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Udelenie čestného doktorátu rektorovi viedenskej univerzity K. R. Wernhartovi 

Dňa 26. júna 1991 sa v aule UK konalo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Univerzity 
Komenského rozšírené o vedecké rady fakúlt UK, na ktorom bol udelený čestný doktorát filozofic
kých vied prof. Dr. Karlovi Rudolfovi Wernhartovi, rektorovi viedenskej univerzity. 

Zasadnutie otvoril a viedol prorektor UK prof. RNDr. Pavol Hrnčiar, DrSc. Na akademickej 
pôde menom učiteľov, pracovníkov a študentov Univerzity Komenského privítal vzácneho hosťa 
prof. Karla Rudolfa Wernharta, rektora viedenskej univerzity. Svojou návštevou poctili Univerzitu 
Komenského poprední štátni predstavitelia a ďalší  významní zahraniční a domáci hostia, ktorých 
privítal na zasadnutí. 

Slávnostný prejav predniesol rektor UK prof. MUDr. Juraj Švec. DrSc., ktorý prinašame 
v skrátenom znení. 

Vedecké poznávanie je základom pokroku. Poslaním vedy 
je  prinášať ľudstvu nové poznatky a prispievať tak k jeho roz
voju a prosperite. Toto poslanie však môže veda splniť len 
vtedy, keď je slobodná, nezávislá a neobmedzovaná, keď 
dokáže spájať ľudí rovnakých odborných záujmov a vedec
kých orientácií, bez ohľadu na príslušnosť jej strojcov k politic
kým prúdom, národom či etnikám. Veda a vedeckovýskumná 
práca nemôžu byť úspešné bez širokej a dobre organizovanej 
medzinárodnej spolupráce. 

Štyridsaťpäť rokov izolácie Česko-Slovenska neobišlo ani 
vedu a výskum. Avšak na rozdiel od iných činností, naša veda 
nebola nikdy celkom od sveta izolovaná. Opatrne pootvárané 
skulinky v železnej opone z času na čas dovolili obojstranný tok 
vedeckých informácií a výnimočne i výmenu vedeckovýskum
ných a pedagogických pracovníkov. Táto skutočnosť sa v plnej 
miere týkala i našich vzťahov s významnou vedecko-pedago-
gickou inštitúciou európskeho formátu, Univerzitou vo Viedni. 

Viedenská univerzita je nesporne jednou z najstarších a naj
významnejších vedecko-pedagogických inštitúcií v Podunaj
skej kotline. Vďaka Univerzite vo Viedni sa i na našom území 
už v stredoveku rozvíjal kultúrny život. Krátko po založení Uni
verzity vo Viedni v roku 1365 začali na tejto vysokej škole štu
dovať mladí ľudia z celého Uhorska. Na základe vydaných 
matrík viedenskej univerzity (Die Matrikel der Universität 
Wien, Graz-Köln, 1959-61) možno zistiť, že vo Viedni v obdo
bí rokov 1377-1530 tvoril podiel študentov zo Slovenska až 
13% všetkých uhorských študentov. Študenti z Uhorska, vrá
tane študentov slovenských, sa združovali do tzv. uhorského 
národa, mali vlastné štatúty (zachoval sa štatút z roku 1453) 
a matriky. 

So vznikom prvej univerzity na Slovensku s názvom Acade
mia Istropolitana v roku 1467 sa začala éra živých kontaktov 
na akademickej pôde. I keď údaje z tohto obdobia su veľmi 
sporadické, z univerzitných zápisov možno vyčítať, že na
príklad študenti teológie na bratislavskej Academii Istropoli-

tane si dopĺňali vyššie štúdia, tzv. licenciáty, na viedenskej 
univerzite. 

Doba renesancie a humanizmu na prelome 15. a 16. storo
čia sa nesie v znamení stále sa zintenzívňujúcejších stykov 
Bratislavy a Viedne. V roku 1490 bola v Budíne založená Lite
rárna Dunajská Spoločnosť (Sodalitas Literraria Danubiana) 
pod duchovným vodcovstvom Konráda Celtisa z Viedne, kde 
sa táto spoločnosť presunula v roku 1501. Spoločnosť podchy
tila viacerých humanistov zo Slovenska, jej členom bol i bra
tislavský duchovný Velius. Počas diplomatického stretnutia 
uhorského a poľského kráľa s cisárom Maximiliánom v roku 
1515 v Bratislave sa tu stretli aj poprední učenci a humanisti 
z Viedne a Bratislavy. Cez Viedeň prichádzali do Bratislavy 
svetoznáme osobnosti. 



Viedenská univerzita a jej vnútorná štruktúra a organizácia 
slúžili ako vzor viacerým domácim uhorským univerzitám. 
V roku 1753 nariadila Mária Terézia vykonať reformu trnavskej 
univerzity podľa vzoru viedenskej univerzity, k̂ de podobná re
forma prebehla rok predtým. V tom čase existovala intenzívna 
výmena vedeckých informácií i prednášateľov medzi oboma 
spomínanými univerzitami. 

vzájomných stykov prinieslo až založenie Univerzity Komen
ského v Bratislave dňa 27. júna 1919. Jestvujúce záznamy 
z tohto obdobia svedčia o snahách oboch univerzít o koordi
náciu svojej pedagogickej činnosti. Univerzity si vymieňajú 
učebné osnovy a zoznamy prednášok, bratislavskí študenti 
dopĺňajú svoje štúdia na viedenskej univerzite, zúčastňujú sa 
na letných kurzoch. Uskutočnilo sa aj niekoľko návštev spoje
ných s prednáškami (prof. A.  Werdross z Právnickej fakulty 
viedenskej univerzity) a prof. Laštovka prednášal vo Viedni 
Z a  Slovenského štátu v Bratislave prednášal meteorológ a kli
matológ prof, von Ficker, teoretický fyzik prof. H. Bauer 
a mnohí iní. Z bratislavských profesorov prednášal v tomto 
čase vo Viedni prof. Mikuláš Konček, už vtedy známy me
teorológ a niektorí ďalší. 

Obdobie po druhej svetovej vojne prerušilo dlhodobú histó
riu vzájomných vzťahov medzi Viedňou a Bratislavou Udržali 
sa iba nemnohé osobné kontakty, sťažené spušíajucou sa že
leznou oponou. V 60-tych rokoch s oteplením vzťahov k zá
padnej cudzine sa menia i vzťahy k vysokym školám v Rakus-
ku, ktoré vzišli z iniciatívy vtedajšieho Povereníctva školstva 
a kultúry. Univerzita Komenského nadväzuje spretŕhané kon
takty v oblasti občianskeho a rodinného práva, dejín štátu 
a práva, v oblasti chirurgie a farmakológie, rozvíja sa spolu
práca v oblasti germánskej a anglickej filológie a histórie (tu si 
veľmi oceňujeme spoluprácu s prof. Plaschkom), archeológie, 
dejín umenia, národopisu a etnografie Farmaceutická fakulta 
úzko spolupracuje so sesterskou fakultou v o  Viedni prostred
níctvom jej profesora dr. Fuchsa Na prirodovedeckej fakulte 

sa organizuje spoločný geologický výskum alpsko-karpatskej 
sústavy v spolupráci s viedenským profesorom dr Wiesene-
derom, čulá spolupráca sa rozvíja v oblasti meteorológie a bo
taniky a prof. Steinhauserom a prof Reuterom 2iaľ. krátky čas 
pražskej jari v roku 1967-68 rýchlo skončila a dvadsaťročné 
obdobie „normalizácie' negatívne poznačilo i naše vzájomné 
vzťahy. Preto sme veľmi uvítali deň, keď sme podpismi na 
zmluve o vzájomnej spolupráci s Univerzitou vo Viedni otvorili 
novú éru našich vzájomných vzťahov Deň podpisu 26 február 
1991 považujeme z a  jeden z najvýznamnejších prelomov vo 
vzájomných historických kontaktoch, ktorý v modernej dobe 
prispeje k obojstrannej prosperite našich univerzit Dnešný 
deň je druhým medzníkom v tomto novom období. Je nám 
cťou, ž e  Univerzita Komenského víta na svojej pôde predsta
viteľa viedenskej univerzity, človeka, ktorý cely svoj život 
zasvätil vede a svojim študentom, ktorý sa mimoriadne pričinil 
o rozvoj novodobých vzťahov medzi Univerzitou Komenského 
v Bratislave a Univerzitou vo Viedni Profesor Wernhart, 
čestný doktor Univerzity Komenského, zostane trvalou ozdo
bou našej Alma mater 

Po slávnosnom prejave rektora UK dekan Filozofickej 
fakulty UK doc. PhDr. I. Slimák, CSc., predstavil čestneho 
doktoranda. 

(Pokračovanie na str 6.) 

Presun trnavskej univerzity do Budína roku 1777 bol veľkou 
stratou pre domácu slovenskú kultúru. Študenti zo  Slovenska 
i naďalej odchádzali na štúdia na zahraničné univerzity, z blíz
kych navštevovali najmä Budín, Prahu a Viedeň. Renesanciu 



POMOC Fakulte managementu UK 

Rektor UK prof. MUDr. J. Švec, 
DrSc., a prorektor pre rozvoj doc. 
Ing. F. Devínsky, CSc., prijali Dr. 
Raymonde Genicka, riaditeľa 
Small , Business Development 
Center Wayne State University 
v Detroite. Rokovali o možnostiach 
rozvoja vzájomnej spolupráce, 
návrhov spoločných projektov 
a možnostiach Wayne State Uni
versity v kooperácii prispieť k bu
dovaniu Fakulty managementu 
a Science Parku, na práci ktorých 
by špecialisti z americkej univer
zity mohli výraznou mierou pri
spieť. WSU sa obrátila na vládu 
USA s požiadavkou vyčlenenia 
1 a pol milióna dolárov, s tým, že 
WSU bude hradiť náklady na ex
pertov, ktorí k nám prídu. 

Prorektor UK prof. RNDr. Pavol Hrnčiar, DrSc., 
podpísal v mene rektora UK Dohodu o spolupráci 
Univerzity Komenského s Univerzitou Karla-
Franzesa v Grazi. Z a  Univerzitu v Grazi podpísal 
zmluvu rektor univerzity prof. Dr. Thomas Kenner. 

Obidve univerzity budú na základe dohody 
podporovat vedeckú kooperáciu, spoločné pro
jekty jednotlivých pracovníkov, výmenu pedagó
gov, ako aj literatúry medzi univerzitnými knižnica
mi. Na základe spoločného študijného programu 
sa umožní študujúcim z partnerskej univerzity 
štúdium všetkých študijných odborov. Študujúci 
budú oslobodení od študijných poplatkov na prijí
majúcej univerzite na princípe reciprocity. 

HODNOTENIE UČITEĽOV na amerických univerzitách 

V Študentskom domove UK Družba sa uskutočnil seminar na temu „Hodnotenie vysokoškolských učite
ľ o v  na amerických univerzitách" a „Hodnotenie učebných osnov na amerických univerzitách". 

Na seminári odzneli vystúpenia významných predstaviteľov 
amerických vzdelávacích inštitúcii a univerzít: Elaine El-Kha-
vas, viceprezidentka pre výskum, American Concil of Educa
tion, Robert Berdahl, profesor na University of Maryland, 
Michael J. Lavelle, rektor John Caroll University, Arthur Levi-
ne, profesor na Harward University, Theodore Marchese, vi
ceprezident American Association for Higher Education, Peter 
Seldin, profesor managementu na Pace University, Paul 
Strohm, profesor na Indiana University. 

Ako vyplynulo zo seminára v USA hodnotia učiteľov pri vstu
pe do zamestnania, pri rozhodovaní o funkčnom postupe a pri 
iných stupňových profesionálnych hodnoteniach. Prvé hodno
tenie vykonáva výbor spolupracovníkov Pozostáva zo 6 - 7  
členov. Táto komisia zvažuje širokú škálu informácií z rôznych 
zdrojov. Sám pedagóg, ktorý má byť hodnotený, pripraví sprá-
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v u  o svojej činnosti. Táto správa obsahuje informácie z troch 
oblastí. Jedna je oblasť výskumu, druhá je oblasť vyučovania 
a treťou sú služby. T u  ide o prácu v akademickej oblasti, zastá-
vanie funkcií v odborných komisiách, spoluprácu s podnikmi 
atď. Na väčšine amerických univerzít sa vychádza pri hodno
tení z týchto troch oblasti, ale môže byť rozdiel v tom, na ktorú 
z nich kladú dôraz. Učiteľ, ktorý nie je spokojný so svojím hod
notením sa môže odvolať, väčšinou na komisiu z inej univer
zity. 

Proces hodnotenia možno rozdeliť do dvoch fáz. Jeden je 
pred zastávaním funkcie s trvalým pracovným pomerom Pre
čo je toto hodnotenie dôležité? Rozhodnutie o tom, či sa dá 
pracovníkovi trvalé zamestnanie, je otázka, ked sa rozhoduje 
či zamestnanec dostane celoživotné zamestnanie Pre riadia
ceho pracovníka súkromnej vysokej školy, je to rozhodnutie 
o 1,4 milióna dolároch. Rozhodnutie o poskytnutí trvalého pra
covného pomeru s a  robia po 6 rokoch. Po udelení trvalého 
pracovného pomeru je záujmom udržať kvalitu. T o  znamena 
ž e  hodnotia pracovníkov každý rok a platový postup závisí od 
tohto hodnotenia. Ďalším zdrojom informácií o vysokoškol
skom učiteľovi sú  hodnotenia študentov formou dotazníku. 

Na amerických univerzitách s a  učebné osnovy na každej 
katedre hodnotia raz z a  päť rokov. Výsledky tohto hodnotenia 
univerzita využíva v oblasti plánovania i tvorby finančného 

rozpočtu. Hodnotenie vychádza z cieľov katedry Druhým kro
kom, po presne stanovených cieľoch, je, ž e  katedra uskutočni 
hodnotenie (revíziu) svojej činnosti Toto samostudium samot 
nej katedry môže trvať 6-8  mesiacov. Hlavnou otázkou v tejto 
fáze je odpoveď na otázku ako úspešne dosahuje určené cie
le. Na väčších univerzitách existuje oddelenie výskumu, ktoré 
zbiera informácie zo všetkých katedier Tieto informácie su 
veľmi dôležité, pretože katedry môžu porovnavať svoje vy-
sledky. 

Ďalším významným krokom tohto hodnotiaceho procesu je 
ž e  na univerzitu sa prizve skupina odborníkov mimo univerzí 
ty. Môže pozostávať napríklad z 3 uznávaných odborníkov 
z ekonomiky, z banky, z praxe v sukromnei firme Prídu 
na dva-tri dni A hodnotia porovnavaju ciele a činnost lednoth 
vých katedier, porovnávajú ich s normami platnými v State 
mimo univerzity. Prvotná sprava z fakulty a sprava hosti 
s a  dostane pred výbor zložený z dekana, prorektora členov 
AS, a v tejto komisii môžu byt zastúpení ai študenti Vysied 
kom celého hodnotiaceho postupu ie sprava alebo odporúča 
nia, čo by sa malo alebo nemalo robit s tou-ktorou katedrou. 

Z hľadiska vedenia univerzity je hodnotenie veľmi dôležité 
pre obnovu, pre zmeny na univerzite. S rokmi sa menia po
znatky vo vede, mení sa ekonomická situácia, záujem štu
dentov, takže univerzita sama musí reagovať dynamicky 

-Sur-

UNIVERZITA VO VIEDNI OTVÁRA SVOJU PARTNERSKÚ NÁRUČ 
Univerzite Komenského v Bratislave 

Naše snahy o nadviazanie a rozvoj spolupráce medzi Univerzitou vo Viedni a Univerzitou Komenskeho v Bratislave 
prinášajú svoje ovocie. Nedávno sa na pôde Slovenskej akademickej informačnej agentúry pri mSmS SR uskutočnil kon
kurz na obsadenie 30 štipendijných miest na jedno až dvojsemestrové študijné pobyty pre študentov a absolventov slo
venských vysokých škôl, školský rok 1991/92. 

Rozvíjajú sa intenzívne bilaterálne kontakty prakticky vo všetkých oblastiach činnosti UK. V uplynulych dňoch rektor UK 
obdržal listom informáciu, podľa ktorej viedenská univerzita v rámci nedávno podpísanej dohody o spolupráci poskytuje 
pracovníkom a študentom UK 6 desaťdňových študijných pobytov a v rámci vedeckovýskumnej spolupráce d alšie dlho
dobé pobyty na príslušných fakultách. Vzhľadom na veľkorysosť ponuky a snahu poskytnut tuto informáciu čo najširšej 
verejnosti našej univerzity zverejňujeme predmetný list v plnom znení. 

prof. MUDr. J. Švec, DrSc. 
Magnificencia, veľavážený pán rektor! 

Dovoľte mi, aby som reagoval na Váš návrh ohľadom výmennej kvóty medzi Univerzitou Komenského v Bratislave a Univerzí 
tou vo Viedni a v rámci družobnej dohody Vám dal k dispozícii 60 osobných dni pre krátkodobé pobyty (maximálne na 10 dni 
s dennými diétami ÖS 1100,-pre profesorov a ÖS 1000,-pre docentov a asistentov). 

Pre financovanie dlhodobejších pobytov má univerzita ďalšie financie k dispozícii, ktoré budu poskytovat jednotlivé fakulty 
Pretože tieto prostriedky boli pre bežný rok 1991 vydelené veľmi veľkoryso, bude určite možné, finacovať rad mimo výmenného 
kontingentu naplánovaných pobytov, a tým doplniť plán na spolu 200 dní. 

Fakt, že konečné schválenie týchto finančných prostriedkov sa uskutočnilo až v máji a univerzita vo Viedni nebola v stave po 
skytnúf záväzný prísľub, spôsobilo aj oneskorenie odpovede na Váš list, za čo prosíme o pochopenie 

V nádeji na ďalšie zintenzívnenie našej spolupráce ostávam s vyjadrením hlbokej úcty a želaniami všetkého najlepšieho 
univ. prof. Dr. Karl Wernhart 
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Na Evanjelickej bohosloveckej fakulte 

Z programu TEMPUS 
„Univerzita sa snaží získať čo najviac 

kontaktov v zahraničí. Jej rozvoj závisí vo 
veľkej miere od medzinárodnej spoluprá
ce a tá sa netýka iba vlastného vedecké
ho výskumu, oblasti pedagogiky a preno
su informácií, ale významnou mierou po
máha univerzite i v jej nových smeroch 
riadenia." 

Tieto slová rektora UK prof. MUDr. Ju
raja Šveca, DrSc., odzneli v úvode tlačo
vej besedy s novinármi, ktorá sa týkala 
týždenného pobytu osemčlennej delegá
cie z UK na Univerzite v Groningene, kde 
si osvojovali základné poznatky o tom, 
akým spôsobom sa riadia univerzity v za
hraničí. Na tlačovke sa zúčastnili prorek
tori doc. JUDr. V.  Strážnická, CSc., doc. 
Ing. F. Devínský, CSc., dekan LF UK 
v Bratislave prof. MUDr. P. Mráz, DrSc., 
dekan MFF prof. RNDr. P. Mederly, DrSc., 
doc. dr. I. Brezina, CSc., prodekan FiF, 
a doc. dr. P. Korec, CSc., prodekan 
Prír. F. 

Spoločne informovali o výsledkoch 
svojho týždenného pobytu na Univerzite 
v Groningene, ktorá svojím výučbovým 
zameraním a kapacitou je podobná našej 
univerzite. Univerzita Komenského má 
v Európe pomerne dobré meno a jej dip
lomy sú uznávané vo všetkých európ-
ských štátoch. Práve tieto skutočnosti 
boli podnetom k podpísaniu dohody 
o spolupráci a k vypracovaniu projektu 
University management. Projekt je sú
časťou programu Tempus (transeuróp-
ská medziuniverzitná spolupráca), ktoré
ho agentúra sídli v Bruseli. TEMPUS Offi
ce dal na tento projekt 35000 ECU. 
Program Tempus sponzoruje Európske 
spoločenstvo. 

Do spolupráce sú zapojené aj Univerzi
ta v Heidelbergu a Univerzita Oetvös Lo-
rand v Budapešti. Projekt zahrnuje nie
koľko akcií. Prvá sa uskutočnila v Brati
slave. Experti z Groningenu tu pripravili 
pracovný týždeň, v rámci ktorého obozná
mili jeho účastníkov so základnými údaj
mi o tom, akým spôsobom sa riadia uni-

A j  tento rok v deň 46. výročia oslobodenia 
koncentračného tábora Mauthausen sme sa 
poklonili všetkým, čo položili svoje životy z a  
slobodu, z a  vlasť, z a  lepšiu Európu a bojovali 
proti totalitnému fašistickému politickému 
systému. 

Hrôzy II. svetovej vojny už mnohi zabudli 
a mnohí ešte nepochopili význam boja proti 
fašizmu, ale nemožno zabudnut' hrôzostrašné 
utrpenia, ktoré prežili, ale väčšinou neprežili 
politickí väzni rôznych národnosti a vojaci: Bel
gičania, Francúzi, Taliani, Španieli, Juhoslova
nia, Američania, Rakúšania. Holanďania, Ma
ďari, Nemci, Židia, Angličania, Sovieti, Poliaci, 
Cesi, Slováci a iní. Príchodom do koncentrač
ného tábora sa všetci väzni „stali čislom", stra-

verzity v zahraničí. Najvýznamnejšou 
akciou bol kurz managementu, ktorý ab
solvovali predstavitelia UK v Groningene. 
Zahrnoval nielen teoretické prednášky, 
ale aj praktické riešenie problémov, týkajú
cich sa súčasného stavu univerzít v Euró
pe prostredníctvom modelovej hry imagi
nárnej univerzity Eurotópia, ktorej vláda 
znížila rozpočet o 10%.  Táto modelová 
hra inšpirovala k myšlienke rozšíriť pro
jekt o podobné stretnutie v Bratislave 
v máji budúceho roku, na ktorom by sa 
riešili problémy, ale už konkrétne,vychá
dzajúce z podmienok Univezity Komen
ského. Zistili sme, povedal rektor UK na stret
nutí s novinármi, že na zahraničných uni
verzitách rozpočet je prostriedok na 
skvalitnenie všetkej činnosti univerzity. 
Nie je to iba finančná čiastka, ktorá sa 
paritné rozdáva na príslušné oddelenia 
alebo fakulty, ale sú to prostriedky, s kto
rými sa voľne manipuluje a preferujú sa 
tie pracoviská, ktoré podávajú kvalitné 
pracovné výkony, kde prebieha kvalitný 
výskum. Rozpočet, ktorý získava univer
zita od štátu je determinovaný počtom 
študentov. Čím má viac študentov, tým 
viac peňazí dostáva od štátu. 

Univerzity v zahraničí sú dotované 
z troch zdrojov - zo štátnych dotácií, 
z nadácií a zo spolupráce s priemyslom. 
Jednou z ciest je rozšíriť rozpočet UK 
o zisky zo spolupráce s priemyslom na 
báze vo svete zaužívaného Science-
-parku, teda akéhosi realizačného centra 
na využitie a predaj dobrých myšlienok 
praxi. Jeho základ je už v existujúcom 
projekte univerzity Xenotox, v rámci kto
rého sa môže robiť komplexné testovanie 
chemických látok, čo doteraz u nás žiad
na organizácia nerobila. Snahou je získať 
pre tieto účely aj pracovisko Výskumného 
ústavu liečiv v Modre, o ktorý podniky 
stratili záujem, aby tak vznikol Science 
park schopný medzinárodnej konkuren-
cie-a spolupráce. 

Sur 

tili kontakt ako s rodinou, tak aj s priateľmi a za
čali sa vytvárať nové priateľstvá medzi spolu
väzňami 

Dnes na miestach, ktoré boli viackrát denne 
„polievané" ľudskou krvou zostali len pamätni-
ky, budovy dokumenty o ľudskej tragédii, cinto
ríny a v nás smútok a žiaľ z a  všetkými zahra
ničnými aj našimi bojovnikmi-väzňami. ktorí 
za veľmi ťažkých neľudských podmienok a útrap 
koncentračného tábora obetovali to. čo im bolo 
najcennejšie - život 

Mnohí z návštevníkov pozerajú na zachova
ný dokumentačný materiál a je im okolo srdca 
úzko: Spoluväzni ťahajú na káre spoluväzňa-
-kamaráta na popravu a pritom mu musia hrať 

(Dokončenie na 8 str)  

Pracujú 
mimo vlasti 

Vstupom Evanjelickej bohosloveckej 
fakulty do UK sa umožnili nové styky so 
zahraničnými školami a ústavmi, ktoré 
prv fakulta nemala. Považujeme za 
správne, keď umožňujeme, aby sa na 
pôde EBF UK prihovorili ti, ktorí museli 
od nás odísť v rokoch minulých a praco
vali či pracujú mimo našej vlasti. Už minu
lého roku sa takto prezentoval na pôde 
UK teológ prof. dr. Ján Mílič Lochman 
z Bazileja a tohto roku prof. dr. Rudolf 
Macúch z Berlína. 

Evanjelickú bohosloveckú fakultu UK 
navštívil profesor semitistiky a arabistiky 
dr. Rudolf Macúch z Freie Universität 
v Berlíne a predniesol dve hosťovské 
prednášky: o stave bádania jazykov 
dvoch národov, ktorým hrozí zánik, ktoré 
však zachovali veľmi vzácne dedičstvo 
niekoľkých tisícročí ako vo svojich zvy
koch. tak najmä v zachovaní svojich jazy
kov, na vývine ktorých možno vynikajú
cim spôsobom pozorovať vývoj jazykov 
v oblasti semitských národov a Arabov 
Ide o zbytky Samaritánov, ktorí žijú v štá
te Izrael, a o zbytky Mandejcov. roztrate
ných v Iraku a v Turecku (trpia značným 
útlakom, nie nepodobným útlaku Kur
dov). Prof. Macúch zverejnil výsledky 
svojho bádania o samaritánskej hebrejči
ne a samaritánskej aramejčine, a to v po
dobe gramatikálnych, lexikálnych štúdií. 
Patrí medzi popredných a úplne ojedine
lých znalcov mandejčiny, ku ktorej veľký 
slovník je jeho dielom. (Mandejci zacho
vali mimoriadne závažné prvky starého 
gnosticizmu, ktorého ozveny sa nachá
dzajú dokonca i v Biblii - v evanjeliu 
podľa Jána). 

Prof. Macúch, rodák z Bziniec pod Ja
vorinou, je absolventom našej evanjelic
kej bohosloveckej fakulty Venoval sa 
štúdiu semitistiky u akademika prof dr 
Jána Bakoša a potom v Paríži. Po roku 
1950 musel ostať v zahraničí a stal sa 

profesorom v Teheráne. Oxforde a Zá
padnom Berlíne. Jeho obsiahle dielo je 
všeobecne uznávané za pnekopnícke 
v mnohom ohľade V slovenčine mohol 
uverejniť pred rokom 1950 len svoju štú
diu Islam a kresťanstvo 

Príchod prof. Macucha na našu fakultu 
a univerzitu patrí k stykom s Freie Univer
sität v Berlíne, ktoré do istej miery umož
ňoval prof. Macuch i v minulých rokoch 
Tie sa budú môcť teraz rozvinut v širšej 
miere i vo forme štúdia našich posluchá
čov na tejto univerzite i vo forme hosťov
ských prednášok profesorov a zis*ava-
nim literatury z odvetví sem '-stiky 
a arbistiky 

Prof. dr. Karol Cabriš 

ibJj áiilä J Ubílili 
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Aá 5 ^  IJJJ 
(Dokončenie z o  strany 2.) 

Univerzitný profesor Dr. Karl Rudolf Wemhart sa narodil 
14. augusta 1941 vo Viedni, kde absolvoval základné, stredo
školské a v r. 1962-1967 aj vysokoškolské štúdiá. Ako poslucháč 
viedenskej univerzity sa zameral na etnológiu, archeológiu, 
históriu a fyzickú antropológiu, teda odbory, ktoré vo svojej sú
činnosti poskytujú základné východiská k riešeniu problemati
ky kultúrnej histórie. V decembri 1967 dosiahol hodnosť dokto
ra filozofie a v r. 1968-1975 bol asistentom Inštitútu etnológie 
(Institutu fúr Völkerkunde). V tomto obdobi sa plne koncentro
val  na problematiku vývoja kultúry Polynézie, na ktoré zameral 
archívne výskumy v Londýne, Paríži, Madride, Seville, Berlí
ne, Gótlingene a vo Viedni, ako aj viacmesačný terénny 
výskum na Tahiti, orientovaný na vzťah človeka a etnickej kul
túry v minulosti a v súčasnosti. Získané poznatky boli výcho
diskom habilitačnej dizertácie, na základe ktorej bol v r 1975 
menovaný z a  docenta viedenskej univerzity. V r. 1979 sa stal 
mimoriadnym, a v nasledujúcom roku riadnym profesorom 
a vedúcim Katedry etnológie. V r. 1978-1985 pôsobil tiež ako 
hosťujúci docent, neskôr hosťujúci profesor na Univerzite 
v Innsbrucku, od r. 1986 hosťujúci profesor Humboldtovej uni
verzity v Berlíne. 

V r. 1979-1983 podnikol viaceré študijné cesty do severnej 
Afriky, kde venoval špeciálnu pozornosť Tuarégom. V r. 1982. 
1983 a 1987 realizoval špeciálne terénne vyskumy v Karibskej 
oblasti, menovite na Ostrove Svätej Lucie, s osobitným zrete
ľom na ústne prozaické tradície a tradičné pracovné techniky 
V r. 1985 uskutočnil 6-mesačný terénny a archívny výskum 
vo Francúzskej Polynézii, na ostrovoch Tonga. Fidži, Nový 
Zéland a v Austrálii. Zo širšej palety záujmov vystúpila do 
popredia orientácia na problematiku náboženských predstáv, 
etnomedicíny, ale aj na význam kontinuity tradícií a ich 
aktuálne funkcie. 

Profesor Karl Wernhart je autorom ôsmich publikácií, 
v európskych a zámorských periodikách uverejnil do 80 študu, 
ktoré nie sú len finalizáciou rozsiahlych terénnych a heuristic
kých výskumov kultúr mimoeurópskych etnických spoločen
stiev, ale aj erudovanými sondami do problematiky súčasnej 
historickej etnológie a kulťurológie. Rozoberal v nich tiež 
aktuálne otázky vzťahu etnológie k etnografii, archeológii, his
tórii a geografii. S originálnou invenciou demonštroval mož
nosti využitia empirických poznatkov týchto disciplín v práci et
nológa, v ďalších períraktoval problémy pedagogické, doku-
mentaristické a vedecko-organizačné. K významným počinom 
menovaného patrí aj založenie vedeckého časopisu „Wiener 
Ethnohisťorischen Blätter", ktorého editorom je dosiaľ. 

Pozitívne výsledky bádateľskej aktivity sa premietajú v oce
neniach, ktorých sa prof. Wernhartovi dostalo vo forme člen
stva vo viacerých vedeckých spoločnostiach a významných, 
ale i náročných funkciách, ktoré v nich zastáva. Je napríklad 
členom Spoločnosti oceanológov v Paríži, od 1986 prezi
dentom svetoznámej Antropologickej spoločnosti vo Viedni, 
viceprezidentom Združenia rakúskych afrikanistov, od r. 1987 
prezidentom Rakúskej spoločnosti pre etnomedicínu, od 
r. 1988 viceprezidentom Rakúskej geografickej spoločnosti. 

Organickou súčasťou jeho mnohostrannej aktivity je pe
dagogické pôsobenie na viacerých univerzitách. Na svojej 
Alma mater prešiel postupne všetkými základnými funkciami, 
počnúc funkciou vedúceho oddelenia, ďalej katedry, cez 
funkciu dekana, do ktorej bol zvolený v r. 1985 až po funkciu 
najvyššiu - rektora univerzity. 

Výsledky vedeckovýskumnej a vedecko-organizačnej čin
nosti prof. Wernharta významne prispievajú k poznaniu kultúr
nych hodnôt a pochopeniu globálnych princípov kultúry ľud
stva, v mnohom nielen inšpiratívnych, ale aj nasledovaniahod
ných nás všetkých a ktoré bude možné produktívne využiť pri 
vzájomnej spolupráci 

Prof Wernhart svojou vedeckou a pedagogickou autoritou 
sa pričinil o nadviazanie priamych pracovných kontaktov 
s niektorými fakultami UK (FiF, LF, MFF) už v predchádzajú
com období Na prehĺbenie vzájomnej spolupráce na úseku 

vedeckého výskumu a pedagogickej činnosti bola podpísaná 
v r. 1991 „Zmluva o vedeckej a kultúrnej spolupráci medzi Uni
verzitou Komenského v Bratislave a Univerzitou vo Viedni" 

Udelenie čestného doktorátu prof Wernhartovi je vyjadre
ním uznania z a  jeho dlhoročnú vedeckú prácu, zároveň je 
však naším ocenením jeho výraznej osobnej iniciatívy pre 
rozvoj spolupráce medzi našimi univerzitami 

Univerzita Komenského si považuje z a  česť udeliť prof 
Wernhartovi čestnú vedeckú hodnosť doktora filozofických 
vied h.c. 

Po zhodnotení osobnosti čestneho doktoranda požia
dal dekan FF UK doc. PhDr. I. Slimák, CSc., rektora UK 
o súhlas k udeleniu čestnej vedeckej hodnosti doktora 
filozofických vied. Po vysloveni rektorskeho suhlasu pre
vzal prof. Karl Rudolf Wernhart z rúk promótora doc. 
PhDr. Jána Tarabu, CSc., diplom a medailu. 

Čestný doktor Univerzity Komenskeho a rektor vieden
skej univerzity prof. Karl Rudolf Wernhart v príhovore 
podakoval za udelenie čestnej vedeckej hodnosti. V úvo
de vyzdvihol osobnost J. A. Komenskeho a pokračoval: 

Táto ďalekozrakosť a vstup do spoločného európskeho 
domu, do ktorého nás uvádza aj muž, po ktorom je pomenova
ná táto univerzita, sú základné predpoklady pre dialog aj 
v dnešnej dobe, v slobodnej, demokratickej Európe kde |e 
výsostným cieľom vedy dosiahnuť komunikáciu medzi inteli
genciou a viest plodnú výmenu vedeckých poznatkov Tato 
túžba stála aj pri kolíske viedenskej univerzity pred 626 rokmi 
keď mladé knieža Rudolf IV von Habsburg, neskôr zvaný 
zakladateľ, v roku 1365 dospel k názoru, ž e  teritorium strednei 
Európy sa musi stať novým centrom spoločenských poi tie 
kých, hospodárskych a náboženských aktivit a že z hľadiska 
budúcnosti mu prislúchajú veľké nadeje 

A j  dnes stojíme na začiatku znovuzjednolenej strednej Euru 
py, v ktorej deliace hranice definitívne padli a kde to, čo nás 
spája a zjednocuje nadobúda tvar hlboko precíteného ľudské
ho i duchovného priateľstva. 

V novej Európe smerujúcej k zjednoteniu sa však nesmú 
znivelizovať kultúrne hodnoty, naopak práve kultúrne zvlášt
nosti sa musia udržať i pri všetkej tendencii po zjednocovaní. 
T ý m  ľudia kultúrne manifestujú a hlásia sa k sociokultúrnemu 
vedomiu, že sme to my, ž e  podčiarkujeme typické pre Sloven
sko a východné Rakúsko, pričom však musí byť zabezpečené 
situovanie do celkového rámca štátov My vedci a reprezen
tanti univerzít musíme poukazovať na historické zvláštnosti 
regiónov, no súčasne aj pozorne a triezvo varovať pred príliš
nými nacionalizmami v prípade, ak je ohrozený celkový cieľ 
ľudskej koexistencie a štátnej suverenity v spoločne usporia
danej Európe. Dnes začínajúce aktivity pri južných hraniciach 
Rakúska by sme mali sledovať ako svojprávni občania slobod
ných štátov, ale mali by sme získať poznatok, ž e  koexistencia 
a kooperácia sú oveľa účinnejšie ako konfrontácia Ako etno
lóg a antropológ si na základe mnohých skúsenosti z teren-
nych výskumov v zámorí dovoľujem varovne vyjadriť, že totiž 
Universalia humana et cultura tvoria tu bázu, na ktorej stavajú 
historicky vytvorené špecifické procesy kultury a poznávania 
a zhromažďujú vedomosti o danej minulosti. Pre súčasnú si
tuáciu je charakteristický vedecky dialóg rešpektujúci kultúrnu 
svojbytnosť. Táto cesta nie je jednosmerná, ale je to živá 
výmena skúsenosti, ktorá je obzvlášť plodná vtedy, ked sa 
uskutočňuje v duchu priateľstva, spojenectva a obojstrannej 
bázlivěj úcty. 

Na tomto fundamente stavia aj priateľstvo a spolupráca 
oboch univerzít v Bratislave i vo Viedni 60-kílometrová vzdia
lenosť medzi oboma podunajskými mestami a univerzitnými 
pracoviskami sa v zmysle našej spoločnej dohody, ktorú 
schválili oba akademické senáty, musí stať nosnou osou Ak 
by aj pretrvávali nejaké neblahé spomienky a medzi Slovákmi 
a Rakúšanmi čí Bratislavčanmi a Viedenčanmi by na základe 
historických skúsenosti existovalo i čosi negatívne, tak to mu 
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sírne prekonať, lebo podľa môjho názoru naša šanca spočíva 
v budúcom zasadzovaní  s a  z a  spoločné geopolitické a hospo
dárske veľké teritórium, ktoré musí  byť schodné hromadnými 
dopravnými prostriedkami. Do tohto priestoru musia byť vkľú-
čené obe naše univerzity a musia tu pôsobiť na poprednom 
mieste. 

Pre obe univerzity z toho vyplýva úzka spolupráca v o  výme
ne výučbových a výskumných programov, študentov, a to zna
mená aj obojstranné uznávanie a započítavanie prednášok 
a seminárov z a  predpokladu, ž e  s a  odbúrajú jazykové bariéry. 
Rakúski študenti a vysokoškolskí učitelia by mali v budúcnosti 
ovládať slovenčinu a my s a  zase  tešíme, ž e  v y  všetci ovládate 
nemecký jazyk a tým ste Rakúšanov o hodný kus predstihli. Tá
to kooperácia znamená i spoluprácu na všetkých rovinách 
akademického života: stretávať s a  a riešiť spoločné problémy 
a ciele by nemali len akademickí funkcionári, rektori a dekani, 
ale oveľa dôležitejšie je  pretvorenie spolupráce na rovine inšti
tútov a v spoločných prednáškach, seminároch a výskumných 
projektoch. Dekani, rektor univerzity a vedúci inštitútov, ktorí 
sa  dnes zúčastňujú na akademickej slávnosti, signalizujú svo
j o u  prítomnosťou pripravenosť začať spolupracovat alebo po
kračovať v započatej spolupráci. Uvediem niekoľko príkladov: 
obe teologické fakulty, rímsko-katolícka i evanjelicko-luterán-
ska viedenskej univerzity majú u ž  ž ivý kontakt s fakultami na 
Univerzite Komenského. Alebo: kolegovia z právnickej fakulty, 
ktorí s a  venujú európskemu právu, tu majú od jesene pred
nášky, podobne dobrá spolupráca je v oblasti pedagogiky, 
športu, germanistiky, divadelnej vedy, formálnych a prírod
ných vied a v širokej oblasti rôznych inštitútov a kliník lekár
skej fakulty. Rozhodnutím Akademického senátu viedenskej 
univerzity z aprí la a júna bolo zabezpečené financovanie. 
Nadšenie na oboch stranách nesmie po počiatočnej eufórii za
spať, ale fakľa neustáleho dialógu medzi vedeckými disciplí
nami a akademickými inštitúciami musí neustále horieť a svet
lo musí  ožiariť neznámu budúcnosť vedeckého bádania. 

O s  Bratislava-Viedeň, resp, Viedeň-Bratislava podopretá 
oboma bratskými zväzkami zviazanými univerzitami musí byť 
odo dneška do budúcnosti pevná súčasť dialógu, po ktorom 
musí nasledovať presadenie vedeckých poznatkov. 

Preto v id ím toto vysoké vyznamenanie, udelenie čestného 
doktorátu ako osobné uznanie z a  môj výskum ako antropológ 
a tiež z a  moju činnosť ako akademický funkcionár. 

V a š a  Magnificencia, vážený pán profesor Svec, sľubujem 
V á m  a Vedeckej rade Univerzity Komenského, ž e  sa neustále 
budem angažovať z a  spoločnú vec, aby duchovný a vedecký 
potenciál týchto dvoch univerzít mohol pôsobiť pre blaho tejto 
vedeckej osi v strednej Európe a tým aj pre ľudí tohto regiónu. 
V tomto zmysle sa Akademický senát viedenskej univerzity na 
svojom júnovom zasadaní ujal mojej myšlienky vytvoriť 
centrum pre výskum strednej Európy, v rámci ktorého by v bu
dúcnosti zainteresované inštitúty oboch univerzít mohli usku
točňovať spoločné výskumné projekty. Môj nástupca na poste 
rektora, jeho Magnificencia Prof. Ebenbauer, ktorý je tu dnes 
prítomný, bude v tejto započatej ceste pokračovať N a  záver  
by som s a  chcel ešte raz srdečne poďakovať z a  vysoké vy
znamenanie, ktoré mi bolo udelené. Chápem ho ako vyzvu,  
aby som konal ešte viac pre našu spoločnú kooperáciu! 

Na Lekárskej fakulte UK v Bratislave 

Prijímacie skúšky 

Dlhé roky bolí prijímacie skúšky na lekárske fakulty pravidelným ter
čom útokov zainteresovanej verejnosti. Na sklonku totalitnej éry sa kri
tici prebili až na stránky tlače. Rozumie sa, oficiálnej. Ale práve „oficiál
ne" išlo všetko po starom. Máme mal dekan k dispozícii poradie Tele
fonáty, pokyny, s ktorými sa nepolemizovalo a rebríčky sa zosúvali. 

Laureát stredoškolskej olympiády, ktorý už vtedy sotva zreproduko
val tézy svojej práce (nemal o nej zrejme „ani páru") je v pohovorovej 
komisii zhodnotený stručne: „Výborné vedomosti Prijať!" Ked po 
dvoch rokoch robil skúšku u predsedu „svojej" komisie, dostal ju na 
tretí pokus. Skúšajúci asi nebol nadšený, tú trojku zabudol v protokole 
podpísať. Možno sa hanbil. . . Uchránil svojho mandanta pred dekan
ským termínom. Nebol by to prvý. Hneď v prvom ročníku ním náš ge
neticky triedne uvedomelý génius (otec lektor OV KSS) preliezol cez 
skúšku z latiny. 

Ale boli i iní. Tí čo mohli, dali a dostali. Pravda, boli i takí, čo mohli, 
dali a .. naleteli. Aby sa to vyvážilo Občas sa investícia s ospra
vedlnením vrátila, občas prepadla. Niektorí šli k prameňu a zaplatili si 
kondície. Najistejšie u toho. kto vypracúval otázky To bol taký „suchý 
tréning". Ale ak to nevyšlo, vždy sa mohli testy pár škrtmi zachrániť. Si
tuácia došla tak ďaleko, že sa už ani dobrí študenti, resp ich rodičia, 
nemohli spoliehať na výsledky z „bojišťa". A tak sa „zaisťovalo 

Každý súdny človek uzná, že vec tak nemohla ist ďalej A tak sa 
jednou z prvých vypálených hnisavých rán minulosti stali i na LF UK 
prijímacie skúšky Už v minulom roku sa podaril pnelom Otázky vo
pred - a pre všetkých! A pre tých, ktorí zostali tesne „pod čiarou' nultý 
ročník Vlastne - rok málo lákavej práce nižšieho zdravotníckeho 
personálu. Previerka vztahu k pacientom i k práci Podstúpil! ju -
a dnes sa môžu pripravovať na nástup do I ročníka. Zaslúžili si to 
vlaňajšími dobrými výsledkami, keď im chýbal len kúsok. . a snahou 
pomôcť zdravotnictvu. Pomohli. Bývalá „ miss monokini" i syn bývalého 
premiéra. Dokázali, že nie sú žiadni „bývalí". Ale i tak. bolo by ešte ne
dávno myslitelné, aby syn predsedu vlády zvažal rok použité nady. než 
sa dostane na LF UK? 

Situácia začiatkom tohto roka veštila drámu. Jóbové zvesti o nadpo
četných lekároch a ich prepúšťaní viedli nové vedenie LF UK a AS k vý
raznej redukcii plánovaného počtu prijatých uchádzačov. V ušiach rodi
čov však zrejme ešte zneli „nádejné . i keď v čase vyrieknutia ako bitie 
na poplach myslené slová bývalého ministra zdravotníctva. „Chýba 
nám 5000 lekárov! Možno aj áno, no inde nám 8000 prevyšuje A keď 
sa vo vzduchu zároveň vznáša vidina „súkromného podnikania" v me
dicíne, tak nečudo, že posledná zaregistrovaná prihláška mala porado
vé číslo 2187! 

To tu ešte ozaj nebolo. Pomer 1:10 je dvojnásobkom pomeru na 
LF v Košiciach. Pohovory bolo treba pripraviť tak, aby obstáli svojou 
objektívnosťou v palbe tých viac než poldruha tisíc, ktorí sa nedosta
nú. Senát opakovane rokuje a hlasuje A zmieta zohladneníe výsled
kov predchádzajúceho štúdia. Možno po rokoch, keď budú známky 
z rôznych škôl znamenať rovnaké vedomosti. Aj vo Švajäarsku to trva
lo roky, kým sa začalo počítať gymnázium ako gymnázium A u nás 
môže prísť na prijímacie skúšky každý maturant. Zo strednej zdravot
níckej, no i zo stavebnej či konzervatória. Vysokoškolský zákon mu to 
demokraticky umožňuje. Ako však nájsť spoločné ..profilu/uce' pred
mety? 

Rozhodlo sa Len testy. Tri hodiny rozhodnu. A pevne nervy A tiež 
vedomosti. Všetci majú rovnakú možnosť Takmer dvetisíc otázok so 
štyrmi možnosťami. Multiple choice Za každú správnu odpoveď na 
tých dvesto rozhodu/ucich (každý v posluchárni ma mu zostavu1 dva 
body Za nesprávnu - mínus dva body 

Žiadne rodné čísla. Každý v štáte ho má len sam. Len dve obálky 
V jednej, zalepenej, číslo. Do druhej si kandidát napíše meno A zaieci 
sa, ba pri odovzdávam ešte i prepečiatkuje Pr počítači sa otvo- oba-
ka s číslom. Výsledok zaradí neznámeho uchádzača do rebr čka 
A až keď je rebríček definitívne uzavretý, otvara sa dnjha oba ча 
A čísla sa stávajú menami 

Začínajú drámy. Podlá očakavama Na skúšky pnšlo час  než 1800 
medicinychtivych. Nad čiarou je mesto sotva pre každého siedmeho 
V čase. keď píšem tento článok, rebr ček už vis Cakaju nas ťažké or" 
Máme mandát senátu Mandát neustupit Aj tau v astne niet kam čtara 
nepusti Su те časy Na Lekárskej fakulte UK t Bratis a\e sa už ne
ustupuje 

MUDr Peter Osusky. CSc . 
prodekan pre pedagogou 
önnost LF UK 
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(Dokončenie z 5. str.) 

na rôznych hudobných nástrojoch a n a  toto do
zerá „komando smrti". Existujú aj  iné doklady 
a fotografie perverzity, ktoré vedenie tábora vy
konávalo na väzňoch,  ba  všetky tieto hrôzy im 
boli n a  pobavenie. 

V dnešnej dobe, v ď a k a  Rakúšanom, j e  celý 
tábor upravený, takže vytvára medzinárodný 
pamätník,  kde k a ž d á  národnosť si postavila pa
mätník  vďaky,  ktorý si s v e ľ k ý m  prejavom lásky 
a úcty opatruje. Nezabúda s a  n a  kytice kvetov, 
spomienkové a ď a k o v n é  prejavy z a  vysoký stu
peň odvahy a sebaobetovania. Vzn iká  tu  otáz
ka, čo myšlienkovo spojovalo týchto v ä z ň o v  -

28. augusta by sa bol dožil 85 rokov ro
dák z Veľkej Bytče, popredný slovenský 
lekár, priekopník farmakológie na Slo
vensku a medzinárodne uznávaný odbor
ník prof. MUDr. František Švec, DrSc. 

Po maturite na nitrianskom gymnáziu 
sa zapísal na Lekársku fakultu UK v Bra
tislave, ktorú úspešne absolvoval v roku 
1930. Už v r. 1937 sa habilitoval a stal 
sa ako prvý slovenský lekár docentom 
pre odbor farmakológia a farmakognózia. 
V roku 1939 bol menovaný riadnym pro
fesorom a zároveň sa stal aj prednostom 
ústavu. V školskom roku 1947/48 bol de
kanom LF. S jeho menom sú späté začiat
ky štúdia farmácie na L F  a neskôr i samo
statné štúdium farmácie na Slovensku. Po 
nespravodlivom nútenom odchode z LF 
UK pôsobil od r. 1949 vo Výskumnom 
ústave onkologickom ako prednosta Od
delenia experimentálnej patológie. V roku 
1962 obhájil v Prahe doktorskú dizer
táciu. Na pôdu UK sa vracia v 60. rokoch 
na Farmaceutickú fakultu ako profesor na 
Katedre farmakodynamiky a toxikologie. 

Profesor Švec má významný podiel na 
budovaní a rozvíjaní slovenskej farmako-

príslušníkov rožných národnosti, ž e  spoločne 
bojovali proti zlu. Jasne pochopili, ž e  z lo  j e  ne
dostatok dobra, nedostatok lásky k bl ížnemu, 
nedostatok dobrej vôle  konať dobro, nedo
statok ľudskosti. A k o  vlastný brat alebo vlastná 
sestra stáli v e d ľ a  seba v ä z n i  rôznych národ
ností a ochotne si vzá jomne pomáhali. Cítili  
úctu k človeku, k práci človeka, k jeho kultúre 
a spoločné ideály o novej  spravodlivejšej 
budúcnosti motivovali ich spoločný boj proti fa
šizmu. 

č e s ť  V a š e j  pamiatke, priatelia! 

Doc. MUDr. Jana Kovalčiková, CSc., 
predsedníčka Zdrav.-soc. komisie S Z P B  B M  

Doc. RNDr. Anton Zrubak, CSc., 
prorektor U K  

lógie a farmakognozie, čo malo svoj 
ohlas aj vo vedeckej cudzine 

Riešil problematiku krvnej zrážanlivosti 
vo vzťahu k metabolizmu glukózy, skú
mal pôsobenie kardiotoník, sledoval far-
makodynamiku pôsobenia digitalisovych 
glykozidov. Významné sú jeho prace ob
jasňujúce rezorpciu digitalisu v tenkom 
čreve. V o  výskume nádorových chorôb 
sa zameral na farmakodynamiku acetyl-
cholínu v nádorovom tkanive Skúmal pô
sobenie liekov a možnosť eliminácie ne
žiaducich toxických účinkov v priebehu 
liečby akútnej leukémie. Významne pri
spel k objasneniu mechanizmu interakcií 
nádorových vírusov s bunkou. Výsledky 
jeho práce v tejto oblasti majú svetový vý
znam, modelové prístupy skúmania víru
sového pôvodu rakoviny sa v súčasnosti 
používajú na európskych a zámorských 
pracoviskách. Známe a početné sú jeho 
odborné vedeckovýskumné práce, ktoré 
publikoval monograficky, v odborných ča
sopisoch domácich i zahraničných. Je 
autorom publikácie Farmakodynamika 
liekov I., II. (1953), preloženej v zahrani
čí, spoluautorom monografie Srdeční 
glykosidy (1965). 

Neúnavný a aktívny bol v pedagogickej 
práci, odovzdával svoje odborné vedo
mosti, veľké skúsenosti medikom, farma
ceutom i lekárom. 

S vďakou a úctou si na profesora Šve-
ca dodnes spomínajú jeho kolegovia 
a žiaci. 

PhDr. D. Hermanová 
Ústav sociálneho lekárstva L F  UK 

Doc. MUDr. M. Kriška, DrSc. 
Farmakologický ústav L F  U K  

Spoznali sme DÁNSKO 

Na počiatku bol dohovor o výmennej 
exkurzii medzi Katedrou geológie a geo-
technického inžinierstva Technickej uni
verzity v dánskom Lyngby a Katedrami 
podzemných vôd a inžinierskej geológie 
Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave 
Vzišiel z iniciatívy prof RNDr I Muchu, 
DrSc., ktorý preň pripravil pôdu počas 
svojho prednáškového pobytu v Dánsku 
A tak 26. apríla 1991 vyrazil z Bratisla
v y  cez S R N  do Dánska plný autobus štu
dentov inžinierskej geológie a hydrogeo
lógie s pedagógmi a výskumníkmi našich 
katedier. Na hraniciach nás očakával 
prof A Villumsen so svojim tímom, ktorí 
pre nás prichystali bohatý program na na
sledujúcich šesť dni Úvodom sme boli 
oboznámení s geológiou Dánska, ktorú 
nám neskôr dokumentovali na rôznych 
lokalitách. 

Problémy vodárenstva nám priblížili 
vo  vodárňach pri Odderi a v o  Frederiks-
bergu V ramct hydrogeologické) časti 
sme si prezreli tiež laboratória Hydrogeo
logického institutu v Lyngby a navštívili 
sme maly podnik Vandt-Schmidt v Chris-
tiánsfelde, ktorý sa zaobera vŕtaním stud
ni Pre zaujimavosí. mestečko Christians-
feld založil v roku 1773 evanieiicky rad 
českých bratov a sestier, ktorí so sebou 
priniesli a dodnes zachovali tradíciu pe
čenia „pardubických perníkov 

Inžinierskych geologov naviac zaujala 
výstavba diaľničného mostu a tomznič 
neho tunelu cez Veíky prieliv (Store 
Belt'). O hlavných problémoch tohto 
grandiózneho dánskeho projektu nás in
formoval zástupca Dánskeho geotechnic-
kého inštitútu priamo na stavenisku 
v Korsore Pri návšteve v Kodani sme sa 
oboznámili s celkovou koncepciou tohto 
inštitútu a prezreli sme si jeho pracoviská 
Zaujímavé boli aj lokality, kde sme mohli 
vidiet prejavy súčasných geodynamic-
kých procesov - morskej abrázie a sedi
mentácie, podporovanej cieľavedomou 
výstavbou hrádzí Ochrana takto vznik
nutých močarísk plných vtáctva bola len 
jedným z príkladov vzťahu Dánov k život
nému prostrediu. Ekológia tu usmerňuje 
agrotechnické práce, reguláciu tokov, lik
vidáciu odpadu a získavanie energie, ako 
sme sa presvedčili v tepelnei elektrárni 
Sonderjyllands 

A našiel sa čas aj na kulturu Navštívili 
sme svetoznámy Legoland, pivovar 
Carlsberg i kodaňské Tivoli Neformálne 
večery v Technickom inštitúte Lyngby 
umožnili doplniť si obraz o živote v Dán
sku, precvičiť si cudzie reči a upevniť no
v é  priateľstvá Je potešujuce. ž e  študenti 
preukázali schopnosť komunikovať so 
zahraničnými partnermi a kládli mnoho 
rozumných otázok Kto sa veľa pyta, vel a 
sa dozvie A tak sme sa domov vrátili 
spokojní, plni dojmov a skúsenosti Cas 
ukáže, ako ich dokážeme využiť, pretože 
máme čo dobiehať 

RNDr. Renata Adamcova 
Katedra inžinierske/ geológie 
Pr ír  F U K  
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K nedožitým narodeninám 
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