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Hovoríme e prof. MUOr. Ivanom Hutínom, DrSc., 
prednostom Ústavu patologickej fyziológie LF UK v Bratislave 

V dňoch 13. - 15. októbra t.r. sa v Buda
peští zišla Stála komisia Rady Európy 
(CC-PU) s ctelom prerokoval stupňujúci sa 
odliv mozgov z vysokých škôl a vedeckých 
inštitúcii krajin strednej a východnej Európy. 
Delegáti - zástupcovia ministerstiev školstva 
a vysokých škôl 34. krajin Európy a prizvaní 
experti odborných grémií Európskeho spolo

čenstva, OECD, UNESCO a dalšich medziná
rodných nevládnych organizácii konštatovali, 
že v dôsledku zhoršujúcej sa ekonomickej si
tuácie v postkomunistických krajinách Euró
py a následných drastických kráteniach roz
počtov pre vysoké Skoty a vedeckovýskum
ná inštitúcie, klesá možnost financovania kva
litného vedeckého výskumu a vedeckopeda-
gogicki a vedeckovýskumní pracovnici týchto 
inštitúcii hladajú svoje uplatnenie v zahraničí 
Táto situácia sa hodnotila ako negatívny do
pad rozširujúcich sa akademických mobilít. 

Stály zástupca slovenských vysokých škôl 
v Rade Európy, rektor Univerzity Komenské
ho v Bratislave prof. Švec vo svojom vystú-
penf v plenárnom zasadnutí Komisie i v pra
covnej skupine zdôvodnil, že západné vedec
ké inštitúcie aktívne vyhladávajú odbomfkov, 
najmä v krajinách strednej Európy a ponukou 
atraktívnych štipendií získavajú vysoko kvalifi
kovaných odborníkov pre svoje výskumné tí
my. Špičkové výskumné pracoviská na Slo
vensku tieto tendencie dokonca podporujú 
v snahe ušetřit finančné prostriedky na ve
decký výskum a na mzdy a zabezpeč* svo
jim pracoviskám publikačnú aktivitu v renomo
vaných medzinárodných odborných periodi
kách. Rektor Švec upozornil, že tieto tenden
cie možno kvalifikovat ako výpredaj mozgové
ho potenciálu a zdôraznil, že krajiny strednej 
Európy sa postupne dostávajú do situácie, 
kedy budú nútené kupovaf v zahraničí pro
dukty vlastného intelektuálneho produktu, na-
kolko získané výsledky zostávajú majetkom 
zahraničného hosfujúceho pracoviska. V zá
verečnom komuniké Komisia Rady Európy 
odporúčala vládam krajín Európskeho spolo
čenstva čeitf týmto tendenciám formou pod
pory dvojstranných výmien vedeckých pra
covníkov a podpory vedeckovýskumných 
programov na vysokých školách a vedecko
výskumných inštitúciách krajin strednej a vý
chodnej Európy. 

O tom, že odliv mozgov sa stáva serióznym 
problémom i v Slovenskej republike svedčí 
i skutočnosf, že len z Univerzity Komenské
ho odišlo v tomto kalendárnom roku 873 pra 
covnlkov. 

Ing. S. Karlíkové 
Oddelenie vzfahov • verejnosťou 

• Rektor Univerzity Komenského presa
dzuje, aby na Slovensku univerzity sa 
stali strediskom vedeckého výskumu, 
tak, ako je to prevažne v o  všetkých 
vyspelých štátoch. Tieto názory sa 
snai l  tlmočK aj zástupcom štát
nych orgánov v snahe, aby tieto 
podporili pre tento účel univerzity 
ekonomicky.Iste netreba zdôvodňo
val, prečo univerzity majú byf cen
trom vedeckého výskumu. Vy ste je
den z hlavných autorov príručky, kto
rá mladých adeptov medicíny by mala 
uvádzaf do problematiky vedeckého 
výskumu. Myslite si, 2e výskum v me
dicíne má Isté špecifiká v porovnaní 
napríklad s prírodnými vedami ? Túto 
otázku kladiem aj preto, i e  pre oblast 
medicíny by lekárska fakulta chcela 
vychovávat vlastných vedeckých pra
covníkov z vedných disciplín blízkym 
prírodným vedám. 

Necítim sa byf najpovolanejším, aby 
som zodpovedne vyslovil konštatovanie, 
ktoré by si nárokovalo na širšiu platnost 
Medicína je osobitnou oblastou vedeckého 
bádania. V o  svojej podstate je  exaktnou 
vedou,ktorá je  postavená na prírodoved
ných základoch. V širších súvislostiach 
ide aj o najprehladnejšiu aplikáciu vedec
kých poznatkov do spoločenskej praxe. 
Špecifikum mediány by sa dalo ilustroval 
napríklad tým, že je  vela lekárov, ktorí sa 
venujú problémom matematiky, fyziky 
a biochémie. Dosahujú aj mimoriadne ús
pechy. S ú  špičkovými odborníkmi. Opač
ná situácia sa však nevyskytuje Z absol
ventov prírodovedného štúdia sa nestáva
jú bez riadneho štúdia na fakulte lekári. 
Pritom je jasné, ž e  pokrok v medicine 
takmer v celej šírke stojí na pokroku 
exaktných vied a techniky. Prirodzenou 
snahou lekárskej fakulty je  vychovávat 
odborníkov pre všetky odbory medicíny, 
pre tie, ktoré tvoria pnroaovedný základ 
medicíny a pre klinické odbory. Vedecké 
a odborné "zrenie" v mediane je najdlhšie 
zo všetkých povolaní na svete. Skúsme 
uvažovat takto: Absolvent medicíny ukon
čí náročné štúdium v 25 roku svojho ži
vota. Jeden rok po promócii cirkuluje na 

základných klinických odboroch. Po roku 
začne pracovat na chirurgii a súčasne sa 
začne připravovat na atestačné skúšky 
V priaznivom prípade po troch rokoch zís
ka kvalifikáciu prvého stupňa z chirurgie. 
Rozhodne sa pre dalšiu špecializáciu 
v neurochirurgii. Potom intenzívne študuje 
a pracuje. Po 5 rokoch sa môže podrobit 
skúškam. Lekár, o ktorom teraz uvažuje
me má 35 rokov a v priaznivom prípade 
ziskal a skúškami overil svofu odbor
nost. Môže sa teraz věnovat odboru.V is
tom slova zmysle je  na zaäatku svojej le
kárskej kariéry. Túto cestu musí podstúpíf 
každý učrtet na klinickom pracovisku. Do 
celého behu prípravy treba ešte zakompo
novat získanie vedeckého grádusu bez 
akejkoívek úlavy. Aby sme istým spôso
bom urýchlili vedecké zrenie absolventov 
našej fakulty, rozhodli sme sa pripravil 
dalšie vydanie 'Úvodu do vedeckej práce 
v lekárskych vedách'. 

• Čo považujete za najdôležitejšie pre 
rozvoj vedy na Slovensku okrem eko
nomickej podpory vedy štátom a spo
ločenského uznania vedeckých pra
covníkov ? 

V medicíne má veda osobitné postave
nie. Medicína bez vlastnej vedy môže 
existovat, ale iba na takých princípoch, 
aké sa uplatňujú v rozvojových krajinách. 
Tie si kúpia odborníkov a prístroje. Všetko 
funguje dovtedy kým sa neopotrebujú prí
stroje a kým neodídu odborníci. Na takejto 
úrovni by sa nemala u nás rozvrat medi
cína v nijakom prípade Medicína je v šir
ších súvislostiach vedou, ale je aj umením 
a súčastou kultúry a vyspeíosb národa 
Nemala by byt predmetom obchodu a ani 
zdravie by sa nemalo zaradovat do tejto 
oblasti, štát musí dbal o zdravie a o všet
ko čo s tým súvisí Pre jednotlivca je 
zdravie základným atribútom kvality živo
ta Pre spoločnosf je zdravá, mladá gene
rácia jedinou alternatívou doslova prežitia 
národa a občianstva štátu Ak sa súhlasí 
s týmto, tak potom by nemali byt probíé-
my so spoločenským uznaním vedeckých 
pracovníkov 

Pokretovanm ne str. 2 



Dokončenie zo str. 1 

• Jednou z dôležitých podmienok pre 
rozvoj vedy je výchova a výber mla
dých vedeckých kádrov. Neexistujú 
jednotné názory na kritériá pre výber 
budúcich vedeckých pracovníkov. Iste 
sa zhodneme v tom, že pri výbere ne
stačí posudzovať len vedomosti budú
ceho adepta, pretože množstvo vedo
mosti nepostačuje k tomu, aby sa nie
kto stal tvorivým vedeckým pracovní
kom. Rád by som poznal na túto otáz
ku Váš názor. 

Výberu vedeckých pracovníkov a hlada-
niu talentov sa venovalo mimoriadne vela 
snaženia. Pre oblasf vedy v medicíne sa 
môže uplatnit nateraz iba jeden systém. Je 
to systém, ktorý umožní "skúsif to". Isté 
obmeny tohto systému sa uplatňujú aj 
v iných krajinách. Preto by absolventi mali 
mat možnost "pracovat istý čas vo vede". 
A ž  potom ked by to skúsili, by sa mali 
rozhodnut či zotrvajú alebo nie Mohla by 
to byt prvá čast postgraduálneho štúdia. 
Sám adept by sa otestoval, zistil by či má 
alebo nemá vlohy pre vedecké bádanie 
Samotné vedomosti faktografického cha

rakteru nie sú rozhodujúce. Sú iba zákla
dom odbornosti, ale nie "vedeckosti a vlôh 
pre vedu". 

• Myslíte si, že z pohľadu univerzít, kto
ré majú vychovávat aj vedeckých pra
covníkov Je spôsob prijímania na vy
soké školy optimálny ? Aký je Vát  ná
zor na formu prijímania na lekársku 
fakultu napr. forma a obsah zadaných 
otázok. 

Osobne si myslím, že otázky pre uchá
dzačov na lekársku fakultu majú pamätový 
charater (aspoň otázky z chémie, ktoré 
môžem kvalifikovane posúdit). Tento spô
sob prijímania obsahuje riziko, že talento
vanejší mladí záujemci sa nedostanú na 
vysokú školu, pretože svojím spôsobom 
myslenia vybočujú zo zostaveného radu. 

Už som spomenul, že medicína je veda 
a umenie súčasne. Preto by sa táto sku
tečnost mala braf do úvahy aj pri prijíma
com pokračovaní. Terajší systém je z vel-
kej časti výplodom revolučných zmien po 
roku 1989. Možno je viacej revolučný ako 
racionálny. To je osud všetkých prudkých 

zmien, ktoré dávajú velký priestor pre to 
čo je nové, čo je iné. Nemusí to však byt 
ani múdre ani dobré. Preto by v pokojnej
ších časoch mali dostat slovo odborníci, 
ktori by rozhodli aj o tejto velmi zodpoved
nej oblasti. Myslím si, že pre lekárske po
volanie treba mat isté vlohy. Tieto by sa 
mohli testovat. Zistovanie dokonalosti fak
tografických poznatkov mi pripomína testo
vanie môjho počítača, ten však lekárom ni
kdy nebude Veda áno, ale lekár nemôže 
byt iba vedcom, iba odborníkom, ktorý vidi 
pacienta iba cez čísla a výsledky analýz 
Život sa často posunie až za hranicu, kde 
je veda bezmocné a tam treba mat vlohy, 
cit, tam treba byt lekárom, ktorý zmierni 
bolest chorého. Takúto dokonalost môj po
čítač ešte dlho nezíska. 

Zhováral sa 
prof. RNDr. Pavol Hrnčiar, DrSc., 

prvý prorektor UK 

Vážení čitateli*, v krátkej dobe má sa 
v NR SR schválit zákon o vede. Boll by 
sme radi, keby ate na atránkach čaaopt-
au Naia univerzita vyjadrili avoj názor 
na vedu a jej význam pre apoločnoat 

O B O H A C O V A N I E  Ž I V O T A  S T A R Š Í C H  Ľ U D Í  
E D U K A T Í V N Y M I  A K T I V I T A M I  

SIarit  fúdía predstavujú státe rastúcu a významnejšiu čast populácie, na Slovensku Je takmer Jedna pWna obyvateľstva 
v dôchodkovom veku. Podta prognóz, ak sa nezmení demografický vývoj obyvatelstva, v Európe bude v roku 2020 viac ako 
štvrtina obyvateľstva vyše 60-ročných. Súčasne s nárastom počtu starších ľudí v spoločnosti sa menia i tch očakávania od 
spoločnosti. 

a vedy SR a Národné osvetové centrum usporiadali 
v dňoch 12. a 13. októbra 1993 seminár s medzinárodnou 
účastou pri príležitosti Európskeho roku starších rudl 
a solidarity medzi generáciami na tému "Obohacovanie ži
vota starších ľudí edukatfvnymi metódami". 

Na odbornom seminári sa zúčastnilo 156 účastníkov zo Slo
venska, delegácia z Rady Európy, ktorú 
viedol Jean-Luis Laurens, velvyslankyňa 
SR v Rade Európy Eva Mitrová a hostia 
z Českej republiky. 

Seminár otvoril prvý prorektor UK prof. 
RNDr. Pavol Hrnčiar, DrSc V úvodnom 
príhovore zdôraznil, že Slovenská republika, 
smerujúca k demokratickým štátom Európy 
dostáva aj takto možnost konfrontovat svoje 
postoje k starším ludom s európskymi ten
denciami. V súčasnej situácii u nás, kedy 
ekonomickými pákami možno konat v pro
spech starších ludí iba v obmedzenej 
miere, je o to viac treba hladat iné cesty 
skvalitňovania života starších ludí Vzdelá
vanie, kultúrno-osvetová a sociálna préca 
sú oblastami, ktoré by mali reagovat nielen 
na spoločenské zmeny, ale odborníci by ich 
mali chápat ako výzvu pre svoju činnost 
v oblasti práce pre starších ludí Rektor UK 
prof. MUDr. Juraj Švec, DrSc., vyzdvihol 
vo svojom príhovore význam celoživotného 
vzdelávania Celoživotné vzdelávanie sa 
týka každého veku V moderných spoloč
nostiach úcta k starším ludom je úplne pri
rodzená. A prostriedkom ako ju prejavil 

Otvorenie konferencie Obohacovanie života starších ludí edukativnymi aktivitami je zapojit ich do každodenného života 

Základnou Ideou Európskeho roku 1993 Je dostaf do po
vedomia verejnosti zmeny, ktoré vznikajú v spoločnosti 
v dôsledku starnutia populácie. Preto Univerzita Komen
ského, Filozofická fakulta a Jej Katedra andragoglky v spo
lupráci s Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom práce, 
sociálnych veci a rodiny SR a Ministerstvom školstva 
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Účastníkov konferencie upútala výstava ručných prác posluchá- Imatrikulácia poslucháčov Univerzity tretieho veku 
čov Univerzity tretieho veku 

Informoval o skúsenostiach U7V na UK. Potom sa k prítom
ným prihovorila veľvyslankyňa SR pri Rade Európy pani Eva 
MHrová. Poukázala na to, že Rada Európy venuje týmto veko
vým kategóriam velkú pozornost. Vyvíja úsilie, aby sa zvýšila 
kvalita ich života, presadzovalo právo na dôstojný život v súla
de s ludskými právami, na ktoré velmi kladie dôraz Rada Euró
py. Osobitnú pozornost venuje postsocialisbckým krajinám, pre
tože prechod na trhovú ekonomiku zasiahol najviac túto spolo
čenskú vrstvu. Okrem zabezpečenia ekonomických predpokla
dov v staršom veku sa kladie dôraz na slobodnú vofbu toho, 
ako človek svoj život prežíva. Potom sa zaoberala, vychádza
júc zo svojho pôvodného povolania, lekárskymi aspektami star
nutia. K prítomným sa prihovoril aj pán Jean-Luis Laurent, 
poradca pre strednú a východnú Európu pri Rade Európy, 
ktorý priblížil účastníkom seminára históriu zrodu a význam 
UTV, ako i spoločensko-polibcké zmeny v Európe. Informoval 
otvorení strediska Rady Európy v Bratislave a jeho úlohách. 

Za Jednotu dôchodcov vystúpil prof. MUDr. Pavol Černák, 
DrSc., Oboznámil účastníkov seminára s úlohami a činnosťou 
Jednoty dôchodcov, jej domácimi a medzinárodnými aktivitami 
a spoluprácou s dalšími inštitúciami na Slovensku. Zdôraznil, 
že Jednota vychádza z domácich i medzinárodných vedec
kých a gerontologických i demokratických poznatkov 1. sveto
vého zhromaždenia OSN o starnutí, ktoré sa uskutočnilo vo 
Viedni v r. 1982, ako aj z Programu Zdravie pre všetkých do 
r. 2000. Upozornil, že na začiatku 3. tisícročia bude starých tudí 
viac ako deti do 15 rokov. Ocenil aktivitu UK nielen pri organi
zovaní seminára, ale i pri rozvíjaní spoločenskej, sociálnej a kli
nickej gerontológie. V programe potom vystúpil doc PhDr. Ivan 
Slimák, CSc., s prednáškou Senior v sieti masmédií, o sociál
nom zabezpečení starých občanov hovoril dr. Peter Rusirták 
z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Postavenie 
rezortu školstva pri napĺňaní vzdelávacích potrieb starších ludí 
bolo témou prednášky Ing. Milana Belku z MŠ a V SR. Na výz
nam a poslanie vzdelávania v tretom veku sa zameral prof. 
PhDr. Ing. Jozef Pastier, CSc. K zaujímavým vystúpeniam pat
rila i prednáška PhDr. Rozálii Čomaničovej Potenciál a limity 
edukatívnych prístupov v tretom veku. 

V septembri tohto roku bolo založené Medzinárodné stredisko 
pre štúdium rodiny ako vklad Slovenska k nadchádzajúcemu 
roku rodiny 1994. O jeho činnosti informovala riaditeľka dr. 
Dagmar Kopčanová. Stredisko na základe budovania databázy 
národných a medzinárodných údajov o problematike rodiny bu
de slúžit ako miesto sústreďovania a výmeny informácií z vý
skumov zameraných na tému rodiny. 

Na druhý deň pokračovala konferencia prednáškami a disku
siou v šiestich sekciách: Edukačné a psychologické aspekty. 
Sociologická, Vofný čas a poradenstvo, Práca s knihou, 
Pohybovo-zdravotná výchova a Žena a solidarita medzi ge
neráciami. V rámci nich vystúpilo vyše 50 predstavitetov rôz
nych vedných odborov, štátnych inštitúcií, kultúrno-osvetoví, 
vzdelávací, sociálni pracovnici a aktivisti. 

Stretnutie bolo vhodnou platformou prezentácie ideálov Európ
skeho roku starších ludí a solidarity medzi generáciami, priesto
rom pre spoznávanie a osvojovanie si novej filozofie života 

a humanizačných trendov rozvoja spoločnosti, pre hladanie pri
meraných foriem a metód ich realizácie v praxi kultúmo-vzdelá-
vacích a sociálnych inštitúcií, v dobrovolné) a charitatívnej sfé
re. 

Seminár Obohacovanie života starifch ľudí edukatívnyml 
aktivitami bol vysoko pozitívne hodnotený ako prvé Inter
disciplinárne stretnutie pracovníkov z viacerých vedných 
disciplin, z decfznej správy a odborníkov z praxe, naj má zo 
zdravotnictva a sociálnej obiasti, ako aj aktivistov z radov 
starttch hidl samotných. Konštatovalo sa, že rozvoj proble
matiky Je potrebné podporovat vo viacerých smeroch: 

1. Nadviazal na projekty v prístupe k starším ludom, ktoré 
vznikajú na medzinárodnej úrovni, z iniciatívy takých inštitúcií 
ako Svetová zdravotnícka organizácia a Rada Európy, OSN, 
EURAG, AIUTA, ako aj na výsledky programov uskutočnených 
v rámci Európskeho roku starších ludí a solidarity medzi gene
ráciami 1993. 

2. Prehĺbit vzájomnú informovanost odborníkov zaoberajúcich 
sa problematikou ludí tretieho veku s cielom hladat možnosti in
tegrovaného prístupu k jej komplexnému rozpracúvaniu. 

3. Na katedrách andragogiky (výchovy a vzdelávania dospe
lých) rozvíjal teoretické a aplikačné otázky vzdelávania a pora
denstva v tretom veku a medzigeneračných vztahov ako sú
časti celoživotného vzdelávania. 

4. Nezabúdat na problémové oblasti v edukatívnych prístu
poch k starším ludom, kde bol v našich podmienkach konštato
vaný nedostatok aplikovatelných poznatkov a pluralitných prí
stupov, ako je napr. výchova k vyrovnanému postoju k termíno-
vanosti života. K takýmto tematikám zorganizovat pracovné 
stretnutia interdisciplinárneho charakteru odborníkov z teórie 
a praxe. 

5. Pripravoval rôzne varianty vzdelávacích programov a učeb
ného materiálu k problematike tretieho veku pre výchovnovzde-
lávacie a kultúmo-osvetové inštitúcie napr pre UTV, prednáš
kové vstupy pre vzdelávacie podujatia. Ministerstvo práce, so
ciálnych veci a rodiny, Jednotu dôchodcov na Slovensku 
a pod. 

6. Vstúpit s problematikou edukáde v tretom veku a upevňo
vania solidarity medzi generáciami do Medzinárodného roku ro
diny 1994 ako s nevyhnutnou súčastou jeho aktivit 

7. Usporiadal medzinárodnú konferenciu zameranú na teore-
ticko-aplikačné ozrejmenie dalšieho rozvoja edukatívnych inšti
túcií tretieho veku za spoluúčasti Ministerstva školstva a vedy 
SR, Ministerstva kultúry SR a Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR. 

PhDr. Rozália Čomaničová, CSc., 
Ing. Adriana Surovtaková 
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Ak nie ste práve matematikom, sotva Vám čudesnó slovo v nadpise niečo povie. Ide o názov série 
"česko-slovenských konferencii o dřrorenciálnych rovniciach a ich aplikáciách", ktoró sa od roku 1962 po
riadajú cyklicky v Prahe, Bratislave a Brne. Osmu z nich usporiadala Matematicko-fyzikálna fakulta UK 
v dňoch 24.-28. augusta 1993 v Mlynskej doline. Ľahko si spočítate, že konferencia tým zavítala do Brati
slavy po treti raz. 

Epiteton "česko-slovenská" v názve je 
tradíciou, avšak zavádza. Od začiatku to
tiž išlo o konferencie výsostne medziná
rodné. Ba čo viac, Equadiff 1 bol vôbec 
prvou všeobecnou medzinárodnou konfe
renciou o diferenciálnych rovniciach na 
svete. Vdaka medzinárodnej autorite jeho 
organizátorov sa podarilo získaf pre ňu 
viacero svetových velikánov ako predná-
šatefov. Účastníkov přitahovalo aj to, že 
konferencie boli dostupné pre vedcov 
z obidvoch strán opony a tak im dávali 
možnost osobne sa střetnut s kolegami, 
ktorí by inak boli pre nich zostali iba me
nami na separátoch. 

Dnes má Equadiff za sebou viac ako tri-
dsaf rokov, teda jedno generačné obdo
bie. Za ten čas akoby aj bol zostarol. Ved 
to poznáte: pozve sa ten istý prednášate! 
tri razy a potom ho už treba pozvat aj 
štvrtý raz, lebo inak sa urazí. Nedá sa to 
však celkom vyčítat ani organizátorom -
normalizačné obdobie v minulosti kládlo 
na výber prednášateľov všakovaké obme
dzenia. 

Spoločenské zmeny posledných štyroch 
rokov usporíadatetom velmi zmenili pod
mienky - a to v dobrom i zlom. 

Na jednej strane sa uvolnili obmedzenia. 
V minulosti by nebol myslitelný dojemný 
moment, ked sa pri otváracej prednáške 
stretli organizátori prvého Equadiffu - ria-
ditel Matematického ústavu A V  ČR 
J. Kurzweil ako predsedajúci a I. Babuš-
ka, pôsobiaci od roku 1968 na Maryland-
skej univerzite v USA ako prednášate). 

Na druhej strane sa však sfažili ekono
mické podmienky. Kým v minulostí konfe
rencia mohla počítat s výdatnou podporou 
z rozpočtu usporiadatelskej a spoluuspo-
riadatelských inštitúcií, teraz tento prameň 
úplne vyschol. Množstvo papiera, ktorý 
sme spotrebovali na žiadosti o sponzor
stvo, malo malý účinok. O to viac sme 
vdační tým, čo nás podporili. V podstate 
sme však museli konferenciu financovat 
z konferenčných poplatkov účastníkov. Tr
nuli sme, ä sa nám ich dost prihlási, ved 
pre mnohých záujemcov vyrástli miesto 
bývalých administratívnych prekážok nové 
- ekonomické. 

Velmi účinnou sa ukázala pomoc 
Sorôsových nadácií Open Society Fund 
a jej sesterských nadácií Ukrainian Re
naissance Foundation, Cultural Initiative 
Foundation, ako aj jeho dalšej nadácie In
ternational Science Foundation. V rámci 
dvoch svojich programov podporili niekot-
ko desiatok účastníkov z krajín, kde veta 

grošov na vedu nezostáva. Kde by inak 
na cestu boli vzali piati účastníci z dale
kého Novosibirská ? Nielen, že nám takto 
pomohli zachovat charater konferencie 
ako stretnutia Východ - Západ, ale pros
tredníctvom ich konferenčných poplatkov 
nepriamo finančne podporili aj samotnú 
konferenciu. 

Otázkou však bola aj účast zo Západu 
Sociológovia vedy by sa mohli zamysliet 
nad tým, prečo je dnes vedecký svet pre
sýtený konferenciami. Prakticky nie je 
možné usporiadal konferenciu tak, aby 
nekolidovala s nejakou inou. väčšou či 
menšou s príbuznou náplňou. Navyše, 
vzhladom na pokračujúcu špecializáciu 
vedci skôr uprednostňujú menšie stretnu
tia s užším zameraním. 

Napokon nám prišlo 352 účastníkov, mi

mo Slovákov a Čechov ich bolo 250. 

Vzhladom na spomínanú konkurenciu i to, 

že nešlo o "povinný" kongres medzinárod

nej vedeckej inštitúcie, je to úspech. Pripi-

sujeme ho dobrému zvuku našej školy di

ferenciálnych rovníc vo svete, ale aj réžii, 

ktorú nám umožnilo uvolnenie administra

tívnych obmedzení. Po prvý raz sme vý

ber prednášatelov zverili medzinárodnej 

vedeckej rade a prikázali sme jej urobit 

radikálny omladzovací rez - zaostril na 

vychádzajúce hviezdy a iba vo výnimoč

nom prípade navrhovat prednášatela z mi

nulého Equadiffu. 
Pozvali sme 40 prednášatetov, ktorí 

predniesli 13 plenárnych prednášok a 27 
prednášok v sekciách. Slovensko medzi 
nimi reprezentovali Jaroslav Jaroš a Peter 
Poláčik z MFF UK a Vladimír Sládek 
z Ústavu stavebníctva a architektúry 
SAV. Ďalej odznelo do 189 krátkych pri
hlásených referátov v 7 sekciách a účast
níci mali možnost pozriet si 45 posterov. 

Po večeroch sme dali účastníkom príle-
žitost nazríet do nášho hudobného života. 
Predstavovali ho Ženský komorný orches
ter a náš kolega - matematík, skladatel 
a klavirista Miro Bázlik s Goldbergovými 
variáciami. Na tradičnej farewell party, 
ktorej spontánnost sa už vo svete diferen
ciálnych rovníc stala chýrečnou, ich naj
prv rozohriala Mužíčka s terchovskou mu

zikou, aby si potom obdiv pre svoju vir
tuozitu získal primáš ludovej hudby Ro
bert Gašpar. 

Ako to všetko skončilo ? Dojem nás, or 
ganizátorov, je vcelku dobrý. Vidí sa nám, 
že reakcie účastníkov presahovali hranicu 
povinnej zdvorilosti. Za všetko azda výrok 
B. Fiedlera zo SRN:" Mám jednu staž-
nost Naposledy som si počas programu 
každý deň našiel čas, kedy som si mohol 
ist pospat. Teraz mi bolo lúto čokofvek 
z programu vynechat.." 

Bolo by chybou pomlčat o smutnejších 
príhodách, pre ktoré si niektorí hostia od 
niesli domov aj horšie spomienky Vedeli 
sme, že sa u nás kradnú autá. a tak sme 
ich dali strážit. Gt*tto Pianigiaru prišiel ne
skoro v noci a tak sa mu auto nechcelo 
na strážené miesto odviezť Ráno už ne
mal čo . Akisitovi Kubovi z Nagoye bude 
návštevu Bratislavy navždy připomínat vy
lomený zub a bohvie, й mu a) zo zlome 
ného nosa a zlomenej podočnicovej koeb 
neostanú na tvári trvalé stopy Napadk ho 
na Vaianského nábreží štyria výtržnici 
Nebyt toho, že v tomto prípade pottcaa za
siahla rýchlo a výtržníkov zadržala, ne
viem, neviem... Pravdaže to nás, uepona-
datelov, mrzí, hoci sme za to naozaj ne
mohli. Postoje účastníkov však nasvedču
jú, že tieto udalosti dobrému menu konfe
rencie prívetmi nepoškodili. 

Do organizačných prác vložil štáb kvali 
fikovaných ludí vefký kus energie a času. 
Je teda namieste otázka , ä to stálo za 
to, či ho nemali radšej venoval svojej ve
deckej práci. Nemožno ju zodpovedal te
raz hned. A ž  budúcnosť (pokiaf o nej pri 
súčasných perspektívach pre vedu vôbec 
možno hovořit) ukáže, aký úžitok pre na
šu vedeckú mlad mala možnost mat tu 
svetový výber na chvilku pre seba. Nedá 
mi nespomenú!, ako mi srdce poskočilo, 
ked som zazrel vážených profesorov 
Chowa a Malleta-Pareta, ako načúvajú 
nášmu ašpirantovi Ignácovi Tereščákovi, 
ktorý im pri kávičke podrobne vykladá 
svoje parádne výsledky 

Podujatia ako Equadiff však majú ešte 
jednu dimenziu Niekotko stovák ludí sa 
rozbehne do sveta s vedomím, že stojí za 
to tam zájet, lebo o čomsi vedia viac než 
inde a vedia dal dokopy akciu, čo má 
švih. To je spôsob, ako nenásilne bez ná
kladných informačných kampaní tvoril 
reálny obraz o Slovensku. Je to azda na
máhavejšie a pomalšie, ale vlastne jedine 
trvalo účinné 

Pavel Brunovaký 
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ZÁVERY 
ZASADNUTIA KONFERENCIE REKTOROV SLOVENSKÝCH V Y S O K Ý C H  ŠKÔL 

V DŇOCH 22. - 23. OKTÓBRA 1993 

Voda 
Konwtt*wia rektorov s obavami sleduje opatcvne tendencie 

ízotovaf slovenské vysoké Skoty <x) vadecko/ýsku<?r<net zá
kladne Slovenskej ropubltky snahou o vytvorenie navrhova-
í w j  VIÄ-Jnej komisie pre vedu  з techniku, Rektori vysokých 
škôl žiadajú znovu posútiW zriadenie orgánu M ä n $  správy 
pre riadenie vysokých Sfói, vedy a t e s t í k y  v Slovensky re 
publik«» 

Konferencie rektorov naliehavo odporúča urýchlene prijaf 
•••ikon Národnej rady Slovenskej republ&y o štátne) potvore 
* fič,; a techniky v pôvodný alternative, ktoré prešla pripo
mienkovým konaním v o  výboroch Národnej rady Slovenskej 
repitofiky. Konferencia rektorov vyslovuje protest proti admi-

[ n ^ a i í v n é m u  presunu Grantovej agentúry pre vedu na Sto-
j v«nskô =i«,'íéintu VÍK) a Grantovej agentúry pre techniku n e  
j M a t e r s t v o  hospodárstva Slovenskej republiky. 

Ekonomické problnmy vysokých škôl 
Konfeistváa rektorov slovenských vysokých škôl konštatu

je, ž e  postupné uvoŕňovanie finančných prosírtecfcov. ktoré 
v i n í k á  krátením mesačných limitov čerpanie ročného roz
počtu nič nemení n a  skutočnosti, ž e  slovenské vysoké školy 
pime r у ф  гч>ч!ашб <j polovičným reálnym rozpočtom í č k u  
1902, 

Nedostatočné financovanie vedeckovýskumnej a výchov-
no-vztMévaoej činnosti spolu s nedostatočnými mzdovými 
prostriedkami a platovou nivelizáciou spôsobíme odchod pra 
covn&ov vysokých škôl. Únik špičkových pracovr&ov a neú
nosné pracovné a mzdové podmienky najmä pre mladých fu-

ЩШШШШШШШШЩШШШШШШШШШШШтшШЯ 

df ohroz ;jjú buttócnoef vysokých S k « ,  vedy a vzdeianoeS 
v Síovenskej republike, а ш Ш  

Napriek tomu, ž e  vysoké Školy reafczovs# požadované 
ispomé opatrenia a prijali vyššie počty uchádzačov n a  v í e t -
ky formy vysokoškolských štúdií, orgány štátnej správy do
dnes nereagovsü n a  požiadavky vysokých škôl o niektoré 
daňové úlavy a úlavy z odvodu prijme* do štátneho rozpo
čty, Konferencia rektorov odporúča informovať o týchto sku
točnostiach prezidente Slovenskej republiky pána Michala 
Kováča 

Konferencia rektorov berie na vedomie, ž e  práce n a  prípra
v e  podkladov k návrhu zákona o vysokých školách pokraču
jú podfa harmonogramu. Členmi komisie Mtiubtastva škcí-
stva a vady Slovenskej repubifey, poverenej prípravou zásad 
zákona sú popri vysoitoikoiekýcí» učittíoch i rektori vyso
kých škôl. 

Konferencia rektorov odporúča legislatívnej komis« feinister-
stva Školstve s vedy p«*#ožrt zásady zákona Slovenský ra-
piAIfcy o vysokých Školách n a  pripomienkovanie samospráv
nym orgánom vysokých škôl e Konferencii rektorov 

Račkova dofeía, 23. októbra 1993 
Juraj §v®c 

Prezident Konferenci« faktorov 
slovenských vysokých škM 

Ladislav Kabát 
rektor Vysokej školy pofrtohospodárakej 

Ubytovanie študentov Univerzity Komenského 
Komisia pre Studentské domovy a ubyto

vanie Akademického senátu U K  pri získa
vaní podkladov pre realizáciu ubytovania 
Sťjdentov na Školský rok 1993/94 v apríli 
tohto roku dospela k velmi závažnému 
problému: Kde ubytujeme našich nebratis-
iavskýcli študentov? Vedenie UK vyšlo 
v ústrety požiadavke Vlády SR,  aby ne 
UK bolo prijatých viac študentov, avšak 
nikto nemyslel na to, ž e  týchto študentov 
bude treba aj niekde ubytovat a to ubyto
vat hlavne tak, aby tým čo najmenej boía 
ohrozená sociálna stabilita rodičov študen
tov. 

Trochu čísiel: o ubytovanie v apríli žia
dalo 10 715 študentov  a vyhovieť v tej 
dobe bolo  možné Iba Q 987 študentom. 
Kde  ubytujeme ostatných 3 71$ študen
t o v ?  V tejto krízovej situácii bola preto 
zriadená pracovné skupina, ktorá pozostá
vala z o  zástupcov študentov a prodekanov 
FF, PF, FMr.F, PedF, predsedu komisie, 
podpredsedu A S  UK a predsedu Š S  Š D  
L. Štúra. 

Pracovná skupina vypracovala niekofko 
alternatív zvýšenia ubytovacej kapacity 
a o týchto možnostiach informovala Vede
nie UK prostredníctvom rektora prof. 
M l  Юг. Juraja Šveca, DrSc. 

ŕtledzl zeklsdné  alternativy patrili: 
- náhrada z a  ubytovanie Studentských 

manželských párov iných V š  v Š D  L. Štú
ra , III. stavba VŠI,  

- sledovanie možnosti sprevádzkovania 
švédskych domkov, 

- otvorený list MŠaV ohladom ubytovania 
študentov UK, 

- získanie 4 000 000 Sk na rekonštrukciu 
odstavených blokov H a K na A D  Š D  
Ĺ. Štúra. 

Sprevádzkovaním švédskych domkov, 
znížením pridelenej kapacity pre študentov 
- manželov a následnej refundácie miest 
z o  strany S T U  a E U  sa zvýšila ubytovacia 
kapacita takmer o 280 miest 

Za osobného prispenia rektora UK a pro
dekana LF  doc. MUDr. L. Danihela, CSc., 
sa podarilo pre UK zvýšit ubytovaciu ka
pacitu formou prístelkov v Š D  Družba. 

Pri mapovaní situácie v domovoch mlá
deže S O U  výdatne pomohla znalost prob
lematiky kvestorky UK Ing. Z. Dobríkovej 
a RNDr. M. Vachulu. V posledných prázd
ninových dňoch sa uskutočnili rozhodujúce 
stretnutia z o  zástupcami jednotlivých DM 
S O U  a dohodli sa konečné znenia zmlúv. 
Na týchto rokovaniach sa zúčastnili prode
kan FF PhDr. M. Czako. CSc., za  RUK 
Ing. L.  Garová a za  študentov R. Biro -
predseda komisie a J. Obrcian - predseda 
Študentskej sekcie Š D  L. Štúra. Boli pod
písané s SOU stavebným, S O U  strojár
skym a S O U  obchodným. Takto sa podari
lo ziskat v náhradných ubytovacích kapa
citách 550 miest So ziskom týchto miest 
v cenových reláciách cca 600 - 800 SK 
dospeli členovia komisie k záveru, ktorý 
bezodkladne tlmočili Vedeniu UK prostred
níctvom rektora, že by bolo vhodné urči
tým spôsobom takto znevýhodneným štu
dentom pomôct V o  velmi krátkom čase 
Vedenie UK a predovšetkým rektor UK 
a pani kvestorka pripravili podmienky pre 
zriadenie tzv študentskej banky UK • 

f ondu  a účet : VUB  • Bratislava mesto, 
číslo 123-4129 012-0720 na pomoc sociál
ne slabším študentom. 

Základný kapitál v o  výške 50 000 S k  do 
takto zriadeného fondu dala UK. 

Tak mohli zástupcovia študentov v A S  
UK prevziat ne Vedení UK dňa 13. 9. 1993 
z nik rektora UK poverovací list na správu 
fondu, ktorý sa do konca roka 1993 má 
pretransfbrmovaf na študentskú nadáciu. 

Toto študentské združenie bude zaregis
trované, bude maf vlastný účet spolu so 
zásadami hospodárenia s dispontoänými 
prostriedkami UK v o  svojom vydavatel
stvo pomôže vytlačit materiál, ktorý bude 
propagoval ciele Študentskej nadácie. 
Hlavným ctelom nadácie bude pomoc so
ciálne slabším študentom UK. 

V závere by sme my študenti chceli 
úprimne pocfskoval z a  pomoc pri zriadení 
fondu budúcej Študentskej nadácie a po
moc pri riešeni situácie v ubytovaní Štu
dentov rektorovi UK prof. MUDr J. Šveco
vi, DrSc,  kvestorke UK Ing. Z. Dobríkovej, 
prodekanovi FF UK PhDr. M Czakovi, 
CSc., prodekanovi LF UK doc. MUDr 
L. Danihetovi, CSc., podpredsedovi A S  UK 
RNDr. M. Vachulovi a Ing. L. Garovej 
z RUK a JUDr. A.  Kaluzovej z o  ŠD. L. 
štúra 

Pevne veríme, ž e  dôveru, ktorou nás 
poctili, nesklameme. 

Roman Biro, 
predseda Komisie pre ŠOaU A S  UK 
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Siedma medzinárodná konferencia o zosunoch (7th ICFL '93) 
na Prírodovedeckej fakulte UK 

Široký okruh otázok, súvisiacich so štúdiom svahových pohybov, pat
ri už dlhšiu dobu k ťažiskovým problémom súčasnej inžinierskej geo
lógie, naviac, v určitých prípadoch ide o problematiku, ktoré přitahuje 
aj záujem Širokej verejnosti. Niet sa čo div*, ved ide o javy, dôsledky 
ktorých môžu spôsob* vela nepríjemného hocikomu z nás - od devas

tácie území, cez škody na majetkoch, až po - v extrémnych prípa
doch - straty na ludských životoch. Pritom, žial, novinové správy 
o katastrofálnych dôsledkoch svahových pohybov nepochádzajú 
iba zo vzdialených krajin, ale často sú súčastou domáceho spravodaj
stva. ..Skutočnosfou zostáva, že po katastrofálnom zosune v r. 1960. 
ktorý do značnej miery zničil mesto Handlová, sa v Českej i Sloven
skej republike vykonáva pravidelné registrácia svahových pohybov všet
kých typov a teoretické i praktické výsledky našej zosuvárskej školy si 
počas predošlých desatročí získali uznanie v odborných kruhoch na ce
lom svete. Naviac, geologická stavba nášho územia predstavuje bez 
zveličovania malý model geológie sveta, v ktorom sa nachádza nielen 
väčšina známych geologických útvarov a štruktúr, ale prakticky aj všet
ky známe typy svahových pohybov - od vysokohorských deformácii 
skalných masívov až po bahenné prúdy, ohrozujúce v obdobiach ano-
málnych zrážok mnohé obce a komunikácie na našom území. 

Tieto skutočnosti určite velkou mierou prispeli k tomu, že celosvetové 
stretnutie zosuvárov, sústredených okolo medzinárodnej odbornej skupi
ny pre štúdium zosuvov (International Landslide Research Group) sa 
konalo práve na území Českej a Slovenskej republiky. Pracovné stret
nutia tohto druhu sa poriadajú každé 3 roky a tohtoročné bolo už sied
mym v poradí. 

Vlastné odborné stretnutia sa už tradične uskutočňujú formou diskusii 
priamo na vybraných lokalitách v teréne (field workshop) a konferenč
ným rokovaním. Siedma medzinárodná konferencia a terénna exkur
zia ao zoauvnou problematikou ( 7th ICFL "83 - the Seventh Inter
national Conference and Field Workshop on Landalidea) pozostá
vala z troch aamoatatných celkov: 

- predkonferenčná exkurzia (field workshop), ktorá sa konala na naj
zaujímavejších lokalitách svahových deformácií v Čechách, na Morave 
a na Slovensku po trase Praha - Ostrava - Liptovská kotiina - Bratislava 
v termíne od 28. auguste do 8. septembra 1993, 

- vlastná konferencia v dňoch 9. a 10. septembra v Bratislave 
- pokonferenčná exkurzia po trase Bratislava - Bmo - Český Krumlov 

- Praha v dňoch 11. - 15. septembra 1993. 
Organizátormi terénnych častí v Čechách a na Morave bo# firma No-

vosad IG/EG Consulting z Ostravy, Česká akadémia vied, oddelenie 
geotechniky, Karlova univerzita v Prahe a další. Slovenskú časf terénnej 
exkurzie zabezpečovali predovšetkým kolegovia z Katediy geotechniky 
STU v Bratislave a z oddelenia inžinierskej geológie GÚDS. 

Vlastné konferenčné rokovanie sa konalo na pôde Prírodovedeckej fa
kulty UK a jeho hlavnými organizátormi bo« Slovenská asociácia inžini
erskych geológov a Katedra inžinierskej geológie Prír.F UK. Konferencie 
sa zúčastnilo 38 popredných odborníkov zo zahraničia (15 z Japonska, 
9 z USA, 4 z Talianska, 2 zo Švajčiarska. Nemecka, Kanady a Taiwa-
nu a po jednom z Velkej Británie a zo Španielska), 16 špecialistov 
z Českej republiky a 38 zo Slovenska. Záujem japonských odborníkov 
o danú problematiku je pochopitelný - vzhladom na enormnú výdatnosf 
zrážok je ohrozenie území zosuvmi v Japonsku velmi akútnou hrozbou, 
každoročne spôsobuje velké hospodárske škody a dokonalý monitoring 
svahových pohybov je často existenčnou otázkou zabezpečenia rozvoja 
viacerých územných celkov. 

Rokovanie konferencie otvoril prodekan fakulty RNOr. R. Hölzer, 
CSc. V príhovore zdôraznil velké tradicie štúdia svahových pohybov 
u nás a teoretickú potrebu a praktickú aktuálnost riešenia danej proble 
matiky. Na konštatovania v príhovore bezprostredne nadviazal v hlav 
nom referáte prvej odbornej témy (Registrácia svahových pohybov, ich 

klasifikácia a terminológia) prof. E. E. Brabb z USA. Poukázal aj na 
skutočnost, že v práve prebiehajúcej medzinárodnej dekáde redukcie 
katastrof (International Decade of Disaster Reduction), má problematika 
svahových pohybov významné miesto. Návrh projektu celosvetovej ko
ordinovanej tvorby máp zosuvného hazardu patril určite k najzaujímavej

ším informáciám z celého konferenčného roko
vania. Druhá odborná téma konferencie - Mapo
vanie zosuvných hazardov - prispela k určitej 
unifikácii prístupov zostavovania máp tohto za 
merania na základe porovnania realizovaných 
prác z rôznych časti sveta a teda aj z rôznych 
geologických pomerov (na konferenci boli pre 
zentované pristupy z územia Japonska, Nepa 
lu,Trinidadu, Španielska a Slovenska). Tretia, 
velmi aktuálna téma - Predpovedanie a monito 
ring svahových pohybov - prezentovala moderné 
metódy výpočtového i inštrumenálneho prognó
zovania svahových pohybov. Z prednesených 
príspevkov upútalo pozornost predovšetkým de-
lavedomé zameranie prác tohto obsahu kolegov 
z Českej akadémie vied Počtom príspevkov naj
rozsiahlejší bol posledný, štvrtý tematický Ыок 
konferencie - Využitie územia a problematfca 
svahových pohybov, kontrokié merania svaho
vých pohybov a ich efektivnost V palete 12 
prednesených príspevkov s pomerne širokým 
odborným zameraním zaslúženú pozomoef u po 
tak i viaceré práce z aktuálnych loká* na Slo
vensku (napr statxktné probiémy svahov zátop 

nej oblasti pripravovaného vodného diela Žiina. stabtta podzákledm 
Spišského hradu a dalšie) Súčastou každého z terretickych blokov bote 
bohatá odborná diskusie, ktorá pokračovala zvyčajne dale) v kuloároch 
počas prestávok Samostatný hodinový Ыок bol vyhradený deku«. pn 
poste roch, ktoré bo* vystavené v hale pred konferenčnou rraeetnoetoo 
a autorsky sa na nich pod « la  km 11 organizácii od nás i zo zahraničia Prakticky celý náklad zbomfca konferenčných príspevkov 

(obsahujúceho 43 originálnych článkov od autorov z 15 krajki). ktorý 
vydalo vydavatelstvo Ister Science Press Brata tav a v koediu s A 
A Bafcema Publishers, bol už v priebe „ konferencie rozobraný A< tálo 
skutočnost svedči o aktuálnosti posudzované) ргоЫетайку 

Konference pozitívne prispela k daJšoj odbornej i spoločenskej repre 
zentácii našej univerzity v kruhoch prtro< .. xdoov (predovšetkým geoló
gov a geografov) vo viacerých krajinách sveta Vdaka za to patri v ne
poslednom rade celému kolektívu Katedry inžinierskej geológie Prír.F 
UK, ktorej pracovnici sa v najvyššej miere zaslúžili o technickú prí
pravu i úspešný odborný priebeh konferenčného rokovania. 

Miroslav Hrašna - Peter Wagner 
Prírodovedecká fakulta UK 

Dňa 14 októbra sa uskutočnilo slávnostné otvorenie Kanadských 
štúdií. Prvý prorektor UK prof. RNDr. Pavol Hrnčiar, DrSc., v úvodnom 
príhovore ocenil aktivitu organizátorov, ktorým sa myšlienku založenia 
Kanadských štúdií podarilo realizovat vo velmi krátkom čase Univerzite 
Komenského za jej aktivitu podakoval vicekonzul pán Martin Loken 
Význam Kanadských štúdií v rámci bilaterálnych zahraničných stykov 
univerzity vyzdvihol i prorektor pre zahraničné styky doc PhDr Igor 
Brezina, CSc. Záujem o absolvovanie Kanadských štúdii prejavilo vyše 
50 študentov. 

6 



ЖМШШМЖМШШШШШШЖШШШк? 
Dni, týždne, ba i roky rýchle plynú. Tento fakt 

si zvlášť uvedomujeme na stretnutiach pri 
rozličných podujatiach. Jedným z takýchto 
významných podujatí sa stalo stretnutie sbva-
kistov, študentov, pracovníkov rakúskych inšti
túcií a priaznivcov slovenčiny a slovenskej kul
túry vo Viedni. Stretnutie sa zorganizovalo z prí
ležitosti ukončenia už trojročného pôsobenia 
slovenského jazyka a kultúry na Viedenskej uni
verzite PhDr. Jany Pekarovičovej, ktorá absol
vovala rozsiahlu a velmi pestrú činnost na troch 
inštitútoch dvoch viedenských univerzít (pozri 
Našu univerzitu č. 1 1992/93). Stretnutie na uni
verzitnej pôde pod názvom Slovenský jazyk 
a kultúra včera a dnes pripravil lektorát sloven
činy pod záštitou Velvyslanectva Slovenskej re
publiky, ktoré zastupovala Dr. Katarína Bangho-
vá, sekretárka velvyslanectva. 

V hlavnej časti programu vystúpili s prednáš
kami PhDr. Ján Dorula, DrSc., riaditel Jazyko
vedného ústavu E.. Štúra SAV, na tému K 150, 
výročiu kodifikácie slovenského jazyka a prof. 
PhDr. Oskár Elschek, DrSc., z Filozofickej fa
kulty UK s témou Slovenská ludová pieseň 
a slovenská ludová hudba. Slávnostnú atmosfé
ru viedenského popoludnia zvýraznila účast 
viacerých významných hostí. Zo 130 účastníkov 
treba osobitne vyzdvihnút účasf Univ. prof. Dr. 
Karí R. Wemharta, prorektora Viedenskej uni
verzity, ktorý vo svojom príhovore úprimne po
ďakoval za činnost slovenskej lektorke a ubez
pečí prítomných, že mu na srdci leží budúcnost 
slovakistiky na Viedenskej univerzite. Profesor 
K. R. Wemhart má úzke kontakty s UK 
v Bratislave, je nositelom čestného doktorátu 
UK a vo svojom príhovore okrem iného spome
nul návštevu slovenského ministra školstva 
a vedy, pri ktorej sa hovorilo o perspektívach 
budovanie slovenčiny so štatútom odboru na In
štitúte slavistiky vo Viedni. Za prácu PhDr J. 

Medzi osobnosti, ktorých pedagogické pôso
benie na Univerzite Komenského slúži ku cti 
našej Alma mater nesporne patrí profesor Dr. h. 
c. Eugen Suchort, slovenský skladatel európ
skeho významu. Jeho tvorba sa nezmazatelne 
zapísala do zlatého fondu slovenskej kultúry 
a umenia a dokázala dôstojne reprezentovat 
dobré meno a profesionálnu úrovert slovenskej 
hudby po celom svete. Ked si dnes, naplnení 
smútkom z odchodu prof. Suchorta do večnosti 
v auguste t.r. i pri spomienke na nedožitých 85 
rokov (nar. 25. 9. 1908) rekapitulujeme význam 
jeho celoživotného diela, nemožno obísf peda
gogickú činnost a s nim spojenú teoretickú akti
vitu. Prof. Suchort bol totiž syntetickou osobnos-
tou, lebo o umení neuvažoval len z pozície tvo
rivého individua, ale popri kompozičnom posol
stve videl prinajmenšom rovnocenný význam 
i pedagogickej práce, v jej výchovno-vzdeláva-
com poslaní tušil zároveň široké možnosti pri
pravoval poslucháčske zázemie, schopné vní
mat a rozumief hudbe súčasnosti. Veril dôležité
mu a nezastupitelnému hodnotovému postave
niu hudby a umenia v mravnom i etickom napl
není života človeka. Preto sa pedagogickej práci 
venoval temer celý svoj plodný život. 

Na Pedagogickú fakultu UK nastúpil v októb
ri r. 1947, kedy bol menovaný riadnym vysoko
školským profesorom. Ako vedúci novozalože
nej Katedry hudobnej výchovy vykonal kus od
borného i organizátorského úsilia, aby vytvoril 
kvalitné prostriedie pre prípravu učitelov hudob
nej výchovy na všetkých typoch škôl, od mater
ských až po vysoké. Z rokov pôsobenia na 
tomto pracovisku pochádzajú aj učebnicové titu-

Pekarovičovej poďakovala aj Univ. prof. Dr. Ma
ry Snell-Hornby, vedúca Inštitútu prekladatelstva 
a timočnlctva, na pôde ktorého sa podujatie 
uskutočnilo. Z dalších hostí treba spomenút 
Univ. prof. Dr. Renate Rathmayr, vedúcu slo
vanských jazykov Hospodárskej univerzity vo 
Viedni a z Velvyslanectva SR Ing. Petra Kollári-
ka, radcu velvyslanectva. Medzi účastníkmi bot 
zástupcovia z Ministerstva školstva a vedy 
SR a blízki spolupracovnici katedier Filozofickej 
fakulty UK. 

Na stretnutí, ktoré malo velmi priatelský a sr
dečný charakter, zaujala výstavka propagač
ných materiálov, nových slovakistických mono
grafií a typických slovenských suvenírov, dodá
vajúcich náš nádych tomuto slovenskému podu
jatiu v zahraničí. Na záver podujatia s kyticou 
kvetov PhDr. J. Pekarovičová, rodáčka z Ora
vy zaspievala oravskú ludovú pieseň a tým -
okrem slov - aj spevom podakovala všetkým, 
ktori jej pomáhali pri nelahkej, ale mimoriadne 
oduševnenej práci. Zároveň zaželala novému 
lektorovi doc. PhDr. J. Glovňovi, CSc., z Fakul
ty humanistiky VŠP v Nitre, vela úspechov pri 
práci pedagogickej i mimopedagogickej a najmä 
pri tvorení slovakistiky ako študijného odboru na 
Viedenskej univerzite. 

Stretnutie vo Viedni bolo pokračovaním podu
jatia z 11. mája 1993, ktoré sa uskutočnilo na 
pôde Filozofickej fakulty UK, tiež z podnetu na
šej lektorky. Za rakúsku stranu bolo prítomných 
20 učastnkov. Z celodenného programu zvlášf 
zaujala prednáška Univ. doc. Dr. Karí Rajnocha 
z Inštitútu slavistiky vo Viedni na tému Viedeň 
v živote slovenských vzdelancov od 14. stor do 
r. 1918, po ktorej nasledovala zaujímavá disku
sia Rakúski hostia navštív# Klub slovenských 
spisovatekrv a večerné predstavenie v Sloven
skom národnom divadle. 

ly z hudobnoteoretickej oblasti, kde sa prof. Su
chort prejavil ako skúsený a precízny systema
tík. V r. 1960, v súvislosti so zrušením Pedago
gickej fakulty ako súčasti UK. resp. so zánikom 
Vysokej školy pedagogickej prichádza z iniciatí
vy prof. Suchorta k zlúčeniu Katedry hudobnej 
výchovy s Katedrou hudobnej vedy na Filozofic
kej fakulte UK. Suchort prechádza so svojimi 
spolupracovníkmi na FF UK s predstavou skva
litnenia pedagogicko-výchov nej práce Venuje 
sa hudobno-teoretickým disciplínám, ktorých tra
dičnú náplrt obohacuje o teóriu akordiky - o vý
klad vlastného, v európskych reláciách originál

Z mimopedagogických aktív* na týchto troch 
pracoviskách treba ešte súhrnne osobitne spo
menúť a ocen* pri bilancii trojročného pôsobenia 
PhDr. J. Pekarovičovej, ktorá na lektorát odchá
dzala z Katedry slovenského jazyka Filozofickej 
fakulty UK, prípravu niekolkých podobných ve
čerov, na ktorých vždy aktuálne informovala 
o celkovom dianí na Slovensku, kedže pociťova
la velkú medzeru v informačnom toku o Sloven
sku. Prinášala časopisy, knihy o Slovensku, 
propagačné brožúry. O tieto informácie pretavo
vali účastnici velký záujem. V Clube Internatio
nal Universitaire v rámci série Studiem und 
Forschen in Ausland pripravila do vydania text 
Studieren und Forschen in der Slowakei (39 s ), 
ktorým spropagovala štúdium na slovenských 
vysokých školách. Počas svojho pôsobenia in
formovala slovenskú veřejnost o lektoráte vo 
Viedni v Literárnom týždennku, v časopise Slo
venská reč a v Našej univerzite. Na druhej stra
ne v Pohladoch, štvrfročnku Slovákov v Rakú
sku písala tiež o práci lektorátu slovenčiny. 
Osobne ziskala z radov pracovníkov vieden
ských inštitútov účastníkov na XI. slavistický 
zjazd v Bratislave v dňoch 31 augusta - 8. 
septembra 1993. Úzko spolupracovala s členmi 
Rakúsko-slovenského kultúrneho spofcu 

Záverom treba úprimne podakovaf zo strany 
našej katedry, Katedry slovenského jazyka FF 
UK, za zvlášf zanietenú prácu, za zlepšenie 
postavenia slovenčiny v zahraničí. A zaželal si 
spoločne s PhDr. J. Река rov ičovou, aby sa lek
torát slovenčiny nadalej rozv^al, postupne sme
roval k otvoreniu slovakistiky ako odboru na 
Viedenskej univerzite a spolupôsobí pri zbižo-
vaní našich dvoch susedných národov 

Doc. PhDr. Eugénia Bajxfková, CSc., 
Katedra slovenského jazyka FF UK 

neho konceptu, prepájajúceho skiadatelsko-tvo-
rivú sféru s vedeckou reflexiou. Prostredníc
tvom tohto konceptu sa usiuje hledat poriadok 
v spletitých vývojových cestách hudby 20 sto
ročia i nachádzal v nich logické miesto pre svoj 
individuálny štýlový prejav. S týmto obdobím pô
sobenia prof. Suchorta ne FF UK sú spojené 
nezabudnutelné zážitky pisetela tohto článku, 
vtedajšieho študenta a dychtivého poslucháča 
jeho prednášok a seminárov. Prísny a dôsledný 
v nárokoch na študentov bol zároveň prtažWý 
i láskavosťou, zanietením a erudovanosfou 
s akou predstupoval pred svojich žiakov a pozi
tívne ich motivoval. Jeho výklady mel rozum 
i srdce vo vzácnej rovnováhe 

Na Filozofickej fakule UK pôsobí prof. Su
chort s menšími prestávkami, ktoré si vyžiadala 
sústredenosť jeho kompozično-tvorivej práce 
i zdravotné problémy, do mája 1974, kedy odi
šiel do dôchodku. Z prednášok na Katedre hu
dobnej vedy podstatne čerpal pri definttvnej 
verzii textu svojej knižnej práce Akordka od 
trojzvuku po dvanásťzvuk (1978). ktorá je vyso
koškolskou učebnicou v tom najušiechtitojšom 
slova zmysle, lebo je nielen teoretickým, ale q 
umeleckým vyznaním i posolstvom 

Pedagogickým pôsobením rovnako ako svojou 
skvelou hudbou zasial profesor Eugen Suchort 
semená, z ktorých plodov môžu neskôr ôerpef 
početné generácie jeho žiakov i cttetov 

Česť jeho pamiatke! 

Lubomír Chalúpka 
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rektor UK v Skol. roka 1922/23 

Hlavnou úlohou Filozofickej fakulty UK bola 
výchova profesorov pre stredné školy, pretože 
týchto odborníkov bolo v čase vznku I. CSR na 
Slovensku citelný nedostatok. Medzi prvými pro
fesormi bol na Filozofickú fakultu UK menovaný 
aj prof. Hanuš. 

Profesor Hanuš sa narodí 27. 6. 1862 v Dol
ních Štepančiclch. Štúdium na FlozofKkej fakul
te KU absolvoval r. 1886 Pri štúdiu sa zameria
val najmä na dejiny českej literatúry. Na Filozo
fickej fakulte KU v Prahe sa habilitoval v r. 
1903 prácou "Počátky novočeské romantiky". 
Za mimoriadneho profesora Filozofickej fakulty 
KU v Prahe bol vymenovaný r. 1910. 
19. 9. 1921 bol vymenovaný za riadneho profe
sora Fiozofickej fakulty UK v Bratislave 

V školskom roku 1921/22 bol prof. Hanuš 
zvolený za dekana Filozofickej fakulty UK, 
v školskom roku 1922/23 zastával úrad rektora 

Kňazský 

Jedným zo záverov Tridentského koncilu 
(1545-1563) bolo i nariadenie o zriadovani 
kňazských seminárov pre výchovu a vzdeláva
nie kňazského dorastu. Banskobystrická diecé
za bola založená v roku 1776 cisárov nou Mári
ou Teréziou. Hlavnú zásluhu na vznku seminá
ra mal biskup Gabriel Zerdahetyi a cisár Franti
šek . Kňazský seminár pôsobí v Banskej Bys
trici do roku 1919. Bystrickí bohoslovci študovali 
v Olomouci, v Prahe a potom v Tmavé. Teolo
gické štúdiá sa vrátili do Banskej Bystrici opáf 
v roku 1924. V roku 1950 bol kňazský seminár 
násilne zrušený. 

Möns. Rudolf Balái, diecézny banskobys
trický biskup, hned v prvých mesiacoch po 
svojej biskupskej vysviacke v roku 1990, ob
novil činnost kňazského seminára. Sám o tom 
hovori takto: "Pri mojom menovaní za biskupa 
banskobystrickej diecézy mi prišla na um vážna 
myšlienka, že diecéza potrebuje kňazský semi
nár, lebo svet potrebuje kňazov. Kňazov, ktorf 
by mu rozumeli a obetovali za jeho posvätenie 
svoje životy." Kedže budova bývalého seminára 
bola v užívaní školskej správy, rozhodol sa za
čat s výstavbou nového seminára. Až do jeho 
odovzdania do užívania, výchova bohoslovcov 

UK. Senátorom Akademického senátu UK bol 
v školských rokoch 1927/28 - 1930/31. 

Na Filozofickej fakulte UK pôsobil profesor 
Hanuš v rokoch 1921-1932 ako riadny profesor 
Po odchode na dôchodok v r. 1932 pôsobil 
ako suplujúci profesor v rokoch 1932-35. 

Prof. Hanuš bol členom Skúšobnej komisie 
pre učitelstvo stredných škôl pri FF UK v Brati
slave. 

V tých časoch sa vysokoškolská kvalifikácia 
na Filozofickej fakulte UK získavala dvomi spô
sobmi: zložením štátnej skúšky (do r. 1930), po
tažné dvoch štátnych skúšok (po r. 1930), vy
svedčenia o úspešnom absolvovaní štátnych 
skúšok spolu s absokrtóriom bol dokladom 
o kvalifikácii, alebo doktorátom (obhajoba dizer
tácie, úspešné zloženie malého a velkého rigo-
róza. Dokladom o udelení titulu bol diplom). 

Prof. Hanuš bol členom viacerých vedeckých 
spoločnosti. 

sa uskutočňovala počas troch rokov v prenaja
tých priestoroch hradu v Slovenskej Lupči. 

Lokalita pre umiestnenie kňazského seminára 
sa mala nachádzať v priamej väzbe na mesto 
Banská Bystrica. Tejto požiadavke najlepšie vy
hovoval pozemok, ktorý bol majetkom rim kat. 
farského úradu v Badine Rknsko-katoicky bis
kupský úrad ako priamy investor vypísal užšiu 
urbanisticko-arch tektonickú sútaž pre test vy
zvaných kolektívov. Základnou podmienkou In
vestora bok), aby objekt mal kapedtu na umies 
tnenie 120 bohoslovcov. Liturgická a odborná 
komisia vyhodnotila sútaž v novembri 1990. Za 
najvhodnejší uznala riešenie kolektívu Ing. arch. 
Rudolfa Bizoňa a Ing. arch. Vincenta Maníka. 
Dňom 1. mája 1991 bok) vydané stavebné po
volenie. V ten istý deň, na sviatok sv. Jozefa 
robotníka, diecézny banskobystrický biskup 
Möns. R. Baláž posvätil základný kameň a po
zemok stavby. Na slávnostnej posviacke sa zú
častnili apoštolský nuncius Giovanni Coppa, 
všetci slovenskí biskupi, zástupcovia minister
stiev, okrasného, mestského a obecného zastu
pitelstva a veriaci z celej diecézy. Tento deň bol 
súčasne aj dňom začatia výstavby. 

Vedecky sa prof. Hanuš orientoval na otázky 
českého národného obrodenia, zúčastnil sa boja 
o rukopisy, ako aj na otázky česko-slovenský ch 
literárnych vztahov. 

Profesor Hanuš sa zaslúži o budovanie Uni
verzity Komenského. Svojim pedagogickým úsl-
Hm významne prispel k výchove prvej generácie 
učtetov slovenského jazyka, ako aj slovenských 
literárnych historikov 

Zomrel v Brne 9. 12. 1941 
PhDr. Daniel JanoU 

v BAnskei Bvstrict 

Po necelých tridsiatich mesiacoch je tu 4 ok
tóber, píše v pubikád vydané) pri prtežtoat) ot 
vorenia Kňazského seminára sv. Františka Xa 
verského, Mona. Tomáš Galia, raktor 
aamlnára len "Karoa". kad a pomocou Božou 
začíname v priestoroch dokončeného laiiÉiára 
realizovat program kňazakaj výchovy podlá 
smerníc obsiahnutých v exhortáca Pastore* da
bo vobia. Ukončime naša rozprávania zoatava-
né na základe uvedenej pobkkácas slovami 
Möns Baláža, Ыакцра diecézy, ktorý dal pod 
net k výstavbe seminára "Želám si, aby kňa 
zov, ktorí budú vychádzal z tejto duchovnej 
"vyhne", svet poznal len ako mužov plných 
apoštolského ducha, horlivých v božej službe, 
trpezlivých pri nesení krtžov plných odpúštajúcej 
dobroty, ochotných každému poslúž*, naplne
ných láskou k cirkvi a jej náuke, oddaných ná
stupcov sv. Petra. Len pre takýchto som sa 
rozhodol vybudovat nový kňazský seminár, lebo 
kňazi tohto typu majú čo povedaf súčasností 
a stanú sa podlá Kristovej predpovede "dobrými 
stromami, ktoré prinášajú dobré ovocie" (Mt7, 
17). 

A3 

Pohlad na objekt nového seminára v Banskej Bystrici Kaplnka seminára 
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