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ZAČNIME U SEBA
Prot. RNDr. Pavel Hrnčiar, DrSe.
Vláda Českej a Slovenskej federatívnej republiky
vyhlásila rok 1992 „Rokom výchovy a vzdelávania".
Iste toto vyhlásenie bolo inšpirované tým, ž e v tomto
roku si pripomíname spoločne s ostatnými národmi
400. výročie narodenia učiteľa národov Jana Amosa
Komenského, učiteľa, filozofa, kňaza, humanistu.
A j my, učitelia univerzity, ktorá nesie jeho meno, sa
zamýšľame nad jeho odkazom, ktorý je doteraz
zdrojom duševného bohatstva a inšpiráciou, pre
všetkých, hlavne pre nás učiteľov. Jeho dielo prebú
dzalo lásku k materinskému jazyku, bolo prameňom
poznania, aj inšpiráciou moderných pedagogických
snáh, smerujúcich k realizmu, hlásalo myšlienku hu
manizmu a demokratizácie výchovy a vzdelávania.
Na UK z úcty k odkazu tohto veľkého muža
usporiadame konferenciu s medzinárodnou účasťou
30.-31. marca: „J. A. Komenský a slovenská kultú
ra". Spoluorganizátorom konferencie je MŠMŠ SR,
MK SR, MS, S A V . Táto konferencia nadväzuje na
medzinárodnú konferenciu „ Odkaz J. A. Komen
ského a výchova človeka pre X X I . storočie", ktorá
sa uskutoční v Prahe.
V súčasnosti všetci sa musíme snažiť odstrániť
všetko nedemokratické z nášho života. Vláda Čes
kej a Slovenskej federatívnej republiky sa s vyhláse
ním obrátila na všetkých občanov nášho štátu pro
stredníctvom nás občanov pôsobiacich v oblasti
školstva a kultúry. Bola iste inšpirovaná myšlienkou
J. A. Komenského: „Náprava vecí sa má začať ná
pravou škôl". A j my, na Univerzite Komenského
sme si vedomí, ž e školstvo potrebuje vedľa zmien
v obsahu a metódach výučby, či modernizácie vyba
venia, hlbokú demokratizáciu a humanizáciu vzde
lávania, rešpektovanie osobnosti žiaka, študenta,
jeden druhého. Uvedomujeme si, ž e výchova k de
mokracii, rešpektovanie ľudských práv, vzájomná
znášanlivosť vytvárajú predpoklady existencie práv
neho štátu a života slobodných občanov. Tento pro
ces tak potrebný pre zdravý rozvoj spoločnosti v no
vých ekonomických a sociálnych podmienkach, vy
žaduje zbaviť sa doterajšieho spôsobu myslenia.
Náš vstup medzi rozvinuté svetové demokracie bu
de tým ľahší, čím skôr sa nám podarí dosiahnuť
skutočne demokratických, hlboko ľudských vzťa

hov. A k máme my, učitelia Univerzity Komenského,
prispieť k tomuto ušľachtilému poslaniu, ktoré kladie
na nás súčasná doba. musíme začat u seba Na
otázku: Ako sa zmenili medziľudské vzťahy, naše
myslenie na UK. na fakultách, katedrách a ústa
voch, v posledných dvoch rokoch, ako som si overil
v rozhovoroch s viacerými pracovníkmi naše] uni
verzity, čo vyplýva z charakteru mojej funkcie, veľké
percento odpovedalo, ž e naše myslenie sa nezme
nilo, ž e medziľudské vztahy nie sú najlepšie Každý
akoby čakal, ž e na to niekto zhora dá smernice, ž e
príde nejaké nariadenie. Ktosi veľký povedal, ž e lú
ka je preto zelená, ž e každé stebielko trávy je zele
ne. Nečakajme na nikoho, ale začnime s novým my
slením, s novým vzťahom k svojmu okoliu u seba.
Každý jeden z nás má možnosť vytvárať novú at
mosféru, nové medziľudské vzťahy Ak sa vytvoria
dobré vzťahy na katedrách, vytvára sa predpoklad
pre vytvorenie dobrých vzťahov na fakultách. Dobre
vzťahy na fakultách sú predpokladom pre dobre
vzťahy na univerzite. Je istá pravdepodobnosť, ž e
ak ja sa chovám k svojmu okoliu ľudsky, aj toto oko
lie sa bude chovať ku mne ľudsky. Individuálna etika
nie je iba súkromnou záležitosťou, má celospolo
čenský dosah. Pri styku s ľuďmi, so svojimi partner
mi na pracovisku si „ja" musím uvedomiť, že „on" je
taktiež človekom so svojím „ja". Ak chcem, aby on
rešpektoval moje „ja", musím ja rešpektovať jeho
„ja". Ak chcem, aby bola rešpektovaná moja ľudská
dôstojnosť, musím rešpektovať dôstojnosť druhých
Keď chcem, aby bola moja praca pre spoločnosť
ocenená, musím oceniť prácu iných Tak ako ja s
cením to, ked sa m a niekto zastane proti neopráv
nenému obvineniu, budem sa zastávať pravdy aj ja.
Ideálne by bolo. keby sa väčšina ľudí naraz dohodla
na takomto konaní. Ale to je utópia Prejsť od ego
centrizmu k rešpektovaniu druhých si vyžaduje ve 
ku dávku etickeho heroizmu. Skúsme Ď ako učitelia
sme s c h o p í začať tento proces Mame príklady
z minulosti. Jeden z nich je aj život J A Komenské
ho. Verím, že 400. výročie narodenia J A Komen
ského. ktoré si v tomto roku pripomíname, vytvara
príležitosť overiť si mo e. naše eticke hodnoty Len
keď ich ja mám, môžem svietit nimi na iných

Kvačalovo skúmanie
Komenského
Zaokrúhlené výročie významných
ľudí býva podnetom spomínať, hod
notiť, skúmať život a dielo. V prípade
Jana Amosa Komenského v minu
lom režime išlo o výnimku: pripomí
nal s a každoročne v deň narodenín
28. marca v „deň učiteľov." Bolo to
paradoxné: učitelia, pôsobiaci v du
chu marxizmu-leninizmu boli odme
ňovaní, vyhlasovaní z a zaslúžilých
atď., akoby žiaci J. A. Komenského,
učiteľa národov. Nebral sa ohľad
na to, ž e Komenský bol na míle
vzdialený od toho, čo propagovala
marxisticko-leninská filozofia a aj pe
dagogika...
Nastáva aj v rodnom kraji Komen
ského čas, keď s a nanovo bude hod
notiť a vôbec pripomínať komplexne,
už bez ideologických nánosov, iba
ak pripomienka, ž e v prípade učiteľa
národov išlo o osobnosť teologicky
zmýšľajúcu, v cirkvi pôsobiacu, s a
nebude niekomu zdať ideologizová
n í m „z druhej strany." Pravda je
však taká, ž e Komenský bol hlboko
veriaci kresťan, biskup, čo nemožno
opomínať. Napokon každý, kto číta
Komenského spisy, to vybada na
každom mieste. Vybadal to jeden
z najväčších komeniológov dvojná
sobný doktor Ján Kvačala, teologic
ký profesor, cirkevný historik, peda
góg. Od narodenia Jana Amosa Ko
menského uplynie v tomto roku 400
rokov a od narodenia Jána Kvačalu
130 rokov.
Stručne zopakujme, o koho v oso
be Jána Kvačalu ide: Jeho meno je
dobre známe vo vedeckom svete.
PhDr. a ThDr. J. Kvačala sa narodil
5. 2. 1862 v Petrovci (Juhoslávia),
zomrel 9. 6. 1934 v o Viedni. Po ordi
nácii z a kňaza r. 1884 krátko pôso
bil ako kaplán v Novom Sade, no po
promócii z a doktora filozofie 27. 5.
1886 stal sa výpomocným profeso
rom a potom riadnym profesorom fi
lológie na evanjelickom lýceu v Brati
slave a pôsobil tam do konca no
vembra 1893, keď prešiel do Ruska
na evanjelickú teologickú fakultu
v Jurjeve, kde prednášal cirkevné
dejiny. Zotrval tam do r. 1920 Vrátil
sa na Slovensko do Martina, kde za
čal pôsobiť v Muzeálnej spoločnosti,
no 1. 3. 1921 sa stal riadnym profe
sorom na Teologickej vysokej škole
v Bratislave, kde zotrval až do smrti.
(Mal ísť prednášať na Filozofickú fa
kultu UK, ale pre určité prieťahy sa
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na túto fakultu nedostal, alebo sám
oznámil dekanovi, ž e s a nepovažuje
z a profesora UK...).
Ján Kvačala kvôli štúdiu diel
J. A. Komenského, avšak nielen je
ho, precestoval a bádal v knižniciach
a archívoch temer v celej Európe
a USA. Poslednú cestu absolvoval
do Viedne, tiež kvôli materiálu pre
„Dejiny reformácie na Slovensku,"
ale táto cesta bola už bez návratu.
Bolo to priam symbolické: narodil sa
mimo Slovenska, pôsobil v Uhorsku,
Rusku, Č S R a zomrel mimo Sloven
ska vo Viedni.
Už ako vysokoškolák začal vedec
ky pracovať. Kvôli štúdiu a vedeckej
dráhe, nevyhnutnému cestovaniu
s a ani neoženil. Naznačil to v novele
(Boj o prírodu), uverejnenej v Slo
venských pohľadoch 1883,115-135:
Kvačala sa rozhodol ostať slobodný,
aby mohol vedecky pracovať.
Na mienku, ž e Kvačala „zasvätil
svoj život vedeckému študiu diela
a života nesmrteľného učiteľa náro
dov J. A. Komenského" (Sborník ve
novaný Dr. D. Jánovi Kvačalovi, pro
fesorovi teologie k 70. narodeninam,
Bratislava, 1933) sám Kvačala po
znamenáva (Cirk. listy 1933, 346 až
349), že k bádaniu diel Komenského
prišiel „až v piaty študentský rok prí
ležitostne, pri hľadaní predmetu
vhodného pre doktorskú dizertáciu
v Lipsku v r. 1884-5. T a m vznikla
dizertácia o fyzike Komenského
a prehľad novšej literatúry o ňom...
„(Dizertačná práca: Uber J. A. Comenius Philosofie insbesondere
dessen Physik)." Inak, ako hovorí
Kvačala, prvé desaťročie zasvätil
štúdiám filológie, i slovenčine, v tých
súvislostiach študoval Komenského
metódu
vyučovania
jazykov.
V rámci
300. výročia
narodenia
J. A . Komenského Kvačala po šesť
ročnom zhromažďovaní prísluš
ných prameňov z knižníc a archívov
mnohých štátov v Európe v r. 1892
vydal dielo, ktoré sa stalo základným
v komeniologickej literatúre: „Jo
hann Amos Comenius. Sein Leben
und Seine Schriften." Berlin. Leipzig.
Wien. 1892, strán 480. Dielo bolo vy
soko hodnotené v mnohých časopi
soch. Napr. v Cirk. listoch 1892, 205,
recenzent poznamenal, že „odborná
kritika cudzozemská jednohlasne
a s oduševnením uznala, že je naj
dokonalejším spisom o živote, pôso

bení a spisoch veľkého pedagóga
a ostatného biskupa Českých Bra
tov... Pôvodca v predmluve dozná
va, ž e chcel podať historické dielo,
ktoré predstavilo, vysvetlilo, ocenilo
by theológiu, filozofiu a pedagogiku
Komenského." Dielo poskytuje bo
hatý materiál pre skúmateľov Ko
menského spisov na 89 stranách:
„Belege und Erklärungen." Toto zá
kladné dielo Kvačala dopĺňal v ďal
ších prácach o dielach Komenské
ho. - Učiteľský spolok na Morave
sa v r. 1905 rozhodol vydávať Veš
keré spisy Jana Amosa Komenské
ho spolu s Archívem pro bádaní o ži
votě a spisech Komenského. Kvača
la sa pre tieto plány stal popredným
činiteľom a hlavným redaktorom Ar
chívu... (Viď v Sborníku...od prof, dr
S. St. Osuského v Bibliografii str
301 n. Podobne Jozef Krumpholc
„K sedemdesátce apoštola učitele
národů - PhDra. ThDra Jana Kvačaly," Archív pro bádaní o životé a spi
sech J. A. Komenského, sešit 13
V Brné 1932. 39 stran Treba si po
všimnúť článok v Cirk. listoch 1933.
346, dr Ján Kvačala Autobiografic
ké zlomky").
Na připadnu otázku, prečo Kvača
la tak intenzívne študoval a| dielo
J. A Komenskeho sa da odpoveďaí
asi takto: preto, ž e v osobe Komen
ského išlo o teologa-biskupa. peda
goga, cestovateľa (exulanta),jeho
rozsiahle vedecké, priekopnícke die
lo a pohnutý život, aky môže preží
vať len exulant. Kvačala bol predo
všetkým teológ a ako taký cirkevný
historik. Sám priznáva, že jeho „po
kusy z rokov študenských stáli v zna
mení klasickej filológie a teológie
historickej a exegetickej". (Cirk listy,
1933, 347).
Z naznačených základov pristupo
val Kvačala k bádaniu J A Komen
ského, čím naznačil tú najsprávnej
šiu metódu spoznávania života a die
la učiteľa národov a posledného bis
kupa Jednoty Bratskej. Jedna z mno
hých zásad Jednoty bola preňho tiež
inšpirujúcim zdrojom pedagogickej
práce: „Povinnost úmluvy při křtu či
něnou a slíbenou, aby na péči měl
Učiti, vésti, spravovati, i dítky v kázni
a bázni míti, z náhlosti a ze zlosti ná
ramné netrestati z a vrch a kyjem, ale
metlou, z domu bez dopúštém nedatí nikam jiti, milost (lásku) v srdci mí
ti..." (Ján Mrazík: Jan Amos Komen
ský, Praha, 1893, str.33).
Kiež by dnešná generácia čerpala
ducha z Komenského spisov a naše
školstvo sa organizovalo na zákla
doch Komenského pedagogiky a me
tódy vyučován,a

,van Tóth

zameranie. Absolventi P G Š v tomto poní
maní by na konci štúdia získali vedecký
titul, ktorý by mohol byť ekvivalentom
Ph.D.

O postgraduálnom štúdiu

Čo bráni tomu, aby ste takýto sys
tém zaviedli na univerzite?

hovoríme s rektorom Univerzity Komenského
Prof. MUDr. Jurajom Švecom, DrSc.

Život na Univerzite Komenského, to
je kolobeh výučby, skúšok a rôznych po
vinností, ktoré sú viazané na rytmus škol
ského roka. Do pravidelného rytmu života
všetkých fakúlt a všetkých nás vstupujú
nové veci, ktoré musíme riešiť.
Zrušili sa všetky formy vedeckej prí
pravy. Systém vedeckej prípravy mal z a
úlohu vychovávať v prvom rade istý počet
vedcov. V súčasnosti sa pripravuje ná
hrada tohto systému, ktorá má byť orga
nizovaná ako postgraduálne štúdium.
V tejto súvislostí položil niekoľko otázok
rektorovi UK prof. MUDr. Ivan Hulín,
DrSc.
Myslíte si, že sa vysoké školy maju
venovať výučbe, vede a výchove mla
dých vedcov súčasne?
Poslaním univerzity je zabezpečovať
všetky tieto tri činnosti. Základným posla
n í m univerzity je rozvoj vedeckého po
znania, a tým vytvárať podmienky pre ve
deckú orientáciu budúcich absolventov
univerzity.
Ako by ste charakterizovali váš
osobný vedecký rast? Bolo v ňom nie
čo, čo by sa dalo využiť aj dnes?
Nie každý mal také možnosti vedecké
ho rastu ako som mal ja. Bol som na špič
kovom pracovisku, ktoré bolo zamerané
na onkologický výskum. Bolo mojím
osobným šťastím, že som sa mohol do
stať do kolektívu vedcov, ktorí boli mimo
riadne zanietení a „upísali" sa tomuto od
boru. Na tomto pracovisku som mal vý
borné možnosti pre vlastný vedecký rast.
Okrem toho, onkológia bola a aj je nielen
atraktívnym, ale aj preferovaným odbo
rom. Nie je žiadnym tajomstvom, že roz
voj tohto odboru bol podporovaný vládou
a bol aj primerane materiálne a finančne
zabezpečený. Priznávam, ž e vedecký
rozvoj v onkológii mal osobitne pnaznivé
podmienky. Mohli sme nadväzovať cel
kom konkrétne kontakty s pracoviskami
v zahraničí. Problém rakoviny je trvale
vážnym spoločenským problémom.
Považujete PGŠ, ktoré prislúcha vysokym školám zo zákona za optimálny
spôsob prípravy špičkových vedec
kých pracovníkov?

Zákon o vysokých školách

Uviesť P G Š do života na vysokých
školách nie je jednoduché. Je tu veľmi
v e ľ a problémov, ktoré sa týkajú prechodu
od vedeckej prípravy na PGŠ.

Je PGŠ optimálnou formou
všetky fakulty a vysoké školy?

pre

V tomto smere je zaujímavé stanovis
ko klubu rektorov, ktoré sme odoslali na
MŠ. V rámci pripomienok k novelizácii zá
kona o vysokých školách sme navrhli,
aby sa zjednotila výchova nových vedec
kých pracovníkov na vysokých školách
a na ostatných vedeckých inštitúciách.

Bude PGŠ iba prostriedkom ako zís
kať tiťul doktora?
Toto je jeden z hlavných problémov
P G š . Je pravdou, že v niektorých prípa
doch snaha absolvovať P G Š nevyplýva
z túžby po rozvoji vlastného intelektu, ale
preferuje sa získanie titulu. Samozrejme,
ž e to nemôže byť cieľom PGŠ. Máme zá
ujem, aby sa P G Š nedegradovalo na
snahu získať titul.

Nemyslite si, že by bolo vhodné PGŠ
rozdeliť na doktorantskú časť, ktorá
by predstavovala štúdium a predpísa
né skúšky. Končila by sa po dvoch ro
koch udelením titulu doktor. Ten, kto
by mal záujem, mohol by pokračovať
ďalej, „robil by vedu" a potom by za tri
roky získal vedecký titul?
Súhlasím. Podobný názor som sa usi
loval vysvetliť a presadiť na všetkých
predchádzajúcich rokovaniach. K budú
cej organizácii P G Š na vysokych školách
má podobné názory i Klub rektorov ČSFR.
ktoré formuloval v o svojich pripomien
kach v novelizácii Zákona o vysokých
školách. Domnievam sa, ž e možnosť zís
kania titulu „doktor" po ukončení riadne
ho magisterského štúdia, by sa absolven
tom mala poskytnúť forma prípravy a ob
hajoby dizertačnej prace a zloženie pred
písaných rigoróznych skúšok Tento titul
by vyjadroval odbornú kvalifikáciu absol
ventov Postgraduálne štúdium, zamera
né na vedeckú výchovu tých, ktorí preja
vili talent pre vedeckú prácu by malo nad
väzovať na študium doktorandské a jeho
realizácia by mala mať prísne vedecke

Nestačilo by predložiť niekoľko
vlastných publikácií, ktoré by posúdili
kompetentní odborníci, aby sa udelil
vedecký titul?
Myslím si, ž e toto sa nedá realizovať,
lebo absolventi nemajú podmienky aby
pripravili takéto publikácie. Pre napísanie
inej ako vedeckej publikácie stačí talent.
Vedecká publikácia j e vždy výsledkom
kolektívnej práce, aj ked sa v nej predsta
vuje osobnosť tvorcu myšlienky

Ked sme už spomenuli talenty, do
voľujem si spýtať sa, čo rozhodlo
o vašej osobnej úspešnosti v o vede?
Podmienky a usilovnost. Nič ine
Čo by ste v oblasti riadenia vedy
zmenili, keby ste ľubovoľne mohli
zmeniť čokoľvek?
Pokúsil by som sa zlepšit ekonomicke
podmienky vysokych škôl Pokusil by
som sa zlepšiť ich materiálne podmienky
pre rozvoj vedy, tesnejšie spojiť vysoké
školy s pracoviskami S A V Podmienky
pre rozvoj vedy su na pracoviskách aka
démie lepšie. Môžeme uvažovať o tom. že
pracoviská akadémie vied perspektívne
budú príspevkovými organizáciami. V ta
komto prípade budu tieto pracoviska
strácať dominantné postavenie v oblasti
základného výskumu. Ten sa bude pre
súvať na vysoké školy. Takýto vývoj po
važujem aj j a z a správny, aj s tým. ž e na
pracoviskách akadémie naďalej zostane
časť základného výskumu. Preto ťažisko
vedeckej výchovy bude na vysokych ško
lách. Mali by sme sa preto usilovat o ro
zumne a funkčné prepojenie vysokych
škôl s pracoviskami akadémie. Pre per
spektívny rozvoj slovenskej vedy je to
veľmi potrebne.

Dovoľte ešte jednu osobnú otázku:
myslite si. že iste vlohy pre vedu môže
človek „získať v rodine"?
História tomu napoveda Snatf V ob
lasti umenia je to priezračne
Keby žil vaš otec, čo by vam asi od
porúčal, aby ste urobili ako rektor?
To je ťažké 1 Predovšetkým by mi asi
odporúčal trpezlivost snahu demokratic
kým a priaznivým spôsobom usponadat
vzťahy medzi vysokymi školami a akadé
miou a podporovať rozvoj vedy všade t a ^
kde je to perspektívne

P
Existuje však na úrovni UK koncepcia tvorby učeb
ných pomôcok? Ak áno, domnievam sa, ž e ju treba
zmeniť. Ak neexistuje, treba ju vytvoriť, pretože organizačno-vecné a technické problémy, ktoré
doprevádzajú súčasnú tvorbu

pri t v o r b e
a realizáciu
učebných pomôcok znechu
a su na škodu hlavne študen

cujú autorov-peäagogov
tom.
Tvorbu edičných plánov napr. vo Vydavateľstve
UK pokladám z a málo flexibilnú. V osobitne ťažkej situá
cii sú spoločensko-vedné odbory, v ktorých dynamika
zmien základných vedných kategórií je náročná, nielen
na flexibilitu autorov, ale aj na flexibilitu pedagogického
pracoviska, akým sú najmä fakulty. Ťažko možno na
dlhšie časové obdobie plánovať vydanie konkrétnej
učebnej pomôcky.
Relatívne dobrá učebná pomôcka najmä v súčas
nom posttotalitnom období predpokladá dostatok po
trebných infomácií o rozvoji a úrovni príslušného ved
ného odboru vo svete. Odhliadnúc od jazykových ba
riér pracovníkov (tomuto problému by sa mala tiež
venovať zvýšená pozornosť) trvalý nedostatok finan
čných prostriedkov (devíz), a tým aj obmedzené mož
nosti zabezpečenia potrebných informácií nepomáhajú
nám dostatačne rýchle preklenúť našu doterajšiu izolá
ciu od sveta, trvajúcu desaťročia. Určenie priorít v tom
to smere má zásadný význam, pretože podstatne de
terminuje úroveň vedeckej práce na vysokej škole.
Pri zlepšení situácie pri tvorbe učebných pomôcok
dôležitú funkciu by malo plniť Vydavateľstvo UK s ne
vyhnutným a stálym prispôsobovaním vydavateľských
plánov potrebám výučby. S tým súvisí aj potrebné fi
nančné zabezpečenie, na ktoré by sa malo prihliadať
najmä vo fáze tvorby a rozdeľovania rozpočtu. Napr. pri
súčasnej legislatívnej explózii v oblasti pozitívneho
práva nie je ani reálne vydávanie učebných pomôcok
plánovať na dlhší čas. Existujúcu relatívne nízku funk
čnosť a flexibilitu Vydavateľstva UK musia preto nahrá
dzať fakulty so všetkými nepriaznivými sprievodnými
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znakmi. Chýbajú im prostriedky na recenzentov, jazy
kovú úpravu, ale aj na symbolické honoráre autorom.
Ak napr. externista vysokej školy nedostane žiadnu
autorskú odmenu, ktorá aj doteraz plní skôr funkciu
morálnej satisfakcie, napísanie autorského podielu je
na jeho hmotnú újmu. Ak ide o kolektív autorov, musí z a
prepisovanie zaplatiť až dvakrát, raz z a svoj príspevok
a druhýkrát z a jednotné prepísanie celej kolektívnej
učebnej pomôcky, ktoré fakulty nemajú z čoho zaplatiť
V o vzťahu k týmto externým autorom ide o nekorektný
vzťah príslušného pedagogického pracoviska. A j na
priek tomu najväčšie problémy pri realizácii učebných
pomôcok nespočívajú však v neochote autorov, ale
v trvalom nedostatku finančných prostriedkov na pokry
tie ich realizácie tak, aby učebné pomôcky dôstojne
reprezentovali príslušné pedagogické pracovisko
V poslednom čase pri nedostatku iných
možností autori sa

koncept
z m e n yP ° « ° C ° k
pri vydáváni
učebných pomôcok obracajú aj na
súkromných podnikateľov Tieto možnosti vyu/ vaju
najmä v situáciách, keď vydanie učebnei pomocky tre
ba rýchlo realizovat T o sa však prirodzene premieta
aj do ceny učebných pomôcok Zvýšene naklady potom
znašaju sami študenti, resp. ich rodičia. Toto nesenie
nepokladám za optimálne, aj keď sa nedá do budúc
nosti celkom vylúčiť, najmä pri zlyhaní iných možností.
Osobitným problémom je vytvorenie koncepcie tvor
by učebných pomôcok na jednotlivých fakultách so zá
kladnými požiadavkami na ich charakter i formálnotechnické predpoklady. A j keď z a odbornú úroveň zod
povedajú autori, určitá unifikácia odbornotechnickych
požiadaviek by preventívne vylúčila ich prípadnú podštandardnú úroveň. To však opäť bezprostredne súvisí
najmä s finančným zabezpečením recenzentov, jazy
kovej úpravy, aj keď na druhej strane formálno-technické požiadavky, ktoré môžu a maju dodržať autori, sú
tiež mimoriadne dôležité.
Pri tvorbe novej koncepcie učebných pomôcok
by na úrovni UK mal byť vytvořeny potrebný priestor
aj pre tvorbu viacerých učebníc toho istého vedného
odboru. Širšia škála informácií a vedeckých názorov
rôznych autorov by bola poslucháčom na prospech
Naučili by sa samostatnejšie sa orientovať v informá
ciách, selektovať ich, v konfrontácii viacerých názorov
na ten istý vedecký problém by si ľahšie utvárali vlastne
názory.
Moje poznámky k tvorbe a realizácii učebných po
môcok vyplývajú najmä z vlastnej a osobnej skúsenos
ti. Zovšeobecnila som ich, lebo viem, že veľká časť
týchto problémov ťaží aj iné fakulty našej UK Ak tvorba
a realizácia učebných pomôcok patrí medzi základne
priority vysokej školy, tak jej riešenie by sa nemalo od
kladať ani podceňovať Inak môže a| vážnejšie ohroziť
úroveň a riadne fungovanie pedagogického procesu
Doc. JUDr. Helena Barancova, CSc.
Právnická fakulta UK

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
na Prírodovedeckej f a k u l t e UK
Na Prírodovedeckej fakulte sme v šk. roku
1991/92 otvárali neučitelské štúdium v odbo
roch biológia, environmentalistika, chémia a bio
chémia, geológia, geografia a kartografia.
Okrem toho bolo možné prihlásiť sa na učiteľ
ské kombinácie biológia-chémia, biológia-geografia, matematika-biológia, matematika-chémia, matematika-geografia, chémia-fyzika. Zá
ujem o štúdium na Prírodovedeckej fakulte bol
nad očakávanie veľký. Vysvetľujeme si to jed
nak zvýšeným záujmom o univerzitné štúdium,
čiastočne aj možnosťou podania prihlášky na
viac fakúlt. Prihlášky podalo 1400 uchádzačov,
na pohovor sa dostavilo 940. (Doterajší „re
kord" bol 660 uchádzačov).
Prijímacia skúška pozostávala z dvoch pí
somných testov a z ústnej skúšky. Na učiteľ
ských kombináciách sa písomný test písal
z oboch aprobačných predmetov, na neučiteľskom štúdiu bol jeden test z matematiky, druhý
z príslušného odboru. Z a každý test bolo mož
né získať najviac 100 bodov. Uchádzači, ktorí
v oboch testoch získali menej ako 50 bodov ne
boli pripustení k ústnej skúške.
Ústna skúška pozostávala z dvoch otázok

Jednu z nich si mohli uchádzači pripraviť doma
na voľnú tému. Ukázalo to záujem o zvolený
predmet a zároveň umožnilo študentom do ur
čitej miery psychicky sa uvoľniť. Ústna časť sa
hodnotila maximálne 100 bodmi. Taktiež naj
viac 100 bodov bolo možné získať z a prospech
na strednej škole. Z ostatných činností sme
zohľadňovali úspešnú účasť na olympiádach.
Studenti uchádzajúci sa o štúdium biológie, environmentalistiky a učiteľských kombinácii
s biológiou, ktorí sa umiestnili na prvých troch
miestach v celoštátnom, resp. krajskom kole
biologickej olympiády, nemuseli písať test z bio
lógie a získali z a ň 100 bodov (bolo ich 6). Štu
denti uchádzajúci sa o štúdium chémie a bio
chémie, ktorí sa umiestnili ako úspešní riešite
lia v celoštátnom kole chemickej olympiády boli
prijatí bez pohovoru (boli traja)
Celkový súčet bodov dal poradie uchádza
čov na jednotlivých odboroch, resp. kombiná
ciách. Situáciu zneprehľadnil fakt, ž e niektorí
študenti uspeli pri pohovoroch na viacerých fa
kultách a mohli si vybrať, kam pôjdu študovať
Riešili sme to tak, ž e spolu s oznámením o pri
jatí na fakultu sme prijatým študentom posielali

„návratku", ktorou nám mali obratom oznámiť,
či reflektujú na štúdium u nás alebo nie. V prí
pade negatívnych odpovedí sme na uvoľnené
miesta zaradili dalších uchádzačov podľa bo
dového poradia Takto sa stalo, ž e v rámci od
volaní sme dodatočne prijali pomerne veľký
počet študentov. Pri zápise, ktorý sme úmysel
ne uskutočnili hneď začiatkom septembra sa
znovu uvoľnilo niekoľko miest (zrejme študenti,
ktorí bolí na odvolanie prijatí na iné fakulty), na
ktoré sme opäť zaradili ďalších uchádzačov
podľa bodového poradia. Celkove nastúpilo do
1. ročníka v šk. roku 1991/92 419 novoprijatých
študentov.
Z a vážny problém považujem neprehľad
nosť v počte uchádzačov o štúdium pretože
počet tých, ktorí sa prihlásili na štúdium nezod
povedal počtu prihlásených. Fakulta samozrej
me musela pripraviť písomné testy, resp, skú
šobné komisie pre maximálny počet študentov
Určité riešenie prináša vyberanie administratív
neho poplatku z a prijímacie skúšky, ktorý
aspoň čiastočne vedie k redukovaniu počtu
škôl, na ktoré si jednotliví študenti podajú pri
hlášky.
V budúcich niekoľkých rokoch zrejme bude
pokračovať zvýšený záujem o univerzitné štú
dium čo zaväzuje fakulty UK pokračovať v na
stúpenom trende, t.j pripravovať abso ventov
so širokým odborným záberom a maximálnou
adaptabilnosťou a samostatnosťou
Doc RNDr Pavol Záhradník. Csc
študijný prodekan Prír F U K

Permanentne latentný problém
Ak je laiomstvom ešte azda iba tušená, ale nie jasne, pres
ne, výstižne alebo hádam aj vyčerpávajúco poznaná pravda
o reálnej skutočnosti, predsa však doista pravda poznateľná,
tak potom podľa klasického výroku je mnoho tajomstiev medzi
nebom a zemou. Alebo v správnejšom vyjadrení - v zemi a na
zemi, vo vzduchu a vo vode, v celej teoreticky bezhraničnej
pestrosti foriem anorganickej hmoty, najmä však v nevymedzí
te! nej bohatosti fenoménov života. Veď napokon čo iné je po
slaním vedeckej práce, ako odhaľovať a riešiť tieto tajomstvá?
Pre človeka najväčším tajomstvom však stále zostáva sám
človek. Zaiste možno celkom odôvodnene odsúhlasiť pravdi
vosť povestnej axiómy antických gréckych filozofov, že človek
je mierou všetkých veci. Určite aspoň vo vyčlenených dimen
ziách jej možno priznať platnosť.
Každý človek sa dennodenne stáva priesečníkom, v ktorom
sa stretávajú alebo križujú neočakávané prekvapenia a udivu
júce nevypočítateľnosti. Veď ak veľakrát nerozumie sám se
be, ako môže rozumieť inému človeku7 A ako ho potom môže
posúdiť?
Človeku zrejme vlastná sloboda výberu, voľby a rozhodova
nia prenáša ho z presne limitovaného okruhu fyzickych záko
nitostí do ešte vždy neprebádateľnej sféry poriadku metafyzic
kého alebo psychického alebo etickeho. Vo fyzickom poriadku
silou nezmeniteľného zákona prírody sa vždy všetko deje
a prebieha fatálne, nutne. Napríklad zákon gravitácie platí
vždy pre všetky telesá. Tu účelne vládnuci súlad všetkého so
všetkým je nenarušiteľný.
V poriadku založenom na prirodzenom mravnom zákone silou
svojej slobody sa môže človek vzoprieť proti vlastnému rozu
mu a konať proti svojmu vlastnému svedomiu Napríklad sa
môže dopustiť zrady, nevernosti Tu sa môže narušiť nie mrav
ný poriadok sveta, do ktorého človek patri, ale poriadok v zosúladenosti jeho poznania a jeho chcenia v oblasti pravdy a do
bra.
Takto však človek môže vypadnúť tiež zo zosuladenosti s iný
mi ľuďmi, s ktorými tvorí jedno spoločenstvo Тут ublíži sam
<*fíbe, môže však ublížiť aj iným. Od neho očakávana spolu
účasť na konštruktívnom formovaní progresu zameraneho po
zitívne do budúcnosti sa premení na deštruktívne deformovavanie negatívne zacielené na regres už od dosiahnutého prí

tomného stavu. Takto sa previní už aj spoločensky Potom
v následnej zrážke s tymi inými, takto poškodenými alebo
ohrozovanými, sa spravidla zaiskrí, alebo aj zahrmi V kon
fliktnej situácii antagonistický narazia na seba sily, ktoré za
chraňujú poriadok, so silami, ktoré vyvolali krízový stav, ktoré
konštituovaný poriadok idú rozrušovať.
Vinnika treba upozornit, že vykročil na scestie. Je vhodné
poučiť ho, napomenúť, pokarhať alebo aj potrestať Kto a ako
to má urobiť v záujme zabezpečenia všeobecného dobra ?
Človek je tvor spoločensky. Nemôže natrvalo žit ako samo
tár. Každý človek nutne a prirodzene zapadá do spoločnosti
iných ľud i. V usporiadanej spoločnosti musí byt autorita a zá
kon. Musí byť niekto, kto rozkazuje A niekto, kto poslúcha.
Rozkazuje učiteľ v škole, otec v rodine, majster v dielni,
ba aj starší brat rozkazuje mladšiemu bratovi. Dokonca nositel
autority má nielen právo, ale aj povinnosť rozkazovať, poučo
vať. viesť, napomínať, karhať aj trestat
Tomáš Akvinský definuje napomenutie ako ..pokarhanie,
ktorým chceme druhého varovať pred hriechom alebo napra
viť ho po hriešnom skutku' Napomenutie je teda rozhovor na
rozdielnej úrovni. Je to dialóg medzi představitel от autority
a narušiteľom zákona. Je to zaťažkávacia skúška vždy pre
obidvoch Predstaviteľ autority sa tu neraz ocita vo vážnom
nebezpečenstve, že ľ omamujúcom ošiali z vlastnej nadrade
nosti sa naduje až do chimérickej dôležitosti Potom sa uzurpátorsky usadí do pozície sily a moci. aka mu leg t mne nepri
náleží. A nato je hneď pripravený kedykoľvek toho od seba
nižšieho, sebe podriadeného a vari preto až a; domnee hor
šieho svojvoľne a kruto vyposmechovať potupne znosít
a spoločensky zničit
Afganské príslovie hovorí . Vlastný chrbát a vlastne cnyb>
nevidí". Kdo nezabúda na tuto veiku pravdu, ten bude opatr
nejší a obozretne/ši aj na sudcovskej katedre A vo vedom
svojich vlastných ľudských nedokonalosti bude sa us1 cvat a
v previnilcovi vidiet predovšetkým Hoveka. a/ keď sabe^o
a krehkeho Človeka, ktorého treba pochopit *toremt "reba
pomôcť, poradiť, a len potom azda spravodlivo vy hřešit a a
pokarhať alebo potrestať
V dobe. v ktorej kdekdo až srší lacnou odvahou z pyc^v na
svoju nafuknutu velkost a domnelú nenahrao'telnv vynimoč
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nosť, je niekedy niekomu až priťažko vidieť v druhom človeku,
a najmä ľ sebe podriadenom človeku - svojho brata. A priblí
žiť sa k nemu rozumom a srdcom, a tobôž ho ešte aj vypočuť,
len takého iba radového občana, to je už nad jeho schopnosti
aj úlohy.
Boh však necháva vychádzať slnko každý deň pre všet
kých. A dážď prší zhora rovnako na dobrých ako aj na zlých,
na tých čo sa voľajako vyšplhali na spoločenskom rebríku vy
soko, ako aj na tých, ktorí voľajako uviazli azda na samom je
ho spodku. A len vševediaci Boh vidí do hĺbky ľudského srdca,
do ľudskej duše.
Veľký ruský básnik Jevtušenko napísal tieto krásne slová:
„Nie je v svete nezaujímavých ľudí. Ako kométa, čo vo vesmí
re blúdi, je jediná a inej takej niet, tak každý človek sám o sebe
je celý svet". Čím dôkladnejšie sudca pozná tento vnútorný
svet druhého človeka, tým hlbšie sa vhrúži do zložitej proble
matiky jeho psychiky, do spletitých nadväznosti jeho nádejí,
jeho snov, jeho túžob a sklamaní. Čím viac prenikne do špeci
fickej atmosféry jeho životného prostredia, a tým menej sa bu
de ponáhľať niekoho súdiť a trestať. A čím dôvernejšie sa pri
blíži k najintímnejšiemu šepotu slabého ľudského srdca aj ta
kého človeka, ktorý sa očividne previnil, tym potom bude jeho
slovo k nemu láskavejšie a aj spásonosnejšie. Ježiš Kristus
mal čas na rozhovor aj z nešťastnou ženou, ktorú iný už odsú
dili za cudoložstvo na smrť ukameňovaním. Pozorne si stihol
vypočuť slová aj hriešnej ženy Samaritánky. Zľutoval sa aj nad

Petrom, ktorý ho v slabej chvíli až trikrát zaprel. Ježiš neprišiel
trstinu dolomit', ani hasnúci knôtik dohasiť.
Kto na svete má na to právo?
Prenáhlené a nespravodlivé pokarhanie spôsobuje bolesť,
na ktorú sa potom nezabúda. Takzvané mocenské zásahy
a nadmieru tvrdé, ostré a nezaslúžené tresty su ukrivdenia,
ktoré nemožno napraviť neskoršími následnými odproseniami, ani veľkorysými odškodneniami, ani dodatočným prelieva
ním sĺz ľútosti, ani rehabilitačnými procesmi.
Sväté písmo varuje: „Nekarhaj nikoho, dokiaľ si vec nevy
šetril, až vyšetríš, karhaj podľa spravodlivosti! Neodpovedaj
ani slovom, dokiaľ si nevypočul a nezačínaj hovoriť znovu, do
kiaľ iní majú slovo". Podľa tejto múdrosti by mali byť koncipo
vané výroky autorít pri posudzovaní pokleskov v domácnosti,
pri klasifikovaní priestupkov v dielňach, v úradoch, pri hodno
tení a kádrovaní podriadených pracovníkov A všade tam, kde
varovným hlasom možno človeka zlomit a zničiť, alebo po
zdvihnúť a zachrániť.
Ak by sudca vyniesol spravodlivý rozsudok nad obžalova
ným bez toho, aby ho predtým vypočul, sám sudca je nespra
vodlivý.
K tajomstvám treba pristupovať citlivo Človek zostáva pre
človeka najväčším tajomstvom. Treba s nim zaobchadzaťnaj
citlivejšie
ThDr. Silvester šoka
RKCMBF UK

UCAST FARMACEUTICKEJ FAKULTY UK
na Všeobecnej česko-slovenskej výstave '91 v Prahe
a na 77. viedenskom medzinárodnom veľtrhu
V rámci Všeobecnej česko-slovenskej vý
stavy 91 v Prahe v Bruselskom pavilóne P K O
bola u m i e s t n e n á E x p o z í c i a M Š M a T V Č R
a MŽM Š S R pod heslom: Poznanie otvára
svet.
V rámci tejto výstavy vystavovala Farmaceu
tická fakulta U K tieto exponáty:
A

Nové progresívne dezinfekčné pro
striedky pre humánnu a veterinárnu me
dicínu a všeobecnú dezinfekciu:

1. JODONALY A, B - dezinfekčné prí
pravky obsahujúce germicídny jód.
Autori: Doc. RNDr. V. Matejeková, CSs., Ing.
A. Galie, CSc., RNDr. J. Dofek, CSc., Ing.
L. Novák, CSc., MUDr. M. Erichleb, CSc.
JODONALA
Biocídny prostriedok na báze germicídného
jódu s vysokou intenzitou, rozsahom a rýchlos
ťou účinku. Pôsobí na mikroorganizmy, bakté
rie skupín Salmonella, Shigella, E. coli, strepto
koky, stafylokoky, baktérie vyvolávajúce ocho
renia dýchacích ciest, vírusy, sporulujúce mik
roorganizmy a spóry, pliesne, kvasinky a proto
zoa. M á rýchly mikrobicídny účinok na vegeta
tívne formy mikroorganizmov a širokú neselektívnu antimikróbnu aktivitu voči baktériam,
plesniam a vírusom. Použitie: Na dezinfekciu
plôch a zariadení v poľnohospodárstve a potra
vinárskom priemysle pri prvovýrobe mlieka a je
ho spracovaní, pri spracovaní mäsa a rýb, pri
výrobe ďalších potravín na dezinfekciu sklado
vacích priestorov, stajní a hydinárskych hál.
Jodonal A je tiež možné použiť na prevenciu
a tlmenie mastitíd hovädzieho dobytka.
JODONAL B
Biocídny prostriedok na báze germicídneho
jódu s vysokou intenzitou, rozsahom a rýchlos
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ťou účinku. Germicídny jód pôsobí veľmi účin
ne na baktérie, spóry, vírusy, pliesne, riasy,
protozoa a ďalšie mikroorganizmy. Vykazuje
širokú neselektívnu antimikrobálnu aktivitu voči
baktériam a vírusom, m á rýchly mikrobicídny
efekt. Nemá korozívne účinky. Použitie: Je ur
čený ako dezinfekčný prostriedok pre zdravot
níctvo a komunálnu hygienu.
J O D O N A L A a J O D O N A L B vyrába Bioche
mie, a s , Bohumín a na I N C H E B E boli ocene
né Zlatou medailou.
2. L E C H L O R - progresívny vysokoučinný dezinfekčný prostriedok založeny na ba
ze solubilizovaného chlóru.
Autori: Doc. RNDr. V. Matejeková, CSc,,
Prof. RNDr. J. Čižmárik, CSc., Ing. L. Novák,
CSc., Ing. A. Andrassy, CSc., Ing. P Banák,
CSc
Lechlor je dezinfekčný prostriedok s vysokou
účinnosťou na baktérie, vírusy a pliesne. Pou
žitie: Na veľkoplošnú dezinfekciu priestorov
ustajnenia všetkých hospodářských zvierat,
hromadných ubytovní, verejných budov (želez
ničné a autobusové stanice), hygienických za
riadení, prostriedkov hromadnej dopravy osôb
a zvierat. Podláh a stien potravinářských výrob
ní (mäsopriemysel, mliekárenstvo a iné) Skle
níkov pestiarní jednotlivých húb ako i domác
ností Lechlor vyrába Agrokombinát Lehnice
a na Agrokomplexe v Nitre bol ocenený Zlatým
kosákom.
3 DUSEPT - dezinfekčný detergent
Autori: Doc Ing F Devínsky, C S c . Ing
I Lacko, Doc RNDr D Mlynarčík. CSc . Ing
J. Holop, Ing. P Škubla, CSc , Ing O Begán
Dusept je dezinfekčný prostriedok, v ktorom
je aktívny chlór kombinovaný s málo toxickým
a pritom antímikróbne účinným neiónovym detergentom Je vysoko aktívny voči baktériám

bakteriálnym spóram, hubám a vírusom Pou
žitie: Je vhodný na použitie v domácnostiach,
zdravotníckych zariadeniach, v o verejnom
stravovaní, živočíšnej výrobe, potravinárskom
priemysle, na čistenie a dezinfekciu hygienic
kých a sociálnych zariadení, plaveckých bazé
nov a inde v komunálnej hygiene
B

Nešpecifický imunomodulator vhodný
predovšetkým pre rýchle liečenie popá
lenín a povrchových poranení

1 IMUGAN masť a krém
Autori: Doc RNDr K Ducková, C S c . RNDr
J Kučera, C S c . Ing L Kuniak. CSc , RNDr
J. Augustín,
Použitie Prípravok nešpecifický ovplyvňuje
rozsiahly súbor bakteriálnych, fungálnych a ví
rusových infekcií Zlepšuje priebeh hojenia po
ranenej alebo popálenej kože. zmenšuje defek
ty poranenia, urýchľuje zacelenie rany a zmen
šuje proliferáciu jazvy nad okolité tkanivo Imugan masť a Imugan krém majú vhodne reolo
gické vlastnosti, optimálnu stabilitu a veľmi do
brú dermálnu znášanlivosť.
C

Efektívne spôsoby stabilizácie liečiv

1 Efektívny spôsob stabilizácie injekč
ného prípravku vitamínu C spočívajúci
v predĺžení stálosti z 1 na 3 roky.
Autori RNDr M Struhär. CSc . Doc RNDr
K Hároníková, CSc , Prof RNDr PhMr
M Mandák. DrSc , Prof RNDr PhMr M C h a
labala, DrSc
Použitie V o farmaceutickom priemysle
a v terapeutickej praxi
2 Efektívny sposob stabilizácie furosemidu v injekčnom roztoku a v infuznych
zmesiach

Autori: Doc. RNDr. K. Hároníková, CSc.,
Prof. RNDr. PhMr. M. Mandák, DrSc.,
Pharm.Dr. L. Lazorová, RNDr. M. Struhár,
CSc., Prof. RNDr. PhMr. M. Chalabala, DrSc.
Nový technologický postup predstavuje účin
ný spôsob zvýšenia stálosti injekčného príprav
ku furosemidu a spomalenia rozkladu liečiva
v infúznych roztokoch v priebehu infúznej tera
pie. Z m e n a farebnosti injekčného roztoku sta
bilizovaného nastáva medzi 5.-6. rokom ucho
vávania, u doteraz vyrábaného prípravku me
dzi 2.-3. rokom. Hlavnou výhodou tohoto po
stupu je, ž e nenáročnými opatreniami z a použi
tia stabilizátorov telu vlastných sa zabráni na
rastaniu toxických rozkladných produktov
a zvýši s a účinnosť a bezpečnosť terapie týmto
liečivom.
Použitie: V o farmaceutickom priemysle a v te
rapeutickej praxi,
3. Stabilizácia injekčných roztokov diazepamu
Autori: RNDr. P Slivko, CSc., Ing. J. Cvengroš, CSc.

N a stabilitu injekčných roztokov diazepamu
nepriaznivo vplýva nízka stabilita farmaceutic
kej pomocnej látky trietylénglykolu ( T E G ) pou
žitej pri príprave injekčného roztoku ako roz
púšťadlo. Experimentálne výsledky ukázali, ž e
zvýšenú stabilitu T E G možno dosiahnuť špe
ciálnym postupom pri jeho úprave, ktorý s a za
kladá na destilácii T E G na molekulovej odparke so stieraným filmom z a prítomností vhodné
ho antioxidantu s nízkou koncentráciou. Anti
oxidant destiluje s T E G , a tak ho chráni voči
oxidácii pred destiláciou, počas destilácie a tiež
pri manipulácii po destilácii. Pri dlhodobých tes
toch stability injekčných roztokov diazepamu
sa preukázala výrazná stabilita pri tých injekč
ných roztokoch, ktoré boli pripravené z T E G po
destilačnej úprave v prítomnosti antioxidantu.
Expozícia bola doplnená s významnými mo
nografiami autorov z Farmaceutickej fakulty
a ostatných fakúlt UK Počas trvania expozície
bol premietaný videozáznam o Farmaceutickej
fakulte a o mikropeletizačnom prístroji, ktorého

autormi sú RNDr J Balúch, K Martmovič,
V . Zatloukalová, Prof RNDr PhMr M Chala
bala, DrSc Pre záujemcov o jednotlivé expo
náty bolí k dispozícii prospekty.
M Ž M a T V Č R ponúklo Farmaceutickej fa
kulte U K možnosť predĺženia vystavovanej ex
pozície o jeden týždeň.
Nemenej významným ocenením expozície
bolo pozvanie zúčastniť s a na 77 viedenskom
medzinárodnom veltrhu vynálezov v rámci Me
dzinárodného jesenného veltrhu spotrebného
tovaru '91 Farmaceutická fakulta UK sa pre
zentovala ako súčasť Slowakischer Verband
der Erfinder und Neuerer Expozícía bola oce
nená čašou a pozvaním prezentovať výsledky
vynálezcovskej a zlepšovatel skej činnosti Far
maceutickej fakulty U K í v r. 1992.
Doc. RNDr. V. Matejekova . CSc.
Odborný garant expozície
Ing. H. Kadasíova
orgamz zabezpečenie z a štátnu
správu
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Kresťania a kresťanské nálezy v Kumráne?
Tak znela téma trojdňového medzinárodného sympózia v bavorskom univerzitnom mestečku Eichstätte. Na sym
pózium boli pozvaní za Rímskokatolícku Cyrilometodskú bohosloveckú fakultu UK doc. ThDr. Vojtech Packa a doc.
ThLic. Vojtech Mikulka a P. Jozef Kyselica SJ z Nitry.
Kvôli lepšiemu porozumeniu témy sympózia uvedieme
niekoľko poznámok. Na jar roku 1947 prebehla vedeckým
svetom správa, že na púšti „ Wad t Kumran" pri Mŕtvom mori
našiel úplne náhodou beduinský pastier Mohamed ed Dib
z kmeňa Ta ámira v jednej jaskyni neznáme zvitky papyru
sov. Časť z nich doniesol do Jeruzalema kde ich zakúpil
sýrsko-pravoslávny igumen Mar Atanásius Ješue Samuei,
časť si však ponechal pastier, aby ju neskôr mohol ešte
drahšie predať.
Boli to zvitky, na ktorých boli texty z knihy proroka Izaiáša, komentár ku Habakukovi, Genesis, Apokryphón a ďalšie. Prekvapenie bolo, že zvitky sú oveľa staršie, ako dote
raz známe zvitky Biblie. Začal sa systematický prieskum
celého skalného pohoria a našli sa v dalších jedenástich
jaskyniach nielen zvitky papyrusov, ale aj kódexy na kože
ných blanách. Ide o texty starozákonných knih, ďalej o ne
biblické texty, rozličné modlitby, chvály, pravidlá mníšske
ho života essénov a pod.
Najprekvapujúcejší bol však nález v roku 1955 v jaskyni
7. Na rozdiel od ostatných jaskýň, v ktorých boli len he
brejské a aramejské texty, iba v jaskyni 7 boli objavene tex
ty výlučne grécke. Prekvapujúci nález vyvolal celý rad otá
zok: Kto tam uložil grécke texty? Kedy? Prečo?
Objavené fragmenty boli starostlivo označené číslami:
prvé znamenalo poradie jaskýň, druhé písmena O KKumrán a tretie zasa poradie nájdených zlomkov Frag
menty skúmal aj jezuita P José O'Callaghan, profesor
na pápežskom biblickom ústave v Ríme, odborník na gréc
ku papyrológiu. Od roku 1971 skúmal písmeno za
písmenom na fragmente so značkou 7 Q 5. Pozorne pre
šiel celý Starý zákon v gréčtine, vetu za vetou, znova
a znova, ale márne. Nakoniec z istej intuitívnej zvedavosti
prišiel na kombináciu písmen na spomenutom fragmente
nnes " či tu nejde o slovo . Ge/nnes aret Zostal za
razený. V Starom zákone sa slovo Genezaret nikde nevy
skytuje. Na základe stychometrických kritérií prišiel
na skupinu 20 písmen, ktoré sú len v evanjeliu podľa Mar
ka (Mk 6, 52-53) Grécky text (v prepise latinkou) znie:
kai diaperasantes epi tón gén élthon eis Gennesaret
k a i . a keď sa prepla vili k druhému brehu, došli do Gen nezareta a.../.

P José O Callaghan pozorne preskúmal aj medzery
medzi slovami a všetko sa zhodovalo! Niektorí kolegovia
O'Callaghana sa stavali k jeho uzáveru zamietavo. Prečo?
Počítačovou technikou bol datovaný objavený papyrus
k roku 50 po Kr. V tom prípade by to znamenalo zrevidovať
a posunúť späť datovanie vzniku evanjelií, ktoré podľa
mienky značnej časti exegétov vznikli po roku 70 po Kr
V ovzduší zápasu o pravdivosti vývodov prof. O Calla
ghana bolo zvolané sympózium k osobnému stretnutiu
vedcov, ktorí zaujali kladný postoj, ale aj skeptikov a pria
mo odporcov. Pozvaní boli odborníci v papyrológii. paleo
grafii, archeológii, exegéti a pod Sympózium otvoril rektor
univerzity v Eichstätte Prof. Nikolaus Lobkowicz. Hneď
v prvej prednáške prof. Harald Riesenfeld, profesor exegézy Nového zákona na švédskej univerzite v Uppsale, dnes
už 78-ročný. vystúpil ako rozhodný zástanca názoru
O 'Callaghana. a tým aj posunul datovania pôvodu Markov
ho evanjelia na čas okolo roku 50 po Kr Jeho vývody boli
odmenene dlhotrvajúcim potleskom Ďalším prednaša/ucim bol Prof. Peter Carsten Thiede, ktorý prednaša Novy
zákon na evanjelickej bohosloveckej fakulte vo Wupperta
le, a ten ako odborník v papyrológii sa svojimi vývodmi jed
noznačne postavil za tézu. že 7 Q 5 je z Markovho evanje
lia.
Celkove na sympóziu vystúpilo 14 odborníkov z európ
skych. amerických univerzit a dvaja odbornici z Jeruzale
ma. Po každej prednáške bola živá diskusia, miestami až
vyhrotená. Výsledky sympózia zhrnul dekan teologickej fa
kulty ľ Eichstätte a Prof. Peter Carsten Thiede
Na záver môžeme povedať, že vedecké sympozium pri
nieslo mnoho svetla okolo papyrusu 7 Q 5. ale aj k problé
mu datovania pôvodu evanjelia sv Marka Prof Harald
Riesenfeld na záver svojej prednášky poznamenal
P' atie názoru O'Callaghana môže byt začiatkom konca man pulácie obrazu Krista a vierohodnosti evanjelií Predovšet
kým by padla fiktívna téza o tzv dodatkoch, plných udaj
ných fantazii a legiend, vytvaranych neskoršími krestanskymi komunitami
Doc. ThDr. Vojtech Packa
RKCMBF UK
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POČÍTAČOVÁ TECHNIKA
a jej využitie na PdF UK
Oddelenie historie medicíny a zdravot
nictva pri Ústave sociálneho lekárstva
LF UK od svojho vzniku, teda už druhý rok.
pravidelne každý mesiac organizuje odbor
né semináre venované dejinám niektorého
medicínskeho odboru. Podujatia gestoruje
aj Spoločnosť sociálneho lekárstva SLS.
sekcia dejín medicíny a zdravotníctva
a sekcia historie zdravotníctva a farmácie
pri Slovenskej spoločnosti pre dejiny vied
a techniky pri S/4 V. Je už dobrým zvykom,
že na príprave seminárov sa podielaju nie
len pracovníci Ústavu sociálneho lekár
stva, ale aj ďalšie pracoviská LF UK. histó
rii ktorých sa problematika tyka. Veľkým
prínosom býva účast praznivcov z radov
bývalých vedúcich ústavov LF UK lekárov
a pracovníkov LF. ktor: sa pravidelne aktív
ne zúčastňujú na seminároch. Čo je tiež
potešiteľné, história medicíny a zdravotníc
tva si získava pozornosť aj mladých leká
rov
Novembrové stretnutie bolo venované
dejinám Anatomického ustavu LF UK v ro
koch 1930-1953. Seminár sa uskutočnil za
účasti dekana L F UK doc. MUDr. P. M raz a.
DrSc. vedúceho Anatomického ústavu
LF UK. Prvý príspevok autorov PhDr.
H. Drappanovej a doc PhDr. M. Tichého sa
zaoberal históriou Ústavu pre normálnu a to
pografickú anatómiu (ako sa pri vzniku
Anatomicky ústav pomenoval) v rokoch
1930-1953 Anatomický ústav od svojho
vzniku zápasil s priestorovými problémami
a vybavenie ustavu sa iba postupne, už po
čas plného fungovania, kompletizovalo.
I v týchto zložitých podmienkach pracovnici
ústavu zabezpečovali vždy kvalitnú výučbu
a vedecky výskum. Bolo to aj zásluhou vý
znamných lekárskych osobností, ktorí státí
na čele Anatomického ústavu ako prof.
MUDr. Z. Frankenberger a prof. MUDr.
J. Ladziansky.
Doc. MUDr. P. Mráz, a doc. PhDr. M Ti
chý sa vo svojom príspevku venovali už
spomenutej osobnosti prof. MUDr. J. Ledényiho-Ladzianskeho. Prof. Ladziansky bol
nielen vynikajúcim lekárom, pedagógom
a vedcom, ale výrazne prispel k rozvoju slo
venskej lekárskej vedy ako tvorca sloven
skej medicínskej terminológie. So svojimi
spomienkami na spoluprácu s prvou slo
venskou anatómkou MÚDr. E. Štekláčovou
sa s prítomnými podelila MUDr. V. Sonáková. MUDr. Štekláčová viedla Anatomický
ústav po smrti prof. Ladzianskeho r. 1943
až do r. 1953. Viacerí z účastníkov seminá
ra doplnili v diskusií jednotlivé vystúpenia
o mnohé zaujímavé fakty z histórie ústavu.
So záujmom si všetci prítomní pozreli do
kumentárny film dnes už historickej hodno
ty. ktorý o Anatomickom ústave, ale aj ďal
ších pracoviskách LF UK, natočil akademik
ľ Stanek, vtedy ešte ako mladý lekár
PhDr. H. Drappanova
Ústav sociálneho lekárstva LF UK
Oddelenie histórie medicíny
a zdravotníctva

N eu s t á l e r a stú c e m n o ž s t v o i n f o r m á c i i a p o tr e b a i c h s p r a c o v a n i a dolie
h a nielen n a u č i t e ľ o v , a l e i n a š t u d e n t o v . V ý c h o d i s k o treba h ľ a d a ť v o v y u 
žití m o d e r n ý c h i n f o r m a č n ý c h p r o s t r i e d k o v pre s y s t e m i z á c i u m n o ž s t v a in
formácii a následnom prístupe k ich ú d a j o v ý m základniam. Vyžaduje
si to k v a l i t n ú p r í p r a v u u č i t e ľ o v v o b l a s t i p o u ž i t i a v ý p o č t o v e j t e c h n i k y nie
len v o v ý u č b e , v ý s k u m e , ale i v k a ž d o d e n n e j p e d a g o g i c k e j praxi.

Naša fakulta, ktorá pripravuje budúcich uči
teľov pre základné a v niektorých študijných
oboroch aj pre stredne školy, ich musí pripravit
aj na používanie výpočtovej techniky, ktorá
môže výrazne skvalitniť a zefektívniť vzdeláva
cí proces. Vyžaduje si to tiež neustály rast na|mä technického vybavenia základných a stred
ných škôl osobnými počítačmi Je predpoklad
že a| programové vybavenie sa postupne vý
razne zlepši
Vzhľadom k tomu. že počítačové vybavenie
našei fakulty nie |e staršie než |eden a pol roka
spomenieme najma najbližšie zámery ieho vy
užitia
V oblasti administratívy sme začali používať
výpočtovú techniku cez univerzitnú siet na ko
rešpondenciu s mymi fakultami a oddeleniami
rektorátu Postupne sa zapojíme a\ do použí
vania ďalšieho vytvoreneho programového vy
bavenia rektorátne] siete
V hospodárske] činnosti fakulty počítače
preberajú niektoré činnosti: evidenciu fínančnoekonomickú, evidenciu materiálno-technologického vybavenia, inventarizáciu a neskôr ce
lé účtovníctvo. Postupne sa začne používať vý
počtová technika aj v administratívnej a hospo
dárskej činností jednotlivých katedier. Komplet
ná evidencia, administratíva a tiež ostatná čin
nosť študijného oddelenia sa bude spracovávať
pomocou výpočtovej techniky už v tomto se
mestri. Bude to znamenať výrazné zjednoduše
nie tak náročného administratívneho reťazca:
prihláška, přijímačky, štúdium, skúšky, promó
cia.
V oblasti výučby o b o z n a m u j m e študentov
s dostupnou výpočtovou technikou pričom
chceme dosiahnuť, aby sa naučili ovládať ope
račný systém, užívateľské prostriedky a niekto
ré aplikačné prostriedky. Dôležité ie, aby sa na
učili používať výpočtovú techniku ako didaktic
kú techniku pri vyučovaní. Doteraz pri výučbe
používame hlavne prevzaté programové vyba
venie. neskôr chceme používať programy vy
tvorené vlastnými pracovníkmi a študentmi
Výučba sa uskutočňuje v špeciálnej učebni
Uvažujeme o skorom napojení počítačov tejto
učebne na počítačovú sieť s tým, aby jednotlivé
počítače mali zabezpečenú a| nezávislú čin

nosť Výučba použitia výpočtovej techniky v pe
dagogickei praxi sa uskutočňuje pre všetkých
poslucháčov PdF UK
Postupným vybavovaním prednáškových
a seminárnych miestnosti počítačmi spolu s videoproiekciou chceme zabezpečit aby sa
skvalitnil a zefektivnil aj vyučovací proces na
fakulte Prepoieme počítačov s videotechnikou
a ich nasadenie do vyučby vyžaduje špecifickú
vysokošpecializovanu a kvalifikovanú • movu
prácu (minimálne pedagog programator a v •
deotechmk). ktorá je naviac ešte v oblast meto
dickei prípravy scenárov programovania a v
deospracovania časovo vefmi náročná
Zabezpečením volného prístupu poslúcha
čov k počítačom (terminálom) парта v itudov
m, chceme vytvoriť možnosť vyberu potrebne
ho množstva a kvality informácii potrebných
k uspešnemu študiu
Použitie počítačov v oblasti vedechovy
skumnej činnosti predpokladá budovanie pri
slušných údajových základní, vyhľadávanie in
formácii a ich systemizáciou nielen v stredisku
KSVI. ale priamo na katedrách Po zadovážen
ďalšej výpočtovej techniky chceme čo najskôr
vytvoriť fakultnú počítačovú sieť tak, aby medz
jednotlivými katedrami, strediskami a oddele
niami bola možná vzájomná výmena progra
mov, informácii, dokumentov. Z každého počí
tača siete bude možný prístup k dostupným fa
kultným informáciám, knižničným archívom
bude možné získavať a archivovať písomné in
formácie. videoinformácie. statické a dynamic
ké obrazy Na to bude potrebné špecificke pro
gramové vybavenie, ktoré by mali vypracovat
vysokokvalifikovaní programaton univerzity
Možno povedať, že PdF UK výpočtovú tech
niku ešte len začína používať v o výučbe
a v niektorých mych činnostiach Vyhody ktoré
z toho vyplyvaju, ako aj entuziazmus mnohých
pracovníkov su zárukou, že nami predložene
predsavzatia fakulty v oblasti nasadenia a pou
žívania výpočtovej techniky sa stanu čoskoro
skutočnosťou
Ivan Sadloň, Jana Kopačova
Pedagogická fakulta UK
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