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INAUGURÁCIA DEKANOV 

Spoločné zasadnutie Vedeckej rady UK, 
Akademického senátu UK a vedeckých rád 
a akademických senátov jej fakúlt otvoril 
a viedol prorektor UK doc. RNDr. Svetozár 
Kalavský, CSc Privítal hostí na tejto sláv
nosti, rektorov slovenských, českých a za
hraničných univerzít, prítomných členov 
vlády SR a poslancov NR SR. Menovite pri
vítal vedúceho Kancelárie prezidenta repub
liky prof.  PhDr. Jána Findru,  DrSc., a mi-

ministerku spravodlivosti SR prof. JUDr. 
Katarínu Tóthovú^DrSc , cfalej privítal ich 
Excelencie pánov veľvyslancov, konzulov 
a ďalších členov diplomatického zboru. 

"Zišli sme sa tu", povedal prorektor UK 
doc. Kalavský,"aby sme vzdali hold najlep
ším mužom z našich fakúlt, ktorých na čel
né miesto vyzdvihla vôľa akademickej obce. 
Zišli sme sa, aby sme pri insígniách Univer
zity Komenského prijali ich akademický 
sfub. Nech dekréty a reťaz, ktoré preberú 
z rúk rektora UK a predsedu jej akademic
kého senátu symbolizujú ich právo a povin
nosť". 

Po úvodných slovách predniesol prof. 
Ing. Miroslav Fcrenčik, DrSc, predseda 

Akademického senátu UK správy o voľbách 
dekanov. Voľby dekanov sa uskutočnili 
podľa Zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých 
školách a podľa riadne registrovaných štatú
tov fakúlt, pred uplynutím trojročného vo
lebného obdobia úradujúcich dekanov, vy
konali akademické senáty voľby nových de
kanov. Od začiatku decembra 1993 až do 
17. 2. 1994 prebehli právoplatné voľby de
kanov na 9 fakultách našej univerzity. Prof 
Ferenčík, predseda Akademického senátu 
UK ubezpečil rektora UK, že pri voľbách 
boli zachované všetky zákonné a štatutárne 
normy a ich výsledky sú právoplatné 

Po vypočutí  správy predsedu Akade
mického  senátu UK dal  rektor Unlverzl-
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Dňa 17. februári 1994 b o l o  v aule 
UeJveťtíty Komenského  slávnostné 
zhromažden ie  p r i  príležitosti Inaugu
rácie d e k a n o v  fakúlt  UK. 



ty K o m e n s k é h o  prof.  MUDr. Jura) Svtc, 
DrSc., svo) rektorský súhlas  n a  vykona
n i e  slávnostne) Inaugurácie dekanov  fa
k ú l t  

Dekani jednotlivých fakúlt UK symbolic
kým siahnutím na insígnie Univerzity Ko
menského a insignie svojej fakulty potvrdili 
svoju vernosť najlepším tradíciám UK a jej 
fakúlt. 

V m e n e  Inaugurovaných dekanov  
predniesol  s v o j u  akceptačnú reč d e k a n  
Matcmatlcko-fyzlkálne) fakulty UK doc. 
RNDr. Peter Mederly, CSc. 

Vaša Magnlficencia vážený pán rektor, dá
my a páni, kolegyne a kolegovia. 

Mám česť ako jeden z práve inaugurova
ných dekanov fakúlt Univerzity Komenské
ho prehovoriť k Vám pri tejto slávnostnej 
príležitosti. Vo svojom vystúpení sa chcem 
zmieniť o úlohe dekana pri vytváraní celko
vej atmosféry na fakulte a univerzite a z po
hľadu dekana hovoriť o problematike vzťahu 
univerzity a jej fakúlt v súčasnom období. 

Iste nie je potrebné zvášť zdôrazňovať váž
nosť doby, ktorú prežívame a jej dôležitosť 
pre našu budúcnosť a život tých, ktorí prfdu 
po nás. Veľmi vážne sú problémy globálne
ho ohrozenia ľudstva, ale v bližšom horizon
te aktuálnejšie pre nás vystupujú otázky bu
dúcnosti nášho národa a štátu. Na Univerzite 
Komenského študuje v rôznych formách 
takmer 20 000 mladých ľudí, ktorí sa vo 
väčšine zaradia medzi intelektuálnu špičku 
nášho národa a svojou vzdelanosťou a cel
kovou kultúrou môžu významne ovplyvňo
vať jeho cľalší rozvoj. Vychádzajúc s uvede
ného sa mi zdá veľmi podstatné, aby Uni
verzita Komenského, okrem vrcholnej ve
deckej a vzdelávacej inštitúcie, predstavova
la v dnešnej rozhádanej dobe miesto, kde sa 
uplatňujú prevažne normálne medziľudské 
vzťahy, kde sa síce nedá úplne zabrániť 
konfliktom, ale tieto sa riešia na úrovni zod
povedajúcej poprednej národnej kultúrnej 
ustanovizní, za ktorú sa naša univerzita vždy 
pokladala a pokladá. 

Pri vytváraní celkovej atmosféry na našej 
univerzite a jej fakultách majú dekani vý
znamnú úlohu. Ciest k vytváraniu dobrej at
mosféry existuje asi viac. Za jednu z vhod
ných, aj kecľ nie najľahších, pokladám cestu 
založenú na princípoch ako je informova
nosť, prehľadnosť, rozdelenie právomoci 
a osobná zodpovednosť. Myslím tým, struč
ne povedané, informovanosť akademickej 
obce o všetkom, čo sa na fakulte a univerzi
te deje, prehľadnosť rozhodnutí pri riadení, 
rozdelenie právomoci a tým priame zaanga
žovanie ľudí do riešenia problémov a osob
nú zodpovednosť za zverené úlohy a za ko
rektné využívanie pridelených kompetencií. 

Vychádzajúc z toho, čo som doteraz pove
dal, by som sa rád obrátil s niečim ako vý
zvou ku svojim kolegom, novým aj starono
vým dekanom. 

Spektability, kolegovia dekani: cíťme sa 
byť zodpovední za atmosféru na našich fa
kultách a univerzite. Chápme svoje postave
nie na čele fakúlt v prvom rade ako službu. 
Poskúsme sa presvedčiť naše okolie, že 
existovať sa dá aj normálne, s korektnými 
vzťahmi. Uvedomme si, že naša pozícia 
nám do značnej miery umožňuje vtlačiť pe
čať, resp. ovplyvniť prostredie na fakulte 
a univerzite podľa toho, ako konáme my. 
Ako dekani máme v rukách značné právo
moci. Používajme Ich, nenechávajme veci 
plynúť povedľa nás, ak treba zasiahnuť, aj 
keby to malo byť spojené s nepríjemnosťami 
alebo rizikom, je samozrejmé, že napriek 

najlepšej snahe budeme robiť aj chyby. 
Bučíme schopní si Ich priznať, je tiež zrejmé, 
že kecľ človek riadi niekoľko stovák ľudí, 
vždy sa nájdu takí, ktorí s ním nebudú spo
kojní, nech robí čokoľvek. Ale vychádzajme 
z toho, že pokiaľ konáme korektne a úprim
ne, máme veľkú nádej získať pre takýto 
spôsob konania aj mnohých dalších. 

V druhej časti svojho vystúpenia chcem 
povedať niekoľko slov o problematike vzťa
hu fakúlt a univerzity z pohľadu dekana. 
V situácii ako je dnešná, kecľ fakulty majú 
de facto i de jure takmer úplnú autonómiu, 
je otázka ich vzťahu k univerzite pre ne mi
moriadne živá, lebo môžu byť v tomto vzťa
hu vysoko aktívnym prvkom. Autonómia 
umožňuje fakultám v mnohých oblastiach 
pracovať nepomerne pružnejšie a efektívnej
šie ako v centralistických modeloch. Ak sa 
však využíva tak, že vedie k izolácii jednot
livých fakúlt, k ich uzavretiu do seba, pod
statne ochudobňuje univerzitu a skôr či ne
skôr začne byť brzdiacim prvkom aj pre roz
voj samotných fakúlt. Fakulta sa na jednej 
strane musí aj do budúcnosti snažiť brániť si 
všetky práva umožňujúce jej pružne konať, 
ale na druhej strane, zdanlivo aj za cenu is
tých obetí, resp. prispôsobenia sa, musí os
tať úplne otvorená smerom k univerzite a jej 
ostatným fakultám. Problémy univerzity mu
sí chápať ako svoje vlastné a naplno sa an
gažovať pri ich riešení. Ked hovorím o škodlivých účinkoch vzá
jomnej izolácie fakúlt, myslím tým v prvom 
rade na deformovanie základnej idey uni
verzity. Idey, ktorá sa napriek zložitosti his
torického vývoja počas neho prdíš nemeni
la. Súc inšpirovaný názormi nemeckého 
rektora Mikuláša Lobkowicza myslím na 
univerzitu ako na školu, ktorej učitelia nie
len učia svojich študentov, ale sa učia aj sa
mi a to aktívnou prácou vo vede. Myslím na 
univerzitu, v rámci ktorej existujú a vzájom
ne interagujú rôzne disciplíny, pričom vý
sledkom tejto interakcie je vzájomná stimu
lácia ich dalšieho rozvoja. No a v neposled
nom rade myslím na univerzitu ako inštltu-
cionalizované spoločenstvo, v ktorom jeho 
členovia, a to tak pracovníci ako i študenti, 
majú jedinečnú možnosť prežívať dobrodruž
stvo približovania sa k poznaniu univerzál
nych právd tohto sveta. 

Na Univerzite Komenského nás všetkých 
čaká veľa práce práve v smere posilnenia 
jednej zo základných charakteristík univerzi
ty, totiž vzájomného prepojenia jej častí, 
ktoré umožňuje okrem iného aj vskutku uni
verzitnú prípravu študentov. Objektívne po
vedané, bariéry medzi jednotlivými fakulta
mi sa v dôsledku 1ch vysokej autonómie 
v posledných rokoch zvýšili. Získanie auto
nómie bolo však veľmi potrebné a užitočné, 
pretože pomocou nej sa na fakultách maxi
málne urýchlil proces ich prechodu od str
nulých, uniformnými predpismi zviazaných 
inštitúcií, k moderným dynamickým orga
nizmom s pružným riadením. V tejto preme
ne však fakulty nesmú ostať na polceste 
a musia ju dotiahnuť svojim vzájomným pre
pojením pod strechou univerzity pri zacho
vaní pružnosti svojho vnútorného riadenia. 
Naším prvoradým cieľom na tejto ceste musí 
byť vnútorné otvorenie univerzity pre štu
dentov. 

Existuje ešte jeden vážný dôvod preto, aby 
sme sa všetd na univerzite snažili o jej jed
notu a vysokú funkčnosť. Je ním úloha uni
verzity ako slobodnej a nezávislej inštitúcie. 
Nezávislé univerzity predstavujú dôležitý pr
vok v ochrannom mechanizme zachovania 

demokracie v spoločnosti. Tento fakt formu
loval minister školstva Veľkej Británie John 
Patten vo svojom prejave pri pivom výročí 
založenia Trnavskej univerzity takto:" Nijaká 
krajina nie je v skutočnosti slobodná, pokiaľ 
nemá slobodné univerzity, bašty protf útla
ku". 

Na záver chcem ešte krátko spomenúť, čo 
očakávam ako dekan jednej z fakúlt od ve
denia univerzity. Magnlficencia, rektor švec 
vo svojom predvolebnom prejave povedal:" 
Poslaním vedenia Univerzity Komenského 
je poskytovať svojím fakultám koordinačné 
a servisné služby v duchu nastolených de
mokratických princípov riadenia pri plnom 
rešpektovaní Ich samosprávneho postave
nia, aby sa úplne zabezpečili všetky úlohy, 
ktoré naša Alma mater plní pre ďalší rozvoj 
vzdelanosti a prosperity nášho národa 
a mladého slobodného a nezávislého štátu" 

V súlade s uvedeným, očakávam od vede
nia univerzity v prvom rade služby Služby 
koordinačné, v ktorých je toto vedenie ne
zastupitelné Služby pre sprostredkovanie 
kontaktov smerom navonok, kecľ váha me
na univerzity, ktorá je podstatne väčšia ako 
váha mena jej jednotlivých fakúlt, môže po
zitívne podporiť vykonávanú aktivitu Oča
kávam tiež také servisné služby, ktoré z po
hľadu fakúlt, ako aj z pohľadu univerzity 
môžu byť vzhľadom na svoju povahu vyko
nané z centrálnej úrovne efektívnejšie ako 
pri ich decentralizácii 

Z uvedeného vyplýva, že tak ako dekan 
a vedenie fakulty sú tu pre pracovníkov fa
kulty a študentov univerzity, rektor a vede
nie univerzity sú tu pre jej fakulty Samoz
rejme nie ako ich podriadení, ale ako K, 
ktorí koordináciou a podporou aktivít fakúlt 
sú nevyhnutne potrební pre vytvorenie no
vej kvality Kvality, ktorá vzniká Ich pôso
bením nad aditívnym súborom jednotlivých 
fakúlt, kvality, ktorú nazývame univerzitou. 
Takáto úloha rektora a vedenia univerzity 
nás, jej dekanov a naše fakulty, zaväzuje. 
Nedovoľuje nám, v prípade konfliktov, kto
ré sa nutne vyskytujú, myslieť len na seba, 
ale nabáda nás pri ich riešení prejaviť dobrú 
vôľu. A to je veľmi podstatné. Totiž konflik
ty a rozpory, rôzne záujmy a náklonnosť 
k zlu sa principiálne nedajú z nášho života 
vylúčiť. Sú skryté v najhlbšej podstate našej 
existencie. Na Ich prekonanie nestačí samot
ný rozum, musí byť sprevádzaný práve dob
rou vôľou. 

Svoje vystúpenie som začal vo všeobecnej 
rovine, dovolím si ho jednou všeobecnejšou 
poznámkou aj uzavrieť. 

Doba, ktorú žijeme, akoby nedávala veľa 
dôvodov k optimizmu. Napriek všetkému, 
s čím sa denne stretávame a čo je možné 
v najbližšej budúcnosti očakávať si však 
myslím a verím, že pesimistický pohľad na 
svet je pohľad povrchný. Aby človek mohol 
žiť naplno musí mať základný pocit, že náš 
svet má zmysel, že úprimné ľudské úsilie 
má význam. 

Aj kecľ teda v dnešnej zložitej situácii má
me tendenciu vidieť budúcnosť prinajmen
šom ako nejasnú, nemalo by to viesť k zní
ženiu nášho úsilia pri plnení si svojho pos
lania tam, kde nás život postavil. Prial by 
som si, aby táto myšlienka bola jednou 
z ústredných aj pre nás, dekanov fakúlt Uni
verzity Komenského, na začiatku nášho 
funkčného obdobia. 

Po tomto vystúpení  predniesol  sláv
nostnú reč rektor Univerzity Komenské
h o  prof. MUDr. Jura) Svec, DrSc. 



Vaše Spektabillty, vážení páni dekani, 
necelé 4 dni nás delia od návratu z kolé

gia rektora, kde sme podrobne hodnotili 
predchádzajiíce funkčné obdobie volených 
akademických funkcionárov Univerzity Ko
menského a kde sme si vypočuli vzájomné 
predstavy o činnosti UK, jej fakúlt a ďalších 
súčastí, ktoré budete Vy, Vaie Spektabillty 
v rámci našej Alma mater riadiť. Všetci sme 
sa zhodli v tom, že riadenie univerzity a jej 
súčastí pri ročnom rozpočte, ktorý v porov
naní s rokom 1992 predstavuje v tomto roku 
reálnych 35% bude úloha, ktorá je za hrani
cou únosnosti 1 zdravého rozumu. 

Na jednej strane, na základe odporúčaní 
evaluačně) komisie OECD, edukačnej komi
sie UNESCO a komisie pre vysoké Školy ve
du a techniku Rady Európy, ako i požiadav
ky vlády Slovenskej republiky, prijímame 
na Štúdium zvyšujúce sa počty študentov, 
(od roku 1990 vzrástol počet študentov den
ného štúdia o 7 tisíc), na druhej strane, kle
sá náš rozpočet do neuveriteľných hĺbok. 
V priebehu katabolizmu organizmu, akým je 
univerzita, už možno hovoriť o sanácii 
úpadku. A tento úpadok už nastal. Zavá
dzajú sa drastické úsporné opatrenia v nápl
ni praktických cvičení, chýbajú prostriedky 
na vedu a vedeckú literatúru. Zavedenie 
novej platovej sústavy viedlo k paralýze 
platových postupov. V dôsledku nedostatku 
financií a dnes nie je možné zaraďovať pra
covníkov vysokej školy do vyšších tarifných 
tried a platových stupňov a najvýkonnejším 
pracovníkom priznávať mzdové príplatky. 
Táto skutočnosť a v neposlednom rade 
apriórne nízke platy profesorov, docentov 
a ostatných pracovníkov vysokých škôl žiaľ 
spôsobili, že v roku 1993 spontánne opusti
lo Univerzitu Komenského 936 zamestnan
cov všetkých kategórií. Nie je potrebné 
zdôrazňovať, že naša Alma mater takto priš
la o jednu pätinu prevažne mladých, kvalit
ných a perspektívnych pracovníkov. Riadiť 
univerzitu a jej súčasti v takomto prostredí 
je úloha mimoriadne ťažká a logicky sa natí
ska otázka, ako si bude plniť naša univerzita 
a jej fakulty svoje poslanie v tomto kalen
dárnom roku ? 

Spektabiles, vážení páni dekani, môj ne
zlomný optimizmus ml tiež nedovoľuje pod
dať sa ekonomickému tlaku. Naša univerzita 
má predsa výsostné postavenie svojou kva
litou vyjadrenou najvyšším stupňom akredi
tácie, najvyšším počtom študentov, najvyš
šou grantovou úspešnosťou a pozoruhod
ným uznaním zo strany štátnej správy. Na 
našej univerzite sú už viditeľné I výsledky 
reformy štúdia, ktoré sme začali v roku 
1991 a ktoré nám dovofujú pripraviť našich 
absolventov na meniace sa požiadavky na 
trhu práce. Je všeobecne známe, že drama
ticky stúpa záujem domácich 1 zahraničných 
študentov o štúdium na našej univerzite 
a očakávam, že počet žiadostí o prijatie do 
prvých ročníkov štúdia v novom školskom 
roku dosiahne na našej univerzite hranicu 
20 000. Musíme hľadať ďalšie zdroje. Máme 
rezervy v podnikateľskej činnosti, v obsa
dzovaní štipendijných miest v zahraničí, 
v medzinárodnej vedeckej a odbornej spolu
práci, pričom tu je nanajvýš potrebné zvrátiť 
jednosmerné akademické mobility na západ 
a pritiahnuť záujem špičkových vedcov 
o prácu v našich laboratóriách, klinikách, 
ústavoch a knižniciach. Musíme sa zvýšenou 
mierou uchádzať o zahraničné výskumné 
a vedecké granty a efektívnejšie využívať 
ponuky, s ktorými prichádzajú medzinárod
né nevládne organizácie. Sme málo aktívny 

pri využívaní prostriedkov PHARE. Svoju 
pomoc vysokému školstvu na Slovensku 
prisľúbili 1 také organizácie, akými sú Sveto
vá banka, Mellonova, Rockefellerova i For
do va nadácia, o finančnú pomoc a podporu 
sa možno uchádzať i u solventných domá
cich a zahraničných firiem. Nie je nezaují
mavé zdôrazniť, že 17. júna na moje pozva
nie navštívia túto univerzitu prezidenti Roc-
kefellerovej a Fordovej nadácie, aby sa 
zmapovali možnosti vzájomnej spolupráce. 
Avšak nečakajme, že k nám títo ľudia prídu 
s balíkom, ktorý nám položia na stôl. 
V konkurenčnom boji obstoja iba aktívni, 
pracovití a húževnatí ľudia. Majme na mysli, 
že sme plne zodpovední za budúcnosť 
a prosperitu nášho národa a konajme v pro
spech tohto národa. Musíme sl uvedomiť, že 
naši študenti musia získať kvalitné vzdela
nie, i výchovu k úcte k ľudským hodnotám 
bez ohľadu na ťažkosti, v ktorých sa dnes 
nachádzame. Pripravme Im budúcnosť, ktorá 
bude zároveň budúcnosťou nášho krásneho 
Slovenska. 

Čo môžeme pre tento deľ urobiť v edu
kačnom procese i v súčasných ťažkých pod
mienkach ? 

V prvom rade musíme reagovať okamžite 
na zmenené podmienky rozdeľovania štát
neho rozpočtu. Hlavnými kritériami rozdeľo
vania rozpočtu sa stávajú počty študen
tov, ekonomická náročnosť výučby, výsled
ky akreditácie, postavenej na vedeckej 
(umeleckej) a odbornej činnosti a v nepo
slednom rade úspešnosť absolventov vyso
koškolského štúdia na trhu práce. Miera ne
zamestnanosti absolventov bude v budúdch 
rokoch dominantne ovplyvňovať financova
nie vysokých škôl. Ako čeliť teda nárastu 
nezamestnanosti našich vysokoškolských 
absolventov ? Univerzita orientovaná na hu
manitné, prírodovedné a medicínske odbory 
má na túto úlohu najlepšie podmienky. Je
dinou možnou cestou je vrátiť študentom 
právo profilovať svoju odbornosť slobodnou 
voľbou voliteľných predmetov na ktorejkoľ
vek fakulte. Študent sám musí mať právo 
rozhodnúť, ktoré vedomosti bude potrebovať 
pre uplatnenie sa vo svojom odbore na trhu 
práce. Nie je mysliteľné, aby študent farmá-
d e  nemal právo 1 podmienky na štúdium 
obchodného práva, aby študent práva nemal 
možnosť sl zapísať ako voliteľný predmet 
trebárs management a pod. Len sa pozrime, 
aké vedomosti sa dnes vyžadujú od uchá
dzačov o prácu: vysoká odbornosť, jazykové 
znalosti, gramotnosť vo výpočtovej technike, 

riadiace schopnosti, orientovanosť v socioló
gii, právnych vedách, ekonómii atď Od 
Vás, Vaše Spektabillty, bude záležať, či 
a kedy sa nám podarí vytvoriť dynamický 
systém výučby s vnútornou prepojenosťou 
súčastí a vnútrounlveržitnou mobilitou štu
dentov. Naša snaha o zavedenie tzv. celou-
niverzitných prednášok prináša prvé ovocie, 
ale je to však málo. Celý výučbový proces 
na našej univerzite musí prejsť reformou, 
kde sa nebude meniť obsah a rozsah štúdia 
jednodivých predmetov, bude sa však opti
mal Izovať týždenné penzum teoretickej vý
učby, zvýši sa dôraz na samoštúdium a štu
dentom sa poskytne priestor na slobodnú 
voľbu doplnkového štúdia. Zbúrajme koneč
ne medzifakultné bariéry ! Nemôžeme do
nekonečna produkovať výlučne úzko orien
tovaných odborníkov. Nie je možné, aby sa 
na Univerzite Komenského zavádzali jedno-
odborové štúdiá i keď tieto štúdiá sú finan
cované z Iných zdrojov. Každá forma štúdia 
by mala byť postavená na širokej báze po
vinných predmetov, realizovaná formou 
koncentrovanej výučby základného odboru 
a doplnená štúdiom série voliteľných pred
metov na domácej, ale 1 ktorejkoľvek inej 
fakulte. Z hľadiska vnútrounlverzitných, ale 
1 medziuniverzitných a medzinárodných mo
bilít, je potrebné postupne uplatňovať kre
ditný systém, ktorý popri klasickom hodno
tení vedomostí študenta, pomôže zhodnotiť 
šírku študovaných odborov ako podmienky 
pre zápis do vyššieho ročníka. Výučbu bude 
nutné postaviť na báze kvalitného vedecké
ho výskumu a tento pravidelne hodnotiť 
Z univerzity sa vytratili tradície prezentovať 
výsledky vedy formou ročných ä dvojroč
ných reportov (Annual Report, Jahresbe
richt). I tieto, na prvý pohľad nepodstatné 
aktivity, pomáhaj mobilizovať vědeckope
dagogických pracovníkov do vedeckej čin
nosti. Lebo Univerzita Komenského )e vr
cholnou vedeckou, výdiovno-vzdelávacou 
a kultúrnou ustanovizňou a vrcholnou musí 
zostať. 

Vaše Spektabillty, vážení páni dekani, 
možno sa nepatrí pri takejto slávnostnej prí
ležitosti pripomínať Vám ťarchu Vášho pos
lania vo funkcii, do ktorej Vás dnes slávnos
tne inaugurujeme. Ak som tak urobil, konal 
som iba v dobrom úmysle pomôcť Vám pri 
hľadaní Vašich zámerov a cieľov. Prijmite, 
prosím, moje uistenie, že vedenie Univerzi
ty Komenského Vám bude vo Vašej neľah
kej úlohe všemožne pomáhať. Ale Vážené 
Spektabillty, treba brať do úvahy I skutoč
nosť, že ste sa stali äenml kolégia rektora 
a tým i riadiacimi pracovníkmi Univerzity 
Komenského. Som presvedčený,že pomo
cou príslovečnej akademickej svornosti 
a vzájomnej úcty sa nám podarí vyviesť na
šu Alma mater z krízy a spoločnými silami 
zabezpečiť plnenie jej poslania - slúžiť roz
voju národnej vzdelanosti a kultúry. 

Slávnosť ukonči l  predsedajúci  prorek
tor UK doc. RNDr. Svetazár K i l m k ý .  
CSc., ktorý poprial  v i e t k ý m  n o v ý m  de
k a n o m  m n o h o  úspechov  • beh každo
denne)  práci  t prospech n air) univerzi
ty a a) T ich  o s o b n o m  živote. 

Voľby na Fakulte managementu UK sa 
uskutočnili 24. februára 1994 a na Jesénio-
vej lekárskej fakulte UK v Martine 7. 3 
1994 Dekan Rímskokatolíckej Cyrilometod
skej bohosloveckej fakulty bude v zmysle 
jej štatútu a starých cirkevných tradícií ešte 
len menovaný veľkým kancelárom fakulty 

3 



dizertačnú prácu obhájil v r. 1990. Od toho 
istého roku vedie Anatomický ústav LF UK 
ako jeho prednosta. V mard 1990 bol zvole
ny za prvého predsedu Akademického se
nátu LF UK. Túto funkciu vykonával a ž do 
januára 1991, ke<f bol zvoleny za dekana LF 
UK. V decembri 1993 bol opätovne zvoleny 
za dekana LF UK na cfalšie funkčné obdo
bie. 

Prof. Mráz je autorom a spoluautorom prác 
najmä s tématikou ultraštruktúry biologic
kých tkanív, axonálneho transportu katech o-
lamínov a Imunocytochemlckého Jtúdia cy-
toskdetu Je spoluautorom niekoľkých 
učebných textov z anatómie a monografie 
o metódach transmisnej elektrónovej mikro
skopie. ktorá bola odmenená v roku 1909 
Purkyrtovou cenou. V r. 1992-93 poetu рое 
vybudoval na Anatomickom ústave LF UK 
pracovisko tkanivových kultúr, ktoré sa 
orientuje na riešenie otázok molekulárnej 
biológie. 

P r o d e k a n i  Lekárskej  f a k u l t y  UK v Bratislave: 
Doc. MUDr. Ľudovít Danlhel, CSc., -1. prodekan, prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť 
Prof. MUDr. Zoltán Mike«, DrSc., - prodekan pre vedu a výskum a zahraničné styky 
Doc. MUDr. A n n a  Hokmiánová, CSc., - prodekanka pre výchovno-vzddá vadu činnosť 
Doc. MUDr. Vladimir Jarvorka, CSc., - prodekan pre výchovno-vzdelávadu činnosť 
Doc. MUDr. Peter Kukumberg, CSc., - prodekan pre liečebno-preventívnu činnosť 
MUDr. Ján Porubský, CSc., - prodekan pre rozvoj fakulty a sociálne otázky zamestnancov 

Prof. JUDE. PETER BLAHO, CSc., - dekan Právnickej fakulty UK 

ratlstlky. Má bohaté zahraničné kontakty 
a preto prednášal na konferenciách do
ma i v zahraničí pričom jeho referáty vyšli 
i v zahraničných odborných časopisoch. 
V súčasnosti dokončil rukopis komentova
ného prekladu justinianskych inJtitúdí, pra
cuje na dokončení učebného textu z rímske
ho práva a dvoch ätúdií zo zmluvného zá
väzkového práva. Od roku 1990 vykonával 
funkdu prodekana pre vzddávadu činnosť 
a koncom toho istého roka bol zvoleny za 
dekana fakulty Po novembri 1989 začal s 
budovaním katedry rímskeho práva, ktorej 
vedúcim sa stal v r. 1990. Zaslúžil sa o re
formu právnického ätúdla na Univerzite Ko
menského, o vytvorenie Knižnice Právnickej 
fakulty, vydavateľského oddelenia fakulty, 
je spoluzakladateľom odborného časopisu 
pre staršie a novšie dejiny rímskeho práva 
ORBIS IURIS ROMANI, všemožne podporu
je pre učiteľov a študentov otvorenie fakulty 
pred svetom. 

P r o d e k a n i  Právn icke j  f a k u l t y  UKi 
Prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc., - pre vedeckovýskumnú činnosť 
Doc. JUDr. Pavol Kubíček, CSc., - pre výchovno-vzddávadu činnosť 
Doc. JUDr. Jural Koleeár, CSc., - pre zahraničné styky a výpočtovú techniku 
Doc. PhDr. Dušan Stanek, CSc., - pre edičnú činnosť a edoživotné vzddávanle 

Profesor Mráz sa narodil v r. 1940 v Brati
slave. V roku 1957-63 vyštudoval na LF UK 

v Bratislave všeobecné lekárstvo. Po promó-
di v r. 1963 nastúpil ako asistent na Anato
mický ústav LF UK, kde pôsobí ako učiteľ 
podnes. Od r. 1965 sa podldal na vybudo
vaní pracoviska dektrónovej mikroskopie, 
ktoré získalo veľmi dobré meno ako po
predné vedecké a doškolovade pracovisko 
doma i v zahraničí. V roku 1971-72 bol po
zvaný profesorom Barerom na pracovný po
byt na univerzitu v ShefFidde, kde pracoval 
na spoločnom výskumnom projekte na De
partment of Biochemistry a Department of 
Human Biology and Anatomy. Po návrate 
na LF UK sa naďalej venoval najmä štúdiu 
ultraštruktúry autonómneho nervového sys
tému a štúdiu axonálneho transportu Sám 
a so spolupracovníkmi sa hlbšie zaoberal 
tiež metódami transmisnej dektrónovej mik
roskopie. V roku 1982-83 pôsobil ako ex
pert Polytechny na University of Malta 

Kandidátsku dizertačnú prácu obhájil v ro
ku 1971, habilitoval sa v r. 1981 a v r. 
1991 bol menovaný profesorom. Doktorskú 

Prof. Blaho sa narodil v r. 1939 v Nitre. 
Maturoval v Topoľčanoch, vysokoškolské 
štúdium , ktoré bol nútený na štyri roky 
z politických dôvodov prerušiť, dokončil 
v roku 1965 na Právnickej fakulte UK v Bra
tislave. Krátko pracoval v podnikovej a jus
tičnej praxi, koncom roku 1967 vyhral kon
kurz na Katedre dejín štátu a práva a stal sa 
vysokoškolským učiteľom. 

Prof. Blaho sa zameral na štúdium dejín 
rímskeho súkromného práva a dosiahol 
v tejto oblasti pozoruhodné výsledky. Studo
val porovnávadu právovedu v Strasbourgu 
a rímske právo v Ríme. V r. 1980 sa habili
toval v odbore dejín štátu a práva spisom 
o historickoprávnom vývine držby, v r. 1991 
bol vymenovaný za univerzitného profesora 
pre odbor dejiny štátu a práva - rímske prá
vo. Publikoval takmer sto vedeckých a od
borných prác z rímskeho práva, všeobec
ných dejín štátu a práva a právnej kompa-
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Senát Filozofickej fakulty UK zvolil 28. 
januára 1994 za dekana fakulty doc. PhDr. 
Jána Paulinyho, CSc. 

Ján Pauliny sa narodil 4. 6. 1939 v Tur
čianskom Sv. Martine. Stredoškolské vzdela
nie získal v Bratislave. Vysokoškolské Štú
dium absolvoval na Karlovej univerzite 
v Prahe (1961), kde nadobudol aj akade
micky titul PhDr. (1966) a vedeckú hodnosť 
kandidáta filozofických vied (1972) na od
bore arabistiky, islamistiky a anglickej filo
lógie. Od roku 1961 pracuje na Filozofickej 
fakulte UK, kde v roku 1975 predložil habi
litačnú prácu, avšak z politických príčin sa 
mohol habilitovať až v roku 1987. 

Bádateľský sa Ján Pauliny orientuje na de
jiny arabskej literatúry, kultúrne a politické 
dejiny islamských krajín a islamu. Z tejto 
oblasti publikoval dve monografie a 44 ve
deckých štúdií. Avšak vzhľadom na špecific
kosť odboru, ako aj na to, že svoje práce 
publikuje v zahraničí, známejší je v cudzine 
než doma. Na viacerých európskych univer

zitách prednášal svoj odbor aj ako hosťujúci 
profesor. Rozsiahle sú jeho osobné i písom
né kontakty takmer so všetkými známymi 
arabistami, islamistami a semitológmi v Eu
rópe i v zámorí. 

Docent Ján Pauliny má však nevšedný dar 
podávať výsledky svojich vedeckých výsku
mov aj prístupnou a primerane« formou. 
Svedčia o tom jeho Štyri odborné publi
kácie a tri knihy literatúry faktu, z ktorých 
niektoré vyšli dokonca v prepracovaných 
vydaniach aj v Nemecku, Poľsku a česku. 
Na Slovensku je docent Ján Pauliny známy 
aj ako prekladateľ arabskej umeleckej litera
túry, a to aj takých diel, ktoré doteraz ne
boli preložené ani do jedného európskeho 
jazyka. 

Svojím širokým odborným zameraním 
mnohostranného filológa, historika, filozofa 
i umelca bude mať docent Ján Pauliny - ako 
dekan nepochyboe veľmi blízko ku vše
tkým vedným odborom na fakulte. 

Doc. PhDr. Emil Horák, CSc. 

Minulosť a budúcnosť  Fi lozof ickej  faku l ty  UK 

Pán licksn, v iem, í e  ste veľmi  tatko prijímaH kandidatúru 
n a  funkc iu  dekana fakulty. Stihla» 1 ó o u  etc podpísali tak
m e r  • minúte  dvanástej. Prečo ? 
Nuž prečo ? Voľby na funkciu dekana sa niekoľko ráz skončili 

neúspešne, došlo k patovej situácii, a vtedy si niektorí kolegovia 
spomenuli na птЛа, Bol som spočiatku veľmi prekvapený, a ak sa 
môžem priznať, aj zaskočený, ale napokon som sa rozhodol, že 
kandidatúru prijmem. 

Konečne, verf som na FF UK starousadlíkom. Dlhé roky tichým 
a zabudnutým učiteľom, ktorého poznali iba jeho žiaci (niektorí 
z nich sú už dnes významní profesori na západoeurópskych uni
verzitách a v zámorí, ale aj manageři a zástupcovia obchodných, 
najmä naftových firiem). 

Hoci som bol učiteľom na "malom" odbore, nekomunlsta, a pri
tom aj človek, pre ktorého sa veda nestala zdrojom príjmov, ale 
potešením z objavovania čohosi nového, nikdy som nestál bokom 
od diania na fakulte. Cítil som už dávnejšie a cítili sme to viacerí, 
že v útrobách našej fakulty, poznačenej hlbokými jazvami z minu
losti, čosi praská ako v starej prehnitej alebo presušenej lodi. Nie
čo tu nebolo v poriadku, nefungovali ani digestion, ani les 
affaires, ba ani les amours  -ako hovoria Francúzi. To posledné 
nahradila vzájomná nedôvera, ľahostajnosť k osudu našej Alma 
mater a akýsi syndróm spochybňujúci akúkoľvek možnosť nápravy 
a pozitívneho riešenia. 

Sme najväčšia fakulta na UK a ak by sme sa pozreli dozadu, prá
ve naša fakulta dala Slovensku a svetu najviac významných ľudí 
z Komenského univerzity. Totiž myslím na tých, ktorí vysoko vy
nikali nad priemer bežných univerzitných profesorov. Ale tam, 
kde je pšenica, je aj kúkoľ. Ani našej fakulte sa táto pliaga nevy
hla. Veď však berme také, aké sú. Máme dosť kúkoľa. Ale myslím 
si, že je lepšie, ak si to niekto prizná, než by sa mal vyvyiovať 
nad ostatných. 

Ten kúkoľ vari  nevyrástol z večera d o  rána. Bude mať hlb-
  korene....? 
Pravdaže, svoje hlboké korene zapustil ešte pred rokom 1989 

Vtedy sa všeličo zanedbalo. Napríklad výchova vedeckého a pe
dagogického dorastu. Chýbajú nám docenti a profesori na mnohé 
odbory. Ťažisko prednášania aj odborných a Specializovaných 
predmetov sa presunulo na odborných asistentov. Schopných ľudí, 
ktorí nespolupracovali s režimom fakulta v minulosti nepotrebova
la. Mnohých sa zbavila takým alebo onakým spôsobom. Niektorí 
sa po roku 1989 opäť vrátili, ale tých už bolo málo. 

Jedno viem: nesmieme, my pamätníci stallnizáde, konsolidácie 
ä normalizácie prenáSať svoju zatrpknutosť a smútok na mladú 

generáciu. Mladých ľudí nezaujímajú reflexie na minulosť alebo 
lanské snehy. 2iaľ, túto minulosť kriticky reflektujú najmä ľudia, 
ktorí ju kedysi robili takou, akou bola. 

Vái pohľad na fakultu, zdá sa, n ie  V veTml optimisti ký. 
Veď e i le  na stránkach posledných čísel Naéej univerzity sa 
situácia na fakulte hodnotila v lepéom svetle. 
Každý má na vec subjektívny názor. Ja mám najradiej anglosa

ský understatement, alebo logiku starých štiavnlčanov, ktorí hovo
rili, že dvakrát dva sú dobré tri, alebo slabé Štyri. 

Inak optimizmus je dobrá vec najmä pre toho, kto má na to 
dôvod. Ja som zatiaľ opatrný. Dostávam priveľa informácií, často 
protichodného charakteru, a pretože nie som počítač, neregistru
jem ich automaticky. Databáza, ktorú si robím na Filozofickej fa
kulte, je nielen neúplná, ale aj nepresná. Presné sú iba dáta o 
počte študentov (3 153), učiteľov (368) a katedier (28) často dosť 
rozdielnej vedeckej a pedagogickej orientácie. V tejto rozdielnosti 
vedeckých záujmov, v tejto pestrosti je však naša sila Nie sme 
jednotvárni, ani fádni. 

Vo Vaáom programe rozvoja fakulty ste si  stanovili uviesť 
d o  života fakulty Komenského výrok o poslaní ikoty  Sepi-
entla. Virtus, Pletas - Múdrosť, Cnosť a Úcta. Prečo h o  práve 
dnes  aktualizujete a ako h o  chcete v podmienkach fakulty 
naplniť f 
Tento výrok bude aktuálny vždy, v každej kultúrnej ľudskej spo

ločnosti založenej na pozitívnych etických princípoch. Môže ho 
naplniť skutkami iba slobodný človek, učiteľ a Student, ktorý sa 
nebojí vyjadriť svoj názor. Dúfam, že sa to podarí aj nám na našej 
fakulte a budem sa usilovať dopomôcť k tomu, aby sa medzi uči
teľmi a študentmi upevnil duch kolegiality a vzájomnej úcty Musí
me si dôverovať a navzájom pomáhať, lebo problémy, ktoré tu sú 
a vzniknú, len tak vyriešime ľudsky dôstojnou formou. 

Pán dekan, ako vidíte miesto Filozofickej fakulty v n s i r  j 
národnej kultúre na rozdiel o d  Iných fakúlt Univerzity Ko
menského  t 
Už samotná tradícia naiej Alma mater a vedecký i mravný odkaz 

jej vynikajúcich učiteľov, medzi ktorými bdi  také osobnosti, ako 
Jozef Škultéty, historik Daniel Rapant, semitológ Ján Bakoš, slavis
ta Ján Stanislav, literárny vedec Andrej Mráz, jazykovedec Ľudovt 
Novák, historik Branlslav Varsík a cľalší nás zaväzuje k tomu. aby 
sme boli dnes 1 v budúcnosti ohniskom humanitného národného 
myslenia na Slovensku 

2iováral sa Emil Horák 

P r o d e k a n i  Fi lozof ické)  faku l ty  UK> 
Doc. PhDr. Ján Taraba, CSc., -1. prodekan, prodekan pre zahraničné styky 
PhDr. Matej Czako, CSc., - prodekan pre sociálnu starostlivosť a ŠPZ 
Doc. PhDr. Ladislav Klczko, CSc., - prodekan pre študijné otázky 
Prof. PhDr. Ján Michálek, DrSc., - prodekan pre edičnú činnosť 
Prof .  P h D r .  T a t i a n a  S t c f a n o v l č o v á ,  CSc., - prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť 
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ŕ 1MÜTW 1АУЮ13 TKT&niA dekan Prírodovedec kej fakulty Ш 

Prof. RNDr. Jozef Krcho, DrSc.., sa narodil 
6. 11. 1934 v Čičmanoch. Gymnázium na-
Števo val v r. 1949-1953 v Zlatých Moravci
ach. Vo vysokoškolskom štúdiu pokračoval 

na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Karlo
vej v Prahe, odbor geografia, špecializácia 
kartografia. 

Po absolvovaní vysokoškolského štúdia 
pracoval v rokoch 1958-1962 ako zodpo
vedný redaktor máp a mapových atlasov 
v Kartografickom a reprodukčnom ústave 
v Modre-Harmónii. Od roku 1962 pracuje 
na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. 
Do 31 1 1992 ako vedúci oddelenia karto
grafie na katedre fyzickej geografie a karto
grafie a od 1.2.1992 ako vedúci novovznlk-
nutej katedry kartografie, geoinformatiky 
a diaľkového prieskumu Zeme. 

V decembri 1990 bol Akademickým sená
tom fakulty zvolený do funkcie dekana fa
kulty pre funkčné obdobie 1991-1993 

Vo svojom bádateľskom programe sa ve
nuje matematickému modelovaniu priesto
rovo organizovaných systémov. Venuje sa 
systémovému prístupu ku krajine a vyjadre
niu krajiny ako priestorovo organizovaného 
autoregulačného systému. Pracuje na prob
léme krajiny ako jej zvláštneho priestorovo 
organizovaného subsystému, na jeho exak
tne poňatej morfometrickej analýze, ako aj 

na jeho modelovaní pomocou digitálnych 
modelov terénu. V súčasnosti intenzívne 
pracuje na cfalšom matematickom rozpraco
vaní digitálneho modelu priestorovej štruk
túry s aplikáciami na monitoring krajiny ako 
Integrálnej súčasti geolnformačného systému 
a s dalšími Interdlsdllnárnymi aplikáciami 
v jednotlivých g eo vedných disciplínách, 
technických disciplínách, v poľnohospodár
stve a v lesnických disciplínách, v urbaniz
me a v územnom plánovaní, ako aj v pro
jekčnej praxi. 

Prof. Krcho výsledky svojej vedeckej prá
ce publikoval v 4 samostatných vedeckých 
monografiách, v 1 monografii v spoluautor
stve, v 53 vedeckých prácach, z toho v 17 
v spoluautorstve. Je autorom skript z geo
grafickej kartografie. Vedecké publikácie 
prof. Krchu sú vysoko hodnotené ako do
mácimi, tak aj zahraničnými odborníkmi 
a jeho práce sú často citované. Svedčí o tom 
102 citácií v domácej a 42 v zahraničnej ve
deckej literatúre Výsledky svojej vedeckej 
práce prezentuje taktiež na mnohýcíi domá
cich i zahraničných konferenciách a sympó
ziách. 

P r o d e k a n i  P r í r o d o v e d e c k e j  faku l ty  UKi 
RNDr. Rudolf Holzcr, CSc., - I.prodekan, prodekan pre hospodársku činnosť, štipendiá, ubytovanie 
Doc. RNDr. Alexander Lux, CSc., - prodekan pre zahraničné styky 
Doc. RNDr. Ľudmila Žúrková, CSc.,- študijná prodekanka(denné štúdium, prijímacie skúšky, štátne skúšky) 
Ing. Bohdan Juráml, CSc., - prodekan pre vedeckú činnosť, postgraduálne štúdium, doplnkové pedagogické štúdium, ŠVOČ 

Prof. MIJDr. PAVOL ŠVEC, DrSc. - dekan Farmaceutickej fakulty UK 

Prof. MUDr. Pavol Švec, DrSc., sa narodil 
30. 8. 1940 v Bratislave. Stredoškolské štú
dium absolvoval v Bratislave. Po jeho skon
čení študoval na Fakulte všeobecného le

kárstva v Prahe (1963). Po promócii nastúpil 
na Farmakologický ústav ČSAV v Prahe 
a tam obhájil svoju kandidátsku dizertačnú 
prácu. Po prechode do Bratislavy pôsobil v 
Ústave experimentálnej farmakológie SAV, 
aby v roku 1971 prešiel na Farmaceutickú 
fakultu UK a ostal jej verný doteraz. Na fa
kulte pracoval ako vedecký a samostatný 
vedecký pracovník vo vtedajšom Výskum
nom ústave FaF UK do roku 1980. V rokoch 
1969-1970 absolvoval študijný pobyt vo far
maceutickom departmente University Colle
ge London a sem sa vrátil ešte v roku 1980. 
Na fakulte, napriek svojmu zaradeniu v sku
pine vedeckých pracovníkov, sa ihnetf od 
počiatku svojho pôsobenia podieľal aj na 
pedagogickej činnosti. Preto v roku 1979 
predložil habilitačnú prácu "Príspevok 
k predklinickej analýze farmakodynamlc-
kých a toxikologických vlastností pentakaí-
nu, nového lokálneho anestetika". Obhajoba 
vo vtedajšej politickej situácii sa neuskutoč
nila a na vymenovanie za docenta musel 
čakať až do roku 1984. 

V roku 1990 prevzal vedenie katedry far
makológie a toxikológie FaF UK a v nasle

dujúcich rokoch, na základe svojej rozsiahlej 
vedeckej a pedagogickej praxe, rýchlo doľ
ahol najvyššie kvalifikačné stupne vysoko
školského učiteľa. Na základe novej habili
tačnej práce a inauguračného pokračovania 
bol vymenovaný za profesora a po úspešnej 
obhajobe doktorskej dizertácie, získal ve
deckú hodnosť doktora lekárskych vied. 

S prof. Švecom, ako váženým a obľúbe
ným pedagógom, sa stretli a poznajú ho 
stovky študentov fakulty, ako aj absolventi 
v rôznych kurzoch postgraduálneho štúdia 
Výsledky jeho vedeckej aktivity dokladajú 
početné vedecké práce, nachádzajúce širo
ký medzinárodný ohlas. 

Novozvolený dekan dôkladne pozná fa
kultu, na ktorej pôsobí 23 rokov, má po
trebné vedomosti a skúsenosti v problema
tike vysokého školstva a ako farmakológ 
má najužší vzťah k úlohám a postaveniu 
farmácie v našej spoločnosti. Sú to predpok
lady pre úspešný výkon akademickej funk
cie v súčasnej neľahkej ekonomickej situácii 
na vysokých školách. 

D o b r é  m e n o  Farmaceutickej  faku l ty  d o m a  1 v z a h r a n i č í  
Hovoríme s d e k a n o m  Farmaceutickej fakulty UK prof. MUDr. Pavlom Švecom DtSc. 

Aké sú  najbližšie ú l o h y  nového  vedenia FaF UK ? 
Za najzložitejšiu úlohu považuje nové vedenie fakulty udržať pri 

súčasnom predpokladanom rozpočte chod fakulty vôbec, vo vše
tkých jej činnostiach. Ak odhliadneme od finančných problémov, 
za najaktuálnejšie otázky považujeme prípravu nového vysoko
školského zákona, zavedenie kreditného systému pri súčasnej 
prestavbe štúdia, prípravu na evaluáciu fakulty AK SR a dobudo
vanie Univerzitnej lekárne na nadštandardné zariadenie, hodné 
svojho mena. Z dlhodobejších cieľov by som chcel menovať budo
vanie toxikologického a antidopingového centra, zveľadenie Zá
hrady liečivých rastlín FaF UK a samozrejme vybavenie laboratórií 

aj učební modernou technikou tak, aby napríklad študenti nemu
seli pracovať na prístrojoch, ktoré sú staršie ako oni ! 

Aký je záujem o štúdium na Farmaceutickej fakulte UK f 
Zmeny v spoločnosti po roku 1989 a zavádzanie trhovej ekono

miky sa vo farmácii prejavili veľmi výrazne Vytvorili sa nové pra
covné príležitosti (farmaceutické a distribučné firmy, nové lekárne 
a podobne) čo viedlo k súčasnému nedostatku farmaceutov na tr
hu práce To sa samozrejme odzrkadlilo aj v záujme študovať na 
našej fakulte. Na štúdium sa v tomto roku prihlásilo takmer 1 150 
záujemcov. Veľmi nás teší aj záujem českých absolventov stred
ných škôl a ďalších zahraničných študentov o štúdium na našej fa
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kulte. Rozbieha sa výučba v anglickom jazyku v pre i postgraduál
nych kurzoch. Vlani sme promovali dvoch absolventov PGš zo 
SRN, v tomto roku budú končiť prví doktoranti zo SR a ČR. Záu
jem o štúdium na našej fakulte zo Slovenska aj zahraničia je teda 
veľký, čo svedčí o dobrom mene Farmaceutickej fakulty doma aj 
za hranicami. 

A k ý  je  z á u j e m  absolventov pracovať n a  fakulte f 
Záujem o prácu na fakulte je veľký, čo sa prejavuje aj v záujme 

o PGŠ. Na druhej strane treba povedať, že atraktívne ponuky, na

jmä zo strany zahraničných firiem odlákali z fakulty viacerých ta
lentovaných mladých ľudí. Ukazuje sa, že naši absolventi si vo 
svete liekov a liečiv počínajú úspešne, čo dokladuje nielen záujem 
o nich, ale ukazujú to aj výsledky študijných pobytov našich mla
dých pracovníkov na zahraničných univerzitách v USA, Kanade, 
NSR, Španielsku, Rakúsku a inde. Nadejáme sa, že táto mladá ge
nerácia, a to nielen farmaceutov, po návrate zo zahraničia prinesie 
na univerzitu nového ducha a bude garantom ďalšieho rozvoja tra
dície európskej úrovne vysokých škôl na Slovensku. 

- AS -

P r o d e k a n i  Farmaceut icke j  f a k u l t y  UKi 
Doc. RNDr. Jozef Seglnko, CSc., - I. prodekan, prodekan pre reformu štúdia, styk s praxou 
Doc. RNDr. Katarina Due ková, CSc.,- prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť 
Doc. RNDr. Dušan Mlynarčlk, DrSc.,- prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné styky 
Doc. RNDr. Aladár Vaient, CSc., - prodekan pre rozvoj fakulty 

Doc. RNDr. Anton Zrubák, Csc., sa narodil 
23. 11. 1938 v Rohožniku. Štúdium telesnej 
výchovy a biológie ukončil na FTVŠ KU 
v Prahe v r. 1962. Po skončení štúdia pôso
bil ako stredoškolský profesor na gymná
ziách v Galante a Bratislave. Popri zames
tnaní absolvoval Prírodovedeckú fakultu UK 
v Bratislave, odbor antropológia. 

Od roku 1968 pracuje na FTVŠ UK. Od ro
ku 1988 bol vedúdm katedry gymnastiky. 
Od r. 1990 do r. 1992 bol prorektorom UK. 
V rokoch 1992-1993 ako kondičný tréner 
pôsobil vo futbalovom oddiele Fenerbahce 
Istanbul v Turecku. 

Počas vedeckej prípravy na katedre antro
pológie PrírF UK, pod vedením prof. Val šíka 
použil prvý na Slovensku metódu hydrosta
tického váženia k zisťovaniu podielu aktív
nej telesnej hmoty a tuku v organizme 
O túto metódu a experimentálne zariadenie 
prejavil záujem Ústav výživy ľudu, s ktorým 
neskôr úzko spolupracoval Ďalšou sférou 

jeho vedeckého záujmu sú štúdie somatoty-
pov športovcov a bežnej populácie. V tejto 
oblasti spolupracuje s proŕ. J. Carterom 
z univerzity v San Diegu. Podieľal sa na za
čiatkoch výskumu nového smeru vplyvu 
elektrostlmulácie na zmeny svalstva a tuku 
u mládeže aj dospelých. Výsledky mali 
ohlas najmä v zahraničí - Japonsko, Nemec
ko. 

Jeho vedecká spolupráca je v poslednom 
období zameraná na vplyv telesnej prípravy 
na somatické, funkčné a motorické zmeny 
v organizme, najmä vrcholových športov
cov. Jeho publikačná činnosť je v tomto 
smere rozsiahla Teoretické poznatky uplat
ňuje pri výchove vrcholových športovcov 
a reprezentačných kolektívov futbalistov, 
hokejitov, tenistov a stolných tenisov Spo
lupracuje s futbalovým oddielom Slovan 
Bratislava Tieto skúsenosti využíval v pred
náškovej činnosti v zahraničí - Argentína, 
Malajzia, Kuvajt, Rakúsko, Turecko. 

J e d i n á  fakulta  n a  Slovensku,  ktorá v y c h o v á v a  š p o r t o v c o v  

Po vyhlásení samostatnosti Slovenskej republiky sa Fakulta teles
nej výchovy a športu UK V Bratislave stala jedinou vysokou ško
lou na Slovensku, ktorá vychováva odborníkov pre všetky oblasti 
telesnej kultúry. Tým vzrástol nielen význam fakulty, ale i jej zod
povednosť za takú koncepciu štúdia, po absolvovaní ktorého by 
študenti našli v živote adekvátne uplatnenie. 

A k é  ( ú  Ich možnost i  v súčasnosti, opýtali  s m e  sa dekana 
FTVŠ UK doc.  RNDr. Antona Zrubáka, CSc. 
Skutočnosť je taká, že viacerí naši absolventi sa nemôžu uplat

niť v zamestnaní, pre ktoré sú profilovaní a preto hľadajú východi
sko i tam, kde svoje vzdelanie vôbec nepotrebujú. Ako prispieť 
k ich profUádl, aby našli primerané zamestnanie ? Riešenie nachá
dzame v rámci programov nášho štúdia, v ktorých možno získať 
poznatky a skúsenosti z oblasti managementu a to pre všetky 
smery štúdia v adekvátnej proporcionalite 1 zalntersovanosti zo 
strany študenta. K prehĺbeniu profesionality určite pomôže aj 
poskytnutie servisu výučby cudzích jazykov. 

Najdôležitejší problém však spočíva v tom, ako sa budú jednotli
vé predmety podieľať na profUácii našich študentov, čaká nás ťaž
ká úloha roztriedenia hierarchie predmetov z aspektu profilu a nie 
z aspektu plnenia si úväzkov učiteľov alebo nekritického forsíro-
vania predmetu. To neznamená, že pôjde o necitlivý prístup 
k jednotlivým predmetom. Sú široké možnosti uplatnenia 
v rôznych smeroch štúdia, osobitne v špecializáciách 
(pedagogické dejiny cez športy, aplikácie fyziológie a anatómie, 
zmiešané hodiny - pohybové hry a gymnastika 

Nedostatok finančných prostriedkov, to je problém, ktorý 
do l ieha  a) n a  FTVŠ. Nájde z n e h o  nejaké východisko ? 
V ekonomickej oblasti je pozitívnym javom na našej fakulte, že 

sa prejavili mnohé aktivity, ktoré treba podporovať, nebáť sa Ich 
realizovať, ale predovšetkým zefektívniť a zviditeľniť. Nemôžeme 

sa spoliehať len na prostriedky z univerzitného rozpočtu, ale mu
síme vytvárať nové finančné zdroje. Fakulta sa musí otvoriť športo
vým zväzom, ldubom, hľadať kontakty na sponzorov, kontakty 
prostredníctvom našich reprezentantov. Ďalej nemôžeme zostať 
len pri proklamácii racionalizačných a úsporných opatrení, tieto sa 
musia dotýkať každého zamestnanca. Neľahká situácia bude nútiť 
vedenie školy aktívnejšie pristupovať k novým ekonomickým ak
tivitám (VHČ), ktoré by podstatnou mierou prispeli k zlepšeniu fi
nančnej situácie na fakulte. 

Niektoré racionalizačné opatrenia n a  fakulte u i  pr ispel i  
k zefektívneniu vedeckovýskumnej  práce. Počet výskum
n ý c h  pracovníkov n a  fakulte sa zníž i l  o 3JH. A k o  navrhuje
te ďalej  postupovať, aby  sa nrrnHHla úroveň  vedeckovýs
k u m n e j  práce f 
Vo vedeckovýskumenj oblasti sa nám rysujú dve tendencie: 
1. Cez grantové úlohy, ktoré vypracujú tímy vytvorené prevažne 

z pracovníkov Výskumného ústavu telesnej kultúry, ale v spolu
práci s odborníkmi jednodlvých katedier a so študentmi 

2. Výskumné úlohy, ktoré budú katedry riešiť monotematicky, 
alebo v interakcii s inými katedrami, ktoré disponujú špičkovými 
prístrojmi. 

Tieto trendy by mali podporovať iniciatívu jednotlivcov i tímov 
Prospešné je najmä spojenie jednotlivcov pri riešení náročných 
výskumných úloh vrcholového športu, ktoré sú nevyhnutné pre 
analýzu zložitých pohybových činností a prospievajú vrcholovému 
športu. Budeme sa snažiť rozširovať prístrojové vybavenie na fa
kulte, ako I zdokumentovať všetko, čo jednodtvé katedry vlastnú 
v záujme jeho efektívnejšieho využitia 

Aké máte predstavy v oblasti rozvoja zahraničných stykov 
Vaáej fakulty ľ 
Zahraničná spolupráca dotvára imidž našej fakulty S univerzi

tou v Halle spolupracujeme už od r. 1958, s univerzitou v Bré-
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mach od r. 1988 a v Gronlngene od r. 1990. Naši študenti absol
vujú študijné pobyty predovšetkým na týchto troch zahraničných 
univerzitách. Treba rozširovať styky aj s univerzitou vo Viedni, čo 
je finančne najmenej náročné. Fakulta by sa mala zapojiť 1 do eu
rópskych medzinárodných aktivít TEMPUS, COIMBRA, ERASMUS, 

PHARE. Na základe kultúrnych dohôd na lírovni vlády SR môžeme 
zapojiť študentov do medzinárodnej spolupráce prostredníctvom 
študentskej akademickej informačnej agentúry SAIA. 

- AS -

Prodekan! Fakulty telesne) výchovy a športu UK: 
Doc. PhDr. Ivan Trnovský, CSc., -1. prodekan, prodekan pre úsek rozvoja fakulty 
Doc. PhDr. Jela Labudová, CSc., - prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné styky 
Doc. PhDr. Milan Klpe, CSc., - prodekan pre výchovnovzdelávadu činnosť dvojodborové štúdium 
PaedDr. Jaroslav Žldek, CSc., - prodekan pre výchovnovzdelávadu činnosť (ednoodborové štúdium 

У» . ,J • . . .t  f 11 Íl II lái i WW** аекап Pedagogickej fakulty Щ 

práce v Bratislave. V r. 1954 začal praco
vať v SAV, kde vybudoval Psychologic
ké laboratórium, ktoré viedol až do r. 1963, 
kecf prešiel na FF UK, kde sa habilitoval 
prácou "Zmeny afektívnej hodnoty farieb 
v ontogenéze". Počas pôsobenia na tejto fa
kulte prednášal metodológiu psychologické
ho výskumu, porovná vadu a vývinovú psy
chológiu a založil Laboratórium porovnáva
cej a fyziologickej psychológie. 

V nasledujúcich rokoch venoval sa najmä 
budovaniu siete výskumných, školiadch 
a operatívnych psychologických pracovísk 
na Slovensku (psychologické výchovné kli
niky, Výskumný ústav detskej psychológie 
a patopsychológie atď) Vychoval rad od
borných psychológov. 

V r. 1969 je nútený odísť do zahraničia, 
kde pracoval ako expert a neskôr ako hlav
ný technický poradca viacerých výchovno-
-vzdelávadch projektov UNESCO v rôznych 
krajinách (Irán, India, Turecko, Zaire, Gha
na, Honduras). Pracoval najmä v oblasti 
vzdelávania a odborného výcviku dospe
lých, alfabetizácie, reforiem školských systé
mov, ako aj plánovania a financovania škol
stva. Je autorom rozsiahleho diela o vyhod
nocovaní experimentálnych vzdelávacích 

Prodekani Pedagogickej fakulty UK: 
Doc. PhDr. Miro n 7rflna, DrSc., -1. prodekan, prodekan pre vedu, výskum a kvalifikačný rast 
Doc. PhDr. Zuzana Kollárlková, CSc., - prodekanka pre pedagogickú činnosť 
RNDr. Jura) Van tue h ,  CSc., - prodekan pre medzinárodnú spoluprácu a zahraničné styky 

Doc. Bažány sa narodil v r. 1923 
v Bratislave. Štúdia na FF ukončil v r. 1946 
udelením doktorátu v odbore psychológia. 
Po študijných pobytoch vo Francúzsku 
a Vefkej Británii bol poverený vedením Psy-
chotechnického ústavu a neskôr Čs. ústavu 

projektov v teréne, viacerých monografií 
o vzdelávaní dospelých, metódach funkčnej 
alfabetizáde a systémového rozboru škol
ských systémov, ktoré vyšli v krajinách jeho 
pôsobenia, alebo boli vydané UNESCOM 
Od r. 1984 pracoval ako odborný poradca 
pre UNESCO a Rozvojový fond OSN v New 
Yorku, ako aj pre Cambridge Education 
Conzultants. 

Po návrate do vlasti bol v r. 1991 navrhnu
tý a zvolený za dekana Pedagogickej fakulty 
UK. V uplynulom funkčnom оЫоЫ sa ve
noval najmä dobudovaniu organizačnej 
štruktúry fakulty, vytvoreniu podmienok pre 
vedeckovýskumnú činnosť, prestavbe študij
ných plánov, vytvoreniu podporných praco
vísk pre činnosť fakulty a podstatnému roz
šíreniu medzinárodných stykov Odborne 
viedol Ústav vývinu dieťaťa 

V r. 1994 bol opätovne zvolený za dekana 
fakulty na základe programu zameraného 
na integrádu fakulty do rozvojového prog
ramu univerzity, prechod na kreditný «yv 
tém spojený s modulovým prístupom vo vý
učbe, skvalitnenie a rozšírenie vedeckovýs
kumného programu a rozšírenie podHu po
slucháčov na jej celkovej činnosti. 

D o e .  Ш т .  PETER MEDERLY, CSc., . dekan Ma terna t i cko  fyzikálnej  fakulty  UK 

Doc. RNDr.Peter Mederly, CSc., sa narodil 
v r. 1948 v Bratislave. Po absolvovaní SVŠ 
v Prievidzi bol prijatý na Prírodovedeckú fa
kultu UK v Bratislave, ktorú na odbore ma
tematická analýza ukončil v roku 1971 s vy
znamenaním. 

Po ukončení vysokoškolského štúdia na
stúpil na internú ašpirantúru a od r. 1973 
bol prijatý na katedru matematickej analýzy. 
Ašpirantúru z algebry pod vedením školitefa 
prof. Katriňáka úspešne ukončil obhajobou 
v júni 1977. Od r. 1984 prešiel na novovzni-
kajúcu katedru aplikovanej matematiky 
a v súčasnosti pracuje vo Výpočtovom cen
tre fakulty. Od januára 1990 vykonával 
funkdu prodekana. 

V rámd internej ašpirantúry sa doc. Me
derly zaoberal štúdiom štruktúr s operádou 
pseudokomplementu. Neskôr na tejto prob
lematike pracoval aj so svojím školiteľom 
a výsledky publikoval v popredných zahra
ničných časopisoch. 

Prodekani Mate iiiatlcko-fy/.íkAl ne j  fakulty UK: 
Doc. RNDr. Ľudovít Flacher, CSc., - I prodekan, prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť 
Doc. RNDr. Ján  Pavlík, CSc., - prodekan pre spoluprácu s praxou 
Doc. RNDr. Pavel Súra, CSc., - prodekan pre vysokoškolské štúdium 
Doc. RNDr. Miloš Božek, CSc., - prodekan pre PGŠ a iné formy štúdia 
Doc. RNDr. František Stulajter, CSc. - prodekan pre zahraničné styky 

Od r. 1978 sa začal zaoberať aplikáciami 
matematiky v súvislosti s využitím výpočto
vej techniky a neskôr sa venoval hlavne 
problematike počítačovej grafiky a tvorbe 
návrhových systémov typu CAD/CAM Bol 
jedným z vedúdch kolektívu, ktorý niekof-
ko rokov pracoval na vývoji návrhových 
systémov pre elektronické zariadenia V 
posledných rokoch pracoval v oblasti grafic
kých systémov a v tejto oblasti sa v r. 1990 
habilitoval. 

Doc. Mederly venoval vefml veľa úsilia or
ganizačnej prád súvisiacej s rozvojom MFF, 
najmä v oblasti zavádzania výpočtovej tech
niky. Vytvoril a viedol najskôr oddelenie 
výpočtovej techniky katedry aplikovanej 
matematiky a neskôr aj Výpočtové centrum 
fakulty, v ktorom pôsobil ako vedú d až do 
svojho zvolenia za dekana 
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D o c .  T f a B r ,  r f a í B  H L O  - d e k a «  e v a i i k B c k d  b o h o s l o v e c k e j  f a k u l t y  

gogickej práce na fakulte môže vefmi dobre 
využiť bohaté získaní poznatky a skúsenos
ti. Na túto obohacujúcu spojitosť poukazuje 
a) téma jeho habilitačnej práce "Renewing 
Worship. A summarizing study based on ac
tivities of the Youth and Student Programm 
(1985-1990)". Hľadanie nových foriem bo
hoslužieb - to je obsah a zmysel tejto práce 
je téma v dnešnom svetovom kresťanstve 
vefmi aktuálna. Od septembra 1990 bol Júli
us Filo prodekanom našej fakulty. Úlohám 
spojeným s touto funkciou venoval sa vefmi 
intenzívne, s prehfadom, a s dôslednosťou, 
ktorú požadoval predovietkým od seba, ale 
aj od druhých. Takto nadobudnutá znalosť 
problémov vedenia fakulty, ako aj skúse
nosti získané vo funkdi prodekana mu dá
vajú vefmi dobré predpoklady na to, aby 
jeho dekanské pôsobenie bolo pre fakul
tu prínosom. Aktívne ovládanie angličti
ny a nemčiny, čiastočné ovládanie francúz
štiny a ruštiny mu umožňuj  priamy kontakt 
s pracovníkmi zahraničných vysokých škôl 
a iných inStitúcií. Novému dekanovi praje
me mnoho síl a úspechov v jeho zodpo
vednej funkdi. 

Doc. ThDr. Ján Greáo 

Od 1. februára 1994 je dekanom HBF UK 
docent Július Filo. Narodil sa 17. 12. 1950 
v Liptovskom MlkuláSi - Palúdzke v rodine 
Dr. Júliusa Filu, ktorý bol vtedy evanjelic
kým farárom na VySnej Bod, a teraz je bis

kupom Východného distriktu Evanjelickej 
a. v. cirkvi na Slovensku. Vplyv otca, nielen 
teologicky, ale aj filozoficky vzdelaného, 
patril k podstatným prvkom formovania 
osobnosti terajšieho náSho dekana. Július Fi
lo Studoval teológiu na Slovenskej evanjelic
kej bohosloveckej fakulte v Bratislave 
(SEBF), jeden rok Studoval na Teologickej 
sekdl Univerzity v Lipsku. 

Doktorát získal na SEBF. Téma dizertačnej 
práce: "Život a smrť v helenizme a Novej 
zmluve" (Nová zmluva = Nový zákon). Od 
r. 1975 pracoval na SEBF ako asistent, od
borný asistent a neskôr docent na katedre 
praktickej teológie a ako vedúd tejto kated
ry. Súčasne bol činný v duchovnej prád 
evanjelickej cirkvi. V r. 1985 - 1990 praco
val v ústredí Svetového luteránskeho zväzu 
(SLZ) v Ženeve. Tam bol poverený vede
ním medzinárodného programu pre mládež 
a Študentov vSetkých kontinentov. V tejto 
funkdi sa venoval činnostiam, ktoré majú 
vefmi blízky vzťah k obsahu katedry prak
tickej teológie, ktorej je vedúcim. Päťročné 
pôsobenie v Ženeve nebolo teda preruše
ním kontaktu s obsahovou náplňou praktic
kej teológie. Naopak, v pokračovaní peda

Perspekt ívy  r o z v o j a  EBF UK 

Pán dekan,  preberáte zodpovednosť z a  vedenie  fakulty. 
V pos ledných  troch rokoch ste pôsobi l i  v ú lohe  prodeka
na. č o  (c najväčším ú s p e c h o m  v doterajšom o b d o b i  ? 

Úspechov, za ktoré sme veľační je viac. Najvýznamnejšou zme
nou bolo prijatie Evanjelickej bohosloveckej fakulty do zväzku 
Univerzity Komenského 1. júla 1990. Stalo sa tak po prvýkrát 
v histórii fakulty. Fakulta takto smie využiť podnety pre vedecký 
rast a pedagogický proces, Studenti smú obohatiť svoj Studijný 
program o disdplíny Iných fakúlt. 

S touto radikálnou zmenou súvisí aj materiálnotechnidcé zabez
pečenie fakulty. UK dala do užívania fakulty budovu, ktorá pred 
poštátnením slúžila ako Študentský domov Milana Rastislava Štefá
nika, zriadený Evanjelickou cirkvou. Ďalším pozitívnym efektom 
bol program elektronizáde, zásluhou ktorého fakulta získala vý
počtovú techniku pre administratívu 1 vedeckú prácu. Cenným je 
v tomto rámd a) fakt, že po prvýkrát v histórii sa platy pedagógov 
fakulty smeli podobať platom vysokoškolských pedagógov. Do 
r. 1989 sa tarifné platy orientovali na samostatné a prestarnuté 
pravidlá. 

Posledným pozitívnym efektom posledných troch rokov, ktorý 
chcem spomenúť, je enormný nárast počtu Študentov. Ketf dnes 
Studuje na EBF UK na magisterskom programe spolu 185 študen
tov a na bakalárskom programe 33 študentov je to nárast asi 
o 200% za posledné tri roky. Popritom má fakulta dvoch študentov 
postgraduálneho štúdia, čo je možné na základe akreditáde, ktorú 
fakulta získala v minulom trojročnom období. 

Nemožno preto inak ako poefakovať Pánu Bohu za nové pod
mienky pre prácu akademickej i duchovnej formáde a vedeniu 
univerzity I predchádzajúcemu dekanovi a ostatným kolegom na 
fakulte za to, že sa snažili zúžitkovať a rozmnožiť dedičstvo otcov 
a matiek a nový priestor pre prácu. 

Na ricáenlc ktorých p r o b l é m o v  kladiete dôraz, s č i m  ste 
predstúpil i  p r e d  vo l ičov  n a  Vaše) fakulte ? 

Napriek tomu, že sa mnohé podarilo v minulom období, úloh je 
vefa. Niektoré z nich súvisia so zmenenými podmienkami pre prá
cu, niektoré s bolesťami, ktoré sme stále nedokázali vylieôť. 
Chcem menovať telegraficky aspoň niektoré: 

a/ Pre zdatný chod fakulty je potrebné organizačné dobudovanie 
fakulty. Myslím tým v prvom rade na klasifikovanie úloh a zodpo
vednosti niektorých grémií fakulty a postov, klasifikovanie Ich 
vzájomne) previazanosti vo forme organizačného poriadku fakulty, 
ktorý by doplnil už existujúd, ale na mnohých miestach nekom
pletný štatút fakulty. Súčasťou tejto úlohy, do ktorej sme sa už da

li, je tiež ujasnenie úloh jednotlivých pracovníkov fakulty a deka
nátu a Ich zlepšená koordinácia. 

b/ V súlade s požiadavkami UK a v záujme zefektívnenia peda
gogického procesu, ktorý by lepšie slúžil odbornému rastu študen
tov, sa chceme pokúsiť o transformáciu Studijného programu a štu
dijného poriadku. Modality tejto zmeny musia vychádzať zo špea-
fík defov, ktoré naša fakulta má. Chceme pri nkíi posúdiť podne
ty UK (kreditný spôsob vyhodnocovania rozsahu štúdia) podnety 
sesterských teologických fakúlt v zahraničí. Celkový deľ je pre
dovšetkým utvoriť program, ktorý by viedol ku väčšej študijnej 
a vedeckej aktivite študentov fakulty a tým zvýšil celkový efekt zo 
štúdia na našej fakulte. S týmto defom súvisí aj potreba pripraviť 
viac teologickej študijnej literatúry v slovenčine z pera domádch 
autorov 1 preklady významných zahraničných diel. rovnako s tým
to defom súvisí naliehavá potreba prípravy nových odborne prip
ravených pedagógov cestou PGŠ. 
с/ Teologická fakulta hrala vždy dôležitú úlohu nielen pri prípra

ve budúdch pracovníkov cirkvi, ale tiež pri odbornom reflektova
ní nových úloh cirkvi v spoločnosti. Bolo by preto potrebné, aby 
sa tak stalo aj v tejto dobe otvorenej a slobodnej pre prácu teolo-
gicko-teoretickú i teologicko-praktickú. Nové výskumné pohľady 
do duchovnej situáde dnešného človeka s existenčnými i etidcými 
aspektami rovnak iko nový pohľad na štruktúry drkvi, ktoré 
umožnia participáciu dnešného Bohom obdareného a demokratic
ky náročného človeka i výskumy praktických úloh cirkvi v spoloč
nosti v diakonii, pri výchove mladých i dospelých by mohli vy
chádzať z teologickej fakulty ako služba pre cirkev a svet 

d/ Novou úlohou bude aj zlepšenie priestorových podmienok 
pre prácu fakulty v obidvoch dôležitých aspektoch Pre zabezpe
čenie výučby má slúžiť novostavba fakultnej budovy Bude to bu
dova, ktorú postaví za pom od sesterských cirkví v zahraničí a ve
ríme aj nášho štátu Evanjelická drkev a.v. na Slovensku Výber ar
chitektonického riešenia sa už uskutočnil a prípravné práce pokra
čujú. Je však potrebné myslieť aj na zodpovedajúce rieienie otáz
ky teologického domova, kde sa má uskutočniť rovnako dôieätá 
úloha duchovného formovania budúdch pracovníkov cirkvi. Aj 
pre tento deľ máme svoje plány. 

Ktoré aspekty v o  výchove  teológov pokladáte za d A k i i l é  
a aká (e možnosť ich  realizácie v p nud? 
Na pozadí úloh, ktoré sú pred budúdml pracovníkmi cirkví u 

nás, pokladám za dôležité, aby získali schopnosť a duchovnú od
vahu dať sa do budovania spoločenstiev zborov od základu Viace
ré zbory sú dezintegrované, bez práce s mládežou a defrni a počet 
tých, ktorí prežívajú radosť zo spoločných podujatí nie je často 
veľký. Pri budúdch pracovníkoch treba preto vybudovať odvahu 
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a schopnosti osloviť dnešných ľudí Božím slovom, pomôcť im nájsť 
cestu k sebe v spoločenstve a aktívne sa doň zaradiť. Tak by sa 
potom so svojim duchovným pracovníkom stali časťou pokáním a 
zároveň radosťou naplneného a pre službu pripraveného Božieho 

Prodekani Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK: 
Doc. ThDr. Ján Grcšo  - prodekan pre vedu a zahraničné styky 
Doc. ThDr. Juraj  Bandy  - študijný prodekan 

ľudu, že pri výchove k takémuto typu misijného pracovníka treba 
nielen Božie požehnanie, ktoré sa prejaví v odvahe viery, ale tiež 
veľa sebadisciplíny a záujmu o výsledky teologickej vedeckej prá
ce doma i v zahraničí, netreba prízvukovať. . \ s  • 

Doc. Ing. Ján Rudy, CSc., sa narodil 
3.10. 1951 v Dlhoni ,okres Bardejov. Je ab

solventom Slovenskej vysokej školy technic
kej v Bratislave, špecializácia Organizácia 
a riadenie priemyselných podnikov, štúdi
um ukončil v r. 1976. Po ukončení štúdia 
pracoval ako odborný asistent na katedre 
organizácie a riadenia priemyselných podni
kov VŠE Bratislava. V r. 1981-1983 absolvo
val dvojročné postgraduálne štúdium na 
College of Business Administration Yokoha
ma National University v Japonsku, kde štu
doval japonský systém riadenia podnikov. 
Tento študijný pobyt sa uskutočnil na zákla
de grantu, ktorý mu poskytlo japonské mi
nisterstvo školstva. 

V r. 1986 na VŠE Bratislava obhájil kandi
dátsku dizertačnú prácu na tému Rozvoj ria
diacej práce v priemyselných podnikoch 
V r. 1989 bol menovaný za docenta v odbo
re Ekonomika práce - Personálny manage
ment. V r. 1990-1991 bol vedúcim katedry 
ekonomiky práce na VŠE Bratislave. V r. 
1991 na základe konkurzu bol prijatý na Fa
kultu managementu UK Bratislava 

Ako vysokoškolský učiteľ okrem dvojroč
ného študijného pobytu v Japonsku, pôsobil 
na univerzite v Gronlngene - Holandsko 
ako visiting profesor (6-týždňový pobyt). 
V r. 1992 získal Fulbright research grant, na 
základe ktorého pôsobil jeden rok na Colle
ge of Business Administration University of 
Tennessee v Knoxville, USA. 

Jeho špecializácia je General Management, 
Personnel Management a Management De
velopment. Výsledkom jeho vedeckovýs
kumnej a publikačnej činnosti v tejto oblasti 
je monografia Organizácia a riadenie japon
ských priemyselných firiem (Alfa 1990) 
a celý rad vysokoškolských učebných tex
tov. Je autorom troch a spoluautorom devia
tich vysokoškolských učebných textov. 

Výsledky svojej vedeckovýskumnej price 
prezentoval na' konferenciách a publikoval 
v zborníkoch z týchto konferencií Celkove 
ide o vyše 20 publikácií v zborníkoch donu 
I v zahraničí Okrem toho publikoval viace
ré články v odborných časopisoch z oblasti 
managementu 

Najmladšia  fakulta UK 

Pán dekan, preberáte zodpovednosť za vedenie  fakulty ma
nagementu v neľahkých  podmienkach,  v ktorých sa nachá
d z a  naše školstvo. Čo je  najväčším úspechom vašej  fakulty 
v doterajšom o b d o b í  ? 
Naša fakulta je najmladšou súčasťou Univerzity Komenského. 

Bola založená iba pred troma rokmi. Na túto tému som sa podrob
nejšie vyjadril v rozhovore pre vašu redakciu iba prednedávnom, 
preto by som nechcel opakovať tieto skutočnosti. Napriek tomu 
chcem povedať, že sme radi, že sa nám v súčasných podmienkach 
vcelku úspešne darí realizovať program, ktorý na Slovensku na 
jednej strane nemá dlhé tradície, ale na druhej strane je predpok
ladom naplnenia aktuálnych potrieb v oblasti výchovy odborníkov 
pre riadenie hospodárskych organizácií v podmienkach trhovej 
ekonomiky. Za úspech teda považujem skutočnosť, že napriek ťaž
kostiam sa nám postupne darí plniť naše zámery a budovať fakultu 
takého zamerania ako sú fakulty na univerzitách v západných kra
jinách, ktoré sú známe pod názvom College of Business Adminis
tration. 

Na riešenie ktorých p r o b l é m o v  kladiete dôraz, s č i m  ste 
predstúpil i  p r e d  vo l ičov  n a  vaše) fakulte ? 
Pre každú formujúcu sa inštitúciu je najdôležitejšia perspektíva 

jej rozvoja. Voličom som predložil svoju predstavu o perspektí
vach fakulty, špecifikoval som hlavné úlohy pre nastávajúce 
funkčné obdobie a spôsob ich splnenia. Ide predovšetkým o do
siahnutie plnej kapacity fakulty v školskom roku 1995-96, dobu
dovanie fakulty v oblasti personálnej, materiálnej, zabezpečenie 
pedagogického procesu a vedeckovýskumnej práce na fakulte, 
rozvoj vzťahov v rámci Univerzity Komenského a so zahraničnými 
inštitúciami atef Tieto predstavy som sa usiloval predložiť na zá

klade reálnej situácie, v akej sa nachádza školstvo a hospodárstvo 
na Slovensku. Neskrýval som ani skutočnosť, že pre splnenie tých
to úloh je potrebné vynaložiť mimoriadne úsilie tak zo strany pra
covníkov, ako aj študentov fakulty. 

Ktoré aspekty v o  výchove  vaš ich  študentov považujete za 
dôležité a aká je  možnosť uplatnenia absolventov vašej  fa
kulty v praxi ? 
Okrem odborných poznatkov z jednotlivých oblastí managemen

tu organizácie pre našich študentov je veľmi dôležitá jazyková 
spôsobilosť - mám na mysli predovšetkým anglický jazyk. Vefmi 
dôležitým predpokladom úspešného uplatnenia našich absolven
tov je schopnosť pracovať s ľučľmi, Na tieto a pochopiteľne že aj 
na rfalšie aspekty sa usilujeme koncentrovať pri tvorbe, inovácii 
a samozrejme aj pri realizácii našich učebných programov. 

Pokiaľ ide o druhú časť otázky uplatnenie našich absolventov -
znova sa chcem odvolať na náš predchádzajúci rozhovor. V súčas
nom období, ale aj v budúcnosti na trhu práce bude existovať po
merne veľký dopyt po odborníkoch z oblasti organizácie a mana
gementu. Tento dopyt spôsobujú jednak potreby trhovej ekonomi
ky a jednak skutočnosť, že v minulosti u nás neexistovala organi
zovaná príprava odborníkov v tejto oblasti. Pri tejto príležitosti 
však musím zdôrazniť, že samotný dopyt na trhu práce nie je 
a nemôže byť zárukou úspešného uplatnenia absolventa v praxi 
Veľmi dôležitým predpokladom úspešného uplatnenia na trhu prá
ce je kvalita prípravy Kvalita prípravy závisí od ponuky, ktorú 
poskytuje študentovi fakulta a tiež od samotného študenta, do akej 
miery je schopný a ochotný túto ponuku využiť pre svoju profesio
nálnu orientáciu a rozvoj vlastnej osobnosti. V tomto zmysle sa 
usilujeme organizovať pedagogický proces na našej fakulte 

Prodekani Fakulty managementu UK: 
Prof. RNDr. Jozef Komorník,  DrSc., - prodekan pre zahraničné styky a MBA program 
Doc. RNDr. Michal Greguš, CSc., - prodekan pre študijné otázky 
Ing. Klement  Kacír, DrSc., - prodekan pre vedu a výskum 
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