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Dňa 26. 9. 1990 sa uskutočnilo v aule UK slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Univerzity
Komenského rozšírené o vedecké rady fakúlt pri príležitosti začatia školského roku 1990/1991.
Slávnostné zasadnutie otvoril a ministra školstva, mládeže a športu SR prof. M. Pišúta a ďalších
hostí privítal prorektor pre výchovno-vzdelávaciu činnosť prof. RNDr. Pavol Hrnčiar, DrSc.
Z prejavu rektora prof. PhDr. Miroslava Kusého, CSc., o úlohách Univerzity Komenského
v tomto školskom roku vyberáme:
Vážená Vedecká rada, Spectabiles, ctení páni profesori a vzácni hostia,
zvolali sme toto slávnostné zhromaždenie, aby sme otvorili nový školský rok na Univerzite Komenského v nových podmien
kach. V podmienkach, ktoré nám vymedzuje naša demokratická revolúcia, odvíjajúca sa od 17. novembra 1989. Ale aj
v podmienkach, ktoré si od tohto dátumu vymedzujeme my sami Bol to predsa špecificky náš živel - vysokoškolskí študenti ktorí
v oných dňoch vyšiel do ulíc vysloviť svoje rozhodné požiadavky, svoje nie voči totalitnému režimu a svoje áno voči predpokladaným
a ním definovaným základným demokratickým zmenám. Bol to tento študentský živel, ktorý od počiatku hral dôležitú, nezastupitefnú úlohu v celom paralelne sa rozbiehajúcom občianskom revolučnom hnutí za zásadnú zmenu politických pomerov v republike
za nastolenie pluralistickej demokracie. Možno povedať, že študenti tomuto občianskemu revolučnému hnutiu do značne) miery
vnukli svoj tón, svoje špecifické zafarbenie, svoj charakter. Bola to do značnej miery práve ich zásluha, že to, čo sa v oných dňoch
u nás dialo, označili západní novinári ako „velvet revolution" - zamatová revolúcia a že sa toto označenie ujalo po celom svete.
Od tejto revolúcie sa odvíja aj naša zásadná vysokoškolská reforma, ktorej vyjadrením sa stal nový zákon o vysokých školách
Zákon č. 172 zo 4. mája 1990. Tento zákon vytvára základné legislatívne predpoklady pre náš návrat do európskeho a svetového
akademického spoločenstva, pre návrat našich vysokých škôl k ich pôvodným akademickým tradíciám.
V tomto duchu poskytuje nový vysokoškolský zákon také ďalšie legislatívne predpoklady a možnosti, aké vstúpili do nášho
akademického života pojmami „autonómnosť vysokých škôl", ich „samosprávne riadenie", akademická sloboda", „akademické
senáty" ako orgány samosprávy a mnoho ďalších.
Zámerne pri všetkých týchto výpočtoch toho, čo nám nový vysokoškolský zákon poskytuje, hovoríme len o možnostiach
a predpokladoch. Zákon nám totiž nedáva akademickú slobodu: on nám iba vytvára legislatívne možnosti pre jej konštituovanie
a uplatňovanie. Zákon nám sám o sebe nevytvára autonómnosť a samosprávu: on nám iba umožňuje ich zavedenie - rozvinutie

v našom akademickom živote. Sebalepší zákon nás neuvedie do európskeho akademického spoločenstva: on nám dáva iba
legislatívne predpoklady pre náš nehatený vstup do neho.
Lenže táto možnosť nemusi byt' využitá, môže byť využitá zle, nedostatočne, scestne. Legislatívne predpoklady sa nenaplnia,
dostanú nesprávny výklad a obsah, neuvedú sa do života podľa pôvodného zámeru. Vtedy sa objavia ľudia, ktorí začnú kričat
opravte zákon, novelizujte ho, zrušte ho, nahraďte ho iným!
Zaiste, nový vysokoškolský zákon nie je dokonalý. Bol šitý horúcou ihlou, prerokovali, schválili a prijali sme ho v rekordnom
čase - a to preto, lebo sme ho nevyhnutne potrebovali. To základné, životne dôležité, čo sme v ňom chceli mať, však v ňom
aj máme. Závisí však iba od nás, akým obsahom naplníme jeho realizáciu, jeho uvádzanie do života našej univerzity
Blížime sa pomaly k prvému výročiu revolúcie, zdá sa však, že mnohí naši pracovnici, učitelia ešte stále vyčkávajú
.ako
to všetko dopadne". Bez Vás, bez Vašej osobnej zaangažovanosti, bez toho, aby sme všetci spoločne niesli svoju kožu na trh
to nemôže dopadúť dobre. Respektíve, potrvá omnoho dlhšie, bude to omnoho ťažšie, dopustíme sa väčšieho počtu nedorozumení
a omylov, ak nebudeme všetci pri tom a v tom. Na čo ešte čakáte, páni profesori, páni docenti, páni asistenti a vedeckí pracovníci?
Prepáčte mi tí, ktorých sa táto otázka netýka, teda tí, ktorí sa do života univerzity plne zapojili, ktorí sa na ňom plne podieľajú
obraciam sa však na tých ostatných. Ja Vás nevyzývam k manifestačnej jednote, k aplaudovaniu, k rezolúciám ktorými by ste
sa svorne hlásili k tomu, či onomu, ktorými by ste odsudzovali to či ono. Ja Vás vyzývam k otvorenému vyjadreniu vlastných názorov
a stanovísk, k ich argumentovanému zdôvodňovaniu a presadzovaniu, k profesionálnemu angažovaniu sa za vec ktorú sami pova
žujete za správnu a prospešnú. V kuloároch sa to nevyrieši, tam sa iba múti voda Ak máte úprimný záujem o nastolenie nových
pomerov na univerzite, na svojich pracoviskách, musíte to dať najavo verejne, a to na katedrách, vo svojich akademických sena
toch. v jestvujúcich samosprávnych orgánoch fakúlt a univerzity. Váš hlas musí byť počut musíte si za nim stáť svojou autoritou
svojím intelektuálnym potenciálom, svojím presvedčením.
To sa netýka iba akademickej pôdy, ide tu aj o „res publicae" vôbec
Teoreticky ste, sme intelektuálnou elitou tejto spoločnosti, tvoríme jej významnú sučast. Ano. elitou ktorá bola doteraz . i/ \
vaná, zámerne nevyužívaná, zatláčaná do služobného postavenia voči vládnucej totalite a jej ideológii Casy sa ví,.ik zmrt , / ,• i
iba formálne, legislatívne, mocensky, výmenou špičiek. Aby sa zmenili v tomto ohľade aj reálne k tomu je potrebne I:J> I t Г
naša intelektuálna elita sama ujala svojho spoločenského postavenia aby sa ako takáto plne prejavila teda aby sa ij pr.tk:
účinne konštituovala ako skutočná intelektuálna elita. Spoločnosť, národ žije často vášnivým prediskutovavanim. riešením svopch
životných problémov na verejných schôdzach, v parlamentoch, masových médiách ich pertraktuju politici, davov
<
iz
uvážlivo, raz demagogicky. Mnohí si na nich prihrievajú svoju politickú polievočku Vyjadruju sa k ním žurnalisti na st i - i ч sv
novín a časopisov v rozhlase a televízií. Niekedy zasvätene ale často aj povrchne s dôrazom na pikanterie i nu
.1
vosť, nacionalistické či iné vášne, s rýchle osvojeným tónom bulvárnej tlače
Kde je však naša intelektuálna elita? Kde je jej múdry, rozvážny, vecne zargumentovany životnou mudrostou presiaknutý hlas
v tejto spoločenskej diskusii o veciach verejných? Ak bude naďalej zotrvavať v slonovinovej veži svoiei vedy svojej nezainteresovanosti na „vonkajších okolnostiach", premrhá opäť svoju historickú šancu Obraciam sa na Vas pani profesori * : c ,
:•
pozvali na toto slávnostné zhromaždenie, aby ste šli príkladom pri konštituovaní tejto účinnej irrte ektu 1 ne| c y sp
Chceme obnoviť vážnosť a autoritu našej univerzity v spoločnosti chceme aby nas táto spoločnost o;-it .4 ,
intelektuálneho arbitra vo veciach verejných, chceme v tejto spoločnosti opat zaujať dôstojne a nezastuprterne miesto Toto mlwto
však nedostaneme nijakým dekrétom, zákonom, predovšetkým my sami sa oň musíme zasiužít Spo
ten sa musí vybojovať, ten si musíme zaslúžiť na zaklade vlastného úsilia, vlastnej spoločenskej zaangažovanosti
taký iki .
my, ako nás spoločnosť pociťuje a vníma, ako dokážeme, že sme pre ňu užitoční a potrební
Viem, 40 či až 50 rokov sme sa museli obrňovat' životne nevyhnutnými mimikrami proti totalite, ak sme v nej chceli prežiť ako
vedci, ako učitelia, či ako obyvatelia tejto krajiny. Kto týmito mimikrami nebol vybavený, stal sa buď bezprincipiálnym prisluhovačom
režimu, alebo - naopak - jeho otvoreným odporcom, disidentom. Oba postupy boli sebazničujúce, hoci v rôznom zmysle. V prvom
prípade človek dával všanc svoju dôstojnosť, odbornú a mravnú autoritu vedca, vysokoškolského učiteľa, v druhom prípade samot
nú existenčnú možnosť zostať vedcom, či učiteľom. Sebazáchovné mimikry sú však vhodné iba pre totalitu Voči demokracii su
kontradiktorické. Mimikrami obrnený obyvateľ krajiny nemôže byť jej suverénnym občanom: demokratické spoločenstvo však spo
číva práve na suverénnom občanovi. Demokratická samosprávna inštitúcia, ako je aj univerzita nemôže vystačiť s mimikrami
vybavenými zamestnancami: s nimi nie je ani demokratická, ani samosprávna. Tieto atribúty jej dávajú iba suverénni verejne
a aktívne sa prejavujúci členovia jej akademickej obce. Bez zbavenia sa starých sebaochranných mimikrov, bez Vašej aktívnej čino
rodej účasti na živote spoločnosti i univerzity, jednoducho nie je možný ani demokratický štát ani samosprávna univerzita
Tento môj apel sa v plnej miere vzťahuje aj na študentov. Váš vek, Vaša mladícka nekompromisnosť. Vám prislúchajúci
idealizmus nedovoľujú, aby ste sa obaľovali ochrannými mimikrami. Takto statočne odhodlane ste sa prejavili ako mohutná sociál
na sila už v novembri minulého roku a vydržali ste s tým až do splnenia svojich politických a profesných požiadaviek. Potom ste
si však akoby povedali: dosiahli sme svoje, môžeme ísť od toho. Začala prevládať únava, skepsa, spoliehanie sa na tých druhých'
Lenže práve tu začína paradoxnosť, absurdita dosiahnutého stavu vecí. To. čo ste dosiahli, bolo. je len legálne právo na Vašu účasť
na správe vecí verejných i svojich vlastných. Neuplatňované právo je však mŕtve, čisto formálne právo. Áno dostali ste právo
na akademickú slobodu. Avšak akademická sloboda nie je doklad s pečiatkou, ale Váš vlastný nezastupitelný stav činorodej
akademickej mysle, nezastupitel ná akademická aktivita študentskej osobnosti každého z Vás Ináč povedane každý z Vás ma len
toľko akademickej slobody, koľko si jej „drží v hrsti" a koľko si jej reálne uplatňuje, koľko jej osobne a osobnostne presadzuje
v akademickom živote. V duchu nového vysokoškolského zákona prestávate byť pasívnymi objektami výchovy a vzdo ivania
a stávate sa partnermi svojich učiteľov. Partnerstvo je však vzťah, v ktorom sa musia uplatňovať dve plnohodnotné navzajom
sa doplňujúce aktivity: aktivita učiteľa a aktivita študenta. To, nakoľko budete v tomto vzťahu suverénnymi partnermi teda už
nezávisí od samotného zákona, ale len od Vás. Zákon Vám neposkytne nič viac. než legalizovanú možnosť tohto partnerstv.i
Formálne ste plnoprávnymi členmi samosprávnych orgánov univerzity, akademických senátov jednotlivých fakult i celoumverzitne
ho senátu. Závisí však len od Vás, ako túto možnosť uplatňovania svojho študentského hlasu, vplyvu využijete Ak to nefunguje,
nesťažujte sa na nedokonalý zákon: spytujte predovšetkým svoje vlastné svedomie Ste suverénnymi členmi akaderTľ Kej ob e len
potiaľ, pokiaľ túto svoju suverénnosť držíte vo vlastných rukách, pokiaľ si ju sami, z vlastnej vôle uplatňujete 2e je to obtiažni'
že to môže byť aj konfliktné, že je to rizikové? Ale demokracia, demokratická samospráva obce aj akademickej je už raz taká.
musí byť práve taká. Vyžaduje si občiansku statočnosť, riziko osobného postoja a osobnej zaangažovanosti každého z Vas
Hovorím tu k Vám o univerzite, o našej univerzite, hoci sa Vám moja reč môže javiť miestami odťažitá Smerujem však stále
k tomuto jednému bodu. Zvolali sme dnes toto naše slávnostné zhromaždenie, aby sme sa vrátili k tradičnému chápaniu univerzity
ako jedného organického celku, ako k „universitas". Nie je to teda len aditívny súbor jednotlivých fakúlt, mal bý to byt života , 1 >pne
usporiadaný, Strukturovaný organizmus. Organizmus so svojimi, takpovediac prirodzenými údmi" Som presvedčený o tom
že k týmto prirodzeným údom Komenského univerzity nevyhnutne patria, musia patriť aj teologické fakulty Pokial sme boli
Pokračovanie na str 4

AKADEMICKE FORUM SLOVENSKA
ako Únia pracovníkov VŠ SR
P o 17. n o v e m b r i 1989 s p o n t á n n e v z n i k l i o b č i a n s k e h n u t i a p r a c o v n í k o v f a k ú l t a v y s o k ý c h š k ô l
Slovenska. Názvy týchto hnutí s a na jednotlivých pracoviskách líšili (VPN, Akademické fórum, Rada pracu
j ú c i c h a pod.), a l e i n i c i a t í v y v š e t k ý c h b o l i v z á s a d e j e d n o t n é . Z a m e r i a v a l i s a h l a v n e n a u r ý c h l e n é z a v e d e n i e
demokratických z m i e nd o riadenia v y s o k ý c h škôl, na o b n o v u ľ u d s k ý c h a občianskych práv, akademických
slobôd, n a presadenie práva n a vzdelanie pre všetkých a ich práva z a rovnaké šance pri v o ľ b e povolania
a n a p ĺ ň a n í ž i v o t n e j d r á h y a pod.. Č i n n o s ť t ý c h t o n a š i c h h n u t í n e b o l a k o o r d i n o v a n á , z a d o s i a h n u t i e n a š i c h
spoločných c i e ľ o v s m e postupovali izolovane, v porevolučnom chaose a neprehľadnej situácii, chýbala
n á m v z á j o m n á informovanosť. Oslabovalo t o n a š u akcieschopnosť a sily, nieslo t o s o sebou z n a č n é riziká
neúspechu našich snažení i riziko postihov pre angažovaných kolegov. Preto z bratislavských k r u h o v
p r a c o v n í k o v fakúlt a V Š vznikla iniciatívna skupina, ktorá sa podujala tieto hnutia jednotlivých fakúlt
zjednotiť a skoordinovať ich spoločný postup.
Prvé stretnutie zástupcov jednotlivých fakúlt a V Š Sloven
ska sa podarilo zorganizovať dňa 6. 12. 1989 v aule ChTF
SVŠT v Bratislave. Zúčastnilo sa na ňom 25 zástupcov fakúlt
a V Š z celého Slovenska. Na tomto zasadnutí sme sa dohodli,
že jednotlivé hnutia na našich fakultách a V Š budú navonok
vystupovať pod spoločným názvom Akademické fórum Slo
venska (AFS). Určila sa pracovná skupina na vypracovanie
programového vyhlásenia, akčného programu a vnútornej
štruktúry nášho hnutia. Znenie týchto materiálov bolo upres
nené na ďalšom stretnutí zástupcov fakúlt a V Š Slovenska
13. 12. 1989 zároveň s ustanovením Koordinačnej rady AFS
(KR AFS).
Prvou akciou KR A F S bolo zvolanie Snemu AFS 21. 12.
1989. Snem schválil znenie základných materiálov AFS
(Programové vyhlásenie, Akčný program, Vnútorná štruktúra)
a vytýčil program hnutia na najbližšie obdobie.
KR AFS zložená zo zástupcov všetkých fakúlt a VŠ Sloven
ska schádzala sa približne raz za mesiac. Veľmi iniciatívne
sa ujala koordinačnej a informačnej činnosti. Vďaka nadšeniu
a neúnavnému pracovnému elánu jej členov, ako aj jednotli
vých akademických fór fakúlt a V Š podarila sa nášmu hnutiu
realizovať značná časť našich predsavzatí. Voľba nových aka
demických funkcionárov, vedúcich katedier a pracovísk, usta
novenie akademických senátov (AS), spolupráca na znení
nového vysokoškolského zákona, vypracovanie štatútov AS.
príprava a priebeh prijímacích pohovorov a celý rad ďalších
iniciatív. Rada našich členov iniciatívne pomáhala pri príprave
a priebehu slobodných volieb. Mnohí zakladajúci členovia
AFS boli zvolení do zastupiteľských orgánov, stali sa vedúcimi
osobnosťami nášho širokého spektra politického života i ria
diacich orgánov štátnej správy.
Cez všetky tieto úspechy sme si vedomí, že je to len začia
tok úmornej práce, ktorá nás čaká. Máme čo naprávať po vyše
štyridsaťročnom bačovaní predchádzajúceho totalitného reži
mu. Bolo by tiež naivné sa domnievať, že slobodnými voľbami
sa demokracia v našom štáte automaticky nastolí a automatic
ky sa vyriešia aj všetky ekonomické, sociálne, spoločenské
a iné problémy, ktoré sa za tých štyridsať rokov vlády nekom
petentných a skorumpovaných politikov a funkcionárov nahro
madili. Bude nás to stáť ešte veľa potu a mozoľov, veľa
stresov, porážok i víťazstiev, pokiaľ samoregulačny systém
demokratického, právneho štátu začne automaticky pracovať
a budeme sa môcť naň bez obáv spoľahnúť. Dovtedy musíme
však byť neustále v strehu, strážiť si našu krehkú demokraciu,
neustále ju formovať, dotvárať a rozvíjať No hlavne dávať
pozor, aby sa nestalo, že jedného dňa sa zobudime a ocitne
me sa v ďalšej, novej totalite.

Členom nášho hnutia postupom času bolo stále jasnejšie,
že hnutie sa bude musieť pretransformovať na kvalitatívne
vyššiu formu svojej činnosti a organizačnej štruktúry, pokiaľ
nechce riskovať nesplnenie svojich cieľov a úloh. ba priam
svoj zánik. Preto KR AFS v máji v Žiline rozhodla, aby sa A F S
oficiálne inštitucionovalo ako stavovské, nezávislé profesijnozáujmové združenie pedagógov, vedeckých a odborných pra
covníkov fakúlt a V Š Slovenska. Boli vypracované stanovy
AFS. Po pripomienkovaní boli schválené na ustanovujúcom
Sneme AFS 21. 6. 1990. Stanovy AFS boli predložené na
registráciu MV SR, ktoré ich schválilo koncom augusta 1990.
Naše združenie nesie oficiálny názov AFS - Únia pedagógov,
vedeckých a odborných pracovníkov vysokých škôl Slo
venska.
Máme teda založené svoje stavovské združenie. Vieme,
že nie u všetkých našich kolegov toto naše úsilie organizovať
sa a spoločné problémy riešiť spoločnými silami stretá sa
s porozumením. Pochopiteľne, rôznorodosť našich profesií
plodí aj rôznorodosť našich problémov. Domnievame sa, že
stačí, keď sme organizovaní v úzko profesijne zameraných
spolkoch podľa špecializácii, ktoré sme vyštudovali a ktorým
sa vedecky venujeme. Zabúdame pritom, že sme predovšet
kým vysokoškolskí pedagógovia, čo by mal byť náš prioritný
jednotiaci faktor. Ak to pochopíme, rýchlejšie a ľahšie usku
točníme rekonštrukciu nášho vysokého školstva, zvýšime
kvalitu vzdelania, rozvoja vedy. výskumu, kultúry a umenia.
Nezastupiteľná bude úloha nášho združenia pri nadväzovaní
kontaktov na partnerské organizácie v zahraničí a našom
vstupe do medzinárodných európskych i celosvetových orga
nizácii. Široké pole pôsobnosti sa naskytá nášmu združeniu
pri riešení celospoločenských problémov. Bolo by poľutova
niahodné, keby sme svoj mozgový potenciál nedali do služ eb
národa, nepomohli našej vláde pri riešení kvanta nahromade
ných problémov, s ktorými zápasí.
Aká bude životaschopnosť nášho združenia a reálne vysledky jeho pôsobenia bude záležať od prístupov každého
z nás k nemu. od našej práce a iniciatívneho riešenia problé
mov. Doba inštrukcii, nariadení a príkazov sa skonĎla Vyčká
vať v závetrí, že ako to dopadne, pripadne sa zmôcť len na
nekonštruktívnu kritiku, nikam nevedie a je priam zhubne Nik
nemôže už tvrdiť, že nemá priestor ani podmienky na uplatne
nie svojich schopnosti a nápadov Obraciame sa preto na
všetkých Vás, kolegyne a kolegovia, rozšírte naše čienske
rady a pomôžte aktívne prácou v našom hnutí pn obnove
nášho vysokého školstva i celej našej spoločnosti
RNDr. Ivan Benedikovič.
člen Koordinačného centra AFS

Univerzita Komenského

v programe TEMPUS
Jedna z najstarších holandských univerzít v Groningene (za
ložená v roku 1614) v hlavnom meste provincie rovnakého
mena, privítala začiatkom septembra delegáciu Univerzity Ko
menského vedenú rektorom prof. PhDr. Miroslavom Kusým.
Univerzita v Groningene stala sa niekoľko dní miestom inten
zívnych rozhovorov a diskusií o budúcej spolupráci medzi
dvoma národnými spoločensko-kultúrnymi inštitúciami.

Holandskí hostitelia v pozícii budúcich
partnerov mali čo ponúknuť. Jedenásť
fakúlt Univerzity v Groningene poskytuje
široký výber z viac ako 50 rôznych študij
ných smerov pre budúcich lekárov, teoló
gov, právnikov, matematikov, fyzikov,
biológov, farmaceutov, chemikov, astro
nómov, historikov, filológov, ekonómov,
managérov, pedagógov, psychológov,
umelcov. Okrem toho vytvára absolven
tom možnosti pokračovať v štúdiu a graduovať sa titulom „doktorandus", ale aj
vybrať si zo škály doplňujúcich disciplín
špecializovaných kurzov takzvanej dru
hej fázy vo večerných kurzoch alebo
v kurzoch univerzity tretieho veku.
V dnešnej podobe je univerzita pre
mesto nielen výchovno-vzdelávacou
ustanovizňou a intelektuálnym centrom,
ale aj dôležitým a pre rozvoj mesta a pro
vincie prvoradým a nenahraditeľným
zdrojom invencie, tvorivosti a rivality
v spoločenskom, politickom, ekonomic
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kom a kultúrnom dianí. Jej Science Park
s výskumnými centrami a inštitútmi za
bezpečuje vysokú úroveň vedeckého
výskumu a aplikačnej praxe na báze pro
jektov medzinárodnej a národnej koope
rácie.
Univerzita zapojená od roku 1989 do
kooperačného programu 26 univerzít sie
te Európskych spoločenstiev (ERASMUS
program), zúčastňuje sa aj na ďalších
medzinárodných programoch. Je členom
skupiny COIMBRA 24 známych európ
skych univerzit a podieľa sa na programe
TEMPUS
(Trans-European
Mobility
Scheme for University Studies), v ktorom
iniciatívne pripravila niekoľko vedecko
výskumných a vzdelávacích projektov zo
4 - 5 univerzitami v strednej a východnej
Európe.
Po pripojení ČSFR k tomuto programu
Európskych spoločenstiev prebiehali dis
kusie s predstaviteľmi jednotlivých fakúlt

Rektor UK prof. PtiDr. M. Kusy, CSc.,
v rozhovore s rektorom Univerzity
v Groningene prof. dr. L. J. Engeiaom

Univerzity v Groningene od samého za
čiatku pobytu delegácie UK v živej pra
covnej atmosfére Vítaným preaiienim
bolo slávnostné začatie akademické^
roku v historickej aule univerzity a pre
hliadka novej knižnice, ktorú im možno
závidieť.
Pracovná aktivita a flexibilita obidvoch
partnerov priniesli výsledok v podobe
rámcovej zmluvy o spolupráci, ktorú
6. 9. 1990 podpísali predstavitelia obi
dvoch univerzít - prezident Rady Univer
zity v Groningene prof. dr. E Bleumink
a rektor Univerzity Komenského v Bra
tislave prof. dr. M. Kusý. Súčasťou zmlu
vy o spolupráci je protokol so závermi
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o ne ukrátení, pokiaľ sme ich nemali, boli sme o tieto „údy" okyptení Môžem so zadosťučinením konštatovat, že - a aj to jo prod -,t
nového vysokoškolského zákona - Univerzita Komenského počínajúc týmto školským rokom ucelila svoj organizmus začlenili
sa doňho práve tieto „prirodzené údy", o ktoré bola doteraz okýptená: Slovenská evanjelická bohoslovecká fakulta a Rímskokato
lická Cyrilometodská bohoslovecká fakulta. Buďte nám srdečne vítaní v našej akademickej obci'
Hovoril som o Univerzite Komenského ako o ucelenom akademickom organizme Zvolali sme Vás. pani profesori r a toto slav
nostné zhromaždenie k otvoreniu nového školského roku, nielen ako predstaviteľov tej či onej fakulty, teda nielen ako významných
matematikov, právnikov, lekárov, filozofov, fyzikov, historikov, prírodovedcov atd , ale predovšetkým ako vykvet tejto univerzity ako
celku. Chceme Vám týmto vzdať česť, ktorá Vám plným právom patrí, chceme, aby ste si uvedomili že univerzít,! vie ako Va
potrebuje, ako sa na Vás musí spoliehať, ako s Vami musí počítať. Bez Vás nie sme ničím, bez Vás, by sme poklesli na úroveň
bežného „školiaceho pracoviska". S Vami - a jedine s Vami s Vašimi osobnosťami s Vašimi menami, s Vašim intelektom
s Vašou vedeckou a pedagogickou autoritou, sa stávame - či môžeme opäť stať - univerzitou so zvučným menom, univerzitou,
ktorá bude mať opäť svoju autoritu doma í vo svete. Lenže - ako som už zdôraznil - len pod podmienkou, že toto svoje meno. tento
svoj intelekt, túto svoju autoritu aj verejne vyjavíte, nasadíte v prospech rozvoja univerzity, ako takéhoto organického celku,
v prospech rozvoja našej novej, demokratickej spoločnosti vôbec. Univerzita i spoločnosť musia vidieť a cítiť, že Vy
naša
intelektuálna elita - ste tu, na svojom mieste, so svojím nezastupitelným vkladom na nás ipoločny účet

Pracovné rokovanie na pôde Univerzi
ty v Groningene
dagogickej spolupráce cez vzájomnú
výmenu študentov a učiteľov v prioritných
smeroch až po výmenu publikácií, pred
nášky hosťujúcich profesorov a pomoc
v managemente.
Rozhovory s predstaviteľmi akademic
kej obce Univerzity v Groningene, s pred
staviteľmi vlády provincie a mestskej
rady, ako aj s kolegami na fakultách,
potvrdili to, čo vyjadruje výstižne nová
zmluva o spolupráci medzi univerzitami
v Groningene a v Bratislave - úprimný
záujem spolupracovať a pomáhať k oboj
strannému prospechu. A našej univerzite
pootvorila táto zmluva o trochu viac dvere
do vzdelanej Európy.
V. Strážnická
Snímky: A. Zrubák

diskusií predstaviteľov jednotlivých fakúlt
s harmonogramom konkrétnej činnosti
na obdobie od 1. 9. 1990 do 31. 12.1991
a s otvorenými možnosťami ďalšej bilate
rálnej spolupráce.
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Podobnú zmluvu podpísali aj predsta
vitelia Univerzity L. Eótvoes a Ekonomic
kej fakulty z Budapešti, ktorí rokovali
v Groningene v tom istom čase ako dele
gácia UK.
Tri projekty navrhnuté do programu TEM
PUS obsahujú rôzne formy kooperácie od projektov spoločnej vedeckej a ре-

Pro/. PhDr. M. Kusý, CSc., rektor UK
a prof. dr. E. Bleumink, prezident uni
verzitnej rady pred podpísaním zmlu
vy o spolupráci medzi UK a Univerzi
tou v Groningene

ZLEPŠOVACIE NÁVRHY
Komisia pre vynálezy a zlepšovacie návrhy Univerzity
Komenského opäť zasadala dňa 18. 10. 1990 a kladne posú
dila tieto návrhy:
ZN 99/89 Ing. M. Ružička. RNDr. Ľ. Dlháň: Adaptér komory
pre meranie teplotne závislých fyzikálnych veličín
na veľmi nízke teploty.
ZN 27/90 K. Jesenák, Ľ. Kuchta, M. Mošat: Snímateľný och
ranný kryt na elektródy so sklenenou membránou
ZN 28/90 RNDr. M. Pikna: Elektrostaticky odlučovač na prí
pravu alfa spektrometrickych vzoriek aerosolov.
Riešenie TÚ 3/90.
ZN 29/90 Ing. P. Lichard: Návrh a realizácia zariadenia na
meranie frekvenčnej závislosti elektrostrikčného
koeficientu membrán. Riešenie TÚ 4/90.
ZN 38/90 M. Socha: Rekonštrukcia magnetických váh Gouyho typu. Riešenie TÚ 15/88.

Okrem toho sa vyhodnotilo aj využitie vynálezu č. AO 269
655 autorov RNDr. J. Kučera. CSc., M Martinovič. RNDr
K. Ducková. CSc. a prof. RNDr. PhMr. M Mandak DrSc
Spôsob stanovenia zmývateľnosti topických gelovych príprav
kov a zariadenia na jeho realizáciu.
V súvislosti so zlepšovacími návrhmi zároveň upozorňuje
me na zmenu dosiaľ platnej metodiky pri vypisovaní tematic
kých úloh. Pretože sa pripravuje novy zákon o vynálezoch,
zlepšovacích návrhoch a pnemyselnych vzoroch, ktorého
platnosť sa predpokladá od 1. januara 1991. na univerzite sa
zatiaľ žiaden pian tematických ulol nezostavil Po vstupen
nového zákona do platnosti budu vypracovane nove interne
smernice, podľa ktorých budeme postupovat v tejto oblast
našej činnosti. Zatial je možne v naliehavých prípadoch postu
povať podľa Občianského zakonnika a jeho ustanoven
o verejnej súťaži

Ing Anton Švec. CSc..
predseda komisie

K

zapája do Európy, hľadajúcej dnes jednotu aj v politickom vy
jadrení, nemenej účinne, ak nie v istom ohľade aj lepšie ako
viacero iných vied, keďže smeruje k spoločným fundamentom
európskej civilizácie. A toto štúdium má aj výrazný vlastivedný
aspekt, ak uvážime funkciu latinčiny v Uhorsku takmer do po
lovice 19. storočia ako úradného jazyka. Slovenskí klasickí
filológovia sa teda pochopiteľne venujú nielen výskumu anti
ky, ale výrazne prispievajú aj k poznávaniu latinského písom
níctva na Slovensku. Vznikol tu rozsiahly Slovník klasickej,
stredovekej a neskoršej latinčiny (75 000 hesiel), ktorého
význam akiste netreba obšírne vysvetľovať; dokončovacie
práce by určite urýchlilo vedomie, že sa konečne našiel vyda
vateľ pre toto prepotrebné a široko využiteľné dielo
Na to, aby spo
menuté pracovisko
zvládlo svoje úlohy,
žiada sa budovať ho
personálne i mate
riálne Nielenže do
teraz nepestujeme
niektoré disciplíny,
napr klasickú ar
cheológiu, byzantológiu. ktoré by mali
byf v historickom
kontexte Slovenska
samozreimosťou. no
chýbajú nám špe
cialisti a| v nosných
disciplínách (napr
lingvistických V tej
to súvislosti je však sľubné, že už padli zasadné mštituoonál
ne obmedzenia, ktorými sa naše humanitné vedy dostali do
katastrofálnej izolácie Nemožno vylúčiť, že hfadan špecialisti
sa sformujú aj na prípadných ďalších klasicko-fitotogickych
pracoviskách - vieme o záujme zriadiť filológiu v Tmavé
či v Prešove, čo. samozrejme nie je v našich podmienkach
možné v priebehu roka či dvoch. Nádeje možno spájať aj
s črtajúcimi sa kontaktmi s univerzitou vo Viedni.

JJ

JJJ

Daniel Škoviera
zakladateľského
významu.
Obdobie tzv. normalizácie však na tento odbor doľahlo
exemplárne ťažko: dostal sa do kategórie „malých" odborov
a počet pracovníkov na ňom bol minimalizovaný na štyroch,
z toho iba dvaja boli v pedagogickom zaradení. Tvrdé
reštrikčné opatrenia mali svoje motto v pohľade na vysokú
školu a na filozofickú fakultu zvlášť ako na učiteľskú prípravku
a politícko-výchovnú ustanovizeň. Pri takmer bezozvyškovej
likvidácii latinčiny na gymnáziách sa pri mizivom, ba istý čas
doslova nulovom počte poslucháčov tento abnormálny stav
premietol aj do personálneho vývinu na odbore, ktorý bol me
dzitým včlenený do veľkej katedry románskej, klasickej a se
mitskej filológie. V súčasností pôsobia na odbore 4 vysoko
školskí učitelia, z toho 1 docent. V štyroch ročníkoch študuje
latinčinu ako predmet v kombinácii asi 30 poslucháčov denné
ho štúdia (z nich 15 v 1. ročníku).
Klasickí filológovia na FF UK sa vždy tešili rešpektu pre svo
ju pracovitosť, ktorá sa premietala v ich prítomnosti vo vedec
kom a kultúrnom živote. Dokumentuje ju predovšetkým od
r. 1968 vychádzajúci Zborník FF UK Graecolatina et Orientalia, ktorý pravidelne zaplňujú štúdiami vo svetových jazykoch
spoločne s rovnako nepočetnými kolegami arabistami. Tento
zborník ako výmenný artikel zabezpečoval prísun vedeckej
produkcie od partnerov z takmer celého sveta. Žiaľ, zrušením
recenznej rubriky, ktoré zapríčinil nedostatok papiera, sa táto
väzba na svetovú produkciu nemálo oslabila. Specializovaný
časopis pre klasické štúdiá na Slovensku nejestvuje; v rámci
federácie hrá úlohu takéhoto fóra periodikum Zprávy Jednoty
klasických filologů, kde si udržujú slovenskí prispievatelia ak zvážime mnohonásobne vyšší počet klasických filológov
na vysokoškolských katedrách a v ČSAV v Čechách a na Mo
rave - vcelku čestnú pozíciu. Navyše sa klasickí filológovia
prezentujú aj v kultúrnom živote Slovenska, a to najvýraznej
šie vo sfére prekladu latinských a gréckych literárnych pamia
tok, čo predstavuje pomerne veľkú pracovnú záťaž.
Zamyslenie nad minulosťou a súčasným stavom vied o an
tickom staroveku na FF UK je východiskom pre úvahy
o perspektívach tohto dosiaľ jediného pracoviska svojho za
merania na Slovensku a klasickej filológie u nás všeobecne
V tejto súvislosti bude potrebné dostať do povedomia aj širšej
verejnosti u nás, že štúdium klasických jazykov a kultúry nás

Klasické jazyky však majú svoje miesto nielen na špeciali
zovanej katedre. Vo vyučovaní na FF UK si už skôr dobyli
pevnú pozíciu v učebnom pláne napr. historických a umenovedných disciplín. Rozhodne by však bolo užitočné, aby sa
stali predmetom „spoločného základu" pre všetkých filológov
Latinčina sa práve teraz nanovo zavádza do štúdia aj na
Právnickej fakulte UK zároveň s obnovením postavenia rím
skeho a cirkevného práva v jej učebnom pláne
Pokiaľ ide o materiálnu stránku ďalšieho rozvoja, jednou
z kľúčových úloh na fakulte je budovanie fondov seminárnej
knižnice (v spolupráci s ústrednou knižnicou) a ich jednoduchá
dostupnosť v študovni katedry. Možnosť každodenného kon
taktu s textami a so sekundárnou literatúrou je - a to vidno aj
na susedných univerzitách - životne dôležitá, kym umŕtvenie
kníh pod zámkou - nech je motivované hocako - je anomália
ktorú treba odstrániť.
Isteže, tento stav iba sčasti koriguje prakticky uplnu absen
ciu klasických jazykov v gymnáziách, ktoré sú svojím spôso
bom rozhodujúcim článkom školského systému Bez zavede
nia latinčiny ako povinného (povinne voliteľného) predmetu
na humanitnom gymnáziu sa však sotva pohneme o krok
ďalej. Vzdelávací a humanizujúci prínos pri formovaní dospie
vajúcej ľudskej osobnosti, ktorý ponúka Studium tohto jazyka
dnešnej spoločnosti s jej preexponovaným prakticizmom. je
nepochybný. Na to však potrebujeme, okrem iného, vychovať
novú generáciu zapálených a odborne zdatných učiteľov, pra
vých osobností pre slovenské stredné školy Toto bude teraz
spolu s vedeckou a vedecko-popularizačnou prácou základní'
poslanie nášho jediného klasicko-filologického pracoviska
na Slovensku.
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Nový zákon o advokácii
Najvyšší zákonodarný orgán Slovenskej re
publiky sa uzniesol na zákone, ktorým s účin
nosťou od 1. júla 1990 nanovo upravil právne
vzťahy pri poskytovaní právnej pomoci advo
kátmi. Tým sa ukončila (podľa niektorých názo
rov len na čas utíšila) diskusia, ktorá sa najmä
v právnickej verejnosti sústredila okolo základ
ného problému - miery monopolizácie a liberizácie vykonávania advokátskej pomoci. Preto
že prijatie novej právnej úpravy výkonu
advokácie sa dotýka širokej verejnosti, v nasle
dujúcom sa pokúsime poukázať predovšetkým
na tie zmeny v zákone, ktoré podľa nášho ná
zoru majú všeobecný informačno-(praktický)
význam
Poslaním „obrodenej" advokácie je pomáhať
pri uskutočňovaní ústavného práva občanov
na obhajobu a chrániť ostatné práva a záujmy
občanov a právnických osôb v súlade s Ústa
vou a zákonmi. Úlohy advokácie plnia advokáti
najmä tým, že obhajujú občanov v trestnom
konaní, zastupujú občanov a právnické osoby
pred súdmi, štátnymi orgánmi a inými právnymi
subjektami, spisuíú listiny, poskytujú právne
rady a spracú'
ne rozbory
Podľa novej právnej úpravy je advokátom
ten, kto je zapísaný do zoznamu advokátov,
ktorý vedie Slovenská advokátska komora
Zákon stanovuje podmienky, za ktorých Komo
ra zapíše žiadateľov o zápis do zoznamu advo
kátov bez žiadosti (týka sa advokátov, ktorí
ku dňu účinnosti nového zákona o advokácii
boli členmi združení advokátov), ďalej ktorých
zapíše na základe žiadosti a po zložení sľubu
(týka sa profesorov a docentov vysokých škôl
v odbore právo) a napokon tých, ktorí okrem
žiadosti a zloženia sľubu musia spĺňať ďalšie
predpoklady (ako napr požadovanú právnickú
prax a zloženie advokatskej skúšky). Zákon
ďalej určuje, kedy Komora uchádzača o zápis
do zoznamu nezapíše (§4), z a akých okolností
vyčiarkne advokáta zo zoznamu (§6), prípadne
komu pozastaví výkon advokácie (§7).
Legislatívne zmeny v úprave advokátskej
pomoci neobišli ani oblasť práv a povinností
advokátov, ktoré vo vzťahu advokát-klient
majú osobitný význam. Tak podľa novej práv
nej úpravy je advokát povinný chrániť práva
a oprávnené záujmy zastupovaného, konať pri
tom svědomitě, dôsledne využívať všetky zá
konné prostriedky a uplatňovať, čo podľa svoj
ho presvedčenia a príkazu klienta pokladá za
prospešné. Pritom je povinný dbať, aby jeho
právna pomoc bola účelná a hospodárna. Pri
plnení týchto úloh je advokát povinný zachová
vať ústavu, zákony a predpisy vydané na ich
vykonanie a v ich medziach riadiť sa príkazmi
klienta.
Novým spôsobom zákon o advokácii rieši
oprávnenie advokáta odmietnuť poskytnutie
právnej pomoci. Právna norma obmedzuje voľ
nosť advokáta pri rozhodovaní o tejto otázke
Podľa výslovného znenia zákona je advokát
oprávnený odmietnuť poskytnutie právnej po
moci len zo závažných dôvodov, ktoré svedčia
o tom, že by ju nemohol riadne poskytovať,
okrem prípadov, keď bol na jej poskytovanie
ustanovený. Odmietnutie právnej pomoci je
advokát povinný klientovi odôvodniť Opodstat
nenosť odmietnutia poskytnutia právnej pomoci
preskúma Komora.
Prísnejšio je stanovená povinnosť advokáta
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach,
o ktorých sa dozvedel v súvislosti s poskytova
ním právnej pomoci Povinnosť zachovávat
mlčanlivosť sa nevzťahuje len na tie prípady,
keď ide o zákonom uloženú povinnosť prekaziť
spáchanie trestného činu Na rozdiel od pred
chádzajúcej právnej úpravy nový zákon

o advokácii neobsahuje ustanovenie o mož
nosti oslobodiť advokáta od povinnosti za
chovávať mlčanlivosť iným subjektom (napr.
orgánom advokácie) než klientom.
Podstatne novým spôsobom je riešená otáz
ka zodpovedností za škodu spôsobenú kliento
vi v súvislosti s výkonom advokácie. Za takto
spôsobenú škodu zodpovedá priamo advokát,
dokonca aj v tých prípadoch, ak škodu spôsobil
advokátov koncipient alebo jeho pracovník.
Svojej zodpovednosti sa advokát zbaví, len
ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri
vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od

neho žiadať. Zodpovednosť koncípientov, resp
pracovníkov advokáta z a škodu, ktorú spôsobil
v súvislosti s výkonom advokácie, sa posúdi
podľa pracovnoprávnych predpisov.
Napokon novým je aj spôsob odmeňovania
advokátov Zatiaľ čo výška odmeny a spôsob
jej určenia je upravená osobitným predpisom
(v čase písania príspevku nebol ešte publiko
vaný), zákon o advokácii stanovuje, že právo
na odmenu za poskytnutie právnej pomoci pri
slúcha priamo advokátovi
JUOr. Anton Dulak,
Právnická fakulta UK

Čo prináša výskum

Ošetrovanie člena rodiny na UK
Dôležitým zdrojom informácií o zdravotnom stave obyvateľstva u nás je štatistika chorobnosti
spojená s pracovnou neschopnosťou. Výsledky tejto štatistiky predstavujú významnú informáciu
s ďalekosiahlym hospodárskym významom Pri plánováni pracovného procesu organizácie práce
a pod treba rátat nielen s pracovnou neschopnosťou, ale i s pracovnou absenciou pre ochorenie
člena rodinv.
Ženy tvoria takmer polovicu pracujúcich a ošetrovanie rodinného príslušníka sa v prvom rade
dotýka ich. Otázka ošetrovania člena rodiny nie je zanedbateľná, už i z toho dôvodu že odkedy
piati zákon o nemocenskom poistení zamestnancov a odkedy sa po prvýkrát zaviedla podpora pn
ošetrovaní člena rodiny, náklady na túto dávku prudko stúpa/u Len na Slovensku stupu tieto dávky
od roku 1960 do 1985 viac ako 48-násobne. pričom straty na tvorbe národného dôchodku
sú omnoho vyššie
Ako sa využívalo ošetrovanie rodinného príslušníka sme sledovali i na Univerzite Komenského
Zaujímalo nás koľko percent zamestnancov čerpalo túto dávku aké sú priöny ošetřován a
koľkokrát do roka a po aký dlhý čas boli deti ošetrované a tiež ne v poslednom rade i otázky
ekonomické
Z celkového počtu pracovníkov univerzity (pnememe ročne) bolo 57 % žien a 43 % mužov Sle
dovaný súbor pozostával s 3500 deti do 15 rokov, pnčom v 66 % išlo o deti do 10 rokov
Zistili sme, že dávku poberalo priemerne 3,7 % pracovníkov ročne, pričom sme zistili jej stúpajú
ci charakter, a to od 3,5% do 4,1 %. Je zaujímavé, že toto percento bolo podstatne vyššie u za
mestnancov hospodársko-administratívnej časti (RUK) a pohybovalo sa v rozpätí od 4.0 do 6.1 %,
pričom však ženy tu tvorili 62,5 % zamestnancov.
Vyše 95 % ošetrovaní sa týkalo ochorení infekčnej etiológie. Brali sa do úvahy nielen klasické
infekčné a parazitárně ochorenia, ale hlavne ochorenia dýchacej sústavy. Najčastejšou príčinou
ošetrovania boli práve ochorenia dýchacích ciest, ktoré tvorili až tri štvrtiny ošetrovaní. Najvyššiu
absenciu v práci sme zaznamenali práve v jesenno-zimnom období, kedy sa respiračné ochorenia
najčastejšie vyskytuju. Je zaujímavé, že sezónnosť ošetrovania rodinného príslušníka ovplyvňujú
aj spoločenské momenty, ktoré sa uplatňujú najmä v mesiaci decembri V tomto mesiaci sme
zaznamenali prudký pokles ošetrovaní, ktorý pravdepodobne nebol spôsobený menším počtom
ochorení detí zamestnancov Univerzity Komenského, ale tento obraz je podmienený inými
príčinami.
Jedno ošetrovanie si vyžadovalo priemerne 5.2-dňovú absenciu ošetrujúceho rodiča. Najčastej
šie si takéto ošetrovanie vyžadovali deti dvoj- a najmä trojročné phemerne dvakrát za rok. pnčom
deti zamestnancov RUK dokonca až štyrikrát do roka. Predpokladáme, že príčinou tohto rozdielu
je pravdepodobne kratšia dovolenka oproti zamestnancom fakult, ale i vyššie percentuálne zastú
penie žien medzi zamestnancami.
Z hľadiska ekonomického pohľadu na pracoviskách celej UK chýbalo pnememe ročne z dôvodu
ošetrovania člena rodiny 47,5 pracovníkov, čo je takmer 1 % všetkých zamestnancov Každý rok
sa priemerne vyplácalo trištvrte milióna korun na nemocenských dávkach Absencia v prací skoro
vždy znamená i stratu na tvorbe národného dôchodku. I pri nezapočítam výdavkov na zdravotníc
ke služby, lieky, nevyužité miesta v zariadeniach a pod. môžeme odhadnut, že jedna pracovna
absencia pre ošetrovanie člena rodiny, trvajúca priemerne 5.2 pracovných dní. nas stojí takmer
1 750 Kčs.
Všeobecne je známa vysoká chorobnosť deti navštevujúcich kolektívne zariadenia a najnzikovejši vek v súvislosti s chorobnosťou a liečbou antibiotikami /e najmä obdobie do troch rokov ži v Jta
Naše zistenia práve potvrdzuju najvyšší počet ošetrovaní pre ochorenia deti do troch rokov T eto
čísla nevyjadruju však skutočnu chorobnosť det' ale len počet absencii zamestnancov ktor
nemali možnosť zabezpečiť opateru chorého dieťaťa, či už starými rodičmi alebo inou osobou
a preto požiadali o podporu pri ošetrovaní člena rodiny. Na/častejšimi príčinami ošetrovaní bob
ochorenia deti na akútne infekcie dýchacieho ústrojenstva
Vieme, že medzi príčinami chronických pľúcnych ochorení môžu hrat významnú utohu
opakované zápalové ochorenia dýchacích ciest a pluc. prekonané v ranom detsxe Najmä asJe
predstavujú zvláštnu epidemiologickú situáciu, ktorá rôznymi faktormi u niektorých deti vyvotóva
časté respiračné ochorenia, ktoré nie su celkom zanedbateľné pre da ši vyvo, zdravotného stavu
deti.
Na základe týchto skutočnosti považujeme ako zo zdravotného hľadiska vyw/a oei ía« г hľa
diska ekonomického, predĺženie platenej materskej dovo enky každé matke do troch roko\ i<\ota
dieťaťa bez ohľadu na poradie narodenia dieťaťa za p/ne odôvodnené
MUDr. Erika Machečova. C Sc
Lekárska fakulta UK Bratislava

Z minulosti našej alma mater

Rakúskeho
ústavu
európskeho
mena
Medzi popredné osobnosti,
ktoré pôsobili na našej univer
zite - filozofickej fakulte patrí
Ondra Lysohorský, vlastným
menom dr. Ervín Goj. Narodil
sa roku 1905 vo Frýdku, kde
pri príležitosti jeho nedožitých
85. narodenín sa pripravuje
viacero podujatí.
Bol siedmym dieťaťom v baníckej rodine. Vdaka matkinej starostlivosti vyštudoval
gymnázium v Ostrave a pokračoval v štúdiu na Nemeckej univerzite v Prahe, kde
sa venoval francúzštine a nemčine, popritom filozofii, porovnávacej literatúre a deji
nám umenia. Pomocou štipendia sa ešte vzdelával na univerzite v Ríme a na parížskej
Sorbone. Za obdivuhodný rozsah vedomostí a kultúrnoíiterárny rozhľad vdáčil nielen
svojím schopnostiam, ale i rodnému kraju, kde sa hovorilo viacerými jazykmi.
Lysohorský bol Lach, podobne ako ním bol hudobný skladateľ svetového mena
Leoš Janáček. Básnik Lysohorský vycítil silu i krásu svojej materčiny a ako filológ
dokázal vytvoriť z dialektov jazyk pre svoju tvorbu. Prvá zbierka jeho veršov Spievajú
ca päsť mu vyšla roku 1934.
Lysohorský učil na nemeckom gymnáziu v Bratislave. Po rozpade Československej
republiky odišiel do Poľska a stadiaľ do Moskvy. Prednášal na Vysokej škole pedago
gickej. V Taškente, kde evakuoval, našiel i priaznivé podmienky pre svoju literárnu
činnosť. V novom prostredí vyvrcholila jeho tvorba v rodnej reči. Dokazujú to najmä
Taškentské sonety preložené aj do uzbečtiny a vydané v antológii.
V ZSSR vyšli mu v ruskom preklade štyri básnické zbierky. Po návrate do Moskvy
opäť vyučoval cudzie jazyky. Aktívne sa zúčastnil na práci Slovanského výboru
a na rôznych akciách spisovateľov.
Po návrate do vlasti ho nečakalo privítanie. Mal ťažkosti so zamestnaním i publiko
vaním. Tu už neboli jeho dobrí priatelia Viktor Šklovskij, Alexander Fadejev, Boris
Pasternak, Alexander Dovčenko a ďalší. Vytýkali mu, že nepíše v českom jazyku, ale
v akomsi dialekte. Až na začiatku šesťdesiatych rokov vyšli tri antológie jeho básní
Po roku 1968 nebol publikovaný vôbec, ale v NDR mu vyšli tri knihy z jeho nemeckej
tvorby, ktorá sa spolu s lašskou dostala k čitateľom aj vo francúzštine, angličtine,
gréčtine, nórčine a ďalších jazykoch.
Roku 1980 vyšla ľ UNESCO jeho „Lašsko poezyjaa to vďaka slavistom profesoro
vi Hansovi Rothemu z Bonnu, profesorovi Jiřímu Marvanovi z univerzity v Melbourne,
dr. Pavlovi Ganovi a Felicitas Rohderovej z univerzity v Göttingene. To boli ti, čo
nenechali padnúť lašské perly z náhrdelnika slovanskej poézie do zabudnutia.
Lysohorský bol veľkým priateľom Borisa Pasternaka. autora románu Doktor Žívago
S ním sa stretol v ZSSR a neskoršie si písali. Diela Lysohorskeho sa hojne prekladali
Vyšli aj v češtine a slovenčine. Na Univerzite Komenského pôsobil na Katedre jazykov
Zomrel v Bratislave 19 decembra 1989. Údaje o tomto významnom básnikovi nám
poskytla p. manželka, dcéra Ela Sandora.
Doc. PhDr. Henrich Janus, CSc.

n a Filozofickej
fakulte U K
D ň a 18. 9. 1990 bola p o d p i s a n a
v Bratislave z m l u v a medzi Filozofic
kou fakultou U K a R a k ú s k y m
ú s t a v o m pre v ý c h o d n ú a j u h o v ý 
chodnú
Európu
vo
Viedni
o zriadení pobočky R a k ú s k e h o
ú s t a v u pre východnú a juhovýchod
n ú Európu n a pôde z m l u v n é h o
partnera. Z m l u v u podpísali z a Ra
kúsky ústav u n i v - d o c dr Arnold
Suppan, predseda a O R dr Karl
heinz M a c k , t a j o m n í k , z a Filozofickú
fakultu U K d e k a n doc PhDr I v a n
Slimák, CSc., a tajomník fakulty
J U D r P a v e l Horvath
Zriadenie pobočky R a k ú s k e h o
ústavu pre východnú a juhovýchod
nú Európu slúži k vybudovaniu a za
bezpečeniu odborných kontaktov
medzi vedeckými inštitúciami v R a 
kúsku - osobitne s univerzitnými
ústavmi a ustanovizňami R a k ú s k e j
akadémie vied, a k o i mimouniverzitnými v ý s k u m n ý m i ústavmi - s prí
slušnými pracoviskami n a Sloven
sku, podporovaniu spolupráce me
dzi vedeckými a v ý s k u m n ý m i usta
novizňami v R a k ú s k u a príslušnými
pracoviskami n a Slovensku organi
z o v a n í m seminárov, workskopov,
kolokvií, exkurzií, v y d á v a n í m publi
kácií a podporovaniu konkrétnych
spoločných v ý s k u m n ý c h projektov,
a k o i spolupráce medzi rakúskymi
v ý s k u m n ý m i pracovníkmi a vedec
kými ustanovizňami n a Slovensku.
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