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- nový študijný odbor
na Filozofickej fakulte UK
V Budapešti sa zišli rektori 40-tich
významných univerzit zo šiestich kra
jín Nemecka, Rakúska. Slovenska. Ma
ďarska, Bulharska a Rumunska, aby
v spolupráci s prizvanými expertmi
medzinárodných
inštitúcii
Európ
skych spoločenstiev rokovali o novej
strategii rozvoja a spolupráce univer
zít ľ Podunajskom regióne.
V uvítacom prejave rektor Univerzity
Otvorením štúdia odboru religionistiky sa u nás Filozofická fakulta zapája do všeo
Komenského v Bratislave prof MUDr
becného úsilia začleniť religionistiku do systému humanitných vied. vytvárať základné
Juraj S vec. DrSc.. upozornil na potrebu
predpoklady pre bádanie na tomto poli. výchovou odborníkov vybudovať odbor perso
úzkeho prepojenia systému vysokych
škôl v Podunajské/ nížine s celom prelnálne, a zároveň sa zapája do medzinárodného religionistického diania.
benia rýchlo sa rozvíjajúcej mnohostran
Po štyridsiatich rokoch oficiálneho presadzovania ateistickej ideológie a násilného
nej spolupráce v rámci medzinárodných
potláčania náboženstva, dochádza u nás k oživeniu záujmu o skutočne vedecké po
edukačných programov a vedeckovýs
znávanie náboženských štruktúr. Pri Katedre filozofie Filozofickej fakulty Univerzity
kumných projektov. Vyzdvihol aktivitu
Karlovej v Prahe bolo založené oddelenie porovnávacej religionistiky s perspektívou
Rady Európy, ktorá prostredníctvom svo
zriadenia samostatnej katedry. Pri Filozofickom ústave Akadémie vied v Brne sa zalo
žilo detašované pracovisko pre etiku a religionistiku. Religionistika sa zavádza aj na Fi
jej stálej komisie pre univerzitné problé
lozofickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne. Tento odbor v Čechách nadväzuje na
my pripravuje podklady pre novelizáciu
dávne tradície. Na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej už začiatkom dvadsiatych ro
zákonov o vysokých školách v krajinách
kov prednášal religionistiku vťedajši docent Otakar Pertold. V priebehu desaťročí sa
strednej a východnej Európy, ktoré spolu
v Čechách objavili také významné diela z tohto odboru, ako kniha V. Lesného o bud
s pripravovanou reformou vysokoškol
hizme, Lexove práce o staroegyptskom náboženstve, práce rôznych autorov na biblisského systému v krajinách Podunajskej
tické témy, spisy venované budhizmu, hinduizmu, konfucianizmu, islamu, taoizmu,
nížiny i viacerých krajinách západnej Eu
islamu zarathuštrizmu, gnosticizmu, esejcom, náboženstvám Grékov a Rimanov a i.,
rópy povedu k vzájomnému uznávaniu
v prekladoch do češtiny vyšli početné základné religionistické pramene
vysokoškolských diplomov i čiastkových
Na Slovensku je odlišná situácia, V minulosti sa zavše objavili práce, ktoré by sme
štúdií na zahraničných univerzitách Zdô
mohli označiť z a religionistické. napr. štúdie Alexandra Spesza z oblasti psychológie
raznil. že tieto kroky spolu s postupnou
a parapsychológie náboženstva, state Ladislava Hanusa z typológie náboženstva,
internalizáciou univerzít a zavedením b<práce S. Barnáša, C. Dudáša z filozofie náboženstva či náboženskej filozofie a i
linguálnej vyučby v materskom a anglic
Z tvorby európskych religionistov vyšli u nás úvahy F. Heilera „Kresťanská viera a in
kom jazyku, výrazne napomôžu я zinten
dický duchovný život" (1944). Od R, Macúcha pochádza spis „Islam a kresťanstvo"
zívneniu vymeny učiteľov, vedeckých
Tento autor sa v exile vypracoval na uznávaného znalca mandeizmu. Iný významný
pracovníkov a študentov a k rozšíreniu
odborník pôsobiaci v zahraničí, Jaroslav Pelikán, profesor univerzity v Y ale, je auto
vzájomnej spolupráce vysokych škô
rom početných prác na úseku porovnávacieho bádania náboženských doktrín Na for
v tomto regióne
movaní slovenskej religionistiky sa významne podielali orientalisti, medzi nimi najmä
„Univerzity stoja na čele oemokratiPhDr. Viktor Křupa, DrSc., doc. PhDr. Ján Pauliny, CSc.. PhDr M, Čarnogurská. CSc.
začneho procesu v strednej Europe a bu
Otázkami porovnávacej religionistiky sa zaoberá prof. PhDr Ján Komorovský, CSc.
du stát i na čele mtegračneho európske
K slovenskej religionistickej spisbe sa významne radia aj knihy V. Zamarovského „Bo
ho procesu" povedal na zaver svojho pre
hovia a hrdinovia antických bájí" a „Bohovia a králi starého Egypta". Taká je stručná
javu rektor UK prof Švec
súvaha religionistiky u nás.
V pracovnej časti konferencie delegát
Slovenská religionistika organicky vychádza z tradícií bádania na useku duchovnej
nešili otázky autonomie a vnútorného nakultúry v etnografii a v etnológii, a to jednak v rámci slovenského etnika, jednak v šir
dema univerzít, financovanie vysokv ch
škôl a otázky tykajúce sa hodnotenia na
šom slovanskom porovnávacom rámci, i na useku všeobecnej komparatistiky Táto
lity vyučboveho procesu, vedeck e ho vý
koncepcia je odôvodnená aj celkovým postavením etnografie a etnológie v religionisskumu a jeho medzmarodneho prepcietickom bádaní, najmä ak máme na zreteli výskum prvotných náboženstiev, agrárneho
ma
a rodového kultu.
(Pokračovanie na str 2)
SK

V akademickom roku 1992/1993 sa na Filozofickej fakulte UK pri Ka
tedre etnológie otvoril prvy ročník odboru religionistiky - historického
a fenomenologického štúdia náboženských a mytologických štruktúr
národov sveta, v kombinácii s etnológiou a žurnalistikou ako hlavnými
študijnými predmetmi. Do študijného programu v tomto odbore boli za
radené prednášky: Úvod do religionistiky; Prvotné a synkretické nábo
ženské systémy; Geografia náboženstva; Úvod do štúdia islamu; So
ciológia náboženstva; k tomu religionistický proseminár.

JUBILEUM prof. Matúša KUČERU
Vo svojom učiteľskom i vedeckom pôsobení
má ťažisko práce v oblasti včasnostredovekých
hospodárskych a sociálnych dejín Slovenska,
ale tiež v oblasti dejín stredovekej kultúry.
Zaujala ho aj problematika slovensko-českých
a slovensko-poľských stykov a vzťahov. Z tejto
tematiky uverejnil viacero vedeckých štúdii
a rozpráv Je autorom pozoruhodnej práce Slo
Mladé letá prežíval v atmosfére šťastného
vensko po páde Veľkej Moravy (1974), ktorá
detstva, i keď v skormných pomeroch. Na pra
tvorí základ slovenskej historiografie k hospo
hu dospievania poznačil ho krutý osud, keď
dárskym a sociálnym dejinám včasnostredovestratil otca, ktorý zahynul počas prechodu fron
kej spoločnosti. Početné teoretické a metodolo
tu v r. 1945 pri práci na poli. Bola tu ešte sta
gické štúdie o otázkach vzniku a vyvo/a feuda
rostlivá matka, ktorá s nesmiernou oddanosťou
lizmu publikoval doma i v zahraničí Počiatky
usilovala sa citové i materiálne zaopatriť ako
vzťahov Slovákov a Čechov spracoval r. 1981
najlepšie mohla svoje tri deti. Ale. aby za da
v knihe Pater patriae. Pripravil а/ výbornú učeb
ných okolnosti mohol úspešne skončiť strednú
nicu pre vysoké školy zo slovenských de//n od
i vysokú školu, vyžadovalo to vnútornú silu.
ich počiatkov do 17. storočia (1990) V ostat
zdravú a tuhú vôľu do života, ktorá nášmu jubi
ných štúdiách sa v značne/ miere zaoberal
lantovi nechýba ani teraz. Je vecný a trpezlivý.
hospodárskymi a kuturnymi vzťahmi Slovenska
Nechce nikoho lámať, prehovárať a pretvárať
a Poľska, ale a/ problémami maďarsko-slovenna svoju „mieru ", chce len presvedčovať, pôso dy. aby si niesol sam v sebe svo/e vnútorne skei symbiózy v začiatkoch našich spoločných
a
ochranné
zdroje
šťastia,
ako
je
tvorivosť,
po
biť neosobne, iba vnútornou silou a pravdou
dejín De/mám Veľke/ Moravy venoval viacere
kojná myseľ, pocit osožnosh a zmysluplnosti
svojich dôvodov. Je svojou povahou človek
prace, naprikad Veľká Morava (spoločnosť
práce, ktorú vykonáva.
viac slnečný ako zachmúrený. Má dar od prírokultura a tradícia); Veľká Morava a počiatky na
šich národných de/m Zvlášť známou a ocene
nou prácou, ktorá vyšla v dvoch vydaniach
(1986, 1991). stala sa jeho kniha Postavy veľ
komoravské/ historie Prostredníctvom hlav
ných politických a kultúrnych osobnosti pred
kladá čitateľom uceleny obraz našei krajný
a iei ľudu od 7 do 10 storočia ISamo Pribina
(Pokračovanie z o str. 1)
Mo/mir. Rastislav Konštantín a Metod Svt
topluk I, Mojmír II a Svatopluk u) a popn rucn
Rozvoj religionistiky v minulom storočí si vyžadoval a j priliehavé organizačné formy.
zástupy veľkomoravského ľudu. hlavného tvor
A tak u ž koncom storočia vznikajú prvé univerzitné katedry religionistiky a religionisticcu veľkosti a slávy našich dejín). Autor konfron
ké združenia. Najväčší počet katedier religionistiky malo Holandsko. Odtiaľ v y š l a aj ini
tuje v syntetizujúcej podobe dotera/šie písomné
ciatíva n a založenie svetovej religionistickej asociácie, ktorá pôsobí pod n á z v o m T h e
pramene a novšími výsledkami českej a slo
International Association for the History of Religions. V e d a o náboženských systémoch
venskej archeológie a ďalších príbuzných dis
sveta dosiahla úroveň v o Švédsku predovšetkým v ď a k a uppsalskému protestantské
ciplin. Ide o prácu, ktorá z etnického hľadiska
mu arcibiskupovi a vedcovi Nathanovi Soederblomovi. Dnes s a po celej Európe rozpre
skúma miesto Slovenska a Slovákov vo Veľko
stiera sieť vysokoškolských religionistických centier, katedier, inštitútov. Prizrime
moravskej ríši, čo v doterajších prácach tohto
s a aspoň zbežne n a situáciu v Nemecku. Religionistika s a prednáša n a fakultách a in
zamerania absentovalo, čim sa strácali korene
štitútoch v Bayreuthe, Berlíne, Bochume, Bonne, Brémách, Frankfurte a.M., Freiburnároda a jeho kultúry Veľmi populárne sa stali
gu, Göttingene, Hannoveri, Jene, Lipsku, Mainzi, Marburgu, Regensburgu, Saarbrúctiež tieto jeho práce: Slovensko v dobách stre
kene, Túbingene a Wúrzburgu. P o druhej svetovej vojne s a religionistika mimoriadne
dovekých; Slovensko na prahu novoveku
rozvinula v Poľsku. A j n a týchto príkladoch možno vidieť ako s m e v tejto vednej oblasti
Všetky práce prof Kučeru su napísané zro
zaostali a aké vákuum m u s í m e zapĺňať.
Z nevedomosti s a u n á s religionistika často stotožňuje s teológiou. J e tu však niekoľ
zumiteľne a príťažlivým jazykom a tieto vlast
ko podstatných odlišností. Religionistika s a zaoberá všetkými náboženstvami rovna
nosti má aj jeho prednášate!ská činnosť
ko, zatiaľ čo teológia s a viaže n a jednotlivé náboženstvá. Jestvuje toľko teológií koľko
O postaveni prof M Kučeru vo vedeckom
ie náboženských vyznaní. A l e pre religionistiku s ú všetky náboženské systémy ako ob
spoločenstve a v politickom živote svedči
jekt bádania rovnako dôležité a je naskrze ľahostajné, či s a jedná o náboženské štruk
okrem iného to, že je už dlhé roky členom via
túry žijúce alebo zaniknuté. Z toho vyplýva aj iný dôležitý rozdiel, ž e náboženstvo, kto
cerých vedeckých rád redakčných rad časopi
ré j e predmetom rozvíjania teologických konštrukcií, teológ pokladá z a pravé a všetky
sov a kvalifikačných komisii, svedči i aktívna
ostatné náboženstvá z a nepravé. Religionistika si nekladie otázku pravdivosti nábo
a pôsobivá činnosť na konferenciách a sympó
ženstva. Ďalší rozdiel je v tom, ž e zatiaľ čo religionistika je vedou empirickou, to značí,
ziách doma i v zahraničí a v posledne/ dobe а/
ž e s a opiera o materiál vzatý z pozorovania a z o skúsenosti, teológia je oblasťou nor
jeho činnosť vo funkcii predsedu Cynlo-metodmatívnou, apologetickou a deduktívnou, náboženskú doktrínu zdôvodňuje a rozvíja
skej spoločnosti a napokon at to. že jeho aktivi
bez ohľadu n a empíriu. Pokiaľ s a religionistika prednáša aj na teologických fakultách,
ta vyúsťuje vo funkcii poslanca a tiež vo funkcii
deje s a tak spod zorného uhla náboženskej doktríny, ktorú obhajujú.
Religionistika je v e d a antropologická, lebo vychádza z človeka ako nositeľa nábo
ministra školstva a vedy SR
ženskej skúsenosti a k nemu s a vracia. V priebehu vekov náboženstvo prechádzalo
Do ďalších rokov života želám nášmu jubi
obdivuhodnými premenami, hýbalo mysľami ľudí, žilo neodlučne s ľudskou kultúrou.
lantovi v svojom mene i za učiteľov a študentov
Jeho vplyv s a rozprestiera od grandióznych sociálnych otrasov po intímne hĺbky ľud
katedier histórie veľa zdravia, tvorivej invencie
ského srdca. A j v našej dobe náboženstvo zostáva mocným činiteľom v o všetkých sfé
a šťastia, aby úspešne zdolával ťažké úlohy,
rach života. Spod nánosu praktického a ideového materializmu a konzumnosti pre
pred riešenie ktorých ho postavil život
bleskuje svetlo hodnôt podnietených náboženskou inšpiráciou. Zmyslom a úlohou reli

Prof. PhDr. Matúš Kučera, DrSc.. sa narodil
28. októbra 1932 v Mojtine na Pováži. Maturo
val v r. 1951 v Trenčíne. Vr. 1951-56študoval
na Filozofickej fakulte UK v Bratislave odbor
história. Od r. 1956 pôsobí na Katedre sloven
ských dejín, českých dejín a archívnictva FF
UK (od r. 1984 ako profesor).

- nový študijný odbor na Filozofickej fakulte UK

gionistiky j e poznávanie tohto odvekého fenoménu ľudstva.
Prof. PhDr. J. Komorovský, CSc.
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Prof PhDr. Jan Hučko, DrSc.

TESOL Summer Institute
na križovatkách svetových premien
TESOL - kto vie, či táto skratka hovorí niečo slovenskému čitateľovi a donedávna snáď málo povedala aj učiteľom
anglického jazyka v krajinách východnej Európy. TESOL je medzinárodná profesijná organizácia učiteľov angličtiny
ako cudzieho jazyka a má svoje ústredie v Spojených štátoch. V rámci svojej pôsobnosti koná každoročne svoj výroč
ný zjazd v niektorom väčšom univerzitnom americkom meste, ale aj TESOL Summer Institute - seminár pre učiteľov
anglického jazyka s cieľom pomôcť im zlepšiť svoje vyučovacie metódy a postupy, vymeniť si skúsenosti.
Pred dvoma rokmi sa T E S O L rozhodol prvýkrát opustiť
Ameriku a T E S O L Summer Institute sa konal v Barcelone.
V snahe rozšíriť svoje myšlienky cez oceán do európskej spo
ločnosti učiteľov anglického jazyka a predovšetkým umožniť
tým učiteľom z východnej Európy, ktorí boli od nich dlho izolo
vaní, zoznámiť sa s nimi a so svojimi kolegami v zahraničí,
rozhodlo sa, ž e T S I '92 bude v Bratislave. V prospech Bratisla
vy a jej univerzity hovorila najmä jej poloha a tradícia výučby
cudzích jazykov.
Po dvojročných prípravách sa T S I '92 uskutočnil. Bol sláv
nostne otvorený v Moyzesovej sieni Slovenskej filharmónie
z a prítomnosti zástupcov univerzity, MÔMŠ S R a Filozofickej
fakulty. Otvorenia a priebehu seminára sa zúčastnili aj vý
znamný predstavitelia T E S O L u : pani Mary Hines, prezidentka
T E S O L na rok 1992/93, pán James O'Driscoll, predseda orga
nizačného výboru, pani Lind. "obash, členka Výkonnej rady
T E S O L a pani Mimi Blaber, členka prípravného výboru.
Po otvorení sa T S I začal prednáškami a seminármi v prie
storoch Filozofickej fakulty UK. Pracovný program bol rozdele
ný do dvoch dvojtýždňových turnusov, obsahoval 50 „kurzov"
z teórie vyučovania angličtiny, psycholingvistiky, sociolingvistiky, teoretickej lingvistiky, počítačovej techniky a jej využitia
v o výučbe cudzích jazykov. Prednášky a semináre viedli skú
sený učitelia a metodici z o severnej Ameriky a Európy (32).
Seminára sa zúčastnilo okolo 300 účastníkov z 37 krajín
a 5 kontinentov. Všetci títo priniesli celý svet, ako povedal mi
nister pán D. Slobodník na otváracej recepcii sem do Bratisla
vy, aby sa spoznali so svojimi kolegami v tejto časti sveta, vy

menili si s nimi skúsenosti, dozvedeli sa niečo o ich práci.
A to sa nám podarilo docieliť, najmä pomocou 30 „pomocní
kov" z o strany učiteľov základných a stredných škôl, ale
aj niektorých vysokých škôl, ktorí boli pridelení k jednotlivým
učiteľom z o zahraničia, dokumentovali úroveň, znalosti
a schopnosti našich učiteľov a na druhej strane 15 študentov
angličtiny z Filozofickej fakulty prezentovalo výsledky práce
učiteľov angličtiny.
Bohatý pracovný program doplnila „minikonferencia", ktorá
sa konala v čase, keď v budove Rektorátu UK vystavovali
17 vydavatelia učebnicovej literatúry z Veľkej Británie, USA,
Kanady. Na program konferencie sa prihlásilo 45 prednášate
ľov z celej Európy a počet účastníkov v tom čase dosiahol
450.
Nielen práca sprevádzala TSI. V spolupráci s BIS, mes
tským kultúrnym strediskom a Magistrátom mesta Bratislavy
sa účastníci mali možnosť zoznámiť so Slovenskom, jeho kul
túrou, históriou, folklórnymi tradíciami a zvykmi, ale po veče
roch v Š D Družba aj s jeho piesňami a tancami. Veľmi úspeš
né boli výlety do Martina, Trenčína, Piešťan, i blízkeho okolia
Bratislavy. Všetci veľmi ocenili snahu organizátoriek kultúrne
ho programu Doc. A . Fischerovej, CSc. a PhDf. K. Jakubíkovej, CSc., (FF UK). Podarilo sa otvoriť Slovensko - aspoň jeho
malú časť - svetu. Svetu učiteľov angličtiny, ktorí si svoje zá
žitky a poznatky odnesú do svojich domov, oboznámia s nimi
svojich a určite sa sem vrátia, pretože tu našli pohostinných
a obetavých ľudí.
Doc. PhDr. Eva Tandlichová, CSc.
členka organizačného výboru T S I '92

DVE SYMPÓZIÁ
Mestské kultúrne stredisko v Skalici, Matica slovenská, Ús
tav hudobnej vedy S A V , Ústav slovenskej literatúry S A V a Ja
zykovedný ústav Ľudovíta Štúra S A V usporiadali s podporou
štátneho fondu kultúry „Pro Slovakia" konferenciu v Skalici
o P. Paulínovi Bajanovi O F M (1721-1792). Konferencia sa za
meriavala nielen na pozoruhodné hudobné dielo P. Paulína
Bajana, ale aj na jeho kázne a na jazyk jeho kázní.
Na konferencii v Skalici som predniesol úvodný referát
na tému Slovensko v období jozefinizmu. So záujmom som
sledoval napr. referát dr. Evy Fordinálovej Duchovná atmos
féra Skalice v 18. storočí, ďalej referáty dr. Jiřího Sehnala
Varhany a hudba v klášterech františkánu české provincie
v 17. a 18. století a dr. Dariny Múdrej Hudobná kultúra
na západnom Slovensku v 18. storočí. Organizátorom ska
lickej konferencie sa podarilo získať výborných prednášate
ľov, ale účasť Skaličanov na tomto podujatí, solídne priprave
nom na počesť ich veľkého rodáka bola veľmi skromná
Pri príležitosti konferencie bola tiež vernisáž výstavy
„P. Paulín Bajan - skalický patriot" v Záhorskom múzeu.
Účastníci skalickej konferencie dostali tri drobné publikácie:
Spevník pátra Paulína, Spevník pátra Paulína - organ;
a P. Paulín Bajan 1721-1792-1992. Zostavili L. Kačíc, textová
úprava G. Gáfriková, Vydavateľstvo SHF, Bratislava 1992.
Vyber z autografov hudobného skladateľa a kazateľa (Matica
slovenská, Martin 1992).

Väčší záujem bol o druhé sympózium v Bratislave Išlo
o tradičné sympózium (podobné sa uskutočnili v r. 1990
a 1991) pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda Podnet
k týmto sympóziám dalo Bulharské kultúrne a informačné stre
disko v Bratislave.
Tohtoročné sympózium malo ústrednú tému „Tradícia sv.
Cyrila a sv. Metoda v kultúre Bulharov a Slovákov". Sym
pózium otvoril a viedol prof. Jozet Mistrík Úvodné slovo pred
niesol dr. Anton Hlinka. Na sympóziu som rozprával na tému
Cyrilometodská tradícia u Bernolákovcov; dr. Michal Kováč v o
svojom referáte sa zameral na Odkaz sv. Cyrila a sv. Metoda
v slovenskej kultúre. So záujmom som si vypočul cyrilometod
skú báseň, ktorú predniesol sám autor básnik Viliam Turčany.
ďalej fundovaný referát doc. Klementiny Ivanovovej Kult sv
Cyrila a sv. Metoda na území Bulharska až po oslobodenie
spod Osmanskej ríše, ako aj srdečné záverečné slovo Nikolu
Kirkova. generálneho konzula Bulharskej republiky Diskusia
bola neobyčajne živá.
A j pri príležitosti sympozia na počesť sv Cynla a sv Metoda
bola vernisáž výstavy „Výber z diela Mikuláša Klimčáka"
v o výstavnej sieni Bulharského kultúrneho a informačného
strediska
Prof. ThDr. A Bagin
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a jej päťdesiatročná história

1) Vila Lafranconi, kde sídlilo vedenie Botanickej záhrady

O založení univerzitnej botanickej záhrady v Bratislave, kto
rá by nadviazala na slávne tradície Lippaiho záhrady, sa
uvažovalo už počas pôsobenia Alžbetínskej univerzity
( v r . 1912 - 1919), ktorej činnosť skončila po i. svetovej vojne
a nahradila ju československá štátna univerzita, pomenovaná
ako Univerzita Komenského, ktorá nemala prírodovedeckú fa
kultu. Po vypuknutí druhej svetovej vojny bola premenovaná
na Slovenskú univerzitu.
Okupácia českých krajín Nemeckom, spôsobila hromadný
návrat študentov, študujúcich prírodné vedy na univerzitách
v Prahe a Brne, späť na Slovensko a vznikla potreba zriaďovať
prírodovedné ústavy. Takto bol založený v r. 1939 aj Botanic
ký ústav pod vedením prof. Františka Nábélka. Založenie
botanickej záhrady bolo bezpodmienečne nutným doplnkom
takéhoto ústavu, pre jeho vedecké a didakťické ciele. Na jej
vybudovanie bol vybraný pozemok okolo vily Lafranconi.
Založenie Botanickej záhrady Slovenskej univerzity bo
lo schválené dekrétom, vydaným Ministerstvom školstva
a osvety 2.1.1942. Jej úlohou bolo priblížiť návštevníkom fló
ru celého Slovenska a typických zástupcov cudzokrajných ra
stlín. S budovaním záhrady sa začalo hneď po jej schválení,
podlá plánu výsadby záhradného inšpektora Františka Jiráseka z Brna. Prechod frontu práce značne zabrzdil, zapríčinil ve
ľa škôd na budove a pivniciach, bol poškodený plot a zničená
rozostavaná skleníková konštrukcia. Po vojne sa budovateľ
ské práce rýchle rozbiehajú. Firma Sigmund-Chema položila
zavodňovacie potrubie po celej záhrade, bola opravená vila
a do nej sa nastahovalo vedenie, založili sa rozsiahle parenis
ká. Do dostavaných skleníkov v r. 1949 bolí dovezené rastliny
z o skonfiškovaných kaštieľov. Hlavnú zásluhu na ich získava
ní mal J. Pazdera. V okolí rybníka, vyhĺbeného v r. 1950, boli
vysadené vlhkomilné druhy.

Ďalšou súčasťou botanickej záhrady sa stal tzv Mičurinsky
sad, kde na ploche 11 ha bola sústredená zbierka ovocných
drevín a viniča, slúžiaca na šlachtenie a výskum Svojim
množstvom 140 sort, to bola najväčšia zbierka vinnej révy
v Československu.

lom spracovania publikácie informujúcej verejnosť o lednotlivých expozíciách, s dôrazom na vzácne a cudzokrajné druhy.
Sprievodca po BZ bol vydaný v r. 1970 a o jeho vypracovanie
sa zaslúžil dr. Šolťés a G. Čejka.

Úsek plastickej mapy Slovenska, ktorý mal názorne priblížiť
zástupcov našej flóry, budovaný v mierke 1 5000, navrhnuty
dr. J. Kaplanom. nebol z technických dôvodov dokončeny
a neskôr v r. 1961 bol prebudovaný na terajšiu vápencovú
skalku.

V sedemdesiatych rokoch sa BZ rozrástla aj o nové praco
visko v Blatnici, ktoré sa pod vedením dr. Danky Bernáťovej
venuje výskumu vysokohorskej flóry. Hodne námahy ich stálo
vybudovanie prírodnej botanickej záhrady, priamo na svahoch
Veľkej Fatry, jedinej svojho druhu v našej republike.

V r. 1950 vydáva botanická záhrada prvy Index seminum zoznam zozbieraných semien rastlín domácej i zahraničnej
flóry, z a účelom výmeny, prostredníctvom ktorého nadvazuie
spoluprácu s podobnými pracoviskami celého sveta Zostavo
val ho hortulanus Primarius Gustav Cejka
V r. 1955 bol na podnet riaditeľa zorganizovaný prvy zjazd
vedúcich botanických zahrad Československa. ía ktorom
bol ustanoveny poradny zbor botanických zahrad na čele
s doc. dr. Bohumilom Kavkom, riaditeľom Výskumného ústavu
v Prúhoniciach. Dodnes existuje a pomáha riešiť mnohé od
borné a vedecké problémy pracovísk, určuje koncepciu ich
rozvoja.
A j po nástupe prof. Ladislava Somšáka do funkcie riadite
ľ a v r. 1962, záhrada naplno plní svoje poslanie. Prostredníc
tvom Indexu semien udržiavala spojenie zhruba s päťsto ve
deckými pracoviskami v cudzine. V r 1957 vstúpila záhrada
do Medzinárodného združenia BZ v Paríži. Z nedostatku deví
zových prostriedkov, jej členstvo neskôr zaniklo V súčasnosti
je členom Svetového výboru pre ohrozené a zriedkave rastliny
pri Kráľovských botanických záhradách v Kew v Anglicku.
Zásluhou riaditeľa Somšáka sa v botanickej záhrade vytvo
rila početnejšia skupina geobotanikov, ktorých hlavnou pra
covnou náplňou sa stal výskum flóry a vegetácie Slovenska
A ž do zániku v r. 1989 sa skupina podielala na riešení niekoľ
kých štátnych výskumných úloh, zameraných na floristicky bo
haté a vzácne oblasti, ako su Západné, Vysoké. Nízke a Be
lanské Tatry, Slovenský Kras či Slovensky Raj Výsledky ich
práce sú zhrnuté v záverečných prácach výskumných uloh
ako i v mnohých publikáciách.
Zahájením výstavby Prírodovedeckej fakulty v r 1968 na
pozemkoch ovocných sadov (Mičurinu), bola narušená pôvod
ná rozloha záhrady a ako náhradu za zabrané plochy, vybral
vtedajší správca Jozef Drličiak, pozemok v Stupave Dúbra
vy. Dnes toto pracovisko pokračuje vo výskume broskýň, pes
tovaní
viniča,
sústreďovaní
dendrologickej
zbierky
a od r. 1986 je genofondovou plochou pre ohrozene a miznúce
druhy nížinnej a pahorkatinej flóry Vedúcim tohto pracoviska
je dlhé roky Alojz Hlubina.
Významným momentom v histórii bratislavskej záhrady bo
lo presné zameranie a zakreslenie vysadených rastlín, za uče
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2) Budovanie andezitovej skalky

N ( r Ä e , ktoré záhradu postihlo v podobe záplav v rokoch
19Ь4 .i 1965 spôsobilo škody na budovách i drevinách, no ťaž
ko napraviteľné stopy na jej vzhľade zanechali hlavne technicke zásahy súvisiace s budovaním a výstavbou nového mostu.
Napriek všetkým problémom posledných rokov, zásluhou
^ ^ ^ v e d u c e h o záhrady prom. biol Júliusa Klímu, pri1 - ^ ^ ^ x p o z í c i e - vresovisko a tufová skalka - esteticky
•>
,< ' ižbvé a zaujímavé skladbou rastlinného materiálu. Taktiež
skleníkové zbierky, o rozlohe 439 m 2 , s oddeleniami vlhkomilnej tropickej a subtropickej vegetácie.

3) Pokus o presadenie
stavby nového mosta

vzácnych drevín, ktoré tak ako zámoček sa stali obeťou vy-

Evidencia rastlín je slabším miestom nielen našej záhrady,
preto bola zriadená komisia pri poradnom zbore BZ. ktorej cie
ľom je zaviesť jednotný spôsob evidencie modernou počítačo
vou technikou. Táto práca bola zverená do rúk RNDr. Jany Le
hotskej, ktorá je zároveň výkonnou redaktorkou Indexu se-

Súčasný stav botanickej záhrady nie je najlákavejši pre ná
vštevníkov. ale je svedectvom o pilnej práci zamestnancov na
obnove jej zastaralého technického vybavenia Po štyridsia
tich rokoch, je pre jej prevádzku nutná rekonštrukcia všetkých
skleníkov, zavlažovacieho systému i vykurovacieho zariade
nia. Znížené dotácie zo štátneho rozpočtu, zapríčinené teraj
šou ekonomickou situáciou oddialilo zahájenie mnohých re
konštrukčných prác.
V najbližšom období, po dokončení cestných komunikácií
na nový most, by záhrade mali pribudnúť nové priestory. Ich
prebudovanie do podoby, aká sa už rodí v mysli terajšieho ria
diteľa RNDr. Jaroslava Bellu, si bude vyžadovať ďalšie veľké
finančné investície.
BZ svojimi vzácnymi exponátmi sa prezentuje na rôznych
výstavách. Zvlášť cennou bola účasť záhrady na medzinárod
ných výstavách v Prahe. Flóra Olomouc a Didactech - Nitra.
Z a spoluúčasti Ekoiuventy prebehla výstava vzoriek vzácnych
driev, v Národnom múzeu sa záhrada podieľala na výstave ru
ží materiálom i aranžovaním, v DK v Dúbravke je trvalo inšta
lovaná expozícia Zelenej galérie a pripravujú sa i ďalšie akcie
ktoré by mali verejnosti pripomenúť jej existovanie

V snahe prispôsobiť sa dobe. bola v botanickej záhrade za
vedená telefónna poradenská služba verejnosti, predaj pre
bytkov rastlinného materiálu a nadviazaná spolupráca so ško
lami a domami mládeže. Vznikli z nej viaceré pekné akcie pre
deti ako: súťaž v aranžovaní, výstava detskej kresby ..Botanic
ká záhrada očami detí", ktoré určite, pre veľký záujem mla
dých účastníkov, nadobudnú tradíciu.
Celkove na záver mi zostáva len vysloviť vďaku všetkým
menovaným i nemenovaným zamestnancom a pnaznivcom
záhrady, ktorí svojim umom prispeli k jej zachovaniu a rozvoju
RNDr. Mojze&ova Alena

Zahraničné oddelenie RUK
Večer slovenskej kultury
informuje
na pôde Viedenske[ univerzity
Slovensko včera a dnes
Budovanie pevného štatútu slovenčiny i zodpovedajúcej náplne lek
torátov slovenského jazyka na univerzitných pracoviskách si vyžaduje
nielen cieľavedomú pedagogickú a vedeckú činnosť, ale nepochybne
aj širokú kultúrnospoiočenskú publicitu. Osvetová práca lektora sloven
ského jazyka má mimoriadny význam najmä na začiatku jeho pôsobe
nia, a to predovšetkým tam, kde slovakistika nemá dlhu tradíciu
či adekvátne postavenie.
Ako možno v tomto smere charakterizovať situáciu na Vieden
skej univerzite?
A j keď sa na Inštitúte slavistiky slovenčina vyučuje od polovice
60-tych rokov, doteraz nemá štatút samostatného študijného odboru.
Lektorát SJ bol oficiálne zriadený len v šk r. 1990/1991 a dopĺňa ponu
ku výučby slovenčiny až na troch pracoviskách - na Inštitúte slavistiky,
na Inštitúte prekladateľstva a tlmočnictva Viedenskej univerzity a na In
štitúte slovanských jazykov Hospodárskej univerzity.
V poslednom čase sme zaznamenali rastúci záujem o štúdium slo
venčiny zo strany študentov. Niektorí prejavili záujem absolvovať kom
pletné slovakistické štúdium či odborné prekladateľsko-tlmočnicke študium slovenčiny. Naplnenie tohto želania však súvisi so zmenou štatú
tu slovakistiky, pre ktorú sa postupne vytvárajú aj na rakúskej akade
mickej pôde priaznivé podmienky.
S cieľom dostať do povedomia rakúskej verejnosti slovenskú kultú
ru, históriu i jazyk ako suverénne fenomény slovenského národa exis
tujúce popri nie v rámci českej kultúry a jazyka sa z iniciativy sloven
ského lektorátu v Medzinárodnom univerzitnom klube vo Viedni (Club
International Universitaire) uskutočnil 2. večer slovenskej kultury pod
názvom Slovensko včera a dnes, tentoraz z a účasti hostí zo Sloven
ska. Program bol zostavený ako diskusný klub o histórii i súčasnom po
stavení Slovenska a Slovákov, najmä o aktuálnej situácii po parlament
ných voľbách.
Hostí na úvod privítal riaditeľ klubu dr. F. G. Schadlbauer. besedu
viedla dr. J. Pekarovičová, lektorka SJ. Pozvanie na večer prijali prof
M. Kučera, DrSc., z FF UK, ktorý zaujal poslucháčov výkladom o etnogéze Slovákov, dr. S. Bajaník, tajomník Matice slovenskej charakteri
zoval postavenie a činnosť tejto národnej a kultúrnej inštitúcie v minu
losti i dnes. Slovensko a jeho zahraničnopolitickú orientáciu predstavil
1. námestník ministra medzinárodných vzťahov S R J. Dravecký a Ing.
P. Kollárik, tajomník veľvyslanectva Č S F R v Rakúsku informoval
o spolupráci s rakúskymi úradmi a vedeckými inštitúciami. So stručnou
históriou slovenského jazyka, s úlohami i aktivitami súčasnej sloven
skej jazykovedy prítomných oboznámil riaditeľ Jazykovedného ústavu
Ľudovíta Štúra S A V dr. J. Doruľa.
Beseda bola zameraná na objasnenie historického postavenia Slo
vákov v stredoeurópskom reaióne naimä v súvislosti s napĺňaním samourčovacieho práva a snahami o vyhlásenie zvrchovanosti. Otázky
publika sa však dotýkali aj slovensko-českých a slovensko-maďarských vzájomných vzťahov z pohľadu histórie i súčasnosti. Neobišli ani
aktuálne rokovania o štátoprávnom usporiadaní ČSFR, ani vývin situá
cie po parlamentných voľbách. Účastníci fóra prejavili dobrú znalosť
súčasného diania na Slovensku i záujem prehĺbiť si poznatky o jazyku,
histórii i kultúre Slovákov.
Program večera bol ilustrovaný ukážkami hry na typické slovenské
ľudové nástroje (fujara, píšťala, drumbľa, harmonika) v interpretácii od
borného asistenta FF UK mgr. J. Hamara. Prítomní sa dozvedeli aj
0 pripravovaných kultúrnych podujatiach na Slovensku (Cyrilometod
ské dni, panychída za zosnulých slovenských jazykovedcov v Dóme
sv. Martina, ktorú celebroval dr. Š. Vragaš, pôsobiaci na Inštitúte sla
vistiky Viedenskej univerzity, 5 svetový festival slovenskej mládeže
v Martine), o letných seminároch SJ, najmä o 28. ročníku S A S i o prip
ravovanom XI. zjazde slavistov v jeseni 1993, ktorý sa bude konať
v Bratislave. O expozícii na zámku Červený Kameň informoval riaditeľ
múzea dr. Hájíček.
Neformálny rámec poskytla besede výstavka slovenských suvení
rov, publikácií a prospektov o Slovensku, ktoré zabezpečil lektorát
1 prednášatelia, ako aj pripravená koštovka slovenských špecialít
Organizovaním podobných podujatí chcel lektorát SJ aspoň čiastoč
ne nahradiť nedostatok pôvodných informácii zo slovenských prame
ňov a tak zmenšiť informačné vákuum u našich najbližších susedov
PhDr. Jana Pekarovičová
Katedra slovenského jazyka FF UK
lektorka SJ na Univerzite vo Viedni
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Študenti Prírodovedeckej fakulty UK odboru Antropológie
pod vedením doc. RNDr. D. Sivákovej, CSc., sa zúčastnili od
bornej praxe na našej partnerskej Univerzite v Brémách. Po
teoretickom základe, ktorý dostali študenti na zameraní v rám
ci predmetu: Biomechanická variabilita človeka, mali možnosť
si sami prakticky overiť a dokázať polymorfizmus niekoľkých
geneticky determinovaných znakov človeka za použitia serologicko-biochemických metód. Študenti zvládli aj najnovšie
metodické postupy, ktoré u nás nie sú bežne používané pri
štúdiu variability v ľudských populáciách
DN

Návšteva
Waldorfskej školy vo Viedni
Študenti prvého a druhého ročníka nemeckého jazyka spolu s učitel•
mi nemeckého oddelenia Pedagogickej fakulty UK navštívili Waldor
tsku školu Fridricha Eymanna vo Viedni Účelom našei návštevy bok)
spoznanie tohto typu školy, ktorý v súčasnom období nadobúda nielen
v Európe, ale a/ v zámorských štátoch stále väčšie uplatnenie
Základným cieľom Waldorfskej školy, založenej Rudolfom Preismtu
от vr. 1919 v Stuttgarte. je všestranný rozvo/ osobnosti diefata teles
ný, duševny a duchovny Vychová sa zameriava na kreatívnu činnost
symbiózu tela a ducha, ktorá smeru/e k intelektuálnemu vzdelaniu rea
listickému životnému posto/u Týmto zámerom /e podnadená štruktu
ra, forma a obsah vyučovania Vyučovanie ye rozdelene do tzv blokov
Od 8 00 do 10 00 prebieha všeobecnovzdelávací blok a po dlhšei pres
távke nasleduje výučba dvoch povinných cudzích jazykov
angličtiny
ďalej francúzštiny, taliančiny, španielčiny ale a/ ruštiny
Maši poslucháči mali možnost hospitovat na hodinách vieobecner*
bloku v 1 2. 3 4 a 9 ročníku Zaujímavý bo! fakt f e počas 120 mnul
bez prestávky a/ v tých na/mišich tnedach deti výborne spolupfacova
h. Učiteľky striedali jednotlivo predmety, ako je spievame ••• i м ' i
písanie, recitovanie, čítanie, počítanie, kreslenie. Deti boli hravé, tvori
vé. veľmi aktívne. Pri zmenšenej koncentrácii učiteľka okamžite zmeni
la predmet. Vo vyšších triedach sa nám zdalo, že deti boli až príliš živé
ale vyučovanie im robilo radosť, nepôsobili unavene ani znudene
Vo Waldorfskej škole sa nepoužívajú učebnice, dokladom práce žia
kov a učiteľa je zošit, ktorý vzniká v priebehu školského roku. Deti ne
poznajú známky, aj pri slabších odpovediach sú hodnotene kladne
a povzbudivo Vysvedčenia prinášajú len verbálne hodnotenia
Tento spôsob prístupu ku klasifikácii kladie veľký nárok na osobnost
učiteľa, jeho vzdelanie a pedagogické majstrovstvo Učitelia spravidla
absolvujú kurzy waldorfskej pedagogiky a sú zapálení pre vec Učiteľ
všeobecného bloku je hlavnou postavou vyučovania Na začiatku prvé
ho ročníka si vyberá žiakov podľa svojej predstavy o zložení žiackeho
kolektívu svojej triedy, dôležitú úlohu tu hrá psychologické hodnotenie
Preto je počet žiakov v jednotlivých triedach rôzny Ďalšou zaujimavos
tou je, že učiteľ všeobecného bloku podľa možnosti vedie svoju triedu
až do najvyšších ročníkov Je plne zodpovedný za obsah vyučovania
má voľnú ruku pri vytváraní učebných plánov, pri vybere vyučovacích
metód a učebných pomôcok Tieto si väčšinou zhotovuje sám To kla
die naňho veľké nároky a vyžaduje neustále ďalšie vzdelávanie
V súčasnosti v Rakúsku ešte na Waldorfských školách nemožno
maturovat, žiaci zvyknu posledný predmaturitný ročník absolvovať na
verejných školách Výsledky ale hovoria o tom, že v qičom nezaostáva
jú za žiakmi z iných typov škôl
Dôraz sa kladie aj na spojenie s praxou Škola disponuje dobre vy
bavenými dielŕiami, má cvičný pozemok, ktorý žiaci obraba/и Vlastni
dokonca aj malú pekáreň, aby deti mohli sledovat vznik a výrobu chle
ba od zasadenia zrnka až po jeho vytiahnutie z pece
Návšteva Waldorfskej školy sa stretla s veľkým záu/mom poslúcha
čov Budúci učitelia, ktorí sa už zúčastňujú náčuvov na našich základ
ných školách, mali možnosť konfrontovať metódy pedagogičke/ práce
a oboznámiť sa s mečím, pre nich úplne novým Dúfame, že nadviaza
né kontakty s vedením školy budeme mócf a/ naďale/ využívat
a to nielen pre denných študentov, ale aj pre študentov rekvalifikačné
ho štúdia.
PhDr. Katarína Biellkova
Katedra moderných jazykov a literatur
Pedagogická fakulta UK

Hostia
г

Viedne

Na pôde RUK privítala kvestorka
UK Ing. Zora Dobríková 30 pracov
níkov z Viedenskej univerzity, s kto
rou má UK podpísanú dohodu o spo
lupráci. Spolu s vedúcimi pracovník
mi rektorátu ich oboznámila s históri
ou univerzity, jej súčasnými úlohami
a poslaním, hospodárením a organi
začnou štruktúrou univerzity a rekto
rátu.

Koncepcia vedeckej práce študentov na LFUK
Súčasná koncepcia vedeckej práce
študentov L F UK v Bratislave vychádza
z dobrých tradícií Š V O Č na lekárskej fa
kulte a z potreby výchovy študentov
s predpokladmi pre túto prácu a záujmom
o vedeckú činnosť. Základným princípom
tejto koncepcie je snaha o nevyčleňovanie praktickej vedeckej práce študentov
z celkového kontextu vedeckovýskumnej
činnosti ústavov a kliník LF UK, so súčas
ným zachovaním špecifík teoretickej
prípravy študentov.
Teoretická príprava študentov sa reali
zuje formou nepovinného voliteľného
predmetu „Základy vedeckovýskumnej
práce". Tento nový predmet je v rámci
pregraduálneho štúdia otvorený pre štu
dentov rôznych ročníkov. V školskom ro
ku 1991/1992 boli „Základy vedeckovýs
kumnej práce" koncipované ako jednosemestrový predmet, zahrňujúci v zimnom
semestri nasledovné prednášky:
1. Vedecký problém a jeho riešenie.
(Prof. MUDr. Ján Štefanovič, DrSc.)
2. Etika vedeckej práce. (Doc. MUDr. Jú
lius Hájek, CSc.) 3. Hodnotenie účinkov
liekov v experimente a klinike. (Doc.
MUDr. Milan Kriška, DrSc.) 4. Počítač pomôcka v o vedeckej práci. (MUDr. Mar
tin Rusnák, CSc.) 5. Grafická dokumen
tácia vedeckej práce. (Doc. MUDr. Ivan
Pecháň, DrSc.) 6. Písomné spracovanie
vedeckej práce, prednes a obhajoba.
(Prof. MUDr. Ivan Hulín, DrSc.)
V letnom semestri bol predmet opát
otvorený, pričom mohli byť doň zaradené
niektoré nové prednášky a prednášajúci.
Predmet je vhodný aj pre iných študentov
primárne prírodovedného zamerania
z prírodovedeckej a farmaceutickej fakul
tyTeoretická príprava na vedeckovýs
kumnú prácu nie je direktívne naviazaná
na praktickú realizáciu konkrétnej vý
skumnej úlohy študentom, t. j. študent
sám rozhoduje o tom, či súčasne absol

vuje teoretickú prípravu a „reálny" vý
skum, alebo či sa napríklad bude pred
bežne venovať len teoretickej príprave.
Centrálnym momentom v plánovaní
„praktickej" vedeckovýskumnej práce
je princíp nevytvárania špeciálnej kate
górie študentského výskumu, ale naopak
snaha o čo najväčšiu integráciu práce
študentov do vedeckovýskumnej práce
jednotlivých pracovísk L F UK.
Riziko takéhoto prístupu spočíva
v tom, ž e takáto obapolne výhodná spo
lupráca medzi vysokoškolským pracovis
kom a študentom sa na poli výskumu ne
musí vyvinúť, pričom zdrojom takéhoto
zlyhania môže byť b u d ústav (klinika) ale
bo študent.
Pracoviská o takúto spoluprácu majú
záujem. Svedčí o tom aj skutočnosť, že
k 15. 9. 1991 bolo zverejnených 104 rôz
nych projektov, vhodných pre zapojenie
študentov do výskumu, vychádzajúcich
zo základnej vedeckovýskumnej orientá
cie pracovísk. So zvyšujúcou sa samos
tatnosťou ústavov pri súčasných limitova
ných finančných zdrojoch sa popri entu
ziazme niektorých „fanatikov vedy", ktorí
vždy budú priťahovať študentov do vý
skumu, bude stále viac uplatňovať ako
motivácia zapojenia študentov do výsku
mu pracovísk aj faktor „lačnosti" študent
ských vedeckých pomocníkov.
Otázka chuti študenta zapojiť sa do vý
skumu samozrejme závisí od dispozícií
študenta a od toho, nakoľko stimulujúce
bude vedeckovýskumné prostredie ústa
v u alebo kliniky, na ktorom začne praco
vať. Neodškriepiteľne však jedným z najrozhodujúcejších momentov bude fakť,
v akej miere budu jeho výskumné výsled
ky a príslušná kvalifikácia zohľadnené
v jeho postgraduálnom živote - pri vybere
pracoviska, zariadení, poskytnutí štipen
dií а р. V minulosti sa síce uprednostňo
vanie takýchto študentov predpokladalo,
prakticky sa však len zriedkavo realizova

lo. S prerodom našej spoločnosti so
vzrastajúcou kompetitívnosťou, založe
nou na zohľadňovaní reálnych kvalitatív
nych rozdielov, verím, ž e sa zdravé me
chanizmy konkurencie, fungujúce v iných
krajinách, uplatnia aj u nás.
Záverom možno pozitíva vedeckej prá
ce študentov zosumarizovať.
Študent získava poznatky o problé
moch vedy a výskumu alebo prakticky
tréning v o výskume. Zapája s a do práce
konkrétneho pracoviska riešením parciál
nych, alebo v závislosti od charakteru vý
skumu, relatívne samostatných ucele
ných úloh. Pri predpokladanej vyššej mo
bilite pracovníkov lekárskej fakulty sa tak
môže stať potenciálnym novým pracovní
kom ústavu alebo kliniky. Študent pre
zentuje získané výsledky pred kolektí
vom pracoviska a na odborných vedec
kých fórach (napr. Fyziologické dni. Bio
chemické dni, prednášky Spolku sloven
ských lekárov а p.), t. j. na takých poduja
tiach, kde je konfrontovaný s vysokooaborným prostredím а diskusiou. Ako člen
výskumných tímov sa študent stáva jed
ným zo spoluatorov publikovaných prác
Absolvovaním teoretickej prípravy, kon
krétneho výskumu, prednáškami a publi
káciami si študent zvyšuje svoju kvalifiká
ciu, vyčleňuje sa z masy priemerných štu
dentov, zlepšuje východiskové podmien
ky pre svoju profesionálnu kariéru.
Pracovisko získava ďalšieho pracov
níka pre výskum, ako aj možnost zapoje
nia sa do vyšších fonem pedagogickej
práce. U vysokoškolských pracovníkov,
ktorí sa podieľajú na výchove študentov
k vedeckovýskumnej práci, by mala byt
táto činnosť vykazovateľná. morálne
a materiálne honorovaná

MUDr. Inez Šipinkova. CSc
Fyziologicky ustav LF U K
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v súvislosti so zahraničnými partnermi

Súčasná nebývalá legislatívna aktivita podmieňuje, okrem iného, aj nutnosť
širokej právnickej verejnosti správať sa nesmierne aktívne v smere získavania
aktuálnych, včasných právnych informácii. Bez ohľadu na existujúci handicap
československých právnikov spočívajúci v absencii existujúceho automatické
ho systému právnych informácii s využitím výpočtovej techniky musia ako rep
rezentanti aplikácie práva, držať krok s požadovanou kvalitou okolia, ktoré ich
služby potrebuje.
V súvislosti s rastom významu práva je po
trebné venovať veľmi intenzívnu pozornosť
všestrannej výchove študentov právnických fa
kúlt a mladých právnikov vôbec. Nevyhnutnou
podmienkou dosiahnutia vysokej úrovne práv
nického vzdelania je samozrejme kvalita peda
góga. ktorý sa taktiež musi v súčasnom období
bezpodmienečne vyrovnať s absorbovaní m ob
rovského množstva právnych informácií so sú
časným umením ich odovzdania budúcim
adeptom právnického povolania. O našom
právnom poriadku sa dá momentálne konštato
vať. že je a bude postavený na diametrálne od
lišných princípoch ako doposiaľ pretože musí
vytvárať podmienky, ktoré umožnia čo najrých
lejší prechod k fungujúcej trhovej ekonomike.
Bolo by nesporne zbytočne stratou tempa
objavovať objavené a od nuly tvoriť právne
predpisy, ktorých intencia je dávno overená
mnohými vyspelými štátmi sveta.
Práve preto, ž e legislatívna činnosť je vyso
ko tvorivá, nebolo by možné v našich podmien
kach z a veľmi krátky čas, ktorý dávajú objektív
ne okolnosti k dispozícii, vytvoriť také právne

kódexy ako je napr Obchodný zákonník, nove
la Občianskeho zákonníka a ďalšie, bez toho
aby sa tvorivo nevychádzalo z vybraných práv
nych kódexov predovšetkým západoeuróp
skych štátov.
Pružné a pritom čo najhlbšie osvojenie si už
existujúcich alebo pripravovaných právnych
predpisov nie je dosť možné bez využívania
študijných pobytov alebo aspoň sprostredkova
ných kontaktov so západoeurópskym právnym
systémom.
Bez takýchto kontaktov by išlo o platonicky
kontakt s právnym poriadkom, ktorého duch si
musíme v našich podmienkach čo najskôr os
vojiť a ktorý by nemohol v žiadnom prípade
splniť potrebný štartovný efekt spočivaiuci tak
v kvalite, ako aj rýchlosti
Mladý právnik nemal vzhľadom na odstráne
nie rôznych umelých bariér, nikdy toľko mož
nosti ku svojmu všestrannému rozvoiu, ako je
tomu v súčasnosti Je pravdou, že naplnenie
možností ponúkaných kontaktov je často ve
cou individuálnej aktivity, čo však nemožno
vzhľadom k snahe o pestovanie určitého zdra

vého individualizmu pokladať za negatívum
Kladne možno hodnotiť aj skutočnosť, že mlad
šia alebo mladá generácia sa úspešne začína
vyrovnávať s doteraz existujúcimi rečovými ba
riérami.
Veľmi široký priestor pre obohatenie svojich
poznatkov vytvára aj samotné obdobie nášho
vývoja, pretože t č. ešte nie je tak podstatné
striktné delenie jednotlivých právnych systé
mov (anglosasky, kontinentálny atď), pretože
v mene buducej nutnej selekcie právnych infor
mácií je v súčasnom období potrebne nabrat
primeranú kvantitu, a čo najväčšiu škálu aplikačno-interpretačných skúsenosti právnikov
západoeurópskych štátov pripadne aj U S A
Odborný rast mladého pedagogického pra
covníka treba do určitej miery vhodne usmer
ňovať a to tak z hľadiska časového, ako aj ob
sáhového Treba si uvedomiť totiž že akákoľ
vek formy styku so zahraničným kolegom
právnikom by nemala byť cieľom, ale v podsta
te prostriedkom k zvyšovaniu si všestrannej od
bornej kvality ako k niečomu čo je pedagóg po
vinný odovzdať svojmu poslucháčovi Nie vždy
to však žiaľ mladi pedagogickí pracovnici takto
chápu
Výsledkom doteraz realizovaných kontaktov
je okrem iného potešiteľná skutočnost ktorá
spočíva v poznaní, že existuiuca úroveň vedo
mosti prakticky nezaostáva za urovňou vedo
mosti našich zahraničných partnerov Ak tu nejake rozdiely su. tak v zásade spočívajú v dia
metrálne odlišných materiálnych podmienkach
a už spomínanej kvantity, kvality a včasnosti m
formácii A| toto konštatovanie treba chapa'
ako jeden z motivačných faktorov udržiavania
a zintenzívňovania všetkých možných ( с к ю т
zahraničných kontaktov aby sme sa čo naisnór
dočkali doby. kedy sa budeme so svo|im, za
hraničnými kolegami stretavaf na všestranne
rovnocennej baze

Doc JUDr Mojmír Mamojka, CSc
vedúci Katedry Obchodného, hospodárskeho
a finančného práva PF UK

Nadácia jazykového centra Univerzity Komenského
V rámci spolupráce s Univerzitou v Groningene vzniklo na Univerzite
Komenského 1. apríla 1992 vysokokvalifikované pracovisko zamerané
na výučbu jazykov Senát univerzity v Groningene uvoľnil na tento účel
pre Univerzitu Komenského 150 000 Guldenov (cca 130 000 DM) z pro
gramu Tempus v Bruseli získala Univerzita v Groningene pre
UK 30 000 Guldenov (cca 25 000 DM), z prostriedkov Fakultnej nemoc
nice v Groningene ďalších 23000 Guldenov (cca 20000 DM).

Finančné prostriedky poskytnuté holandskou stranou boli základom
pre zriadenie nadácie, ktorej správna rada bude zodpovedať za riadny
chod, využitie prostriedkov a plnenie cieľov jazykového centra UK
Dria 15. júna zástupcovia groningenskej univerzity p. KOOS Graper
a UK prof. MUDr. Juraj Svec, DrSc.. rektor UK na spoločnom stretnutí
nadáciu podpísali.

Hlavnými cieľmi nadácie sú: Orientovat svoju činnosť na podporu ja
zykovej vzdelanosti akademickej obce UK, fakultných nemocníc, štu
dentov vybratých na štúdium v zahraničí v rámci programu TEMPUS
odbornej verejnosti najmä v jazyku anglickom, nemeckom a holan
dskom, uskutočňovať jazykové kurzy na špecifické profesionálne úče
ly, bude podporovať výmenu informácií v oblasti metodiky vyučby jazy
kov s pracoviskami podobného zamerania v zahraničí, zvyšovanie od
bornosti učiteľov cudzích jazykov, vedecký výskum a edičnú činnost
Jazykového centra UK
Domovom Jazykového centra sa stanú rekonštruované priestory
na Laurinskej ulici, ktoré preh vyčlenila Univerzita Komenského Sláv
nostné otvorenie za prítomností zástupcov Groningenskej univerzity
sa plánuje na 11. 11. 1992 v der) menin sv Martina, ktorý je patronom
Groningenskej univerzity
Ing. Sidônia Karlíkova
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