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NASA UNIVERZITA 
Hodnota Manoc v nás 

Kdekoľvek nahliedneme do dejín, všade 
nachádzame Jasné či menej lesné očaká
vanie nového. Nebolo to Inak ani v čase 
"výmeny letopočtov", ked ľudstvo žilo v In
tenzívnom očakávaní pozitívnych zmien. 
Vo vede, umení I na politickej I hospodár
skej scéne síce dosiahla grécka a rímska 
kultúra vysokého stupňa, avSak nábožen
ský а mravný stav spoločnosti a Jednotliv
cov bol na veľmi nízkej úrovni. Výsledkom 
bolo uctievanie s/7 prírody až po ľudské 
obete nenásytnému Molochovi. Apoštol 
Pavol tento nešľastný stav vyjadruje slova
mi: "Hovorili, že sú múdri, a stali sa hlu
pákmi. Slávu nesmrteľného Boha zamenili 
za podoby zobrazujúce smrteľného člove

ka, vtáky, štvomožce а plazy...Boh Ich vy
dal napospas Ich zvrátenému zmýšľaniu, 
aby robili, čo sa nepatrí, plní neprávnostl, 
zloby, lakomstva, nlčomnostl, plní závistí, 
vrážd, svárov..." (Rlm 1, 22-32). 

Nehovoriac o vztahoch v sociálnej e hos
podárskej oblastí, kde vládol neúprosný 
zákon, zneužívajúci otrokov zbavených 
ľudských práv. 

Iste mnohí velikáni predchádzajúcich čias 
prichádzajú k vyššiemu poznaniu hodnoty 
človeka a Jeho cieľa. Spomeňme Sokrata, 
Platóna, Aristotele. No Ich hlas ostáva bez 
ozveny súčasníkov Akoby duch týchto 
čias а túžby ľudí tohto obdobia boli vyjad
rené v krátkom а známom: "Panem et clr-
censes!" 

Atmosféra nebola v mnohom lepšia ani 
u Hebrejov, ktorí neostali v mnohom verní 
svojmu poslaniu. Idea falošného politické
ho meslanlzmu ovládla takmer celý národ. 
Hoci príslušníci I iných náboženstiev, ne
spokojní so svojím položením, sa práve na 
nich s nádejou obracali. Svedčí o tom 
I historik Tecítus: "Mnohí boli presvedčení, 
že v starých kňazských knihách Je vyjad
rené, že v tom čase Judsko sa zmocní 
vlády" (Hlstorlae V 13). Podobne i Sueto

nius: 'Po celom východe sa rozširovalo 
známe proroctvo, že z Judska vyjde moc
ný vládca (Vita Vesposianl IV). 

Veľká časí vyvoleného národe v dejin
nom okamžiku sklamala. 

Ľudstvo žijúce v tomto štýle sa vlastne 
negatívne pripravilo na príchod Krista a Je
ho učenie. 

Nachádzame sa, milí priatelia, v okruhu 
dní, ktoré sú neopakovateľne krásne, plné 
očakávania, vzájomného darovania sa. 
blízkosti ľudských sŕdc, naplnené atmosfé
rou dobročinenia. 

Právom by sme si mohli azda polož/f ne
príjemnú, pesimisticky ladenú otázku, ktorá 
sa moc nehodí do ovzdušia týchto dní: 
zmenilo sa niečo pozitívne zmenou leto
počtu ? ČI na svete i nadala] nevládne ako 
predtým rozdelenie, neláska, nespravodli
vosť, utrpenie nevinných, prelievanie krvi ? 
ČI azda len pre niekoľko dni sa narodil 
očakávaný Mesiáš v Betleheme ? Prišiel, 
aby človek bol len cez pár sviatočných 
chvíľ človekom ? Bola by to chabá pomoc 
svetu. Takmer žiadna. 

Pokračovanie na str. 7 

VOLBY REKTORA UNIVERZITY KOMENSKÉHO 
Dva mesiace pred uplynutím trojročného 

funkčného obdobia sa konali 17. novembra 
1993 v aule UK volby kandidáta na funkciu 
rektora na dalšie funkčné obdobie Predseda 
Akademického senátu UK prof. Ing. Miroslav 
Ferenčik, DrSc., privítal na rozšírenom 
zasadnutí A S  UK členov vedenia UK a fakúlt, 
členov akademickej obce UK a prítomných 
hostí. Potom predseda volebnej komisie RNDr 
Milan Vachula oznámil prítomným, že 18 
oprávnených navrhovateľov predložilo 
volebnej komisii návrh na kandidáta na 
funkolu rektora: predseda A S  UK prof. Ing. M 
Ferenčik, DrSc., dekan LF UK prof. MUDr. P. 
Mráz, DrSc., Akademický senát MFF UK, 
Akademický senát CMBF UK, dekan MFF UK 
doc. RNDr. P. Mederly, CSc., dekan JLF UK 
v Martine doc. MUDr. I. Režrták, CSc., dekan 
FF UK doc. PhDr. I. Slimák, CSc., Akademický 
senát FaF UK, Akademický senát JLF UK 
v Martine, dekan FTVŠ UK doc. PhDr. J. 
Šímonek, CSc., Akademický senát PRIF UK, 
dekan PRIF UK prof. RNDr. J. Krcho, DrSc., 
dekan FaF UK prof. Ing P. Kovács, DrSc , 
dekan PRAF UK prof. JUDr P Blaho, CSc., 
Akademický senát EBF UK a Akademický senát 
LF UK. 

Jediným navrhnutým kandidátom bol prof. 
MUDr. Juraj Švec, DrSc. Navrhnutého kandidá
ta predstavil dekan LF UK v Bratislave prof 
MUDr. Peter Mráz, 
DrSc. 

Úvodným vystúpením 
k rozprave bol prejav 
prof. Šveca, ktorý 
uverejňujeme v závere 
tejto informácie v pl
nom znení. V násled
nej diskusií prítomní 
členovia akademickej 
obce kládli otázky naj
mä k príprave zákona 
o vysokých školách, 
k financovaniu vyso
kých škôl, postaveniu 
a financovaniu vedy na 
vysokých školách. 
Prof. Švec zaujal sta
novisko ku všetkým 
položeným otázkam 

Po verejnej rozprave 
predseda volebnej ko
misie vyzval členov AS 
UK k volbe kandidáta 

na rektora UK. Z celkového počtu 46 členov A S  
UK sa k volbe prezentovalo 41 členov, kto
rým volebná komisia vydala hlasovací lístok 



Platné hlasy odovzdalo 41 členov. V zmysle 41. 
13 ods. 2/ Štatútu UK na zvolenie kandidáta na 
rektora je potrebný súhlas trojpátinovej väčšiny 
prítomných členov, čo v tomto pripade predsta
vovalo 25 hlasov. 37 hlasmi bol zvolený za kan
didáta na rektora UK prof. MUDr. Juraj Švec, 
DrSc. Proti hlasovali 3 členovia A S  UK, 1 sa 
zdržal hlasovania. 

Na základe uvedeného Akademický senát UK 
navrhol ministrovi školstva a vedy SR, aby pod-
la § 15 ods. 2 zákona o vysokých školách bez
odkladne pred tož й prezidentovi SR návrti na 
menovanie prof. MUDr. Juraja Šveca, DrSc., 
rektorom Univerzity Komenského na dalšie 
funkčné obdobie 

Predvolebný prejav prof. Juraja äveca 
k vofbe rektora UK 

17. november je slávnostným i pamätným 
dňom našej staroslávnej Alma mater nielen ako 
Medzinárodný deň Studentstva, ale i deň, kedy 
naša krajina, náš národ i naše vysoké školy za
čali pisat nové dejiny demokracie, ludských 
práv a slobôd. Na Univerzitu Komenského sa 
vrátila pred 43 rokmi stratená akademická slo
boda, univerzita ziskala späf autonómne posta
venie i práva samosprávneho riadenia všetkých 
svojich činností. Táto inštitúcia, ktorá je vrchol
nou vedeckou, výchovno-vzdelávacou a kul
túrnou inštitúciou sa stala kolískou a zároveň 
i garantom novej, rodiacej sa demokracie. 

Univerzita Komenského je jedna z mála usta
novizní v Slovenskej republike, ktorá sa môže 
hrd if 500 ročnou históriou. Stojím tu pred Vami 
v hlbokej pokore a úcte k tejto inštitúcii, ktorá 
tak vela znamená pre našu minulost, súčasnost 
i buducnosf ktorú som mal čest tri roky viest 
vo funkcii jej rektora a ktorá pre mňa tolko zna
mená. 

Ako vědeckopedagogický pracovník lekárskej 
fakulty som našu univerzitu vnimal ako niečo 
vzdialené, čo sa ma priamo netýka. Tento môj 
pocit, ktorý sme zdielali všetci a ktorý pocitujú 
mnohi naši kolegovia dodnes, pramenil z potre
by fragmentácie vysokej školy za účelom lepšej 
kontroly jej pracovníkov a študentov. To známe 
vladárske "divide et impera" sa na univerzite 
uplatňovalo cielene a dôsledne. Pre vedúcu úlo
hu strany bolo nebezpečné připustit, aby vyso
ká škola vystupovala ako jednotná inštitúcia, 
príliš velká a vplyvná na to, aby sa dala bez 
problémov ovládat štátnou a politickou mocou. 
Dnes vnímame univerzitu ako zjednocujúcu in
štitúciu, ktorá združuje svoje poslania ku pro
spechu výučby, vedeckovýskumnej činnosti 
1 službám verejnému sektoru. Univerzita Ko
menského sa otvára navonok i dovnútra. Rozši
ruje svoje pôsobenie v medzinárodných aktivi
tách a reformuje svoju rigiditu vo vnútornej 
štruktúre. Stáva sa modernou európskou vyso
kou školou uznávanou a rešpektovanou v ce
lom svete. Slúžif tejto inštitúcii vo funkcii jej rek
tora považujem za najvyššiu čest, akej sa vyso
koškolskému učitelovi môže v živote dostat. 

Univerzita Komenského sa už dnes môže po
chválit svojim mimoriadnym postavením 
v rámci slovenských vysokých škôl i vysoko
školských systémov celého európskeho regió
nu Univerzita Komenského je jedinou inštitúciou 
svojho druhu, ktorá má svoje priame zastúpenie 
vo všetkých medzinárodných nevládnych európ
skych organizáciách počnúc Komisiou európ
skeho spoločenstva pre vzdelávanie a vedu, 
cez komisie Rady Európy, Medzinárodnú asoci
áciu univerzít, Helsinské univerzitné fórum, 
OECD a UNESCO, Európsku konferenciu rekto
rov, Konferencie rektorov podunajskej nížiny 
a hornorýnskej oblasti a mnohé dalšie Pros
tredníctvom fakúlt a ich pracovných kolektívov 
sme prepojení na desiatky významných medzi
národných vedeckých spoločností, nositelmi na
šich vyznamenaní a čestných doktorátov sú naj
významnejšie osobnosti vedeckého a kultúrne
ho sveta, sme v popredí záujmu medzinárod
ných nadácií pre vysoké školstvo a vedu, aký
mi sú napríklad DAAD, Alexander von Humboldt 
Stiftung, Mellon Foundation a mnohé dalšie Vý
sledkom prominentného postavenia Univerzity 
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Komenského je medzinárodná podpora, akej sa 
nám v poslednom roku dostato. Vybudovali sme 
informačnú a komunikačnú siet za významnej 
podpory americkej Meltonovej nadácie a firmy 
Digital, otvorili sme Katedru UNESCO pre lud-
ské práva, financovanú z dotácií UNESCO, Ka
tedru Kanadských štúdií za podpory kanadskej 
vlády, Medzinárodné jazykové centrum, ktorého 
zriadenie financovala Univerzita v Groningene 
a tamojšia univerzitná klinika, otvárame na Uni
verzite Komenského Dubčekove centrum pre 
vedu a výskum, ktorý úplne dotuje Univerzita 
Complutense di Madrid, zajtra otvárame na Ma-
tematicko-fyzikálnej fakulte Centrum pre nevidia
cich a slabozrakých študentov Univerzity Ko
menského s významnou medzinárodnou finanč
nou dotáciou, na univerzite učí celá rada profe
sorov z amerických univerzit podporovaných 
Fulbrightovou nadáciou. Spomeňme si, kde bola 
táto univerzita pred štyrmi rokmi! V poslednom 
období sa nám podarilo získat priamu väzbu na 
Svetovú banku. British Council, vlády a minister
stvá viacerých európskych vyspelých krajín. 
Dnes je nepísaným zvykom, že našu Alma ma
ter navštevujú vládne reprezentácie, prichádza
júce na oficiálne návštevy našej mladej Sloven
skej republiky. Vytvárame obraz o skutočnom 
Slovensku ako kultúrnej krajine s bohatými tra
díciami a mnohostoročnou históriou a nebojím 
sa tvrdit, že v tejto našej snahe sme o dobrý 
krok vpredu pred ostatnými, i vládnymi inštitúci
ami. 

Na národnej úrovni požíva Univerzita Komen
ského velkú dôveru a úctu. Táto skutočnost 
prameni najmä zo stability našej vysokej školy, 
vysokej odbornosti jej fakúlt a v neposlednej ra
de i z toho. že Univerzita Komenského nastúpi
la cestu otvorenosti a konštruktívnej vnútornej 
spolupráce vedeni a samosprávnych orgánov 
na základe kolektívneho rozhodovania a rešpek
tovania kompetencii, právomoci, ale i povinnos
tí a záväzkov, ktoré vyplývajú z poslania našej 
univerzity a jej súčasti. 

Základnými atribútami demokracie na vyso
kých školách je ich autonómne postavenie, 
samosprávny systém riadenia, akademické prá
va a slobody a nedotknutelnost akademickej 
pôdy. Zabúda sa však na jedno. Výrazom sku
točnej demokracie je i rovnaké právne postave
nie všetkých členov akademickej obce, učitelov, 
vedeckých pracovníkov, technických a adminis
tratívnych pracovníkov a študentov s prirodze
nou diferenciáciou ich úloh a povinnosti. Preto 
i svojho rektora volí zastupitelstvo celej akade
mickej obce vo svojich samosprávnych orgá
nov. Rád by som však zdôraznil, že demokra
cia má i dalšie, nie menej významné rozmery. 

Stredobodom záujmu každej vysokej školy je 
najcennejší objekt činnosti každého vysokoškol
ského učitela - naši študenti. Odbornost výučby 
na našich fakultách je na vysokej úrovni, porov-
natelnej s európskym štandardom ba často i na 
úrovni, ktorá tento štandard prevyšuje Svedčia 
o tom skúsenosti stále početnejšieho podielu 
študentov Univerzity Komenského, ktori časf 
svojich štúdií absolvovali v zahraničí. A predsa 
sme zahájili postupnú reformu vysokoškolského 
štúdia, ktorá je potrebnou pre postupnú integrá
ciu našich vysokých škôl do siete európskych 
vysokoškolských systémov. Princip spočíva 
v zmene odborného zamerania štúdia na integ
rovaný systém univerzitného vzdelávania, ktorý 
odráža požiadavky zmien na trhu práce Štu
dent má právo využívat všetky formy vzdeláva
nia, ktoré vysoká škola poskytuje, má právo 
vlastnej profilácie nielen v danom odbore, ktorý 
študuje, ale i v odboroch, ktoré sám považuje 
za významné pre jeho dalšiu budúcnosf. Už ne
môžeme vychovávat odborníkov na parné venti
ly. Študent musí vediet i čosi viac o elektromag
netických, mechanických ventiloch, ba musí ve
diet, že jestvujú i ventily psychické, sociálne 
a dalšie Len tak sa môže dnes na trhu práce 
uplatnit. 

Študent vysokej školy má právo študoval 
v primeraných sociálnych podmienkach Nemu
sím zdůrazňovat, aké úsilie vyvíjame pre to, aby 
sme pre našich študentov zabezpečili primerané 
ubytovanie, stravovanie, študijné podmienky 
a podobne Nie je náhoda, že Univerzita Ko
menského v Bratislave je vysokou školou, ktorá 

získala najvyšší podiel ubytovacích kapacít v re
zorte i mimo neho. Tiež nie je náhoda, že sme 
zriadili študentskú banku so základným kapitá
lom, aby sa mohli vykrýval rozdiely v poplat
koch za ubytovanie v mimouniverzitných zaria
deniach pre študentov, ktorí túto pomoc najviac 
potrebujú. Jednou z príčin, prečo sme odmietli 
vládny návrh zákona o vysokých školách boli 
navrhované poplatky za štúdium do výšky 50% 
študijných nákladov. Štátna správa dnes ani 
inokedy v budúcnosti nemôže presúvat svoju 
povinnost, ktorú na seba prevzala i vstupom do 
Rady Európy, finančne dotovat svoje vysoké 
školy tak, aby tieto mohli plnit svoju úlohu na 
primeranej európskej úrovni. Zjednocujúca sa 
Európa potrebuje predovšetkým vzdelané, od
borne, kultúrne i morálne pripravené obyvatel 
stvo pre vzájomné spolužitie v druhom tisícročí 
Nevylučujem možnost, že v budúcnosti budú 
študenti prispieval na svoje vzdelávanie, ktoré 
im hradia daňoví poplatnici Avšak takýto krok 
bude možné uplatnit až vtedy, ked budú vybu
dované príslušné sociálne záchytné siete a ked 
príspevok študenta nezatažl sociálne postavenie 
našich slovenských rodin. Neobstojí argument, 
že z výnimkou Spolkovej republiky Nemecka 
študenti prispievajú na svoje vysokoškolské štú
dium vo všetkých európskych štátoch Uistujem 
Vás i celú veřejnost, že poplatky za štúdium na 
štátnych vysokých školách v celej Európe maju 
symbolický charakter a ich zavedenie sleduje 
iné ciele a nie suplovanie dotačnej povinnosti 
štátu. 

Naša univerzita pracuje v období tažkej eko
nomickej recesie mladej Slovenskej repubfcky na 
jej ceste k trhovej ekonomike V dôsledku eko
nomickej krízy sme bot postihnutí výrazným 
krátením štátneho rozpočtu, devalváciou sloven 
skej meny. infláciou i zavedením nových daňo 
vých a colných povinností Sústredené usAe ve
denia Univerzity Komenského pnmit štátnu 
správu k ustretovoeti už prináša prvé poztfcma 
výsledky Podarilo sa nám zvráM skutočnú krí
zovú situáciu na vysokých školách celého Slo
venska v júni tohto roku. kedy dtiy vysokých 
škôl narástli napnek drastickým úsporným opat 
reniam na 82 miliónov korun a máma v rukách 
rozhodnutia ministerstva financií o ulavách 
v colných poplatkoch a zrušení mesačných limi
tov čerpania ročného rozpočtu. Očakávame, že 
i ostatné naše požiadavky, postavené na riešení 
problému financovania vysokých škôl bez 
priameho zafaženia štátneho rozpočtu budú tak
tiež realizované. 

Poslanie Vedenia Univerzity Komenského je 
poskytovat svojim fakultám koordinančné a ser
visné služby v duchu nastolených demokratic
kých princípov riadenia pri plnom rešpektovaní 
ich samosprávneho postavenia tak, aby sa plne 
zabezpečili všetky úlohy, ktoré naša Alma mater 
plní pre další rozvoj vzdelanosti a prosperity 
nášho národa a nášho mladého slobodného 
a nezávislého štátu Bez vzdelanosti niet pokro
ku, bez vedeckého poznávania niet prostriedku 
pre zavádzanie nových technológií, bez výchovy 
k európskym tradíciám postaveným na princí
poch európskeho humanizmu, tolerancie, vzá
jomnej úcty a porozumenia niet cesty do budúc
nosti. Stojím tu pred Vami a žiadam Vás o Va
šu dôveru, aby som cestu, ktorú sme spoločne 
nastúpili, mohol doviesf do úspešného konca 
Stojíme pred prípravou nových zákonných nori
em, najmä zákona Národnej rady Slovenskej re
publiky o vysokých školách a zákona Národnej 
rady Slovenskej republiky o štátnej podpore ve
dy a techniky Je našou povinnostou pripravil 
tieto právne normy tak, aby sa garantovali všet 
ky základné práva vyplývajúce z princípu auto
nómie a právnej subjektivity vysokých škôl a ich 
súčastí a aby odstránili tie nedostatky, ktoré na 
še zákony odlišujú od európskych legislatívnych 
noriem Som presvedčený, že moje stanovisko 
zotrval vo funkcii rektora Univerzity Komenské
ho neprijatím funkcií vo vláde Slovenskej repub
liky pomôže zvládnul i túto náročnú utohu. kto
rou som bol poverený Slubujem Vám. že všet 
ku svoju činnost vo funkcii rektora budem vyko
nával tak statočne ako doteraz ku prospechu 
dalšieho rozvoja a prosperity našej Alma malér 
a celého vysokoškolského systému v Sloven 
skej republike 
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Za križovatkou 

Filozofická fakulta UK dnes a zajtra 
Doc. PhDr. Ivan Slimák, dekan 
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Od známych uda
lostí koncom roku 
1989 uplynuli štyri 
roky. Čas, v ktorom 
sa premiešali pred
stavy o nadchádza
júcej budúcnosti 
i realita transformácii 
v najrozmanitejších 
oblastiach života. 

Transformácií žiada
ných i žiadúcich, no 
neraz narážajúcich 
na prekážky, s kto
rými sa vôbec nerá
talo. Pravda, dá sa 
povedať, že prekáž
ky sú na to, aby sa 
prekonávali, no tre
ba si priznal, že ich 
výška a množstvo 
sú v nejednom prí-
pade aj zdrojom roz
čarovania, sklamania. Bolo by naivné, nebrat tento fakt na vedo
mie. V drvivej väčšine však neznamená, že je to úsilie o návrat 
pred križovatku, na ktorej sme sa ocitli v novembri roku 1989. 
Naopak, dezilúzie pramenia skôr z retardácie procesov, ktoré 
akademická obec - pri všetkej svojej vnútornej diferencovaností 
- zhodne pokladá za najdôležitejšie, rozvíjanie a prehlbovanie 
akademických slobôd ako významnej zložky pluralitnej demokra
cie vôbec, pochopenie vedeckej a pedagogickej práce ako prie
storu, na ktorom sa pestuje humanita, tolerancia, vedomie zod
povednosti za slobodu iných ako záruky slobody vlastnej. 1. január 1993 nás voviedol do novej historickej reality. Vieme, 

že predstavy o tom, po akých cestách sa má Slovensko uberal 
po roku 1989 sa značne odlišovali. Celkom prirodzene to zodpo
vedalo a zodpovedá vnútornej diferenciácii spoločností, ktorá sa 
po dlhom čase útlaku mohla demokraticky prejaviť aj navonok. 
História vždy poskytuje niekofko možností pri riešení existenč
ných otázok v dejinnom bytí národov. Jedna z nich sa v danom 
čase mení na skutočnost. Odpovedou na jednu z historických 
otázok sa stala štátna samostatnost Slovenskej republiky 

Čo znamená táto skutočnost pre Filozofickú fakultu UK ? Pre
dovšetkým zvýšenú zodpovědnost za duchovný, kultúrny roz
mer Slovenska. Predpokladá to presnú a citlivú analýzu minu
losti, ktorá sa nedá robit len pomocou čiernej a bielej farby, či 
mechanickou záměnou hodnotiacich znamienok Prvým krokom 
sa v tomto smere stali verejné zasadnutia katedier už v roku 
1990. Pochopitelne, ide o proces, nie jednorázové akcie. Na 

pestrej palete od
borov (tradičných 
i celkom nových), 
ktoré svojou roz
manitosťou sú cha-
raktenstíckým zna
kom Filozofické} 
fakulty UK, je per
manentný dotyk 
s históriou organic
kou súčastou ve
deckého bádania 
i pedagogickej čin
nosti. Treba to 
zdôraznif nielen 
preto, že pohfady 
zvonka na činnosf 
Filozofickej fakulty 
UK sú často zjed
nodušujúce, igno
rujú rozdielnosf dy
namiky na jednotli
vých pracovis

kách. Závažnejším faktom je skutočnost, že sme donedávna za
žívali permanentné nárazy na vývin jednotlivých vedných odbo
rov, ktoré spôsobovali ich diskontinuitu (dnes výrazne pocitova-
nú aj na personálnej úrovni absenciou najvyššie graduovaných 
učitelov). Na príčine boli okrem iného aj neadekvátne kritéria 
v hodnotení odborníka, preferovanie politických postojov, ignoro
vanie kvalít charakteru a zdeformovaný pohlad na výsledky vo 
výskumnej a pedagogickej činnosti. Ak by všetky tieto neduhy 
patrili iba minulosti, nemuseli by sme si robil starosti. No celý 
rad javov v našom verejnom živote, okrem iného aj zjavná ten
dencia obmedzoval akademické slobody, nemôžu nás nechávat 
lahos tajnými. 

Na prvý pohlad by sa malo zdat. že v čase, ked na vysoké 
školy so všetkými zápornými dôsledkami dopadá ťarcha nerie
šených ekonomických problémov, pôsobí dôraz na akademické 
slobody do istej miery odťažito No presný opak je pravdou, lebo 
ide o spojené nádoby Po prvé preto, že financovanie vysokých 
škôl sa môže používať aj ako mocenská páka, po druhé pre 
ohrozenie jedného zo základných výdobytkov po roku 1989 -
slobody vedeckého bádania a výučby ako základného predpo
kladu prudko sa rozširujúcich kontaktov so svetom, ktoré tak 
pre učitelov ako pre študentov znamenajú podstatnú zmenu st-
tuácie v porovnaní s minulosťou Pre dnešok i zajtrajšok našej 
fakulty je tento moment osobitne významný, lebo bola v tomto 
smere často ovela väčšmi obmedzovaná ako mé vysokoškolské 
pracoviská. (Nejde tu len o možnosť cestovať za hranice no 
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predovšetkým o politicko-ideologické bariéry v komunikácii s ce
lým procesom poznania a jeho výsledkami). A nemožno obísf 
ani skutočnosf, že v čase ustavične sa zhoršujúcich ekonomic
kých podmienok výskumu a výučby znamenalo otvorenie sa 
svetu aj výraznú materiálnu pomoc. Pritom všetko, čo dnes 
smeruje na jednu fakultu (napriklad vytvorenie Centra nezávislej 
žurnalistiky, zrod rozhlasovej stanice, vydávanie časopisu IQ, 
účast na medzinárodných projektoch a pod.) nezostáva uzavre
té medzi jej múrmi, je prínosom pre celú univerzitu. Filozofická 
fakulta v tomto smere len podporuje "volanie týchto čias" - roz
širovanie horizontálnej akademickej komunikácie, ktorá zodpove
dá základnej filozofii vysokoškolského vzdelávania - individuali
zácii profilu graduovaného odborníka. 

Prirodzene, uvedomujeme si aj skutočnost, že vytvárajúce sa 
možnosti nevyužívajú všetky katedry rovnako. Okrem iného naj
mä preto, že pôsobia aj negatívne tendencie, ktoré nepochádza
jú zvonka, ale pramenia zvnútra. Sú to všetky konzervatívne ná
vyky petrifikovaného vedomia. Prejavujú sa na celom oblúku na
šej činnosti - od tradičného vyhovárania sa na pomery, cez ne
dostatočnú aktivitu vo výskume a výučbe až po neochotu či ne

schopnost pružne a so záujmom reagovat na pozitívne podnety, 
či už domáce alebo zahraničné. 

Vzhladom na komplex vied rozvíjaných na Filozofickej fakulte 
(vedy filozofické, filologické, historické, politické a sociálne, psy
chologické, pedagogické, vedy o umení, knihovníctvo a vedecké 
informácie) je zjavný podiel tohto vysokoškolského pracoviska 
na kreovaní intelektuálneho života. Nie je tažké zistif, ako sa je
ho klady a zápory odrážajú na spoločenských procesoch 
(priklad môžeme hladat tak doma ako za hranicami). Nikto ne
má patent na duchovnú obrodu, o ktorej sa dnes u nás vela ho
vorí. Je to otázka svedomia každého z nás. Treba mat na pa
mäti aj výrok, ktorý svojho času vyslovil La Rochefoucauld, že 
rozum je trkvas v službách srdca. Problém je totiž v tom, že ne-
návistou či zlobou naplnené srdce stimuluje rozum, aby našiel 
preň potrebné argumenty. Trpké skúsenosti aj nášho storočia 
dokazujú, že čím je v tomto prípade intelektuálny náboj silnejší, 
tým je nebezpečenstvo hrozivejšie a napáchané škody väčšie 
Nemáme radi poučovanie, no treba nám žif s vedomím, že jed
na zo slobôd, ktoré sme získali, je právo na zodpovědnost 

Najvýznamnejším dňom v živote našej 
fakulty je určite 24. október 1921. Bol pon
delok - deň slávnostného otvorenia prvého 
školského roku výuky na Filozofickej fakul
te Univerzity Komenského. Školský rok ot
voril prvý dekan fakulty profesor Jozef Ha
nuš pre prvých 30 riadnych a 34 mimo
riadnych poslucháčov. Celú fakultu pred
stavovalo iba sedem mimoriadne schop
ných interných učitelov, ktori mali nesmier
nu túžbu zorganizovat na Slovensku ve
deckú činnosf. Tento zámer sa im podarilo 
vo velmi krátkom čase realizovat. 

Fakulta od prvých dní žila plnokrvným 
školským rytmom. Pri výchove študentov 
okrem interných učitelov od samého za
čiatku vypomáhali niekolkí externí učitelia 
z Brna i Prahy. Najstarší záznam o štu
dentoch nevyznieva potešujúco. Ešte pred 
skončením prvého semestra (20. januára 
1922) sa profesorský zbor stažoval na 
všeobecne nedochvilnú dochádzku na 
prednášky, dokonca niektorí poslucháči sa 
na nich nezúčastnili vôbec. Malo to aj svo
je objektívne príčiny - chýbali primerané 

ubytovacie možnosti a ani finančná situá
cia študentov nebola ružová. 

Počiatočné tažkosti sa zakrátko predsa 
len odstránili a fakulta sa postupne začína 
velmi intenzívne dostávat do povedomia 
spoločnosti. Okrem vlastného vyučovacie
ho procesu učitelia svojou odbornou čin-
nostou v spoločenských vedách kladú pr
vé základy vedeckého výskumu na Slo
vensku. Už v novembri 1922 vyšla prvá 
čast 1. ročníka Zborníka FF UK, ktorý vy
dala v náklade 1500 exemplárov Zborník, 
tento vedecký orgán fakulty, obsahoval 
štúdie učitelov, кпЬско-ЫЫюдгаЬске pre-
hlady a úradné správy o činnosti fakulty. 
V priebehu desiatich rokov vyšlo osem 
ročníkov zborníka, ktorý sa ešte aj dnes 
hodnotí ako "významný organizátor vedec
kého života na Slovensku". 

Súčasne so zborníkom vznikla aj edícia 
Spisy FF UK určená pre rozsiahlejšie prá
ce učitelov fakulty. Skutočnost, že sa už 
7. decembra 1922 profesorský zbor na 
svojej schôdzi zoznámil aj s vytlačeným 

Jazyková učebňa na Filozofickej fakulte UK 

prvým číslom spisov bol nesporne vefky 
úspech. 

Prví učitelia fakulty vonkoncom neboli za
hladení iba do seba a na vlastných ft tu 
dentov. Už od r. 1923 vyvíjali intenzívnu 
prednáškovú činnost v ráma Extenzie Uni
verzity Komenského 

V rámci extenzie univerzita organizovala 
rozsiahlu kultúrnu, vzdelávaciu a osvetovú 
prácu medzi Sirftimi mimouniverzitnými 
vrstvami v Bratislave i v ostatných sloven 
ských mestách, ktorou sa snažili vyvolat 
záujem o vedeckú prácu, obohacovat 
a dopĺňal vedomosti širokého okruhu oby
vatelstva. Na tejto činnosti sa najviac po-
dielali práve učitelia našej fakulty. 

Táto rozsiahla a intenzívna práca prvých 
učitelov fakulty mala nedozieme následky 
predovšetkým na vlastných študentov. Vy
chovali prvú silnú generáciu slovenských 
stredoškolských učitelov, prvých profesio
nálnych vedeckých pracovníkov v spolo
čenskovedných disciplínách, početných 
publicistov, literárnych kritikov, kultúrnych, 
osvetových a politických pracovníkov. Im
ponujúci odborný, pedagogický i mravný 
profil prvých učitelov fakulty silno zapôso
bil na najstaršiu generáciu našich poslu
cháčov, ktorí ako prví slovenskí vysoko
školskí učitelia viedli svojich študentov 
k rovnakej usilovnosti, k cielavedomej ve
deckej činnosti, k rozsiahlej pedagogickej 
a kultúrnej práci 

Práca prvých učitelov fakulty bola koru
novaná úspechom Ich nástupcovia dobre 
obstáli na svojich miestach Tradícia aka
demických slobôd, odborná profesionalita 
nových i dalších mladých učitelov, zaníete-
nost za pestovanie národnej vedy a kultúry 
pomohli překonat nelahké tlaky fašizmu 
i dlhotrvajúcej totality. V každom desatročí 
vznikli akcie i literárne diela, ktoré bolí po
platné svojej dobe Ak sa však s nadhla-
dom a dobrou vôlou pozrieme na vyše 70-
-ročný vývoj našej fakulty, vychádzame, 
myslím si, dost pozitívne Vnútorný vývin 
školy bol velakrát celkom odlišný od jeho 
vonkajšieho prejavu Nejeden učitel šiel 
proti prúdu, hoci nie tak slobodne, ako bo
lo potrebné 

Prof. PhDr. Jozef Novák, DrSc. 
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Vedeckovýskumná činnost pracovníkov FF UK je neoddelitel-
nou súčasfou ich pedagogického pôsobenia, preto sa na ňu stá
le kladie velký dôraz. Viaceré pracoviská fakulty sa zapojili do 
vedeckého výskumu v spolupráci so zahraničnými inštitúciami 
v rámci rôznych programov. 

V rámci programu T E M P U S sa riešia úlohy: 
- Európsky projekt, podpora slovenskej kultúry a jazyka v Ne

mecku a Taliansku a nemeckej kultúry a jazyka a talianskej 
kultúry a jazyka na Slovensku (Katedra jazykov), 

- TEMPUS INFOBUL JEP-2374-91 - technická pomoc a získa
nie praktických skúseností z oblasti moderných inform, techno
lógií formou študijného pobytu v Anglicku (Katedra knihovníc
tva a vedeckých informácií), 

- Modernizácia česko-slovenských a madarských univerzitných 
knižníc (Katedra knihovníctva a ved. informácií), 

- Language - Culture - Translation (Katedra knihovedy a ved. in
formácií, Katedra slovenskej literatúry), 

- Formation a la gestion des processus de changement sociaux 
(Katedra sociológie), 

- European Social Policy Analysis (Katedra sociológie), 
- Curriculum Development and Training Programm in Adult Edu

cation (Katedra andragogiky). 
V rámci projektov OLYMPUS sa rieši: 

- projekt Dejiny nemeckého jazyka na Slovensku (Katedra ger
manistiky), 

- projekt Škandinávska konferencia (Katedra germanistiky), 
- projekt Etnokultúrne procesy v strednej Európe v 20. storočí 

(Katedra etnológie), 
- participácia na edukačnom programe cez satelitné vysielanie 

(Katedra romanistiky). 
Pod záštitou UNESCO sa na UK konštituovala "Chair of Hu

man Rights". Realizátorom a koordinátorom jej činnosti sa stala 
FF UK (Katedra politologie, filozofie, psychológie, histórie). 

Na projekte "Stratégia gramotnosti v rurálnych oblastiach" par
ticipovala Katedra andragogiky. 

Na fakulte sa rieši 30 grantových úloh Ministerstva školstva 
a vedy SR. Z nich 11 bolo zaradených do kategóne "A", 19 do 
kategórie "B". Na riešení týchto úloh sa podiela celkom 13 kate
dier, ich zastúpenie je nerovnomerné. 

Ďalšiu vedeckovýskumnú prácu realizujú pracovníci fakulty 
v rámci fakultných úloh, v súčasnosti pracujú na 40 úlohách. 

Celkove možno konštatovať, že vedeckovýskumná práca sa 
na fakulte v ostatných troch rokoch úspešne rozvíja. Výraznú 
pomoc znamenajú projekty realizované s medzinárodnou podpo
rou. K rozvoju vedeckého výskumu podstatne prispelo zavede
nie systému grantov, ktoré umožnilo prvý raz organizovanie fi
nancovaného výskumu. Aj  ked grantova agentúra prekonáva ur
čité "detské" chyby, stala sa významnou základňou výskumu, 
ktorý bol v minulosti závislý celkom na Slovenskej akadémii 
vied - aj to často celkom formálne - bez akýchkolvek finančných 
možností. Zachovanie samostatne financovaného výskumu na 
vysokých školách je nevyhnutnou podmienkou rastu ich vedec
kej úrovne a tým aj pedagogického procesu. Zatial ostáva brz
dou skostnatelý spôsob financovania, ktorý neumožňuje presú-

Šlúdio rozhlasovej stanice Rádio Zóna 

vat financie v rámci jednotlivých kapitol, ako aj v rámci kalen
dárneho roka, nehovoriac o tom, že schvalovanie a pridelovanie 
finančných prostriedkov je mimoriadne nepružné. Za výrazný 
nedostatok možno považovat napriklad to, že z finančných pros
triedkov na výskumné úlohy nie je možné financovat pomocné 
vedecké sily, čo bráni aj priprave mladého vedeckého dorastu. 

V oblasti vedeckej pripravy sa na Filozofickej fakulte ukončujú 
ašpirantúry a v roku 1991 sa začala uskutočňoval vedecká prí
prava formou doktorandského štúdia. V súčasnosti je na F F UK 
v ročníkoch 1. - 3. na internej forme štúdia PGŠ 30 študentov, 
na externej forme 123 študentov a zahraničných celkom 19 štu
dentov. Vedeckú ašpirantúru internou formou dokončuje celkom 
6 ašpirantov, externe 59 ašpirantov. Pomerne vysoké počty sú 
zapričinené tým, že FF UK nevykonáva len školenie vlastných 
pracovníkov, ale školí aj mladých adeptov z iných pracovísk. 

Vedecké podujatia a aktivity pracovísk FF UK 
v r. 1993: 

- Seminár "Gemainsam spielen und Demokratie lernen" 
(Psychologický ústav v spolupráci s Ministerstvom životného 
prostredia, mládeže a rodiny v Rakúsku a MŠV SR), 

- Sympózium "Súčasné problémy písania literárnej histórie" 
(Katedra madarského jazyka a lit.), 

- Aktív "Ku koncepcii a perspektívam novinárskeho vysokoškol
ského vzdelávania FF UK" (Katedra žurnalistiky), 

- Interdisciplinárne kolokvium "Kreatívne médiá" (Katedra žurna
listiky), 

- Medzinárodný seminár "Etnokultúrne procesy v 20. storoä 
v strednej Európe" (Katedra etnológie v spolupráci s Untv^ri»-
tou v Innsbrucku a Rakúskym ústavom pre východnú a juho
východnú Európu), 

- Medzinárodný seminár "Hlavné princípy modelu intenzívneho 
kurzu nemeckého a slovenského jazyka" (Katedra jazykov 
v rámci stretnutia koordinátorov TEMPUSu), 

- Metodický seminár "Čítanie pre akademické účely (Katedra ja
zykov), 

- X. sympózium mladých muzikológov "Hudobné dielo v procese 
jeho oživenia" (Katedra hudobnej vedy), 

- XXII. etnomuzikologický seminár "Súčasné etnomuzikologické 
bádanie na Slovensku" (Katedra hudobnej vedy), 

- Seminár "Súčasná analýza a výklad hudobného diela (Katedra 
hudobnej vedy), 

- Seminár "Musica theoretica" venovaný nedožitým 80. narode
ninám prof. Kresánka (Katedra hudobnej vedy), 

- II. kulturologická študentská konferencia (Katedra estetiky), 
- Letná škola "Veda a filozofia pri utváraní európskej kultúry" 

(Katedra estetiky), 
- Celoslovenský seminár z estetickej výchovy pre učitetov stred

ných škôl (Katedra estetiky), 
- Seminár "Analýza vybraných problémov kultúrneho vývinu Slo

venska" (Katedra estetiky), 
• Letná škola filozofie v spolupráci s nadáciou J. Husa (Katedra 

filozofie a dejín filozofie), 
• Sympózium " Veda - filozofia pri utváraní európskej modernej 

kultúry" (Katedra filozofie a dejín filozofie v spolupráci 
s C.N.R.S. Paríž), 
Sympózium k filozofickým otázkam feminizmu (Katedra filozo
fie a dejín filozofie), 
Konferencia "Dejiny nemeckého jazyka na Slovensku (Katedra 
germanistiky), 
Konferencia "Problémy výstavby AIS v spoločenských vedách* 
(Katedra knihovníctva a vedeckých informácii"), 
Sympózium s medzinárodnou účastou (Praha. Viedeň, Buda
pešť) "Vztah stredného Podunajska k juhovýchodnej Európe 
v stredoveku" (Katedra praveku a včasného stredoveku. Ka
tedra všeobecných dejín), 
Kolokvium o hydronymii (Katedra slovenskeho jazyka a SAV). 
Ill stretnutie mladých jazykovedcov (Katedra slovenskeho ja
zyka a SAV), 

Prof. PhDr. T. Štefanovičová, CSc., 
prodekanka pre vedeckovýskumnú dlnnosf FF UK 
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Jedným z najspolahlivejších indikátorov dynamiky života fakul
ty sú jej zahraničné kontakty. Zbežný pohlad na niektoré kvanti
tatívne ukazovatele na FF UK za posledné dva roky (šk. roky 
1991/92 a 1992/93) svedčia o tom, že v pedagogickej aj vedec
kovýskumnej práci sa začína čoraz výraznejšie prejavovat prí
nos zahraničných aktivít jednotlivých učitelov alebo výskumných 
tímov katedier. Ich celkový efekt nemožno vyjadrif iba v číslach 
(napr. súhrn individuálnych mobilít učitelov, počet usporiadaných 
kolokvií, seminárov, spoločných výskumných projektov a pod ), 
hoci na druhej strane ani tieto údaje nemožno podceňoval. 

V porovnaní so školským rokom 1991/92 sa zvýšil celkový ob
jem zahraničných výmien FF UK o 33% a dosiahol počet 640 
Jednotlivé aktivity sledujeme v týchto položkách: 

a/ prijatia zahraničných hostí (učitelov a vedeckých pracovní
kov) v rámci krátkodobých pobytov, 

Ы aktívna účasf našich pracovníkov na kongresoch a sympó
ziách v zahraničí (každý takýto výstup sa násobí koeficien
tom 5), 

с/ účast jednotlivcov alebo riešitelských tímov na spoločných 
medziuniverzitných projektoch (Tempus, OLYMPUS, TEMPRA 
a iné). 

Je prirodzené, že neporovnatelne širší duchovný priestor, ktorý 
sa pred fakultou otvoril po roku 1989 a posilnenie jej autonóm
nosti pri nadväzovaní partnerských vztahov so zahraničnými in
štitúciami podnietili viaceré katedry k vlastným aktivitám, ktoré 
prispeli vo velkej miere k rozšíreniu a inovácii výchovno-vzdelá-
vacieho procesu. Počiatočný živelný charakter a regionálna růz
norodost týchto kontaktov - pochopitefne v podmienkach mnoho-

odborovej fakulty - sa v uplynulých dvoch rokoch zredukovali 
vdaka výraznejšej orientácii jednotlivých pracovísk na dlhodobej
šie perspektívne póly spolupráce. Známe latinské príslovie Non 
multum sed multa by sme teda mohli parafrázovat v presne 
opačnom duchu, pričom jeho pozitívny význam by zostal zacho
vaný. 

Hlavnou úlohou fakulty v oblasti zahraničných stykoch v nasle
dujúcich rokoch možno zhrnúf do týchto bodov: 

1. posilňovat spoluprácu s partnerskými inštitúciami (univerzity 

vo Viedni, Regensburgu, Brémách, Clermont-Ferrande), ktorých 

skúseností, pedagogická a vedecká orientácia môžu prispief 

k realizácii našich zámerov pn reštrukturalizácii skupín odborov 

(konkrétne pri budovaní katedier aplikovanej lingvistiky, jazykov 

a literatúr dalekého východu, starovekých kultúr, ktoré budú mat 

výrazne interdisciplinárnu orientáciu), 
2. urýchlene dobudovat centrum pre výučbu slovenčiny ako 

cudzieho jazyka a konštituovať ju ako nový študijný odbor, 
3. vytvárat optimálne podmienky (materiálne, personálne) pre 

činnost partnerských inštitúcií, nadácií a ústavov (pobočka Ra
kúskeho ústavu pre východnú a juhovýchodnú Európu, Japono-
logické centrum, Centrum nezávislej žurnalistiky, Fullbnghtova 
nadácia, nadácia Fernanda Riela), ktorí pomáhajú fakulte nielen 
matenálne (vysielanie lektorov, poskytovanie štipendií, študijných 
pobytov, literatúry), ale najma pri nadvázovani nových kontak 
tov 

Doc. PhOr. Ján Taraba, C Sc., 
prodekan pre zahraničné atyfcy FFUK 

Filozofická fakulta UK má 28 katedier: 
andragogiky, anglistiky a amerikanistiky, 
dejín výtvarného umenia, estetiky, etnoló
gie, filozofie a dejín filozofie, germanistiky 
a nordistiky, hudobnej vedy, jazykov, jazy
kov a kultúr krajín Východnej Ázie, klasic
kej a semitskej filológie, knihovníctva a ve
deckých informácií, logiky a metodológie 
vied, maďarského jazyka a literatúry, pe

dagogiky, politologie, praveku a včasného 
stredoveku, psychologických vied, roma
nistiky, ruského jazyka a literatúry, slovan
ských filológií, slovenského jazyka, sloven
skej literatúry a literárnej vedy, sloven
ských dejín, českých dejín a archívnictva, 
sociológie, telesnej výchovy, všeobecných 
dejín, žurnalistiky. 

Ďalšimi súčasťami fakulty sú: Studia 
Academica Slovaca - metodické centrum 
pre výučbu a výskum slovenčiny ako cu
dzieho jazyka, Centrum nezávislej žurna
listiky, Rakúsky ústav pre východnú a ju
hovýchodnú Európu, Rádio Zóna, Stimul -
Centrum informatických služieb pri FF UK 
a Ústredná knižnica FF UK. 

Archeologický výskum v Kremnici Na pracovisku Katedry psychologických vied 
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Hodnota 
Vianoc 
v nás 

Pokračovanie zo str. 1 

Vianočné posolstvo, ohlasované na prvé 
Vianoce, sa nedá uzatvoril do niekoľkých 
hodín čl dni, plných lesku a svetla. V tom
to posolstve je veľkorysá ponuka toho, 
ktorý priniesol "lepšiu spravodlivosť natr
valo. Je nám známe, že jeho učenie nie 
je rafinovaným naliehaním, jeho náuka nie 
Je Ideológiou Jednou z mnohých. Áno, Je
žiš hovorí nie často v logických sekven-
clách.a predsa sú Jeho reči hlboké, a pri
tom zrozumiteľné každému. Neargumentu
je tak, aby z predpokladov vyvodzoval 
Jednoznačné závery, ale poskytuje tým, 
ku ktorým sa obracia, plnú slobodu. 
Ide o ponuku v nemanlpulovateľnom du
chu, ale o výzvu k zodpovednosti a k slo
bode, k Jadru nášho človečenstva, 
k ochote objavlt seba samého a naplno 
sa v tomto smere zaangažovať. V zmysle 
Jeho náuky sa človek stal natoľko novým 
stvorením, že Jediným ukazovateľom 
správneho smeru vývoja a Jeho pokroku 
Je láska a z nej vyplývajúca sloboda. 
Všetko ostatné Je krokom naspäf. Samo
zrejme len tam, kde sa táto hodnota sta
ne súčasfou života, ako to trochu Idylicky 
- ale Vianoce nám to dovoľujú - zobrazil 
majster Corregglo: Uprostred maštale leží 
božské Dleía. Je Jediným prameňom svet
la. Jeho tvár vyžaruje svetlo a osvecuje 
tváre tých, ktorí sa s láskou pozerajú 
naňho. Všade okolo je pustá, tmavá noc. 
Svetlo Je darom len pre tých, ktorí majú 
oň úprimný záujem. 

Vianočné sviatky sú pre nás vzácnou 
ponukou prljaf Ježišove hodnoty do svoj
ho života. Dat tak svojej činnosti hlboký 
zmysel. Opät objavil v sebe zrnko dobro
ty, nefalšovanej krásy а pravdy a zacho
vat sl ho do dalších dní, ba i podporovat 

jeho vzrast. V tomto zmysle vstupuje náš 
život do vyššej polohy. Každý, kto koná 
podobne, sa stáva človekom, ktorý zostá
va verný sebe aj hodnotám vyšším vo 
chvíľach šfastia, aj keď sa mu dari menej. 
Človekom, ktorý sa nedá ovplyvnil ani 
ľúdskou chválou, ani strachom pred Inými. 

Ovocie takéhoto života sa nedá skryl, 
pretože Je 'svetlom а kvasom". Človek 
tohto typu je osobnosťou, ale lepšie: mal 
by ňou byt. Netreba azda ani připomínat, 
čo znamená človek alebo ľudia tohto štýlu 
v radoch pedagógov a poslucháčov Uni
verzity Komenského ! 

To značí vianočnými hodnotami sa vzá
jomne obohacovat aj cez obdobie, ktoré 
vianočné nie je podľa kalendára. Iste to 
nie je utópia. Je to šanca vstupovat do 
dynamiky tohto nového života - daf Kris
tovi a jeho hodnotám ľ našom srdci mož
nost znova sa narodit. 

MIH priatelia, atmosféra, ktorú prežíva
me, sa tak trocha podobá časom pri vý
mene letopočtov. Je to priam výzva, aby 
sme do tohto chaosu priniesli hodnoty, 
ktoré v mnohom můžu byt ozdravujúcim 
elementom. I tohtoročné prežívanie tých 
najľudskejších sviatkov nás k tomu zavä
zuje. Doc. ThDr. Viliam Judúk 

CMBF UK 

Zlatá medaila UK prof. Allenovi 

Rektor U K  prof. MUDr. Juraj Švec, DrSc., udelil Zlatú medailu U K  prof. Will lamovl 
Stannardovl A l l e n o v i  z Veľkej Británie ako prejav úcty za v ý z n a m n ý  prfnos v oblas
ti rozvíjania anglického jazyka a literatúry na Slovensku pri príležitosti jeho 80. na
rodenín. 

Prof. Altena sme na pôde Univerzity Komen
ského privítali znovu po 43 rokoch. Ako odznelo 
v uvítacom prívete rektora na zasadnutí vedec
kej rady pri odovzdávaní významného ocenenia 
prof. Allen je známy ako "žijúca legenda" vyučo
vania angličtiny v zahraničí. Pôsobil na viace
rých európskych a arabských univerzitách. 

Život a dielo prof. Altena je významne späté 
i s našou Filozofickou fakultou, kde na Katedre 
anglistiky pôsobil v rokoch 1947-1950 ako lek
tor. Tu vychádza aj jeho prvá učebnica English 
Living Structure, ktorá sa ihned stala vyhledá
vanou pomôckou pri výučbe angličtiny. Len od
borníkom je známe, že pri jej koncipovaní zo
hrala významnú úlohu jazykovedná komparácia 
so slovenčinou a češtinou. Z jeho bohatej publi
kačnej činnosti spomeňme aspoň diela Living 
English Structure for Schools, Living English 
Speech, English Gramatical Structure. S velkou 
zanietenostou a obetavosfou ako člen British 
Council inicioval mnohé aktivity v kultúrnej ob
lasti. Založil hudobný krúžok, kde pôsobili mnohí 
neskôr slávni slovenskí hudobníci ako Cikker. 
Zimmer a další. Založil i malý spevácky a ta
nečný krúžok. S prof. K. Hudcom spolupracoval 
na knihe Slovenské ludové piesne Preložil jej 
úvodnú časf a ukážky veršov do angličtiny 
Usporiadal spoločenské večierky pre študentov, 
na ktorých sa mohol zúčastní každý, kto mal 
záujem o angličtinu. 

V roku 1950 všetci cudzinci pôsobiaci na ško
lách boli vypovedaní z ČSR. Odchádza s lútos-
fou, že práca, ktorá mu pôsobila potešenie 
a výborne sa rozvíjala bola tak náhle prerušená 
Nezanevrel však na Slovensko. Po roku 1965, 
ked sa znovu obnovili možnosti pôsobenia za
hraničných učitelov na Slovensku, svoj hlboký 
a vrelý vzťah k nemu prejavuje prijatím pozva
nia Ministerstva školstva na letný kurz angličtiny 
pre učitelov v Trnave. Odvtedy, skoro každý 
rok pôsobil v letných kurzoch angličtiny pre slo
venských a českých učitelov až do roku 1981, 
kedy odišiel na dôchodok. Okruh jeho priatetov 
zo Slovenska sa takto rozrástol a jeho dom 
v Anglicku - Surre privítal mnohých a vždy je 
otvorený pre priatelov zo Slovenska a Čiech. 
Obe krajiny nazýva svojim druhým domovom. 

Za dlhoročnú pedagogickú a vedeckú činnosf 
prof Allenovi bola udelená cena Medzinárod
nej fonetickej spoločnosti, bol menovaný jej do
životným členom a bol ocenený i diplomom 
Who's Who v Západnej Európe. Sme úprimne 
radi, že k týmto vyznamenaniam môžeme pripo
jil  i ocenenie Univerzity Komenského a v mene 
jej učitelov a študentov v tejto c h v i  i zažetat 
prof Allenovi vela zdravia i aktivity v prád 
a štasba v osobnom živote pri priežitosti jeho 
významného životného jubilea 

AS 

Slovenčina pre nemeckých finančníkov 
V dňoch 1. а 2. novembra sa metropola nemeckého a európskeho peňažníctva Frankfurt nad Mo-

hanom stala dejiskom nezvyčajnej akcie Za spolupráce Nemecko-českého a Nemecko-slovenského 
hospodárskeho združenia, ktoré vzniklo v roku 1990 sa v hoteli MarTiot predstavilo 24 českých 
a 5 slovenských bánk, leasingových a investičných spoločností a poisfovní. 

Na organizácii tohto podujatia sa taktiež podielal aj vydavatelský koncem Allgemeine Zeitung, kto
rého šéf Maxim Worchester zdôraznil dôležitosf vzájomného informovania o obchodných možnos 
tiach a priamych kontaktoch a prezentácii českého a slovenského finančníctva . ktorej sa zúčastnilo 
130 zástupcov nemeckých firiem a bánk, dostala možnosf Univerzita Komenského ponuknut ne
meckým podnikatelom kurzy základov slovenského jazyka, ktorého koncepciu spracovalo Jazykové 
centrum UK a Katedra jazykov Právnickej fakulty Prví záujemci su už registrováni na oddelení 
JASPEX JC ako i v o  frankfurtskej pobočke Nemecko-česko-slovenského hospodárskeho združenia 
Zástupcovia UK za pomoci prineseného propagačného materiálu sa snaž* tiež o cefcovu propaga 
ciu Slovenska a budovanie spolu so slovenskými peňažnými ústavmi pocitu dôvery v o ů  rrrfadej re
publike Riaditel Komerčnej banky pán Richard Salzmann ocenil význam podobných a k d  pri preko
návaní určitých stupňov obozretnosti zo strany nemeckých bánk voči novovzníkajuam peAažnym 
ústavom u nás. Na tejto akcii okrem iných stretnutí sa uskutočnilo aj stretnutie so zástupcami Uni
verzity z Bochum Nadväzovanie kontaktov si však bude vyžadovat predovšetkým väčšiu osobnú 
prezentáciu osobností Slovenska a čas 

I n g  S i d d n i a  K a r l í k o v é  



SLOVENSKÉ DNI 

V O  WASCHINGTONE 

V dňoch 12. a 13. no
v e m b r a  organizovala ne
d á v n o  z a l o ž e n á  Sloven-
sko-americká nadácia 
n a  podporu vzdelávania  
a vedy,  ktorej čestným 
členonm j e  prezident Mi
chal  K o v á č  v o  W a s h i n g t o 
n e  akciu pod n á z v o m  
S l o v a k  W o r l d  Recognition 
A w a r d s  1993. A k c i a  s a  
začala  celodennou konfe
renciou o s lovenskej  národnej identite n a  
Catholic University o f  Amerika.  Počas  nej 
odovzdal i  kardinálovi  J á n o v i  Chryzostomo-
v i  Korcovi  čestný doktorát, ktorý m u  táto 
univerzita udelila. N a  samotnej  konferencii 
s a  zúčastni lo okolo 200 našich krajanov 
včítane reprezentácií s lovenských krajan
s k ý c h  spolkov a S v e t o v é h o  kongresu Slo
v á k o v  z celej Severnej  Ameriky.  N a  konfe
rencii S lovensko zastupoval i  v iaceri  pred
stavitelia verejného života, v e d y  a kultúry, 
medzi  nimi minister kultúry S R  D u š a n  Slo
bodník, rektor Univerzity Komenského 

prof. Juraj  Š v e c ,  predseda Matice sloven
skej  Jozef  Markuš, dekan Matematicko-fy-
zikálnej fakulty U K  doc. Peter Mederiy 
a další. 

S referátmi o postavení S lovenska z rôz
n y c h  hladísk, od kultúrnych a ž  po  ekono
mické, vystúpilo v iac  ako 2 0  účastníkov 
konferencie, ktori v diskusii  hodnotili mož
nosti podpory Slovenska americkými 
nadačnými aktivitami. 

P o  slávnostnej bohoslužbe v národnej 
americkej svätyni,  Bazil ike Nepoškvrnené
h o  Počatia, ktorú slúžil  po  s lovensky kardi

ná l  Korec, s a  konalo sláv
nostné večerné zasadnutie,  
ktoré otvoril v ý k o n n ý  riaditel 
nadácie dr. A n t o n  Zajac.  Zú
častnil s a  h o  aj  kapitán E u 
g e n e  Cernan,  vel i te l  amer ic  
ke j  exped íc ie Apol lo 17 n a  
Mesiac, ktorý j e  s lovenského 
pôvodu. V rámci  večera boli 
udelené výročné ceny nadá
cie: C e n a  kardinála Korca z a  
zás luhy  o mier a slobodu 

a C e n a  kapitána Cernana z a  v ý z n a m n é  
celoživotné dielo, ktorých prvými  nositelmi 
s a  stali práve kardinál Korec a kapitán 
C e m a n .  

Rektor Juraj  š v e c  n a  večeri  oznámil,  ž e  
Univerzita K o m e n s k é h o  udelila kapitánovi 
Cernanovi  čestný doktorát N a  jar  budúce 
h o  roka j e  p lánovaná cesta kapitána Cer
n a n a  n a  Slovensko,  počas ktorej s i  tento 
doktorát prevezme.  

Ing. S. Kartlková 

Profesor MILOSLAV OKÁL osemdesiatročný 

Prvý decembrový dert sa dožil vzácneho životného jubilea emeritný 
profesor Univerzity Komenského Miloslav Okál, ktorého meno bolo po 
desaťročia synonymom slovenskej klasickej filológie Úspechy, ktoré 
viedli k etablovaniu slovenského výskumu antickej kultúry na domácom 
i medzinárodnom fóre, boli výsledkom spojenia lásky k vede 
a neúnavnej poctivej práce Tieto dôležité vlastnosti sa v ňom sformo
vali už v gymnazijných rokoch, ked ako polosirota po návrate zo školy 
v Kláštore pod Znievom, neskôr v Turčianskom Sv Martine musel mat
ke v rodných Slovanoch pravidelne pomáhat v práci na hospodárstve. 
Po maturite sa po istom váhaní medzi matematikou a klasickými jazykmi 
zapísal r. 1932 na klasickú filológiu a francúzštinu na Filozofickej fakulte 
Univerzity Komenského. Na mimoriadne úspešné štúdium nadviazal nie
len jednoročný štipendijný pobyt v Ríme za odmenu, ale po štvorročnom 
pôsobení na gymnáziách v Lipt. Sv. Mikuláši a v Nitre opätovný príchod 
na filozofickú fakultu ako asistent prof. Antonína Kolára. Tu potom pôso
bil plných 36 rokov - od r. 1948 ako docent a od r. 1954 ako prvý uni
verzitný profesor klasickej filológie rodom Slovák, v tomto vednom odbo
re dosiahol r. 1960 hodnosf doktora vied ako u nás zatial jediný. Od 
r. 1953 do konca r. 1977 viedol Katedru klasickej a semitskej filológie 
FF UK (s prestávkou rokov 1968-1971, ked odstúpil z postu vedúceho 
katedry nie z politických dôvodov - nikdy nebol ani len formálnym čle
nom strany - ale z osobných a pracovných). V r. 1969 založil Slovenskú 
jednotu klasických filológov pri SAV a bol dlhoročným predsedom tejto 
stavovskej organizácie pracovníkov v oblasti antickej vzdelanosti, zame
ranej aj na propagovanie výsledkov bádatelskej práce na domácom fó
re. Neocenitelné zásluhy pre podnietenie vedeckej práce a pre vstup 
slovenských klasických filológov na medzinárodné fórum si získal zalo
žením nového radu zborníkov Filozofickej fakulty UK Graecolatina et 
Orientalia, ktorý vychádza cudzojazyčne v nepretržitej sérii od r. 1968 
doteraz, má svojich čitatelov na všetkých kontinentoch a neostáva ne
povšimnutý v dôležitých bibliografiách. 

Prvou oblasfou jubilantovho vedeckého záujmu bola antická filozofia, 
predovšetkým Aristotelova, atomistická, stoická a epikurovská. Výsledky 
svojej práce uverejnil v 2 monografiách, desiatke štúdií a rovnakom poč
te knižných prekladov, ako aj rade recenzii vedeckej produkcie v tejto 
tématike. Od polovice pátdesiatych rokov prevážila však orientácia na 
dalšiu aj pre súčasnosf vždy podnetnú tému - antické divadlo a v jeho 
rámci obzvlášt komplikovaný autor Aristofanes so svojimi komédiami 
Výsledky tohto bádania publikoval v o  forme rozsiahlej monografie Prob
lémy aténskej demokracie a Aristofanes, v tucte štúdií, množstve recen
zií a - ako je pre jubilanta príznačné - aj v pozoruhodných prekladoch 
nielen Aristofana, ale aj Sofokla či Aischyla, uzatvára ich zatial séria 
vlastným nákladom rozmnožených (pri súčasných vydavatelských faž-
kostiach zrejme najschodnejšie riešenie) komédií Aristofanových a Me-
nandrových aj Euripidových Trójaniek. 

V polovici 60-tych rokov objavil prof Okál novú tematickú oblast p*e 
klasického filologa • latinskú humanistickú literaturu Tu spôeotxxn per 
excellence objavitelským ukázal na dôkladnej analýze diet autorov pôeo 
biacich na našom území, že Slovensko v tomto období sa mohlo pyiit 
vzdelancami a básnikmi európskeho formátu M Okál  obfeví pre sto 
venskú i pre európsku novoletinsku literatúru taká jednečná poetevy 
akými sú Pavol Rubigal. Juraj Purkrcher Žigmund Getous Torda Jurat 
Koppay a najmá turčiansky humanistický poeta doctus Marin Rakov sky 
ktorému venoval takmer dva desiatky cudzojazyčných i slovenských 
štúdií, spojených v dvojzväzkovej monografii o živote a diele M. Rakov-
ského (1979, 1983). Nemenej ako cudzojazyčnými štúdiami pomohol 
dostat našich latinských humanistov do povedomia medzinárodnej obce 
filológov vzorovými edíciami textov, pre ktoré mu poskytli priestor aj za
hraničné renomované vydavatelstvá (Rubigal r. 1980 u Teubnera v Lip
sku, Purkircher r. 1988 v Budapešti v Akadémii Kiadó, Rakovského 
i Koppayovo súborné diek) vyšlo vo vydavatelstvo SAV 1974 resp 
1980). Kedže uvedení autori boli u nás napospol takmer neznámi, pos
kytol jubilant odbornej a najmá širšej verejnosti výbornú službu svojimi 
prekladmi Rakovského, Koppaya, Rubigala i dalších, napr Šimona Je
senského, Valeriána Madera, Jána Valentiniho Sem možno pridal aj 
dve vydania prekladu Komenského Velkej didaktiky, gavlovičovské štú
die a z oblasti medievalistiky vydanie textu Burteyových Životov filozofov 
zo slovenských knižníc, takisto doplnené analytickými štúdiami a prekla 
dom. 

Pohlad na obsiahlu bibliografiu Okálovych prác (bezmála 300) ukazuje 
popri rýdzo vedeckých a pedagogických záujmoch - tie zastupujú skřip 
tá o textovej kritike a latinskej štylistike - zaujatie prekladatela Prezen
tuje sa nielen v desiatkach prekladov, ale aj v teoretických úvahách. Je
ho štúdie o dejinách a problémoch prekladania antickej poézie korunuje 
monografia Antická metrika a prekladanie gréckej a latinskej poézie do 
slovenčiny (1990) Je syntézou poznatkov spoza vysokoškolskej kated
ry (roky prednášal metriku), z kritického recenzovania prekladatelskej 
produkcie na Slovensku aj z vlastnej bohatej praxe, ktorej vrcholnou 
ukážkou ostane kompletné pretlmočenie homérskych eposov, právom 
ocenené а opakovane vydané v dokonalejšej podobe r 1986 Keby bol 
Okál do našej národnej kultúry prispel iba tým, už to by bol výkon hod
ný úcty a uznania 

Osemdesiatich rokov sa jubilant dožil v ústraní medzi svojimi knihami 
a rukopismi, sice so zrakom vyčerpaným najmä v archívoch, ale stále 
duševne čulý, so živým záujmom o vedecké i spoločenské dianie Želá 
me mu do dalších rokov zdravie, duševnú pohodu a dôstojných pokra 
čovatelov v diele, ktorého bol u nás priekopníkom 

Daniel ákovlera 
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