bežného človeka. Poukázali ste vtedy na obrovský záber kvantovej 
chémie – od astrofyziky až po farmakológiu. Jednu oblasť ste však ozna-
čili ako azda pre človeka najdôležitejšiu, a to kvantovú farmakológiu, ktorá 
pomáha vyrábať nové lieky. Rád by som preto zaželal Vám i celej komunite 
kvantových chemikov, aby pribúdalo oblastí praktickej aplikácie vašich po-
znatkov a vedomostí, aby pokrok v tomto vednom odbore znamenal zlep-
šenie kvality života tak jednotlivca, ako i celej ľudskej populácie.  

 
Akceptačná reč prof. RNDr. Josefa Paldusa, DrSc., FRSC 

Vaša Magnificencia, Vaše Honorability, Vaše Spectability Univerzity 
Komenského, páni profesoři, važení kolegové, drazí přátelé a studenti. 

Dovolte mi, abych vám co nejvřeleji poděkoval za nesmírnou čest, které 
se mi dostává udělením čestného doktorátu Komenského university, jejíž 
kořeny sahají až do středověku v podobě Academie Istropolitany, a po znač-
ném hiatu a řadě metamorfóz přes Alžbětinskou, Československou Státní 
a Slovenskou universitu do doby dnešní. Tato nejen nejstarší a nejznámější 
slovenská universita světové úrovně dává svým dynamismem a skvělou 
pověstí – jak v badatelské tak pedagogické oblasti – tu nejlepší záruku jedi-
nečné kultury, vzdělanosti a tím i prosperity budoucích generací. Jan Ámos 
Komenský se musí libě usmívat kdesi v nebeských sférách, že právě tato 
universita – tak blízká jeho rodišti – nese jeho jméno. 

Bylo mi řečeno, že někteří z přítomných nemusí rozumět česky. Moje češ-
tina je nicméně velmi zastaralá a tím i zkostnatělá, a moje slovenština, nebo 
dokonce latina, zcela nedostatečná, takže bude nejlepší, když budu pokra-
čovat v jazyce mé adoptované země, v dnešní „lingua franca”, tedy anglic-
ky. (Pozn. redakcie: uvádzame v slovenskom preklade.)  

Ťažko nachádzam slová, ktorými by som sa vám poďakoval za túto veľkú 
česť zo strany vašej význačnej univerzity. Moja vďačnosť je bezbrehá a moja 
radosť obrovská, a to z viacerých dôvodov. Prirodzenie, hlboko si cením, 
že ste udelením tohto čestného titulu uznali môj vedecký vklad v oblasti,  
v ktorej pracujem, no ešte viac si vážim tú skutočnosť, že sa stávam čest-
ným absolventom Univerzity Komenského, pretože ma to akademicky pri-
bližuje k mojim váženým vedeckým kolegom a mojim minulým a súčasným 
spolupracovníkom, ktorých si veľmi vážim. 

Po prvé, som mimoriadne hrdý na to, že som sa mohol zúčastniť na „ra-
nom vývoji“ dvoch vynikajúcich profesorov Univerzity Komenského. Dnes 
sú profesori Ivan Hubač a Miro Urban medzinárodne uznávanými a prijíma-
nými vedcami a učencami. 

Šťastnou náhodou sa Ivanovi podarilo dokončiť svoj doktorát vo Waterloo 
u profesora Čížeka a u mňa. Vďaka tomu medzi nami vzniklo dôverné pria-
teľstvo, ktoré trvá až dodnes, a to napriek tomu, že politická situácia nám  
v uplynulých rokoch neumožňovala úzko spolupracovať. Vpád sovietskych 
vojsk v roku 1968 prinútil niektorých z nás, aby sme na vyjadrenie svojho 
názoru použili namiesto hlasovacích urien svoje vlastné nohy. Takto som 
stratil kontakt s mnohými váženými kolegami. Vpád v roku 1968 mi zobral 
nielen vlasť a osobný majetok, ale aj môjho najlepšieho talentovaného štu-
denta Mira Urbana. Našťastie, keď som odchádzal, Miro už značne pokročil, 

takže dokázal úspešne dokončiť svoj doktorandský program pod vedením 
môjho blízkeho kolegu a priateľa Dr. Poláka i pod pozorných dohľadom náš-
ho spoločného „vedeckého otca“, profesora Kouteckého. Možno to bolo 
pre Mira požehnaním, že som mu „nedýchal na krk“, ako sa vraví, takže si 
veľmi úspešne vyvinul svoju vlastnú nezávislosť a svoj vlastný štýl. 

Neskôr bolo rozlúčenie s Ivanom a jeho manželkou ešte ťažšie, po všetkom 
tom čase, ktorý sme spolu strávili pri akademických i spoločenských čin-
nostiach. Veril som však vtedy a verím aj teraz jeho mnohorakým schop-
nostiam nielen vo vede, ale aj v praktickom živote. Bol som si vedomý, že 
Slováci majú omnoho viac „zdravého sedliackeho rozumu“ a vzájomného 
súcitu a solidarity, než ich blížni na západe. Preto som bol svojím spôso-
bom celkom šťastný, keď som ho videl v úlohe „misionára“ pre jeho otčinu. 
V hĺbke srdca som vedel, že uspeje. A som si istý, že semeno padlo na 
úrodnú pôdu a Ivan i Miro pomohli rozvoju slovenskej školy kvantovej ché-
mie tým, že vyučovali a viedli mnohých nadaných študentov, šírili „evanje-
lium“ po celom svete, získavali uznanie, stali sa známymi, oceňovanými  
a rešpektovanými a takto budovali dobré meno Univerzity Komenského. 

Nerád by som unavoval toto vynikajúce zhromaždenie technickými detail-
mi, no dovoľte mi aspoň spomenúť dva veľké úspechy Ivanovho a Mirovho 
výskumného laboratória, ktoré znamenali veľmi dôležitý posun v dnešnej 
kvantovej chémii. V Ivanovom prípade je to takzvaná Brillouin-Wignerova 
verzia prístupu na základe multireferenčného spojeného klastra, ktorá umož-
nila pracovať s elektronicky vybudenými stavmi molekúl bez neustále číha-
júce nebezpečenstva takzvaných votrených stavov, ktoré sú pohromou 
iných prístupov. Chémia minulosti je chémiou základného stavu, ale budúc-
nosť má chémia vybudených stavov. Miro a Joža Noga zasa pri svojej práci 
v Bartlettovej skupine na Floride vyvinuli verziu prístupu na základe spojených 
klastrov, ktorá je perturbatívne opravená pre trojité vybudenia a ktorá anti-
cipovala moderný prístup k výpočtom elektronickej štruktúry molekúl, ktorá 
poskytuje veľmi presné výsledky a ktorá je dnes najpoužívanejšou metódou. 

Druhý dôvod, prečo som šťastný, môže niekomu pripadať banálny, no je 
uložený hlboko v mojom srdci: Milujem Slovensko a vždy som ho miloval! 
Nielen pre jeho nádherné hory a krajinu, jeho vynikajúce piesne, vína a mno-
hé iné dobré veci, ale aj pre jeho pohostinných a priateľských ľudí s ich nád-
hernými kultúrnymi tradíciami, ktoré sú také blízke tradíciám mojej rodnej 
zeme. Tento láskyplný vzťah so Slovenskom neskazili ani štyri vojenské cvi-
čenia koncom päťdesiatych rokov, dve v Kežmarku a dve v Levoči. Vďaka 
ľudskému pudu sebazáchovy naša myseľ rýchlo zabudne na nepríjemné 
stránky vojenskej služby a uchová si len príjemné a zábavné spomienky. 
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Pravdu povediac, vďaka tomu, že som mohol stráviť značnú časť svojej 
služby po absolvovaní univerzity hraním na klarinet vo vojenskej dychovke 
namiesto cvičenia s puškou, mám veľmi pekné spomienky na deň, ktorý 
som strávil kdesi uprostred lesov pri Levoči, kde nás požiadali, aby sme 
zahrali na gulášovej slávnosti akejsi miestnej továrne. Dodnes si na tento 
deň spomínam. 

Netreba zdôrazňovať, že po „zamatovej revolúcii“ sa naši politici rozhodli 
pre „zamatový rozvod“, no naše krajiny sa opäť spojili pri spoločnom vstu-
pe do Európskej únie. Táto nová situácia by z dlhodobého hľadiska nemala 
nijako narušiť naše dobré susedské vzťahy. Napríklad len málo ľudí si dnes 
uvedomuje, že minulý rok Nórsko slávilo storočnicu nezávislosti od Švéd-
ska! Napokon – „dobré ploty robia dobrých susedov“. A napriek všetkému 
budeme s nádejou pokračovať vo vydávaní spoločného vedeckého časo-
pisu Collection of Czechoslovak Chemical Communications. 

Som veľmi hrdý na to, že tento čestný titul mi udelila univerzita, ktorá nesie 
meno veľkého „učiteľa národov“, nesmrteľného pedagóga, lingvistu, teoló-
ga, filozofa a literárneho giganta, kolegu emigranta, Jána Amosa Komen-
ského. Samozrejme, bolo by odo mňa domýšľavé, keby som sa pokúšal 
poúčať vás o tejto veľkej osobnosti, nakoľko som si istý, že mnohí z vás by 
ma o ňom mohli veľa naučiť. 

Radšej vám krátko porozprávam o jeho vnukovi, ktorého činnosť a vplyv, 
i keď sa sotva dajú porovnať s významom jeho starého otca, sú omnoho 
bližšie tomu, čo robím ja. Pán, ktorého mám na mysli, je dvorný kazateľ Da-
niel Ernst Jablonski, Komenského vnuk, ktorý svojím spôsobom zosobňuje 
európsky scholastický ideál začiatku 18. storočia. Bol synom Komenského 
dcéry Alžbety a Petra Figulusa, biskupa a Komenského priateľa, ktorý za-
čínal ako kazateľ v najjužnejšej časti Orlických hôr v severozápadnom Čes-
ku. Figulus vyrastal v Lešne ako Komenského adoptívny syn a navštevoval 
v Lešne to isté slávne lýceum, ako neskôr sám Daniel Ernst. Určite práve 
tu získal svoju intelektuálnu i náboženskú toleranciu, o ktorú sa tak veľko-
ryso delil s inými, ako aj svoju úctu k vede, ktorá tak veľmi poznačila jeho 
neskoršiu činnosť. Napokon je známe, že aj jeho starý otec Komenský po-
čas svojho pobytu na univerzite v Heidelbergu v roku 1614 kúpil od vdovy 
profesora matematiky Christmana Koperníkovo slávne dielo De revolutionibus 
orbium coelestium, čo je isto veľmi neobvyklý počin u človeka, ktorý je orien-
tovaný predovšetkým humanitne. Vtedy zrejme nebol medzi neschopnos-
ťou čítať a neschopnosťou počítať taký veľký rozdiel ako dnes. Keď Daniel 
neskôr študoval na kresťanskom kolégiu v Oxforde, prijal meno Jablonski, 
po rodisku svojho otca Jablonné nad Orlicí. 

Jablonski je pravdepodobne najznámejší vďaka jeho rozsiahlej korešpon-
dencii s nemenším velikánom, ako je sám Gottfried Wilhelm Leibnitz, a vďa-
ka tomu, že pomáhal zakladať Pruskú akadémiu vied a Berlínske obser-
vatórium Toto observatórium sa v skutočnosti stalo významným zdrojom 
finančného zabezpečenia projektu akadémie najmä preto, že komerčne 
vydávalo kalendáre. Ako viete, katolícke krajiny používali od roku 1583 gre-

goriánsky kalendár, zatiaľ čo protestantské krajiny odmietli prijať tento 
„pápežský výmysel“ a naďalej používali juliánsky kalendár. V Jablonského 
časoch činil rozdiel medzi týmito dvomi kalendármi približne 10 dní, čo vied-
lo, ako si iste viete predstaviť, ku značným zmätkom v obchode i v každo-
dennom živote. 

To bol aj dôvod, prečo sa približne od roku 1697 toto berlínske observa-
tórium energicky zasadilo o zjednotenie týchto dvoch kalendárov a o dodr-
žiavanie medzinárodného štandardu. Svoj cieľ dosiahli v marci 1700. O rok 
nato bolo zvolených prvých 23 členov akadémie a v roku 1706 začala aka-
démia publikovať časopis Miscellanea Berolinensia. Zásadný kus práce tu 
odviedol Jablonski a jeho brat Chuno. Jablonski zariadil aj rozdelenie aka-
démie na úsek matematiky a prírodných vied a úsek filológie a dejín, oba 
pod tou istou strechou. Neskôr, v rokoch 1733 – 1741, bol Jablonski tak-
mer desať rokov prezidentom akadémie. 

Dúfam, že tento krátky exkurz do dejín rodiny Komenského vás aspoň 
trochu zaujal. Teraz je čas, aby som sa vám ešte raz poďakoval za tú veľkú 
česť, ktorú ste mi preukázali. Samozrejme, naďalej budem nadšeným priaz-
nivcom vašej úžasnej univerzity a kde to len bude možné, budem ju ochotne 
trvale podporovať. Ďakujem vám z celého srdca. 

 

 

Reprezentovali univerzitu i Slovensko 

 
V známom tureckom letovisku Antalya sa v dňoch 2. – 6. mája 2006 konal deviaty ročník medziná-

rodného akademického festivalu (9th International Mediterranean Youth Festival).  
 

Vznik festivalu iniciovala v roku 1997 turecká Akdeniz University, ktorá sa zároveň stala hlavným organi-
zátorom všetkých doterajších ročníkov. Zámerom festivalu je podporovať rozvoj aktivít študentov v edukačnej, 
sociálnej, kultúrnej, ekonomickej, vedeckej a technologickej oblasti a umožniť im prezentáciu dosiahnutých 
výsledkov.  

Jediným zástupcom Slovenska na festivale bola Univerzita Komenského v Bratislave. Okrem nás sa na 
festivale zúčastnili študenti z Nemecka, Japonska, Poľska, Ukrajiny, Ruska, Bieloruska a Čiernej Hory. 

Našu alma mater reprezentovala na festivale skupina členiek súboru Camerata Comeniana Bratislavensis 
(umelecká vedúca doc. PhDr. Kristína Izáková, Phd.) s hudobným programom v trvaní 45 minút. Umelecký 
program obsahoval tri bloky – skladby európskej renesancie, európskeho baroka a skladby prezentujúce 
zbierky a zborníky 17. a 18. storočia zo Slovenska. Univerzitný komorný inštrumentálny súbor viedla skúsená 
interpretka Jana Valentovičová – Hozáková. V programe účinkovali: 

Jana Valentovičová – Hozáková: sopránová zobcová flauta, Monika Ševčovičová: altová zobcová flauta, 
Terézia Sobeková: priečna flauta, Jana Zálesňáková: priečna flauta, Zuzana Rahlová: violončelo. 
Koncertné vystúpenie nášho súboru prijalo obecenstvo, ktoré tvorili prevažne študenti, mimoriadne priaznivo 

a náš výkon odmenilo srdečným potleskom.  
Po nádhernom, slnkom zaliatom Turecku nás sprevádzali traja milí a obetaví tureckí študenti, ktorí nám 

vytvorili bohatý a zaujímavý program. Prvý deň nášho pobytu nás oboznámili s komplexom budov, škôl  
a kultúrnych inštitúcií patriacich do areálu Akdeniz University. Po nasledujúce dva dni sme sa zúčastňovali aj 
my na kultúrnych podujatiach festivalu a s našimi sprievodcami sme navštívili historické pamiatky, ako 
napríklad Hadriánovu bránu, mestské hradby, mešitu, Historické múzeum mesta Antalya, centrum, symbol 
Antalye – Flautový minaret a tradičné trhy s korením a pravým tureckým medom. Posledný deň sme 
absolvovali celodenný výlet po stopách dávnych dôb, videli sme zrekonštruovaný Chrám svätého Mikuláša 
z 3. st. – pozostatky príbytkov a hrobiek v skalách, Lykkiens – prírodné divadlo a na záver nás zaviedli na 
Olympos – božské miesto, na ktorom človek pocíti, aký je bezbranný voči všemohúcej prírode. Nádherné 
miesto, kde sa spája rieka a more, a to v zajatí mohutných skál, na ktorých sa týčila zrúcanina hradu.  

Vyjadrujeme úprimnú vďaku rektorovi UK doc. PhDr. Františkovi Gahérovi, CSc., a vedeniu UK za umož-
nenie účasti na festivale a za finančnú podporu, rovnako aj zahraničným usporiadateľom v Turecku. Celý 
náš pobyt v Turecku sa niesol v zamení pohody, priateľstva, nadväzovania nových kontaktov, neopakova-
teľných zážitkov, poznávania historických pamiatok a v neposlednom rade v znamení hudby prezentovanej 
od srdca. 

Doc. PhDr. Kristína Izáková, Phd., Mgr. Jana Zálesňáková, PdF UK 
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Blahoželáme, pán profesor... 
 

Prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan LF UK, patrí medzi najznámejšie osobnosti Slovenska. Je 
to prejav nielen jeho vysokokvalifikovanej mnohoročnej odbornej činnosti, ale aj významnej spolo-
čenskej angažovanosti. Charakterizuje ho neutíchajúci pracovný elán v každej z mnohých oblastí jeho 
aktivít. Pri príležitosti jeho významného životného jubilea by sme radi poukázali na jeho prínos nielen 
pre slovenskú neurológiu, pre Lekársku fakultu UK, ale aj pre celú našu spoločnosť. 

 

Prof. P. Traubner sa v tomto roku dožil životného 
jubilea 65. rokov. Narodil sa 2. mája 1941 v Ilave, 
kde jeho otec pracoval ako dentista. V období fa-
šizmu rodina prežila strastiplný život, otec, ktorý 
zomrel v r. 1969, bol nositeľom osvedčenia § 255. 
Jubilant ukončil základnú aj strednú školu vo svo-
jom rodnom meste, štúdium na LF UK v Bratisla-
ve absolvoval v rokoch 1958 – 1964. Od r. 1961 
pracoval ako volontér na Neurologickej klinike LF 
UK, neskôr ako vedecká pracovná sila a v posled-
nom ročníku štúdia ako pomocný asistent na Ka-
tedre patologickej anatómie. Po ukončení štúdia 
medicíny pôsobil ako sekundárny lekár v Ústave 
patologickej anatómie LF UK. V r. 1966 nastúpil 
na Neurologickú kliniku FN v Bratislave, kde sa 
už v nasledujúcom roku stal odborným asistentom. 
Postupne získal atestáciu I. a II. stupňa z odboru 
neurológie. V r. 1978 obhájil vedeckú hodnosť 
kandidáta lekárskych vied v odbore neurológia 
na tému: „Echoencefalografia v experimente a kli-
nike s prihliadnutím na cirkulačné poruchy mozgu“. 
V r. 1985 bol menovaný docentom v odbore neu-
rológia. Habilitoval sa prácou „Možnosti dopplerov-
skej ultrasonografie v diagnostike vaskulárnych 
ochorení mozgu“. V r. 1990 bol vymenovaný za 
prednostu 1. neurologickej kliniky FN a LF UK  
a v nasledujúcom roku sa stal univerzitným profe-
sorom v odbore neurológia. Vykonáva funkciu 
hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva 
SR v odbore neurológia a súčasne tiež funkciu 
člena Rady ministra zdravotníctva SR. V rokoch 
1997 až 2000 bol I. prodekanom LF UK, v súčas-
nosti je už druhé funkčné obdobie dekanom LF UK. 

Je členom Komisie pre obhajoby doktorand-
ských prác vo vednom odbore neurológia pri 

lekárskych fakultách v Bratislave, v Košiciach  
a v Martine, je členom Vedeckej rady UK a jej le-
kárskej fakulty, členom Vedeckej rady LF UPJŠ  
v Košiciach, členom Vedeckej rady Fakulty zdra-
votníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, 
členom rady riaditeľa FNsP Bratislava, predsedom 
Pracovnej skupiny kategorizačnej komisie MZ SR 
v odbore liečivá centrálneho a periférneho nervo-
vého systému, členom Kolégia ministra kultúry 
SR, viceprezidentom Slovenskej neurologickej 
spoločnosti, členom Prezídia Spoločnosti pre ul-
trazvuk, členom Prezídia Slovenskej spoločnosti 
pre vyššie funkcie mozgu, členom viacerých re-
dakčných rád: časopisu Česká a slovenská neu-
rológia a neurochirurgia, medzinárodných vedec-
kých časopisov Bratislava Medical Journal, Neuro-
Endocrinology Letters (Foundation of Integrated 
Sciences), odborných časopisov EFETA, Dieťa, 
Neurológia pre prax, Angiológia, Abeceda zdravia, 
Neuro3, Internetového časopisu Ostrava a i. Je 
členom Rady vlády pre národnosti a etnické men-
šiny a čestným predsedom ÚZ ŽNO na Sloven-
sku. Stal sa nositeľom Striebornej medaily J. E. 
Purkyně, nositeľom Zlatej plakety J. Jesénia SAV, 
Pamätnej medaily LF UK, Dérerovej medaily mi-
nistra zdravotníctva za celoživotnú medicínsku 
činnosť, v januári v roku 2001 mu prezident SR 
udelil významné štátne vyznamenanie – Pribinov 
kríž II. stupňa za významnú medicínsku, vedeckú, 
pedagogickú a spoločenskú činnosť. V tom istom 
roku sa stal aj laureátom významného spoločen-
ského ocenenia – „Kryštálového krídla“ za celo-
životnú medicínsku a spoločenskú činnosť. Za 
dlhoročnú vynikajúcu prácu v prospech LF UK  
a významný prínos v oblasti pedagogickej, liečeb-
no-preventívnej a vedeckej činnosti získal najvyššie 
ocenenie LF UK v Bratislave – Hynkovu medailu, 
naša alma mater mu udelila Bronzovú, Striebornú 
aj Zlatú medailu Univerzity Komenského. 

Veľmi aktívny je na odbornom poli. Publikoval  
v domácich a zahraničných časopisoch 377 prác, 
predniesol na odborných fórach 244 prednášok. 
Je spoluautorom monografie Cséfalvay – Traubner: 
Afaziológia, členom autorského kolektívu Hulín 
a spol.: Encyklopédia medicíny (XIV. dielov), je 
spoluautorom vysokoškolskej učebnice Černáček 
a spol.: Neurologická propedeutika, kde napísal 

kapitolu „Echoencefalografia“, ďalej je autorom 
viacerých kapitol v Neurológii II. P. Varsíka a spol. 
a autorom neurologickej časti v Princípoch inter-
nej medicíny (Eds. Ďuriš, Hulín, Bernadič). Prispel 
kapitolami do viacerých ďalších monografií. Riešil 
5 štátnych vedeckovýskumných prác. Ako prvý  
v Česko-Slovensku v r. 1968 zaviedol ultrazvukovú 
diagnostiku v neurológii, najskôr echoencefalogra-
fiu, neskôr dopplerovskú ultrasonografiu a B-sken 
extrakraniálnych úsekov karotických i vertebrálnych 
artérií. 

Je ženatý, má dve dcéry, staršia Ronnie pracu-
e ako neurologička a mladšia Wanda je absolvent-
kou Pedagogickej fakulty UK, odbor psychopédia. 

Prof. P. Traubner je veľmi známou a obľúbenou 
osobnosťou doma i v zahraničí. Vážia si ho nielen 
pacienti, ktorých liečil, ale aj široká odborná a laic-
ká verejnosť najmä pre jeho vysokú spoločenskú 
angažovanosť, sprevádzanú mnohými vystúpe-
niami v médiách. Svojimi mimoriadnymi aktivita-
mi sa zaradil medzi najpopulárnejšie osobnosti 
na Slovensku.  

Vážený pán profesor, náročná práca, vysoká dáv-
ka zodpovednosti, ktorú ste vždy dokázali zobrať 
na seba, tisíce vyliečených pacientov, generácie 
lekárov – absolventov Lekárskej fakulty UK a množ-
stvo súputníkov, pre ktorých sa spoločný úsek 
životnej cesty s Vami stal nezabudnuteľný – to všet-
ko a mnoho ďalších aktivít a počinov sa natrvalo 
vpísalo do našich životov a do kroniky našej kra-
jiny. Postaviť sa tvárou k problémom znamená prijať 
ich ťarchu a kus ich preniesť – až tam, kde je svetlo 
a kde sa dajú riešiť. To vyžaduje nekonečnú ener-
giu, ktorá sa spotrebúva, dlhé roky, ktoré sa neza-
stavia, vedomosti, ktoré treba získať a samozrejme 
priateľov a rodinu, kam sa môže človek utiekať vte-
dy, keď to najviac potrebuje. Vieme, že na životnej 
púti ste získavali cenné životné skúsenosti často 
strastiplným spôsobom, ale práve preto už dnes 
ste príkladom človeka, ktorý v núdzi pomáha ne-
zištne a obetavo. Z úprimného srdca Vám želáme 
do ďalších rokov veľa zdravia, úspechov a životnej 
sily. A aby ste dokázali aj naďalej niesť ťarchu toho, 
čo všetci v tomto čase najviac potrebujeme – vzor 
Človeka. 

Marián Bernadič a spolupracovníci,  
LF UK

 
K osemdesiatinám pána profesora Jána Kúkeľa 

 
V marci t. r. oslávil významné životné jubileum – osemdesiatiny – prof. Ing. Ján Kúkeľ, DrSc., vedúci pracoviska, spolupracovník a priateľ, ktorý 

pôsobil ako profesor na Filozofickej fakulte UK od roku 1981 do odchodu do dôchodku v roku 1990. 
 

Prof. Ing. Ján Kúkeľ, DrSc., sa narodil v roku 
1926 v Ábelovej. Vysokoškolské ekonomické štú-
dia absolvoval v Prahe a ukončil ich internou ve-
deckou ašpirantúrou na pražskej Ekonomickej 
univerzite. V roku 1957 sa stal vedeckým pracov-
níkom Ekonomického ústavu Slovenskej akadé-
mie vied, neskôr stál 10 rokov na jeho čele. Od 
počiatku viedol výskumné tímy, riešil v tom čase 
aktuálne úlohy a zároveň prednášal aj na Ekono-
mickej univerzite. V roku 1981 prešiel na Univer-
zitu Komenského, aby odovzdával svoje bohaté 
znalosti a výsledky vedeckovýskumnej práce 
študentom na Filozofickej fakulte UK.  Rozsiahla 
a bohatá bola i publikačná činnosť jubilanta, je 
autorom vyše 80 statí, uverejnených v domácich 
i v zahraničných časopisoch, ako vedúci lexikál-
nej skupiny Ekonómovia pripravil mnoho hesiel 
pre Encyklopédiu Slovenska.  

Za svoju vedeckú a pedagogickú činnosť dostal 
dve štátne vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ 
a “Za zásluhy o výstavbu“. Bola mu udelená Zlatá 
medaila Ľ. Štúra od Slovenskej akadémie vied, 

Strieborná plaketa F. Palackého od Českosloven-
skej akadémie vied, Plaketa Ekonomickej Univer-
zity a Plaketa Univerzity Komenského.  

Prof. J. Kúkeľ celý život venoval vede a vzdela-
niu. Ako vedecká autorita s mnohostrannými 
záujmami a aktivitami je príkladom zanietenosti  
a pracovného nasadenia. Nezištne odovzdával 
svoje skúsenosti a vedomosti študentom, dokto-
random i spolupracovníkom, vštepoval nám zása-
dy vedeckého bádania a vedeckej etiky, za čo mu 
všetci ďakujeme. 

Aj po odchode do dôchodku sa neprestal zaují-
mať o ekonomické dianie, o budúcnosť a vývoj 
ekonomiky na Slovensku. Jej budúcnosť vyme-
dzuje optimisticky. Podľa neho Slovenská repub-
lika, ako členská krajina EÚ, sa formuje prostred-
níctvom ekonomického vyrovnávania v dvoch 
základných smeroch, a to cez vyrovnávanie eko-
nomického potenciálu a vyrovnávanie modelu ria-
denia. Jeho tvrdenia sa opierajú o zdedený silný 
ekonomický potenciál Slovenska, ktorý napriek 

momentálnym ťažkostiam je perspektívny, a o re-
formu, ktorej začiatky siahajú do roku 1991. Refor-
ma zmenila vlastnícku základňu, a tým aj systém 
riadenia, čím sme sa priblížili k modelom vyspe-
lých štátov. To sú predpoklady a šance na budú-
ce kladné ekonomické výsledky. Otázkou ostáva, 
kedy sa tieto výsledky prejavia. Podľa pána pro-
fesora je to zatiaľ neznáma veličina, ktorá bude 
závisieť od toho, či sa EÚ bude viac „rozširovať“ 
než „prehlbovať“, či princíp solidarity medzi člen-
mi únie sa posilní, či oslabí. Takých a podobných 
analýz súčasných procesov nastoľuje viacero  
a dokáže nimi inšpirovať aj v súčasnom období. 

Vážený pán profesor, Ty si bol ten, kto usmer-
ňoval náš kolektív nielen pracovne, ale aj ľudsky. 
Sme radi, že Ti môžeme zablahoželať pri tomto 
významnom životnom jubileu veľa zdravia, energie, 
optimizmu a pekných chvíľ v kruhu rodiny a pria-
teľov. Sme radi, že sme mali tú česť s Tebou spo-
lupracovať. 

Doc. Ing. Anna Miháliková, CSc. 
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K životnému jubileu jedného z prvých absolventov slovenskej farmácie 
 

Významného životného jubilea – 80 rokov – sa dňa 19. mája 2006 dožil vysokoškolský učiteľ 
doc. DrPH. PhMr. Jozef Heger, jeden z prvých absolventov slovenskej farmácie. 

 

Doc. Heger je rodákom z prekrásnej Oravy. 
Narodil sa v Oravskom Podzámku, ale od svojich 
4 rokov žil v Dolnom Kubíne, kde v roku 1944 
maturoval. S hrdosťou sa hlási k rodnému kraju 
a dlhé roky bol richtárom Obce Oravcov v Bratis-
lave. V roku 1945 nastúpil na Lekársku fakultu 
vtedajšej SU, odbor farmácia, a po jej skončení  
v roku 1949 sa začal špecializovať na organickú 
chémiu, ktorej sa venoval celý svoj plodný život. 
Celá plejáda farmaceutov si ho pamätá ako veľmi 
erudovaného a nadšeného prednášateľa organic-
kej chémie a tiež prísneho a spravodlivého exami-
nátora. Pri výučbe organickej chémie presadzo-
val úzku väzbu laboratórnych cvičení s hlbokými 
teoretickými vedomosťami. Kládol veľký dôraz na 
správnu laboratórnu techniku, ktorá je základom 
pre ďalšiu prácu v chemickom laboratóriu. Pri 
teoretickej výučbe tejto disciplíny presadzoval 
seminárnu výučbu, na ktorej sa prostredníctvom 
riešenia rôznych príkladov kladie dôraz na väčší 
kontakt učiteľa a študenta. Počas svojho pedago-
gického pôsobenia napísal celý rad skrípt pre štu-
dentov farmácie a významne sa podieľal ako spolu-
autor na celoštátnej učebnici Organická chemie, 
učebnice pro farmaceutické fakulty (Avicenum, 
Praha 1990).  

Jeho doménou v organickej chémii bola a stále 
je oblasť názvoslovia organickej chémie. V roku 
1965 a neskôr v roku 1972 spolu s prof. Krasne-
com vydali príručku Názvoslovie organických zlú-
čenín a v roku 1986 vydal toto názvoslovie samo-
statne. Doc. Heger si veľmi skoro uvedomil, že 
oblasť názvoslovia organickej chémie by študenti 
mali zvládnuť už na strednej škole. Z toho dôvo-
du sa podujal napísať príručku „Ako tvoriť názvy 
organických zlúčenín“, ktorú SPN vydalo doteraz 
už v štyroch vydaniach. Bol predsedom Sloven-
skej a členom Českej komisie pre názvoslovie 
organických zlúčenín. Svoje skúsenosti v oblasti 
nomenklatúry organických zlúčenín doc. Heger 
využil v Komisii pre nomenklatúru organickej ché-
mie, ktorá pôsobí pri Medzinárodnej únii pre čistú 
a aplikovanú chémiu. V tejto komisii doc. Heger 
pôsobil v rokoch 1985 –1989 ako zástupca bývalej 
Československej republiky a ako prvý Slovák. 
Svoje odborné vedomosti využil i pri koncipovaní 
Malej encyklopédie chémie (1980) a Slovenského 
biochemického názvoslovia (1984).  

V oblasti názvoslovia pracoval i v ostatnom čase 
a v spoluautorstve s prof. Ing. F. Devínskym, DrSc., 
vyšli dve vydania publikácie „Názvoslovie orga-
nických zlúčenín“ (UK Bratislava 1997 a 2000). Pod 
rovnakým názvom mu v spoluautorstve s I. Hná-
tom a M. Putalom vyšla v roku 2004 (SPN) stre-
doškolská učebnica, ktorá dostala Cenu Ministra 
školstva SR ako najkrajšia kniha Slovenska. V ro-
ku 2005 sa autorsky podieľal na monografii „Názvy 
liečiv a liekov a ich informačný potenciál“ (OBZOR, 
Martin ) 

I v súčasných článkoch sa doc. Heger nepretr-
žite prejavuje ako zanietený znalec histórie chémie 
a populárno-vedeckým spôsobom objasňuje mno-
hé oblasti z jej vývoja, akým je napr. obdobie alchý-
mie, úloha a význam Paracelsa a počiatky a vývoj 
stereochémie organickej zlúčenín.  

Súčasne s pedagogickou a editorskou činnos-
ťou sa doc. Heger venoval i vedeckovýskumnej 
práci. Spolu s prof. Krasnecom začal študovať 
deriváty tetrakis(hydroxyme-tyl)cyklopentanónu 
a tetrakis(hydroxymety)cyklohexanónu. Neskôr 
pokračoval v štúdiu azachalkónov a z nich pripra-

vovaných heterocyklických analógov 1,3,5-trifenyl-
2-pyrazolínov, ktoré sa ukázali ako inhibítory hor-
mónov kôry nadobličiek. Na tejto vedeckej proble-
matike pracovali pod jeho vedením i mnohí diplo-
manti a mladí vedeckí pracovníci. 

Počas svojho pôsobenia na Farmaceutickej fa-
kulte UK pracoval doc. Heger v mnohých funk-
ciách, z ktorých je možné spomenúť funkciu pro-
dekana pre pedagogiku a v ďalšom období pre 
vedeckovýskumnú činnosť, zástupcu vedúceho 
katedry a predsedu Slávie farmaceut.  

Za výsledky svojej práce bol odmenený mno-
ými oceneniami, z ktorých treba spomenúť Strie-
bornú medailu UK, Zlatú medailu FaF UK, Čestné 
členstvo v Slovenskej farmaceutickej spoločnosti 
(1996), Weberovu ceny, Čestné uznanie Farma-
ceutickej fakulty Univerzity v Gente, Striebornú 
Hufelandovu medailu (NDR) a viaceré telovýchov-
né vyznamenania.  

I keď doc. Heger si už užíva zaslúžený oddych, 
často sa osobne vracia na pôdu fakulty, alebo 
často od neho dostávame vtipné blahoželania  
k významným udalostiam katedry a jej členov. Rád 
diskutuje o svojich editorských plánoch a živo sa 
zaujíma o smerovanie vedného odboru farmácia. 
Z jeho diskusií v súčasnosti často cítiť obavy pred 
prílišnou komercionalizáciou lekárenstva a odklon 
od záujmu o zdravie pacientov.  

Doc. Heger je nielen osobnosťou v oblasti orga-
nickej chémie, ale i celej farmácie, ktorá mu nie 
je ľahostajná ani v tejto dobe a naďalej pracuje 
na jej rozvíjaní. Zo všetkých jeho činov je výrazný 
jeho ľudský rozmer, kamarátstvo, porozumenie 
pre ľudské vzťahy a vytváranie optimistickej atmo-
sféry na pracovisku. 

Milý doc. Heger, náš Duďo, ako Ťa familiárne 
voláme, dovoľ nám v mene členov Katedry che-
mickej teórie liečiv FaF UK, na ktorej si pôsobil 
43 rokov, v mene Tvojich bývalých študentov a ko-
legov zablahoželať Ti a popriať ešte veľa zdravia, 
šťastia, veľa plodných myšlienok a spokojnosti  
v ďalšom živote. 

Čižmáriková Ružena, Švajlenová Oľga, 
Katedra chemickej teórie liečiv FaF UK  

 
 

Zbohom, pán docent Marko... 
Popoludní 13. júna 2006 sa široká rodina, priatelia a známi zúčastnili na cintoríne v Ľubochni 

pohrebu doc. PhDr. Ernesta Marka, CSc., ktorý zomrel 8. júna 2006 v nemocnici v Ružomberku. Len 
nevypočítateľným riadením Božím hrob doc. Marka je vedľa hrobu univ. prof. Dr. Ľudovíta Nováka, DrSc. 
A tak na ľubochnianskom cintoríne odpočívajú svorne povedľa seba dvaja veľkí slovenskí jazykovedci – 
slovakista a germanista. 

Doc. E. Marko sa narodil 26. augusta 1927  
v dedinke Dolný Lopašov, rovnako vzdialenej od 
Trnavy a Piešťan. Pochádzal z 9-detnej maloroľníc-
kej rodiny. Gymnázium absolvoval v Nitre a po 
maturite vstúpil do noviciátu k verbistom (SVD)  
v Nitre, kde ho zastihla likvidácia kláštorov v celom 
Československu. Po politických preškoleniach 
pracoval v rodnom Dolnom Lopašove na Miest-
nom národnom výbore ako úradník, neskôr v Čsl. 
štátnych lesoch v Smoleniciach. Prihlásil sa na 
Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bra-
tislave, kde v rokoch 1951 – 1956 absolvoval odbor 
nemčina a slovenčina. Už tu sa začalo jeho prena-
sledovanie za náboženské presvedčenie, ktoré ne-
vedel skrývať. 

Počas vysokoškolských štúdií bol externým re-
daktorom Tatranu a korektorom denníka Smena. 
Vzhľadom na zlé kádrové posudky mohol začať 
pracovať ako pedagóg až po niekoľkých rokoch, 
v r. 1964 nastúpil ako asistent na Katedru zá-
padných filológií Pedagogickej fakulty v Trnave 
a v r. 1970 ako odborný asistent na Filozofickú 
fakultu UK. V r. 1969 získal titul PhDr., titul kandi-
dáta vied v r. 1973 a docentúru v r. 1980. 

V štruktúrach tajnej Cirkvi absolvoval teológiu 
(1975 – 1980) a roku 1980 bol v Prešove tajne 
ordinovaný ako gréckokatolícky kňaz. Jeho ďalší 
profesionálny postup ako už známeho európske-

ho germanistu zastavila smrť dcéry Kataríny, kto-
rú nechal cirkevne pochovať. Tento krok spustil 
neuveriteľnú represívnu mašinériu, doc. Marko 
bol vyšetrovaný, konfinovaný a v r. 1985 musel 
na minútu opustiť prednáškovú sieň. Priateľom 
sa podarilo zamestnať ho na FiF UK aspoň v kniž-
nici do odchodu na dôchodku v r. 1987. Po no-
vembri 1989 bol síce rehabilitovaný, ale s pod-
lomeným zdravím.  

Po vzniku Trnavskej univerzity vyučoval na jej 
Pedagogickej fakulte od r. 1994 nemeckú grama-
tiku, morfológiu a syntax a v rokoch 1999 – 2004 
garantoval nemecký jazyk aj na UCM v Trnave.  

Vďaka svojmu nadaniu a vedomostiam bol uzná-
vaným členom Vedeckého kolégia ČSAV, zakla-
dateľom bilaterálnej komisie germanistov ČSSR-
NDR, vedeckým tajomníkom Krúžku moderných 
filológov, členom a predsedom rigoróznych ko-
misií, prednášal na medzinárodných vedeckých 
sympóziách a konferenciách z oblasti germanis-
tiky. Pre Slovenský historický slovník spracoval 
viaceré heslá, pre Jazykovedný ústav SAV excer-
poval slovenské dokumenty zo 16. – 18. storočia, 
uložené v Štátnom archíve v Trnave. V súvislosti 
s prestavbou vysokoškolského štúdia ho Minis-
terstvo školstva ešte SSR menovalo za predsedu 
celoštátnej komisie pre tvorbu nových učebných 
osnov z nemeckého jazyka pre gymnáziá. 

Sústavne prekladal z nemčiny odbornú, vedec-
kú a teologickú literatúru, jeho publikačná činnosť 
bola nadpriemerná. Je autorom viacerých vyso-
koškolských učebníc, prekladov z nemeckej lite-
ratúry, vedeckých štúdií, recenzií.  

Ernest Marko bol jednoduchá františkánska, 
hlboko veriaca duša. Prostý, otvorený, schopný 
poslúžiť komukoľvek a kedykoľvek. Rany osudu 
príkoria znášal ticho, bez reptania, do poslednej 
chvíle bez výdychu pracoval. Bol kamarátsky, 
vtipný, mal zmysel pre humor, ale predovšetkým 
bol do krajnosti obetavý, bez nárokov na odmenu. 
Bol až priveľmi starostlivým otcom, s milovanou 
manželkou, ktorá mu vedela vytvoriť priestor pre 
vedeckú prácu, vychovali šesť detí.  

„Ernestko, oroduj za nás, čo sme tu ešte zostali.“ 
Prof. Dr. Jozef Šimončič, CSc.,  

Ústav dejín, Trnavská univerzita 
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Za profesorom  
Bohuslavom Cambelom 

 
Vo veku 86 rokov zomrel dňa 9. júla 2006 prof. RNDr. Bohuslav Cambel, DrSc., jeden z naj-

významnejších slovenských geológov a rektor Univerzity Komenského v rokoch 1966 – 1969. 
 

Prof. B. Cambel sa narodil 29. 10. 1919 v Slo-
venkej Ľupči. Absolvoval Prírodovedeckú fakultu 
vtedajšej SU, na doktora prírodných vied bol pro-
movaný v r. 1948, titul doktora vied získal v roku 
1960, za profesora geochémie bol vymenovaný 
v r. 1957 a za akademika SAV v roku 1972. V ro-
koch 1953 – 1957 zastával funkciu prorektora UK 
a v rokoch 1966 – 1969 rektora UK. V roku 1952 
založil na PriF UK Katedru nerastných surovín a vie-
dol ju do roku 1963. Na požiadanie SAV prešiel  
v roku 1963 na dobu troch rokov za interného ria-
diteľa Geologického ústavu SAV, ktorý dobudoval 
po personálnej i technickej stránke. Po návrate 
na UK založil a od r. 1969 viedol Katedru geoché-
mie a výučbu tejto špecializácie zabezpečoval až 
do r. 1980. Sústavne školil ašpirantov z odboru 
geochémie, mineralógie a ložísk nerastných su-
rovín.  

Bol riešiteľom a koordinátorom viacerých úloh 
týkajúcich sa geologických procesov, členom 
odborných geologických komisií ČSAV a SAV, 

členom redakčných rád geologických publikácií 
a časopisov, dlhý čas bol predsedom a členom 
predsedníctva geochemickej sekcie Slovenskej 
geologickej spoločnosti, ostal jej čestným čle-
nom.  

Podieľal sa na prestavbe výučby geológie na 
vysokých školách a v rámci akademických funk-
cií pozitívne ovplyvnil zakladanie vedeckých ústa-
vov na vysokých školách a inicioval na nich zave-
denie študijných pobytov. Bol nositeľom viacerých 
štátnych vyznamenaní a ocenení vedeckých a aka-
demických inštitúcií, v roku 1998 sa jeho meno 
dostalo do knihy „2000 významných vedeckých 
pracovníkov 20. storočia“ vydanej medzinárod-
ným biografickým centrom pri Cambridgskej uni-
verzite v Anglicku.  

Priekopnícke sú jeho vedecké závery, ktorými 
prispel k tomu, že za pomoci kvantitatívnych ana-
lytických údajov o obsahoch stopových prvkov, 
vrátane vzácnych zemín, sa mohlo pristúpiť k vý-
znamným genetickým a porovnávacím interpretá-

ciám a začať s komplexným geochemickým štú-
diom chemických analýz minerálov hornín. 

Profesor B. Cambel má svoje stále miesto v ga-
lérii popredných slovenských geológov, právom 
mu patrí naše uznanie za rozvoj geologických vied 
na Univerzite Komenského.  

Česť jeho pamiatke!    

(jh) 

 
Posledná rozlúčka 

 
Koncom júla sme sa v bratislavskom krematóriu rozlúčili s emeritným profesorom RNDr. Milanom 

F. Pospíšilom, DrSc., ktorý zomrel náhle dňa 24. 7. 2006 vo veku nedožitých 75 rokov.  
 

Naposledy sme mu vzdali hold a vyjadrili vďaku 
za všetko, čo pre rozvoj slovenskej antropológie 
ako spoločensky platnej vedeckej disciplíny urobil 
počas svojho pôsobenia na Univerzite Komenské-
ho a na jej Prírodovedeckej fakulte. Jeho náhle 
úmrtie nás zastihlo nepripravených, veď ešte pár 
hodín predtým sme sa s ním rozprávali a plánovali 
opäť využiť jeho skúseností pri pripravovanej dizer-
tácii mladej doktorandky, netušiac, že je to rozho-
vor a pozdrav posledný. V osobe profesora Pospí-
šila strácame vysokoškolského učiteľa, vedca, 
bývalého vedúceho Katedry antropológie PriF 
UK a dlhoročného spolupracovníka, ktorého naj-
významnejšia časť profesionálneho života bola 
úzko spojená s univerzitným prostredím a s Brati-
slavou.  

Prof. Pospíšil sa narodil 31. 10.1931. Na Príro-
dovedeckú fakultu UK prišiel v roku 1957 po troj-
ročnom asistentskom pôsobení v Antropologickom 
ústave Prírodovedeckej fakulty v Brne a niekoľko-
mesačnom pôsobení na Katedre všeobecnej hy-
gieny Vojenskej lekárskej akadémie J. E. Purkyně 
v Hradci Králové. Na fakulte nastúpil na vtedajšiu 
Katedru antropológie a genetiky. V roku 1971 pre-
vzal vedenie samostatnej Katedry antropológie 
po profesorovi Valšíkovi a viedol ju plných 20 rokov 
(hoci v rokoch 1985 – 1991 po názvom Katedra 
biológie a ekológie človeka). Pôsobil vo všetkých 

formách pedagogického procesu, prednášal, vie-
dol diplomové práce, bol školiteľom, oponentom 
kandidátskych a doktorských dizertačných prác 
z antropológie, predsedom a neskôr členom rôz-
nych skúšobných a iných komisií pre udeľovanie 
vedeckých hodností. Jeho pedagogické pôsobe-
nie sa vyznačovalo veľmi dobrým vzťahom k po-
slucháčom v snahe odovzdať im čo najviac vedo-
mostí a skúseností. 

Vedecký záber profesora Pospíšila bol mimo-
riadne široký. Začiatky jeho vedeckej činnosti sa 
spájali s dermatoglyfikou, ktorá tvorila náplň aj 
jeho kvalifikačných prác – kandidátskej dizertácie, 
habilitácie a vedeckej hodnosti DrSc. Najvyššiu 
vedecko-pedagogickú hodnosť profesora získal 
inauguráciou v roku 1991. V roku 2003 bol vyme-
novaný za emeritného profesora. 

Okrem dermatoglyfiky sa venoval aj etnickej 
antropológii, humánnej genetike, priemyselnej 
antropológii, ale aj klasickej osteológii v rámci 
forenznej a kriminalistickej antropológie pri rekon-
štrukcii pôvodného vzhľadu nezvestných osôb,  
a na základe kraniologických nálezov robil exper-
tízy pre kriminalistov. V poslednom desaťročí sa 
koncentroval na kultúrnu a sociálnu antropológiu, 
etológiu a ekológiu človeka. Sotva teda existuje 
antropologický odbor, ktorému by sa prof. Pospí-
šil nevenoval aspoň okrajovo, alebo sa oň nezaují-
mal. Myslím, že je nepopierateľné, že bol posledný 
„antropologický polyhistor“ na Slovensku, ktorý 
vedel o rôznych antropologických disciplínách  
a subdisciplínach nielen diskutovať, ale ich aj pri-
bližovať verejnosti či študentom. Preto bol aj veľa-
krát hosťom v rôznych rozhlasových alebo tele-
víznych reláciách. 

Mimoriadne bohatá bola aj publikačná činnosť 
prof. Pospíšila. Dalo by sa nesmierne veľa hovo-
riť o jeho vedeckých štúdiách, učebných textoch, 
monografiách, z ktorých niektoré boli napísané  
v španielskom a v anglickom jazyku. Dalo by sa 
iste veľmi veľa hovoriť o jeho zahraničných kon-
taktoch a pobytoch. Vďaka mnohostrannému 
vedeckému potenciálu bol prof. Pospíšil členom 
a čestným členom viacerých odborných medziná-

rodných spoločností a organizácií, ako reprezen-
tant slovenskej antropológie sa aktívne zúčastnil 
desiatok medzinárodných kongresov, sympózií  
a kolokvií. 

Dôkazom ocenenia jeho dlhoročnej a obdivu-
hodnej činnosti, ako aj vedeckých a pedagogic-
kých kvalít je niekoľko medailí, medzi ktorými ne-
možno nespomenúť Hrdličkovu medailu ako 
prejav uznania našej – pôvodne spoločnej – česko- 
slovenskej antropologickej obce, a ďalej Bronzovú 
a Striebornú medailu Univerzity Komenského.  
V roku 2004 dostal cenu Slov. literárneho fondu 
za celoživotné dielo. 

Aj po oficiálnom odchode do dôchodku sa ne-
prestal zaujímať o dianie na univerzite a na fakul-
te. Zapájal sa do univerzitných a fakultných akcií 
napríklad prednáškami na Detskej univerzite ale-
bo v rámci letného detského tábora organizované-
ho fakultou, naďalej prednášal a svoje poznatky 
odovzdával aj študentom iných fakúlt, posudzoval 
vedecké projekty, oponoval kvalifikačné práce. 
Stále dokázal inšpirovať svojimi vedomosťami  
a skúsenosťami. Jeho činorodosť a duševné schop-
nosti zďaleka nekorelovali s jeho individuálnym 
vekom. 

Musíme sa ale bolestne zmieriť s tým, že ho už 
nebudeme stretávať na chodbe katedry, že nám 
budú chýbať jeho rady, racionálne pripomien-
ky, usmernenie, názory jeho mnohorozmerného 
ducha. 

Pán profesor, lúčime sa s Vami. S úctou a vďa-
kou sa skláňame pred Vaším životným dielom, 
ktorým ste nesmierne veľa vykonali pre slovenskú 
antropológiu. Lúčim sa v mene vedenia univerzity 
a Prírodovedeckej fakulty, v mene jej učiteľov a štu-
dentov, v mene kolegov a priateľov z celého Slo-
venska, ako aj v mene svojom, zhodou okolností 
Vašou prvou ašpirantkou na Katedre antropológie. 
V našich spomienkach a srdciach zostanete na-
vždy uchovaný ako nedostižný vzor charizmatic-
kého učiteľa.  

Česť Vašej pamiatke! 

Prof. RNDr. Daniela Siváková, CSc.,  
vedúca Katedry antropológie PriF UK 



 
 
 

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave 
doc. PhDr. František Gahér, CSc., 

 
 

vypisuje pre študentov Univerzity Komenského 
 
 
 

súťaž 
o najlepší Novoročný grafický list 

 
 
 

Podmienky súťaže: 
Trvanie súťaže: od 1. októbra do 15. novembra 2006 

Do súťaže budú prijímané práce spracované technikou: 
1. perokresba tušom (čiernobiela, prípadne  

kolorovaná akvarelom) 
2. sieťotlač (čiernobiela, prípadne farebná) 
3. lept (jednofarebný) 
4. počítačová grafika 

Formát obrazovej časti (tlačovej dosky) 11 x 15 cm na výšku, formát papiera A5. 

Výtvarné práce je potrebné poslať do 15. novembra 2006  
na Katedru výtvarnej výchovy PdF UK, Račianska 57, 813 34 Bratislava,  

v obálke s označením „Súťaž o najlepší Novoročný grafický list“. 

Odborná komisia KVV PdF UK, ktorá bude zasadať 20. novembra 2006,  
vyhodnotí 10 najlepších prác a určí prvé, druhé a tretie poradie. 

Odmena 
za 1. miesto: 3 000,– Sk 
za 2. miesto: 2 000,– Sk 

 za 3. miesto: 1 000,– Sk. 
 

Desať najlepších prác predloží odborná komisia vedeniu Univerzity Komenského, ktoré z nich 
vyberie grafický list vhodný ako Novoročný pozdrav rektora UK. Vybraná grafika nemusí byť 
totožná s ocenenými prácami, v tom prípade autorovi prislúcha odmena 3 000,– Sk. 
V prípade, ak žiaden návrh neuspeje, ostávajú v platnosti len odmeny pre študentov za prvé, 
druhé a tretie miesto. 
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