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Osobnosť prof. PhDr. ThDr.  Ladislava Hanusa je  význam
nou a impozantnou postavou slovenskej kultúry, a to aj  
napriek tomu, ž e  príslušníkom mladších generácií je  takmer 
neznáma. Darmo by hľadali jeho meno v encyklopédiách 
a slovníkoch. Štyridsať rokov bolo jeho meno tabu. A le  keď 
po vojne vystúpil s prednáškou v plne obsadenom Auditoriu 
maxima na Kapitulskej ulici, každý kto mal možnosť počuť ako 
hovorí o kultúre, o kresťanskom humanizme a duchu syntézy, 
o hodnote osobnosti, bol unesený jeho jasnozrivým myslením, 
myšlienkovým bohatstvom, kultúrou ducha a slova. O niekoľ
ko rokov neskôr s a  pred n í m  zatvorili všetky brány slovenskej 
kultúry. A l e  zostal tým č í m  bol. Jeho nezlomný duch triumfoval 
nad ľudskou zlobou a pýchou mocných. 

Dňa 5. marca 1992 sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej 
rady UK rozšírené o VR fakúlt UK pri príležitosti udelenia čestnej ve
deckej hodnosti doktora filozofických vied prof. PhDr. ThDr. Ladislavovi 
Hanušovi. 

P o  prepustení v rokoch 1968-1974 bol správcom fary v Kva-
čanoch, potom v Hybiach. Dnes žije v Ružomberku 

V štyridsiatych rokoch z o  spišského bohosloveckého semi
nára vyžaroval  obrodný prúd filozofie kresťanského humaniz
mu. Jeho čelným predstaviteľom bol prof. Hanus. stúpenec 
Romana Guardiniho, s ktorým bol v osobnom styku a ktorý mu 
bol vzorom nezávislého mysliteľa. S príchodom Hitlera k moci 
Romano Guardini svojou tiiozotiou a činnosťou čoraz viac 
narážal na odpor nacistických vrchností V r. 1939 bol pozba
vený profesúry a verejná činnosť m u  bola zakázaná. A ž  po 
vojne r. 1945 sa Guardini vrátil na univerzitu ako riadny profe
sor dej ín náboženstva a pôsobil najprv v Túbingene. neskôr 

Za zvukov fanfár promótor UK doc PhDr Ján Taraba. CSc odovzdá: 
čestnemu doktorandovi prof. Hanušovi diplom, etuiu a dekorova ho 
insigniou. 

Narodil s a  26. 2. 1907 v Liptovskom Mikuláši. P o  bohoslo
veckých štúdiách v seminári bol r. 1932 vysväteny z a  kňaza 
Vyššie teologické štúdiá absolvoval v Innsbrucku, kde v r 1934 
z ískal  doktorát teológie. Potom účinkoval ako kaplan v Spiš
ských Vlachoch, Spišskej Novej Vsi  a v Ružomberku. O d  
r. 1938 bol profesorom morálky v bohosloveckom seminári 
v Spišskej kapitule. V r. 1950 štátna moc seminár zatvorila 
a nasledovali perzekúcie. N a  základe programu postupnej 
ateizácie silné osobnosti kresťanského života boli od ľudu 
izolované. Prišiel na rad aj prof. Hanus V r. 1952 ho zatkli 
a v r. 1954 odsúdili na 16 rokov, z ktorých 13 prežil v o  väzení.  

v Mníchove až  do odchodu na penziu v r 1964. Len na pozac 
týchto filozofických a občianskych postojov Romana Guardm -
ho si dnes môžeme dokonale predstaviť, čo v tom čase zna
menalo byt jeho ideovým stúpencom 

V r. 1943 prof. Hanus vydal dve knihy, ktoré an> dnes nestra
tili na svojej aktualnosti V Rozprave o kulturnost vyš>e 
z analýzy súdobej slovenskej spoločnosti a dospe: k poznatku 
ž e  „orientácia slovenskeho človeka, i ke<í sa vyvdala a sa vy
jasňuje. pridlho viazla v neusmernenej pudovosti a živeinost* 
Rozumom nekontrolovane živelnosť ešte vždv zasahuie aj dc 



Na slávnostnom zhromaždení sa zúčastnili predseda vlády SR Ján 
Ůarnogurský, predseda SNR František Mikloško a ďalší významní 
hostia. 

nášho intelektuálneho života, dáva ráz nášmu zmýšľaniu, sta
novisku, našej práci a charakteru. A j  táto vzdelaná vrstva 
je  vlastne na ľudovej úrovni, so všetkou nevypočitateľnosťou, 
krajnosťou a nezriadenosťou. Jej tvárnosť je  nedostatok tvár
nosti. A takýto typ bol donedávna priam ideálom slovenskej 
osobnosti." Tieto slová prof. Hanusa majú platnosť aj dnes, 
a vari viac, než kedykoľvek v minulosti. Nie živelnosť, ale 
schopnosť syntézy musí prenikať náš život. 

Kniha esejí „Rozhľadenie" vzbudzuje aj dnes pozornosť 
svoj ím nadčasovým do budúcna zahľadeným videním. C e z  
závoj vtedajších zložitých národných a medzinárodných po
merov prof. Hanus videl novú Európu, a v nej slovenský národ 
zaštepený do rodostromu najšľachetnejšieho duchovného de
dičstva ľudstva. Európa je  úloha, ktorá sa m á  v generáciách 
zvládnuť, norma, k u  ktorej treba dorásť, ktorú si treba osvojit 
ako normu a meradlo vlastné. Európsky život j e  dávanie a pri
jímanie." 

Nemožno obísť bez povšimnutia ani prácu L. Hanusa ako 
redaktora časopisov Kultúra, Obroda a Verbum, i ako literáta 
a prekladateľa Rilkeho. 

Tvorivý elán prof. Hanusa nezlomili ani tvrdé životné skúš
ky - 13 rokov väzenia, tri roky v o  výrobnom sektore, domáce 
prehliadky a vyšetrovania. Ešte aj v o  väzení  prednášal morál
ku spoluväzňom, ktorí si na slobode nestačili dokončiť boho
slovecké štúdia. Nedbal, ž e  mu to všetko vrchnosti „zrátajú". 
V kňazskej izolácii v o  Valdiciach s a  stretli také osobnosti ako 
L. Hanus, Jozef Zvěřina, Oto Mádr, Ján Ch. Korec i evanjelickí 
kňazi Jozef Juráš a Július Madaraši a iní. Využíval i  každú voľnú 
chví ľu  na diskusiu na témy, ktoré ďaleko presahovali všednú 
skutočnosť. 

S návratom do občianskeho života prof. Hanus s a  vrátil ku 
svojej spisovateľskej práci. Napísal Filozofiu kultúry, Kresťan
skú morálku, štúdiu o pluralizme, spis Pokonštantínska Cir
kev, monografiu o Romanovi Guardinim, Spomienku na Ferka 
Skyčáka, Život a dielo Jozefa Kútnika-Šmálova. Všetko to 
dnes čaká na vydanie. Niektoré jeho spisy v samizdatovej 
forme kolovali medzi slovenskou inteligenciou. 

V ý z n a m  diela prof. L. Hanusa ďaleko presahuje rámec kon
fesie, ku ktorej patrí ako teológ a rímskokatolícky kňaz. J e  ne
pochybné, ž e  prof. Hanus s a  mimoriadne zaslúžil o slovenskú 
kultúru, v ktorej vynikol ako mysliteľ, filozof kultúry, životopisec 
a spisovateľ dokonale ovládajúci umenie slova. 

Vedecká rada Univerzity Komenského na návrh Vedeckej 
rady Filozofickej fakulty U K  ocenila životné dielo a zásluhy 
prof. PhDr. ThDr. Ladislava Hanusa a udelila m u  čestný dokto
rát filozofických vied ako prejav úcty k jeho osobnosti. 

Doc.  PhDr.  J á n  K o m o r o v s k ý ,  CSc.  

Čestné akademické tituly 
rehabilitovaným 

Promócie. Kto by rád na ne nezaspomínal.  Patria k najšťast

nejším okamihom každého študenta. A predsa nie každému 

študentovi ich osud doprial. Boli i takí, ktorí na túto chv í ľu  

čakali desaťročia. Ponížení ,  ukrivdení, nespravodlivo vylúče

ní  z vysokoškolského štúdia z dôvodov náboženských, politic

kých, či triednych predsudkov. 
Z Lekárskej fakulty U K  v Bratislave bolo nespravodlivo vy

lúčených 37 študentov, z Právnickej fakulty 19, z prírodove
deckej 9, z filozofickej 10, z matematicko-fyzikálnej 3, z farma
ceutickej 11 študentov, 'Slovami len ťažko možno popísať 
pocity 89 bývalých študentov Univerzity Komenského, keď 
dňa 7. februára tohto roku v aule UK, so slzami v očiach 
a s dojatím, mnohí už z a  zenitom svojho aktívneho pracovné
ho života, preberali diplomy s čestnými akademickými titulmi 
V mene Univerzity Komenského oslovil rehabilitovaných štu
dentov, ich rodiny rektor U K  prof MUDr J Svec, DrSc a po
žiadal ich, aby udelenie čestných titulov chápali i ako akt 
ospravedlnenia z a  krivdy spáchané v minulosti, i keď tieto slo 
v á  by s a  patrilo vysloviť tými, ktorí ich zavinili Z a  prejav ucty 
k rehabilitovaným, z a  tých, ktorí sa  tejto pocty nedožili, ako 
dr. Tibor Uškert, advokát z o  San Francisca. exilový spisovateľ 
filozof a básnik poďakoval Univerzite Komenského jeho brat 
MUDr Uškert Priblížil prítomným osudy svojho brata v emi 
grácii, jeho poéziu a prózu zameranú na kresťansky univerza-
lizmus a burcujúcu proti komunistickým diktatúram V mene 
Konfederácie politických väzňov Slovenska pozdraví zhro 
maždenie RNDr M Brabenec, predseda sekcie vysokoško t 
kov vylúčených z o  štúdia po roku 1948 Zhodnotí' dvojročnú 
činnosť sekcie, ktorá iniciovala proces rehabilitácie nespravo
dlivo postihnutých študentov. Na Slovensku, ako zaznelo v je
ho príhovore, bolo takto nespravodlivo vylúčených z o  štúdia 
asi 1000 vysokoškolákov. Hlboko ľudsky zneli na záver  slová, 
ktoré v mene rehabilitovaných tlmočil dr. Peter Sevčovič 
„Tituly, ktoré sme dnes dostali, nemajú však pre nás len deko
ratívnu hodnotu. Dokazujú nám, ž e  prichádza k renesancii 
ľudského svedomia, ž e  vstala z mŕtvych snaha po pravde 
a spravodlivosti, ž e  opäť zavládla sloboda názorov, bez ktorej 
by sme sa sotva boli dožili dnešného utešeného dňa. 
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DUCHOVNÁ OBNOVA 
Naše úvahy o duchovnej obrode človeka a spoločnosti chcú 

byť skromným príspevkom v rámci veľkej duchovnej obnovy, 
ktorá prebieha na Slovensku v tomto poslednom desaťročí, čo 
ešte zostáva do konca druhého tisícročia, a to ako dobrý vstup 
do tretieho tisícročia. Desaťročnú duchovnú obnovu vyhlásila 
na sviatok Narodenia Pána r. 1990 Slovenská biskupská kon
ferencia a súčasne pripravila aj program na jej realizovanie 

Táto duchovná obnova by sa mohla vyjadriť touto jednodu
chou formulou: odstraňovať trosky vo všetkých oblastiach živo
ta, čo zanechala po sebe totalita, a budovať nový, človeka 
dôstojný život. 

Medzitým čo nedávne prevratné udalostí vo východnej 
a strednej Európe vyvrátili dlho omielanú axiómiu o vedeckosti 
marxisticko-ateistickej ideológie a o zániku náboženských 
prežitkov, moderný človek chce žiť teraz slobodne, pričom 
zisťuje, že náboženstvo a viera nie sú nepriateľmi slobody 
a ľudského pokroku, ale skôr naopak, napomáhajú ich. 

17. november 1989 znamenal revolučný zvrat i v politickom, 
hospodárskom, sociálnom a náboženskom živote Slovákov. 
Totalitu vystriedala demokracia. Autentickú analýzu udalostí 
r. 1989 v strednej a východnej Európe podáva najnovšia 
encyklika pápeža Jána Pavla II. „Centesimus annus". 
Odstránenie diktátorských režimov v celom rade krajín viedlo 
k nastoleniu „spravodlivejších a demokratických politických 
štruktúr" (č. 22). Pápež podáva aj výpočet príčin, ktoré viedli 
k prevratným zmenám. Medzi nimi sa spomína tiež „ duchovná 
prázdnota, ktorú vyvolala ateistická ideológia" (č. 24). Encykli
ka osobitne podčiarkuje, že bojom proti ľudskej prirodzeností 
a ignorovaním potreby ľudskej spásy nemožno nastoliť nijaký 
trvalý poriadok ľudskej spoločnosti. Zároveň sa vyslovuje po
žiadavka obnoviť spoločenský život v duchu Kristovho evanje
lia (č. 25). 

Prv než obrátime svoju pozornosť na duchovnú obnovu ži
vota v zmenených demokratických podmienkach na našom 
území, všimnime si aspoň krátko obdobie, ktoré predchádzalo 
slobode. Bol to totalitný systém, vyznačujúci sa triednou nená
visťou, netolerantnosťou, demagógiou o pozemskom raji, dik
tatúrou privilegovaných, zoštátnením všetkého vlastníctva, 
militantným ateizmom a násilnou likvidáciou všetkého, čo sa 
postavilo na odpor. Niet divu, že si tento systém psychického 
a fyzického násilia vyžiadal nesčíselné obete. Všetko, čo slú
žilo kultúre ducha sa násilne odstránilo zo spoločenského 
života. O brutálnej likvidácii náboženských inštitúcií (reholí, 
spolkov, seminárov, vydavateľstiev, knižníc), ako aj osôb, 
dobre informujú viaceré literárne pramene; domáce i zahranič

né. Možno tu spomenúť napríklad publikácie (v slovenčine 
i nemčine) dr. Antona Hlinku, medzi ktorými popredné miesto 
zaujala kniha „Sila slabých a slabosť silných". Ďalej sú to 
dlhoročná apoštolská iniciatíva biskupa Pavla Hnilicu „Pro 
f rat r i bus", Trstenského publikácia „Biskup Vojtaššák", Mikloš-
kova kniha „Nebudú ich môcť rozvrátiť" a ďalšie iné 

I keď sa za desaťročia ideologického boja proti náboženstvu 
napáchalo dosť duchovnej a mravnej škody, jednako sa nepo
darilo zlomiť sebavedomie väčšiny obyvateľstva a jeho boj za 
prirodzené práva človeka. Svedčia o tom i niektoré konkrétne 
činy, ako masové oslavy Cyrilometodského jubilea r. 1985, 
oduševnené slávenie mariánskeho roku 1987 a pokojná mani
festácia na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave 25 marca 
1988, známa pod menom „Bratislavský veľký piatok". O brati
slavskej manifestácii sa kardinál Korec vyjadril ako o posled
nej veľkej manifestácii viery na Slovensku pred 17. no
vembrom 1989. (O tejto mimoriadnej udalosti informuje doku
mentárna publikácia R. V. Tatrana „Bratislavský veľký piatok 
1988). 

Cirkev na Slovensku, nadväzujúc na uvedené fakty, prešla 
17. novembrom 1989 z fázy dlhoročnej neslobody do nového 
obdobia, ktoré jej otvorilo šancu na slobodný rozvoj nábožen
ského života A cirkev hneď siaha po tejto príležitosti a vedo
má si svojej zodpovednosti za človeka i spoločnosť púšta sa 
do všestrannej obnovy náboženského života, čo dostalo aj 
konkrétnu podobu v spomenutom desaťročnom programe du
chovnej obnovy. Cirkev podľa slov svojho zakladateľa Ježiša 
Krista má byt soľou zeme", „svetlom sveta . ..kvasom" ľud
skej spoločnosti Kdekoľvek sa totiž ohlasuje Kristovo učenie 
a prakticky aj žije. má ono pozitivny vplyv na zdravý vývoj ľud
skej spoločnosti. Cirkev sa vo svojom sociálnom učení pokla
dá za životný princíp ľudskej spoločnosti a cíti sa povolaná 
propagovať v spoločnosti mravné zásady a pranierovať ich po
rušovanie. Takto plní svoju zodpovědnost za človeka a kona 
cennú službu pro blaho všetkých. Cirkev svojím sociálnym uče
ním, ktoré sa zachycuje v koncilových dokumentoch II. vati
kánskeho koncilu a v encyklikách pápežov od Leva XIII. až 
po súčasného Jána Pavla II., môže veľmi napomôcť pri ozdra
vení ľudských vzťahov a v úsilí budovať spravodlivý sociálny 
poriadok. Sociálne učenie Cirkvi svojimi princípmi, ako sú 
princip perzonality, solidarity, spoločného dobra, subsidiarity 
slobody, veľmi prispieva k riešeniu sociálnych otázok doby 
a k obnove politického, ekonomického, kultúrneho a nábožen
ského života spoločnosti. Keďže Cirkev na Slovensku stojí 
pred veľkými úlohami duchovnej obrody náboženského a spo-
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ločenského života, bude musieť často siahnuť po myšlienko
vom bohatstve kresťanského sociálneho učenia Toto učenie 
zaujíma svoj postoj k všetkým oblastiam sociálneho života, 
či už ide o rodinu, školu, štát, ekonómiu, politiku a kultúru. 

Celý proces duchovnej obnovy a obrody sa týka ako jednot
livcov, tak i celej pospolitosti. Ide o návrat ducha do tej spoloč
nosti, z ktorej bol na desaťročia vytlačený; ide o návrat k pra
vým duchovným hodnotám, ako sú úcta k životu, zodpovedné 
plnenie povinnosti, rešpekt voči druhým, solidárne cítenie 
s potrebami iných, čestnosť, priateľstvo, zodpovednosť atď. 
Ako však dosiahnuť tento cieľ? Cirkev, ktorá vzala na seba 
rolu avantgardy v procese duchovnej obnovy, dobre chápe, že 
sama vonkajšia sloboda ešte nestačí, pretože nezaručuje 
automaticky zmenu a obrodu zmýšľania, čiže vnútornú pre
menu človeka a celej spoločnosti Vplyv materialistického sve
tonázoru ešte stále pretrváva v mysliach mnohých ľudí; alebo 
v nich zaujala miesto duchovná prázdnota, dezorientácia. To 
všetko volá po duchovnej náplni: zbaviť človeka povrchnosti 
a ľahostajnosti a viesť ho k duchovnej zrelosti, k osvojeniu 
humánnych a kresťanských cností. 

Táto obnova ducha - v súčasnom období, najsprávnejšia 
devíza - musí sa realizovať už v rodine ako základnej bunke 
občianskeho i cirkevného spoločenstva. V otázkách rodinnej 
výchovy sa kresťanska antropologia pridržiava učenia II. vati
kánského koncilu a najmä pápežského dokumentu o úlohách 
kresťanskej rodiny v dnešnom svete „Familiaris cosortio" 
Jána Pavla II. Už v časoch neslobody vykonalo „Hnutie kres
ťanských rodín'' v slovenských rodinách tajne kus výchovnej 
práce. O tieto skúsenosti sa možno preto i teraz dobre opierať 
O tomto hnutí sa s pochvalou vyslovuje i kardinál Korec 
(porov. „Katholische Kirche in Osteuropa". Königstein 1990, 
s. 25). Práve v duchovne zameranej rodine sa človek učí vážiť 
si ľudský život a chrániť jeho posvätnosť, kým materialistické
mu svetonázoru málo ležal na srdci osud jednotlivca. 

Ďalej je to škola, čo môže viesť človeka k duchovnému 
povzneseniu. Donedávna slúžilo školstvo ateistickej výchove 
deformovalo ducha mladého pokolenia a preto potrebuje naj
prv radikálnu profesionálnu i morálnu obnovu. Tu čaká veľká 
úloha na cirkevné školstvo, ktoré sa už pustilo do výchovnej 
práce zveľaďovania ducha po celom území (v Bratislave, 
Trnave, Trenčíne, Šaštíne, Nitre, Ružomberku atď.) 

Napokon sama Cirkev môže prispieť svojím dielom na úrov
ni farských spoločenstiev pri duchovnej obrode človeka a celej 
pospolitosti: organizovaním exercícií, náboženských skupín, 
prednášok, publikáciami, využitím masovokomunikačných 
prostriedkov, spoluprácou kňazov s laikmi a pod. 

V našich úvahách sme, pravda, nevyčerpali zložitý proces 
duchovnej obnovy súčasnej spoločnosti. Chceli sme však 
podčiarknuť niektoré momenty tohto procesu, ktoré sa javia 
ako závažné. PhDr.. ThDr. Štefan Vragaš. 

RKCM bohoslovecká fakulta UK 

KONGRES germanistov 
V dňoch 9.-12.9. 1992 sa v Banskej Bystrici v budove Pedagogickej 

fakulty uskutoční kongres Spoločnosti germanistov a učiteľov nemec
kého jazyka. Usporiadateľmi tohto podujatia sú okrem Spoločnosti 
MŠMŠ SR. Goethe-inštitút v Bratislave, Generálny konzulát SRN 
Rakúska a Ústredné metodické centrum. Kongres sa bude niest v zna
mení témy: Neue Wege im Deutschunterricht. 

Účasť prisľúbili i poprední germanisti Rakúska a SRN. ako napr 
prof. Dr. Robert Saxer z Univerzity Klagenfurt. prof. Dr. Rudolf Muhr, 
Univerzita Graz, Dr. Herrad Meese z Univerzity Mníchov. 

Súčasťou kongresu bude zasadanie pracovných skupín, ktorých čin
nosť bude zameraná na gramatiku, krajinovedu. literatúru, metodiku 
a odborný jazyk. Pre účastníkov bude pripravený kultúrny program, 
výstava kníh, ukážky vyučovacích jednotiek. 

Účastnícky poplatok je 100,- Kčs, ubytovanie a stravu si hradí účast
ník z vlastných prostriedkov, cestovné hradí vysielajúca organizácia 

V prípade záujmu posielajte svoje prihlášky do 30. apríla 1992 na 
adresu: Dr. Eva Mešťanová, Gajova 21. 811 09 Bratislava. 

Ružena Kozmová 
taiomníčka výboru Spoločnosti 
uč. NJ a germanistov Slovenska 

m-
Výber z jeho myšlienok o výchove a vzdelávaní mládeže 

%> 

Naša Alma mater má čtestné pomenovanie Univerzita Komen
ského a hrdo sa hlásime k jeho humanizmu, demokratickosti 
a pedagogickému odkazu. Celý kulturny svet si v ucte pripomí
na jeho štyristé výročie narodenia (28. 3. 1592 v Nivnici). Prežil 
búrlivý život. Poznal Európu a v nej rozlične národy, ich hospo
dársky, politicky a kulturny spôsob života. Preštudoval antic
kých a súčasných filozofov a stal sa teológom Jednoty česko-
bratskej. Hlásal mier medzi národmi, preniknutý ušľachtilými 
myšlienkami ľudskosti, ktorú možno dosiahnuť vzdelanosťou 
nie jednotlivca, ale všetkých ľudí  bez rozdielu. 

Nemal radostné detstvo Prežíval 
šťastné roky vo Fulneku (1618-1622) 
Zastihla ho rodinná tragédia Manželka 
a dve deti zomreli na mor Ako kňaza ho 
prenasledovali za jeho náboženské pre
svedčenie Knižnicu mu spálili na námes
tí Opustil vlasť (1623) a s veriacimi 
odišiel do Lešna Viacerí našli druhy do
mov na Slovensku, s ktorými Komenský 
udržiaval spojenie V roku 1650 navštívil 
Skalicu, Trnavu, Púchov, Žilinu, kde mali 
českí bratia tlačiareň. Jeho dcéra Dorota 
Kristína vydala sa za kňaza Molitora 
v Markušovciach. V Košiciach ho privítal 
Klobušický a štyri roky pôsobil v Blatnom 
Potoku. K Slovensku si udržiaval vrelý 
vzťah, ako o tom hovorí dielo Jána Kva-
čalu, komeniologa, objaviteľa viacerých 
Komenského rukopisov a Františka Kar-
šaia: J. A. Komenský a Slovensko (1970) 

Komenského inauguračná reč v Blat
nom Potoku (24 11 1650) O vzdelaní 
ducha tvorí program, ktorý aj dnes ma 
svoje opodstatnenie 

Skrátene vyberieme niekoľko myšlie
nok: „Slovo duch znamená pre nás onu 
silu, vrodenú našej duši, ktorá pôsobí, že 
sme ľuďmi " 

„Chcete poznať vzdelaného človeka? 
Posudzujte jeho skutky, reč, ale aj mlča
nie Všade zistíte u neho slušnosť, láska
vosť." 

„Vzdelaní ľudia su naozaj ľuďmi, sprá
vajú sa morálne Usilu|u sa poznať, aky 
bol vývin sveta a s poznávaním minulostí, 
upravujú si prítomnosť na lepši úžitok 
budúcnosti." 

„Potrebné je, aby rodičia a živitelia tvo
rili základ šťastnému vzdelávaniu ducha 
Verejné školy stanu sa dielňami ľud
skosti. Dobré knihy poskytujú hojnosť 
poznávania dobrých vecí." 

„Mládež sa má cvičiť, aby si sama 
navykla na praktický život 

Komenský mohol predniest svoju inau-
guračnu. obsiahlu a výstižnú ''j^refcio ho 
na to opravňovali pedagogicKé skúse
nosti a teoretičke prace, ktoré publikoval 
pred príchodom do Blatného Potoka 

Komenskeho Inlormatoriurn školy 
materske . ach peda
gogiky . t .  i' •'flpRjškol-
skei vychovy Napísal ho česky (1632), 
ale vyšlo po nemecky, polsky a latinsky. 
Spis je určený pre rodičov a od nich žia
da, aby sa starali o deti, najdrahší poklad 
na svete Vytýčil ciel. obsah a formy vý
chovy. aby dieťa prostredníctvom hry 
rozvíjalo svoje zmysly a morálne návyky. 

Komenský veril, že sa vráti do vlasti 
a odovzdá jej svoje vrcholné pedago
gické dielo Veľkú didaktiku. Napísal ju 
v rokoch 1628-1632 Spolu s Analytic
kou didaktikou patria medzi pedagogické 
skvosty Začiatkom a koncom našej di
daktiky nech |e: „hl adat a nachádzať spô
sob, podľa ktorého by učitelia menej učili, 
ale žiaci sa viac naučili, aby bolo v ško
lách menei zhonu, nechuti a m á ^ e j  prá
ce. no viac voľného času. potešenia a za
ručeného úspechu; v kresťanskom štáte 
menei temnôt zmätkov a roztržiek, no 
viac svetla, poriadku, mieru a pokoja". 

Šľachta a bohatí mešťania si vydržia
vali súkromného učitel a pre s ^ . e  deti 
Komenský žiada Že nielen deu boha
tých a popredných ľud i. ale rovnako všet
ky, bohaté i chudobné, urodzené i neuro-
dzené. chlapci i dievčata sa majú prijímať 
do škôl"  

Komenský venoval V kapitolu vysvet
leniu svojej synkritickej metody, ktorú po
užíval na aplikaciu vo výchove Vychá
dzal z toho, že v prírode zákonite sa dejú 
zmeny Človek |u poznáva a zušľachťuje, 
aby dosiahol kvalitnejšie plody V prírode 
vládne poriadok a ten sa má realizovať aj 
vo výchove Všetko o čom s,i haY, učí, má 

mať pred sebou ako päť prstov na ruke 
Zdôrazňoval, že žiak sa má učit z prírody, 
vedieť sa o nej vysloviť v pojmoch, sú
doch a úsudkoch, a tým si rozvíjať logické 
myslenie 

Z Analytickej didaktiky odcitujeme 
niektoré myšlienky: „Všetkému, čomu sa 

učíme, nech sa učíme vlastnou praxou." 
„Žiakovi patrí práca, učiteľovi vedenie". 
„Príklady vedia povzbudiť, poučky posky
tujú návod a vážnosť pri ich použití". 
„Nadanie, úsudok a pilnosť sú navzájom 
spojené, činia pokroky hodné údivu." 
„Veci, ktoré treba poznať, vyžadujú po
chopenie." „Treba tiež vzbudiť a ovládať 
city." „Kto dobre rozlišuje, dobre vyuču
je". „Poznávať príčiny vecí, znamená po
znať podstatu veci." „Teória bez praxe je 
neplodná, prax bez teórie je zaslepená." 

Komenský zdôraznil význam dobrých 
kníh na vzdelávanie mládeže. Napísal: 
„1. aby už v nijakom národe a v nijakom 
jazyku nechýbali knihy; 2. aby knihy boli 
dobré; 3. aby ich vydávali v dostatočnom 
množstve a aby boli ľahko dostupné; 
4. aby im čitatelia rozumeli; 5. aby ich 
opravovali a zdokonaľovali podľa toho, 
ako bude pribúdať svetla." 

„Šťastný je teda ten národ, ktorý má 
hojnosť dobrých škôl a dobrých kníh 
dobré zariadenie a metódy pre výchovu 
mládeže " 

Komenský napísal dobré učebnice 
Z nich Svet v obrazoch (Orbis pictus) 
je dôkazom jeho pedagogického realiz
mu. Pod obrázkom je krátky, výstižný 
text. Motivačný obrázok vystihuje životnú 
situáciu Vychádzal z noetického senzua-
lizmu Zmysly sprostredkujú vonkajšie 
podnety, aby žiak pochopil rozdiely, ktoré 
sú na obrázku Vedieť sa o nich vyjadro
vať a pochopiť súvislosti medzi nimi Po
stupuje od konkrétneho k abstraktnému, 
od jednoduchého k zložitému, od blízke
ho k vzdialenému 

Najväčšiu slávu za života dosiahol Ko
menský učebnicou: Brána jazyků otevře
na (Janua linguarum reserata). Preložili 
ju do mnohých jazykov. Predsieň (Vesti
bulum) obsahovala okolo tisíc latinských 
slov zhrnutých do 427 krátkych viet Brá
na jazykov vyšla v Levoči v r 1641 a do 
roku 1727 v 20 vydaniach. Predsieň v ro
koch 1643-1769 v 34 vydaniach a Svet 
v obrazoch v rokoch 1685-1842 v 13 vy
daniach. 

V Blatnom Potoku napísal aj diela: 
Pansofická škola, Predpisy pre dobre 
organizovanú školu, Fortius znovu živý 
a iné, kde výstižne vyjadril hlboko ľudské 
vlastnosti, ktoré má dobrý učiteľ aby 
mocne tiahol dobrým príkladom ku všet
kému dobrému, pretože nič nie je priro
dzenejšie, než aby následovnici kráčali 
v šľapajach tých, ktorí idú vpred a aby 
sa prispôsobovali učiteľovmu príkladu. 

Komenský sa nevrátil do vlasti Zomrei 
15. novembra 1670 v Amsterdame Po
chovali ho v naardenskom kostole, ktorý 
patril valonskej cirkvi Na konci života Ko
menský si zaznamenal: Celý můj život 
bylo putování a neměl jsem domov 
Rozlúčil sa s ním: „Na tebe. národe 
český a moravský, vlasti milá zapome
nuti take nemohu při svém dokonalém 
s tebou se loučení: nýbrž k tobé nejpřed-
nejší se obracejíc, tebe pokladů svých 
kteréž mi byl svěřil Pán. nápadníkem 
a dědicem nejpřednejším činím Věřím 
i já Bohu, že po přejetí vichřic hněvu 
vláda věci Tvých к Tobě se zase navrati 
ó lide český1 

Milada Brťkova 

Permanentná identifikácia 
s dielom a odkazom Komenského 

Za posledné desaťročia sme si zvykli pri výročiach a osla
vách významných osobností z rôznych sfér spoločenského ži
vota „napojiť sa" na jubilanta a úporné hľadať styčné body 
medzi ním a svojou profesiou, pracoviskom, inštitúciou. Na 
prvý pohľad to tak vyzerá aj v prípadne odkazu „učiteľa náro
dov" pre Fakultu telesnej výchovy a športu UK Isteže, vycho
vávame pedagógov, dvojdomých aj výsostne telovýchovných, 
škola s pedagogickým zameraním nemôže v tej najvšeobec
nejšej pedagogickej rovine s Komenským nekorešpondovať 

Lenže v našom prípade je korešpondencia možná a aktuál
na aj v polohe „telocvikárskej". Hoci Komenský nevenoval te
lesnej výchove osobitný spis, nemá takmer jediné pedagogic
ké dielo, kde by popri rozumovej, mravnej a estetickej výchove 
nebola obsiahnutá aj problematika telesnej výchovy. S telový
chovnou tematikou sa stretávame predovšetkým v Informató-
riu, didaktike veľkej, v zákonoch dobre usporiadanej školy, 
ako aj vo vševýchove Cvičenia, hry, turistiku, hygienu pova
žoval za organickú súčasť výchovy mládeže, ale aj dospelých 
Prezentoval sa modernou definíciou hry, ktorá je tela a duchu 
cvičením; hru robí hrou pohyb, vlastná vôľa, spoločnosť, zá
pas, poriadok, ľahkosť, príjemný koniec a zotavenie duše. 
O encyklopedických znalostiach Komenského v oblasti fyzic
kých aktivít podáva dôkaz jeho učebnica Orbis Pictus. Jej 
levočské vydanie z roku 1685 má pre Slovensko osobitný 
význam, lebo v tzv slovenskom registriku sa prvýkrát stretá
vame s pokusom o vytvorenie slovenských odborných telový
chovných pojmov. 

Pre Komenského ako dediča humanistického myslenia 
a spolutvorcu pedagogického realizmu je symptomaticky 
harmonický, všestranný model formovania človeka, dnes 
o jednote intelektuálneho, mravného a telesného nikto -
aspoň teoreticky - nepochybuje V čase Komenskeho však 
ešte stále pretrvával disharmonický model vychovy duše. na
vyše zredukovaný dobovou obmedzenosťou poznania vedy 
Našťastie Komenský pozitívne ovplyvnil pedagogičke mysle
nie na Slovensku už počas života a jeho odkaz patri stále do 
kategórie takých, ktoré netreba ani tak překonávat ako na ne 
nadväzovať. 

Snažíme sa nadväzovať aj my. učitelia FTVŠ UK Hľadame 
cesty ako optimalizovat našu sebaprípravu a prípravu našich 
študentov tak. aby fakultu opúšťali komplexne osobnosti 
schopné komplexne vychovávať ďalších. Usilujeme sa najst 
vyváženosť medzi telesným a duševným, všeobecným a špe
cifickým. medzi obsahom štúdia a samoštud'om H adame 
spôsoby, ako sa vyhnúť extremom jednostranného preferova
nia teorie alebo praxe, ako zosúladiť umverzane univerzitne 
kriteria so špecifikami fakulty, ktorá je univerz tou na pôde U r 
verzity Komenskeho Myslím si. že pravé hladarie týchto pro
porcii je nadvazovanim na dielo ve'keho pedagoga /е našou 
identifikáciou sa s odkazom o nevyhnutnosti všestranne i > -
chovy človeka 

Doc. PhDr. Jan Grexa. CSc 
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Projekt SCHOLA LUDUS - škola pre našu spoločnú budúcnosť 

Projekt Schola Ludus je pôvodným projektom z mnohých oblastí ľudského poznania od feno-
menologickej po základnú teoretickú úroveň s cieľom vybudovať otvorený ucelený obraz prírody 
a človeka adresovaný širokej verejnosti, a najmä všetkým mladým ľuďom. V projekte sú podchy
tené najmodernejšie trendy výchovy a vzdelávania, integrujúci interdisciplinárny prístup a reálny 
tvorivý potenciál, ktorý je garantom jeho obsahového naplnenia. Premyslená je stratégia i taktika 
postupu jeho realizácie. 

CENTRUM 
VEDY 

PRE VŠETKÝCH 
MLADÝCH 

ĽUDÍ 
Projekt spadá do novovznikajúcej oblasti 

„Komunikujúca veda' (Communicatig Scien
ce), odráža naliehavú požiadavku súčasnej éry 
na zmenu hodnotového systému ľudstva, od
povedá na výzvu OSN OUR COMMON FU
TURE' na zlepšenie globálnej situácie a svojou 
formou sa hlási k princípu J. A. Komenského 
Schola ludus - škola hrou. 

Ústrednou myšlienkou celého projektu je 
harmonizácia prírody a človeka, pracovne sa 
rozlišuje 8 tematických okruhov: Vesmír, Zem 
hmota, energia, príroda, život, rozum, civilizá
cia a obsah má byť členený do štyroch hlav
ných kategóri í: 

I vstupná brána poznania, zmyslové vníma
nie, príprava základných univerzálnych 
pojmov, 

II. cesta do vnútra hmoty, princípy prírody, 
kľúčové prírodné zákony, detekcie a diag
nostiky determinujúce ľudské poznanie 

III. zvláštnosti a súvislosti, vedecko-pozná-
vacie podprojekty z rôznych oblastí vedy, 
techniky a spoločnosti v širšom ekologic
kom, etickom a historickom kontexte 

IV. špirála poznania, európska a ázijská vetva. 

Pripravuje sa integrujúci hlavný scenár, ktorý 
by mal zjednocovať expozície a zbližovať ge
nerácie. Náročné prostredie má vzniknúť na 
základe príspevkov významných osobností 
slovenskej vedy a filozofie. 

Samostatne budú vypracované komplexné 
scenáre vedecko-poznávacích podprojektov 
pre rôzne vekové kategórie a školské kolektívy, 
rodiny s deťmi a individuálnych návštevníkov. 
Ťažiskom vedecko-poznávacích programov 
majú byť fungujúce trojrozmerné zariadenia. 

Vedecko-poznávacie projekty by mali byť rie
šené najmä v rámci pedagogickej a vedecko
výskumnej činnosti na vysokých školách a ve
deckých pracoviskách a mali by byť úzko spo
jené s tvorbou nových koncepcií výučby na 
všetkých typoch škôl. Predpokladá sa, že účasť 
v projekte sa stane prestížnou záležitosťou 
školy, katedry, ústavu a tieto prevezmú tiež 
trvalé odborné garancie nad obsahom im pri
slúchajúcich častí. 

Základným princípom tvorby obsahu ma byť 
permanentná otvorená cyklická diskusia 
- vo vnútri vedného odboru (disciplíny s ciel om 

určit základné nosné momenty príslušnej 
oblasti). 

- multidisciplináma (v rámci okruhov i spoloč
ná, hľadajúca univerzálne nosne a styčné 
momenty), 

- návrat do príslušného odboru, tak aby vznikla 
jednotná, ale otvorená koncepcia vzdeláva
nia, s prirodzenou priepustnosťou medzi rôz
nymi odbormi a úrovňami poznania 
Koncepcie by mali vynikat okrem vecnei 

stránky tiež po stránke didaktické], filozofické] 
technickej a vytvarnei. Z hľadiska poznávania 
majú vedecko-poznávacie projekty 

1 sledovať postupnost zmyslové interaktív
ne obiaveníe - intuitívne obiasnenie - premena 
názorného na formálne 

2. cez intelektuálne hry rozvijat schopnost, 
vidieť neviditeľné a predvídať, 

3. nabádať k tomu, aby sa pri riešení ľubo
voľného problému zohľadňovali súčasne hľa
diská: individuálne, spoločné i spoločenské. 

Očakávajú sa originálne prístupy, nové inter
pretácie, prípadne odhalenia nových súvislostí. 
Výrazná časť riešení by mala byť neverbálna, 
s cieľom rozvinúť autentické formy myslenia. 

Prvotnú diskusiu medzi prihlásenými a po
tenciálnymi riešiteľmi má zabezpečiť perma
nentná pracovná výstava posterov s návrhmi, 
zámermi, štúdiami, problémami a pod. (V pavi
lóne CH1, PF UK). Zabezpečená ]e väzba na 
stredné a základné školy Slovenska cez 
Ústredné metodické centrum MŠMS SR. 

Projekt vznikol v roku 1990 na pôde Matema-
ticko-fyzíkálnej fakulty. V súčasnosti je posta
vených 43 čiastkových vedeckopoznávacích 
projektov zo 14 fakúlt VŠ, 2 ústavov SAV 
a 1 inštitúcie MK SR. K projektu sa do dnešné
ho dňa oficiálne hlási 13 ďalších inštitúcií (VS 
a ústavov SAV). Na našej univerzite je zatial 

do projektu prihlásených 17 podprojektov z Ma 
tematicko-fyzikálnej fakulty, 3 podprojekty 
z Prírodovedeckej fakulty a 1 z farmaceutickej 
S proiektom sa uchádzame o JEP TEMPUS 
grant, pre ktorý sme získali 6 renomovaných 
zahraničných partnerov. 

V mesiacoch september-október sa má ko
nať v priestoroch Slovenského národného 
múzea výstava, ktorou sa chce Schola Ludus 
predstaviť verejnosti 

Spoločné úlohy na najbližšie obdobie 
- Zadať vedecko-poznávacie projekty ako 

diplomové práce 
- Pripraviť odborné semináre, ktoré by sa 

v prvom kole prezentovali v rámci jednotli
vých okruhov a ktoré by mali vyústiť do cel
kom nového interdisciplinárneho konzistent
ného súboru, akýchsi generálnych predná
šok pokryvaiucich zasadne oblasti ľudského 
poznania a ponúkaného ako vyberove pred 
našky študentom rôznych odborov pripadne 
dalším záujemcom 

- Prezentovať návrhy vedecko-poznavac icn 
projektov na odborných - vlastných i příbuz
ných - konferenciách, seminároch a v časo 
ptsoch 

- Navrhnúť scenáre videolumov pfibiiZuiuce 
prírodné principy, princípy základných de 
tekcn. diagnostik a met Od unikátne a ekoto 
gicky nezávadné aplikace, historicky vy 
znamné experimenty a pod. na cca 5 minút. 

- Sformulovať zadanie pre počítačovú hru (si
muláciu na tému z príslušnei oblasti ). 

- Predložiť námety na jednoduché interak
tívne trojrozmerné zariadenia kategórie 
„Vstupná brána poznania", ktoré by bolo 
možné zrealizovať v krátkom čase ako pilot
né ukážky. 

- Navrhnúť jednoduché dômyselné pokusy do 
praktikám í. 

- Napomáhať propagácii myšlienok projektu. 
- Orientovať sponzorov na Schola Ludus1 

Naša univerzita nesie meno Komenského 
Komenský mal sen - viac ľudskej kultury 
Realizáciou projektu chceme napomôcť mno
horakej vzájomnej komunikácií medzi národmi, 
kultúrami, vedami a verejnosťou Verím, že 
projekt sa stane vecou celej našej univerzity! 

RNDr. Katarína Teplanova, 
MFF UK 

DOHODA o spolupráci 
Rektor Univerzity Komenského prot MUDr 

Juraj Švec, DrSc , a rektor Univerzity Degli studi 
di Udine prof Franco Fnlh podpísali dohodu 
o vedeckej a kulturně/ spolupráci Obe univerz: 
ty sa zaviazali podporovať rozvoj spolupráce 
v oblasti vedeckovýskumnej činnosti, obo/-
strannej účasti na vedeckých podu/atiach. pri 
výmene skúsenosti v pedagogicko-výchovne/ 
oblasti, vymeny vedeckej a odbornej literatury 
Plán spolupráce sa zameriava i na výmenu uči
teľov a vedeckých pracovníkov, absolvovanie 

študijných pobytov a na kulturnu a športovú 
spoluprácu medzi študentskými organizáciami 

6 



Uplynulo sto rokov od narodenia prof. Ing. Dr. techn. Františka Valentína, rodáka z Hlohovca, 
jedného z prvých moderných slovenských chemikov, mimoriadne nadaného vedca širokého roz
hľadu, ktorého význam presiahol hranice Slovenska, Bol vzdelaný aj v matematike, fyzike, astronó
mii, prírodovednej filozofii a teológii, dokonale ovládal niekoľko svetových jazykov. Nebol iba 
úspešný vedec, ale aj vynikajúci pedagóg a organizátor. Podieľal sa na výchove celej vojnovej 
a čiastočne aj povojnovej generácie lekárov a chemikov na Slovensku. 

Vyštudoval teológiu vo Viedni a krátko pôsobil ako kaplán. Na ČVUT v Prahe, kde vyštudoval 
chémiu (1925), sa stal asistentom u svetoznámeho chemika, prof. Emila Votočku, ktorý ho oriento
val na výskum sacharidov. V štúdiu štruktúry a vlastností sacharidov dosiahol viacero objavných 
výsledkov, ktoré publikoval samostatne alebo s prof. Votočkom doma í v zahraničí. Získal doktorát 
techniky a v r. 1934 sa stal docentom organickej chémie. V r. 1937 bol zvolený za mimoriadneho 
člena Českej kráľovskej akadémie náuk. V tom istom roku bol vyslaný na študijný pobyt do Paríža 
na ústavy svetovej povesti - Institut de Biologie Physico — Chemíque a Institut Curie. Tu sa zozna
muje s Fredericom Joliotom-Curie a inými svetoznámymi vedcami. 

Po návrate na Slovensko je v r. 1939 menovaný riadym profesorom Slovenskej univerzity pre 
lekársku chémiu a prednostom Ústavu lekárskej chémie LF. Svoje prednášky o. i. orientoval na prí
rodné látky, na ich štruktúru a biologické funkcie. Jeho „biologizovanie" chémie možno označit 
za počiatky biochémie na Slovensku, dokonca v aplikovanej podobe — klinickej biochémie. Pozoru
hodné je aj jeho spracovanie poznatkov o vitamíne C. Nie náhodou mu bol udelený čestný doktorát 
medicíny (1940). S menom prof. Valentína sú späté začiatky výučby a štúdia chémie na Prírodo
vedeckej fakulte a SVST, kde zastával významné akademické funkcie: bol prvým dekanom Príro
dovedeckej fakulty (1940-42), prorektorom a rektorom SVŠT (1941-44). ďalej bol senátorom 
SU (1939-40) a prorektorom a rektorom SU (1943-45). Výrazne sa podielal na organizovaní 
vedeckého života v spolkoch, bol predsedom Slovenskej učenej spoločnosti a po vzniku Sloven
skej akadémie vied a umení jej prvým predsedom (1942). Nemožno nespomenút jeho zásluhy pri 
zakladaní výroby liečiv v Hlohovci a spoluprácu s prof. MUDr. F. Švecom v tejto oblasti. 

Po nútenom a nespravodlivom odchode z LF a SVŠT dosahuje úspechy vo výskume v oblasti 
potravinárskej chémie. 

Bohatý a plodný život prof. F. Valentina a jeho význam pre slovenskú vedu a školstvo sme si 
pripomenuli na seminári, organizovanom vedeckými spoločnosťami pri SA V. vysokými školami 
CHTF STU, LF UK, Prír. F UK 

PhDr. D. Heřmanova. 
Doc. RNDr. J. Čársky. CSc. 

100 rokov 
od narodenia 

prof. Františka Valentina 

EDIČNÁ ČINNOSŤ Filozofickej fakulty UK 

Filozofická fakulta UK |e významnou a po
prednou výchovno-vzdelávacou, vedeckou 
a kultúrnou inštitúciou Slovenska. V uplynulom 
roku si pripomenula 70. výročie začatia predná
šok na niektorých odboroch a všetky katedry 
hodnotili výsledky svojej práce. Ukázalo sa, že 
sú nielen početné, ale aj kvalitatívne často po
rovnateľné s inými univerzitnými pracoviskami 
príslušných odborov doma i v zahraničí. Platí 
to o výchovno-vzdelávacej i vedeckovýskum
nej činnosti, ako aj o publikačnej tvorbe na 
obidvoch úsekoch. Tá svojim dosahom ďaleko 
presahuje rámec fakulty i univerzity a má svoj 
celoslovenský i medzinárodný aspekt. V učiteľ
skom štúdiu zabezpečuje fakulta výučbu zväč
šujúceho sa počtu stredoškolských profesorov 
spoločenskovedných disciplín a pre viaceré 
odbory je jediným školiacim pracoviskom na 
Slovensku (napr. archeológia, etnológia, nie
ktoré jazyky a pod.). Aj  vo výskume fakulta plni 
niektoré úlohy, ktoré sú inde na Slovensku len 
málo sledované. To všetko fakultu zaväzuje aj 
v publikačnej sfére. Edičná činnosť má preto 
v koncepcii fakulty výrazné postavenie a venu
je sa jej zo strany vedenia i katedier mimoriad
na pozornosť. 

Vychádza sa pritom zo zásady priameho 
spojenia pedagogickej a vedeckovýskumnej 
práce vysokoškolského učiteľa. Učiteľ cíti po
tom potrebu výsledky svojej výskumnej práce 
predostrieť študentovi ako „výstup" a je takto 
bezprostredne zainteresovaný aj na tvorbe štu
dijnej literatúry, ktorá potom nie je iba príruč
kou, ale vstupom do problematiky vedeckého 
bádania. 

Filozofická fakulta UK je vnútorne veľmi čle
nitá. Má 30 katedier (počíta sa i s ďalšími) 
a ešte viacej odborov. Na tom nič nemení ani 
skutočnosť, že sú to niekedy odbory s malým 
počtom študentov. Pri tak vysokej mnohoodbo-
rovosti zabezpečiť aspoň najdôležitejšie pred
mety výučby aktuálnou študijnou literatúrou 
predstavuje každoročne požiadavku na vysoky 
počet titulov najmä v kategórii skript. V súčas

ností sú, pochopiteľne, vysoké požiadavky aj 
na vydávanie iných študijných materiálov naj
mä pre výučbu jazykov. Vzhľadom na to. že 
ide o spoločenskovedné disciplíny, bolo treba 
v uplynulých dvoch rokoch mnohé študijné tex
ty nahradiť novými, vznikli tiež nové odbory 
(politológia, japončina a i.), pripravujú sa ďalšie 
(religionistika, kulturológia, gréčtina) a rovnako 
treba podporiť aj tie odbory, ktoré boli v uplynu
lom období v úzadí (latinčina a i.). V tomto a bu
dúcom roku by len v kategórii skript potrebova
la fakulta vydať okolo sto titulov, čo ďaleko 
presahuje nielen finančné možnosti, ale aj 
jestvujúcu kapacitu Vydavateľstva UK. Hľadá
me preto cesty, ako si v tejto situácii pomôcť, 
pričom počítame so zvýšenou podporou vyda
vateľstva a porozumením celej univerzitnej 
obce. Komplikovaná je situácia vo vydávaní 
učebníc, kde nateraz počítame len s obzvlášť 
dôležitými titulmi (napr. príprava vydania dejin 
Slovenska a pod.). 

Výsledky vedeckovýskumnej práce učiteľov 
a výskumných pracovníkov publikujú sa sčasti 
v pravidelných zborníkoch fakulty, ktoré sú 
organizované tak, že spájajú viacero odborov 
a len výnimočne su k dispozícii jednému odbo
ru. Tieto zborníky majú veľký význam pre roz
voj a život jednotlivých odborov a sú aj cenným 
zdrojom získavania zahraničnej literatúry pro
stredníctvom vymeny Aj napriek náročným 
podmienkam ich vydávania bude sa fakulta usi
lovať nestratiť ani jeden z jestvujúcich zborní
kov. Pre fakultu bude osobitne dôležité dosiah
nuť lepší stav vo vydávaní monografii. Práve 
spoločenské vedy majú čo vo výskume dobie
hať, a to si vyžaduje mať k dispozícii aj primera
né publikačné možnosti. 

Okrem toho musí fakulta v edičnej sfére po
čítať s titulmi. ktoré vyplynu zo zavažnych príle
žitosti vo vede a spoločnosti (kongresy, výročia 
a pod.). V tomto roku su to napr. publikácie 
k výročiu J. A. Komenského, v budúcom roku 
to bude medzinárodný kongres slavistov, ktorý 
sa bude konať v Bratislave. 

Zabezpečenie takéhoto súboru požiadaviek 
na edičnú činnost fakulty presahuje je| mož
nosti. žiada sa určiť priority a maximálne úspor
ne hospodáriť so skromným prostredkam!  

K úsporným krokom, ktoré sa už v rámo UK 
zaviedli (vykonávať redakčné prace vlastným 
silami a nezadávať ich iným vydavatelstvám 
zrušenie autorských honorárov v zborníkoch 
a i.) treba hľadať ďalšie. Tak napr. by bolo 
možné zjednodušiť posudzovanie rukopisov 
v tom zmysle, že by sa vyžadoval len jeden 
posudok (z iného pracoviska), pričom druhý by 
nahradilo stanovisko vedúceho katedry. Citeľ
ným príspevkom pre zvládnutie edičnej činnos
ti na celej UK v súčasnej situácii by bol stav. 
že by rektorát spravoval a zabezpečoval Vyda
vateľstvo UK aj naďalei ako celouniverz'tne 
účelové zariadenie a fakulty by hradili zo svo
jich fondov len skutočné výrobné náklady kon
krétnych titulov. Vydavatelstvo UK by maio 
zvážiť svoju kapacitu tak. aby bolo schopne 
pokryt všetky požiadavky fakult na edičnú čin
nosť, ktorá bude ešte narastať Urýchlene 
by teda bolo potrebné zakúpiť nové tlačiaren
ské stroie. ktoré by pracovaí na epšej technic
kej urovm a skracovali výrobne iehoty Naima 
študijná literatúra by nemala zbytočne odpočí
vať z ..technických" pričm a zastaravat. Viace-
re starosti Filozofickej fakulty s edičnou činnos
ťou su. samozrejme, spoločne s ostatným: fa
kultami a myslím si, že to plat: a| o zámeroch 
Našu koncepciu edičnej činnosti neopuštaju 
am v dnešnej hospodárskej situácii predstavy 
a zámery o tom, že treba čo najskôr dooe t 
aby na pôde univerzity edičná činnost vzrast a 
aby sa mohli vydavať a| najepšie prace štu
dentov (seminárne, súťažne, diplomové1 pra-
ce doktorské a isteže väčšina prac učitelce 
a výskumných pracovníkov ako doMaď tvori
vosti ich autorov a vysokej úrovne ško v Pod
porí to budovanie s nych katedie* ktoré sa 
stanu organizačnými jednotkami zdatných <nO-
vidualit vo vychovno-vzdelavacom procese vo 
vedeckom výskume Európskym sa nestane 
me rečami, ale náročnou pracou ajej kva tnym 
výsledkami A tie treba starosť vostou o ed'čm. 
činnosť fakulty i celei Univerzity Komenského 
systematicky predstavovať doma svetu Jan Michalek 
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Publikácie vydané VYDAVATEĽSTVOM UK 
v mesiacoch september 1991 a ž  február 1992 

Lekárska fakulta, Bratislava 
Bada V.: Praktická príprava elektrokardiograme 25,— 
2ucha I. a kol.: Lekárska psychológia 22,— 
Caplová T. a kol.: Praktikum z lekárskej psychológie 11,— 
Štefanovič J. a kol.: Všeobecná mikrobiológia 25,— 
Čižmárová E. a kol.: Základy pediatrie 50,— 
Beniak M.: Sociálne lekárstvo I. Úvod do problematiky 29,— 
Kouŕilová M.. Angličtina pre študentov lekárskych fakúlt 49,— 

Lekárska fakulta, Martin 
Danko, J.: Vybrané kapitoly z gynekológie a pôrodníctva 23,— 

Farmaceutická fakulta 
Lichnerová I. a kol.: Liekové formy I. Návody na praktické 

cvičenia 20,50 
Lichnerová I. a kol.: Liekové formy II. Návody na praktické 

cvičenia 31,— 
Lindauerová T. a kol.: Farmaceutická botanika I 37,— 
Sokolík J.: Laboratórne cvičenia a výpočty zo všeobecnej 

a anorganickej chémie 40,— 
Kopecký F.: Prehľad fyziky pre farmaceutov I 37,— 
Miynarčík D. a kol.: Mikrobiológia pre farmaceutov 12,50 
Kolář J., Springer V.: Lekárenstvo. Zahraničné hromadne 

vyrábané liečivé prípravky v terapeutickej praxi 38,— 

Právnická fakulta 
Valent T. a kol. Antológia z diel filozofov 

pre právnikov I 39,— 
Valent T. a kol. Antológia z diel filozofov 

pre právnikov II 39,— 
Prusák J.: Vybrané kapitoly z modernej teórie 

štátu a práva 37,— 

Filozofická fakulta 
Záhlavová O., Orgoňová O.: Slovenský jazyk pre 

zahraničných študentov 18,— 
Skultéty J.: Súčasný španielsky jazyk Španielska 

frazeológia 49,— 
Krajčovič R.: Čeština a slovenčina v starších 

archiváliách v predspisovnom období 21,— 
Radičová I.: Typologická metóda v sociológii 17,— 
Malíková L.: Vybrané texty k štúdiu politologie I 

Politologická sociológia 24,— 
Bury F.: Oblasti a vybrané metódy psychologického 

poradenstva v riadení 12,— 
Bázlik M.: Porovnávacia gramatika anglického 

a slovenského jazyka I 30,— 
Švárny O.: Gramatika hovorovej čínštiny 

v príkladoch l/a; l/b 61,— 
Štefanovič J.: Psychológia vyučovania a vzdelávania 34,— 
Darovec M., Palkovič K.: Seminárne cvičenia 

zo slovenskej morfológie 18,— 
Darovec M., Palkovič K.: seminárne cvičenia 

zo syntaxe 29,— 
Jakab S.: Súčasný maďarský jazyk i. Lexikológia 

a morfológia 33,— 

Pr írodovedecká fakulta 
Otrubová E.: Socioekonomická geografia li. 28,— 
Drobnicová I., Zemanová M.: Návody na cvičenia 

z biologie kvasiniek 13,— 
Schaleková A., Čierna E.: Základy geologie 

a paleontologie 50,— 
Tavoda O.: Zakladanie stavieb 46 ,— 
Hrnčiar P. a kol.: Organická chémia v príkladoch 45,— 
Seko L.: Náuka o ochrane krajiny 29,— 
Bizubová M., Škvarček A.: Geomorfologie 46,— 
Hyánková K., Melioris M.: Vybrané kapitoly 

z hydrogeochémie 21,— 
Ondriš L.: Školská biologická technika 20,— 

Matematicko-fyzikalna fakulta 
Niepel Ľ : Kombinatorika a teória grafov 23, 
Barnavská M., Smítalová K.: Matematická analýza III. 23, 
Pekár J.: Teória systémov a systémová analýza 17, 

Tirpák A.: Elektrina a magnetizmus 70, 
Hajossy R. a kol.: Fyzikálne praktikum I. Návody 

na meranie z mechaniky a molekulárnej fyziky 34, 
Kubáček Z.. Valášek J.: Cvičenia z matematickej analýzy 35, 
Neubrunn Т., Vencko J.: Matematická analýza I. 38, 
Chudý M. a kol.: Praktikum zo základov meracej techniky 13 
Neubrunn Т., Vencko J.: Matematická analýza II. 34, 
Kalavský S.: Štruktúra a vlastnosti tuhých látok 35 

Fakulta telesnej vychovy  a športu 
Zátková V a kol Teória a didaktika športovej 

špecializácie. Hádzaná 23 
Fialová E , Keszócze E : Rytmická gymnastika 22 
Labudová J.. Motajová J Teória a didaktika 

zdravotnej TV  Materiály na semináre 25 
Koštial J. a kol.: Atletika - zvolený šport 22 
Kovalčíková J. a kol : Anatómia človeka IV. 

Praktické cvičenia pre F T V Š  UK 24 
Matulová L Ruský |azyk pre študentov a ašpirantov 

F T V Š  UK • 48 

Pedagogička fakulta 
Kollárova E Somatopedia pre učiteľov 31 
Bajo I a k o l :  Kazuisticky seminar 41 
Eliáš Š . Sehnalová Z Rusky jazyk pre študentov 

Pedagogickej fakulty UK 49 

Ustav jazykovej  a odbornei prípravy zahraničných študentov 
Koval J . Oktavcová E Matematika I pre zahraničných 

študentov 
Hebort L Fyzikálne veličiny a jednotky Medz národná 

sústava SI  
Bárková V Repčikova E Slovensky jazyk Cvičen a 

pre jazykové laboratóriá I 

24 

18 

55,— 

Evanjel ická bohoslovecká fakulta 
Gabriš K.: Ježišove podobenstvá 26,— 

JASPEX 
Vizárová Z.. Moussa M.: Anglický jazyk pre čs. expertov 
Resutíková K., Šulhan J.: Španielska konverzácia 

M o n o g r a f i e  

Pedagogická fakulta 
Lechtá V.: Symptomatické poruchy reči u detí 56. — 

O s t a t n á  l i t e r a t ú r a  

Výber z potockých spisov a reči J A Komenského 50 
Beniak M., Tichy M : dejiny Lekárskej fakulty UK 

v Bratislave 
Zátko V. a kol.: Päídesiat rokov Prírodovedeckej lakulty UK 

Z b o r n í k y  

Formatio et Protectio Naturae XIV/88 
Acta Physica XXX/90 
AMUC Autumn 1991, Volume LX. Number 2 
Acta Facultatis luridicae XIII/90 
Psychologica XXXV/89 
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