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Za prítomnosti prezidenta repobítky M Kováča sa v Aule 
UK konalo dňa  17. februára 1997 mimoriadne slávnostné 
zhromaždenie vedeckých rád a akademických senátov 
univerzity a fakúlt, na ktorom boí inaugurovaný nový 
rektor Univerzity Komenského 

prof tag. Ferdinand Devínsky, DrSc., 
a dekani jej  fakúlt: 

Prof.  .  Ivan Ďuriš. DrSc., dekan LF UK 
Doc MUDr. Andrej Hajtman, CSc., dekan JLF UK 
Prof. MUDr. Pavel Švec, DrSc., dekan FAF UK 
Doc. PhOr. Ladislav Kiczko, CSc.. dekan FIF UK 
Doc. RNDr. VlaJoTiH Ferák, CSc., dekan PRtF UK 
Doc. RNDr. Ľudovít Fischer, CSc., dekan MFF UK 
Doc. PhDf. Miron Zelina, DrSc., dekan PDF UK 
Doc. PhDr. Vladimír HeHebrandt, CSc., dekan FTVŠ UK 
Doc. fng. Ján Rudy, CSc., dekan FM UK 

Toto číslo Našej univerzity je venovane výnimočnej akademickej udalosti na UK - velkej inauguračnej slavnosti 



S P O N D E O  A C  P O L L I C E O R  

V E Ľ K Ý  S V I A T O K  U N I V E R Z I T Y  
Prezident republiky Inauguroval nastupujúceho rektora UK • Dekanské insígnie prevzalo deväť nových 

dekanov fakúlt • Prof. Jural Švec poďakoval za spoluprácu 

'Zišli sme sa, aby sme vzdali hold najlepším mužom našej univer
zity a jej fakúlt, ktorých na čelné miesto vyzdvihla vôľa akademickej 
obce Zišli sme sa, aby sme pri insígniách Univerzity Komenského, 
ktoré nám pripomínajú /ej hodnoty, poslanie a tradíciu, vypočuli ich 
slávnostné 

SPONDEO AC POLLICEOR 
Dekrét, ktorý nastupujúcemu rektorovi odovzdal prezident SR 

a reťaz, ktorú nastupujúci rektor dnes preberie z rúk pana prezi
denta, symbolizu/u rektorove práva a povinnosti 

Dekrét rektora v zmysle zákona a univerzitného štatútu i v duchu 
starých univerzitných zvyklostí symbolizuje právo rektora viest uni
verzitu, vystupovať v jej mene. predsedať vedecke/ rade univerzity a 
ďalším grémiam. ako a/ právo a povinnosť rektora integrovat fakulty 
do harmonického spolupracujúceho univerzitného organizmu 

Rektorova reťaz je zas puto. ktoré symbolizuje rektorovu zviaza
nosť s univerzitou, jeho povinnosť chrániť univerzitu, chránit /в/ me
no, tradície, jej akademické slobody Symbolizuje tiež povinnosť 
rektora podriadiť všetky svoje kroky a cely svoi život prospechu 
univerzity a jej akademicke/ obce ' 

V správe o priebehu volieb kandidáta na funkciu rektora UK 
predseda Akademického senátu UK RNDr I Ostrovsky CSc . 
konštatoval, že víťazom právoplatných volieb a jediným kan
didátom na rektora UK sa stal prof. Ing Ferdinand Devínsky, 
DrSc. 

Nasledoval slávnostný inauguračný akt, ktorý vykonal preži-, 
dent republiky M. Kováč Doterajší rektor, prof švec vzal 
z podušky rektorskú retaz a podal |u do ruk panovi preziden
tovi, ktorý ňou dekoroval nového rektora - prof Devínskeho 
Prísahou SPONDEO A C  POLLICEOR • verne slubujem • na 
univerzitne žezlo a podaním ruky prezidentovi, potvrdil novy 
rektor svoj sľub. 

Po slávnostnej inaugurácii rektora UK nasledovala inaugurácia 
nastupujúcich dekanov fakúlt. Predsedovia deviatich akademic
kých senátov fakúlt UK - oboch lekárskych, farmaceutickej, filozo
fickej, prírodovedeckej, matematicko-fyzikálnej. pedagogickej, fa 
kulty telesnej výchovy a športu a fakulty managementu predstavili 
rektorovi UK nových dekanov, ktorí symbolickým položením pra
vej ruky na insígnie univerzity a insígnie svojej fakulty a prísahou 
rektorovi potvrdili svoju vernosť najlepším tradíciám Univerzity 
Komenského a jej fakúlt. Po vyslovení sľubu dekoroval rektor UK 
dekanov dekanskou reťazou. 

Program zhromaždenia pokračoval slávnostnými príhovormi 
prof. MUDr. Juraja Šveca, DrSc. a nového rektora UK prof. 
Ing. Ferdinanda Devínskeho, DrSc. V mene inaugurovaných 
dekanov vystúpil nový dekan Prírodovedeckej fakulty UK doc. 
RNDr. Vladimír Ferák, CSc. 

Slávnostné zhromaždenie ukončili tóny hymny Gaudeamus 
igitur. 

V Rektorskej sieni sa auditóriu prihovoril a novému rektorovi 
a dekanom fakúlt UK zablahoželal i prezident SR  M Kováč (jh) 

V duchu starodávnych tradícii, niekolko minút pred jedenás
tou hodinou v pondelok 17. februára 1997, klopaním na hlav
nú bránu univerzity požiadal prezident republiky M. Kováč 
so sprievodom o dovolenie vstúpiť na akademickú podu, aby 
mohol byť prítomný na slávnostnej inaugurácii nového rektora 
a dekanov fakúlt UK. 

Po srdečnom privítaní predstaviteľmi univerzity odobral sa 
do Rektorskej siene, aby o chvíľu nasledoval slávnostný aka
demický sprievod, otvárajúci tento výnimočný akademický ce
remoniál. 

Pomaly a dôstojne, za  zvukov fanfár, v talároch, dekorovaní 
akademickými insígniami, vchádzali do zaplnenej auly účastníci 
slávnostného akademického sprievodu - členovia akademického 
senátu UK, rektori iných vysokých škôl, predsedovia akademic
kých senátov fakúlt UK, odstupujúci i nastupujúci dekani fakúlt 
UK s o  svojimi pedelmi, predseda A S  UK a prorektori UK a napo
kon, za  rektorským pedelom, uzatvárali sprievod doterajší rektor 
prof. MUDr. Juraj Švec, DrSc., spolu s novým rektorom UK - prof. 
Ing. Ferdinandom Devínskym, DrSc. S odstupom, pri tónoch pre
zidentských fanfár, vošiel za  nimi do auly prezident republiky M. 
Kováč s manželkou. 

Slávnostné spoločné zasadnutie vedeckých rád a akademic
kých senátov Univerzity Komenského a jej fakúlt otvoril prorektor 
UK doc. RNDr. S. Kalavský, CSc. Osobitne privítal prezidenta SR 
s manželkou, všetkých prítomných poslancov NR SR, zástupcov 
vlády SR, predstaviteľov Ústavného súdu SR, veľvyslancov a vy
slancov činných v SR, ktorí svojim početným zastúpením demon
štrovali aj medzinárodné uznanie Univerzity Komenského. Ďalej 
privítal prítomných rektorov domácich i zahraničných univerzít, 
predstaviteľov SAV, mesta Bratislavy, zástupcov spolupracujúcich 
inštitúcií a organizácií, ako aj všetkých prítomných členov akade
mickej obce 
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Slávnostný prejav rektora Univerzity Komenského 
prof. Ing. Ferdinanda Devínskeho, DrSc. 

Vaša Excelencia, vážený pán prezident, 
vážená akademická obec Univerzity Ko
menského, vzácni hostia, dámy a páni, 

ked 31. januára 1997 pán prezident me
noval rektorov slovenských vysokých 
škôl, prijímali sme menovacie dekréty 
nielen ako akt uznania, ktorým pán pre
zident deklaroval svoju dôveru, podporu 
a vieru vo vzdelanie a právny štát, ale 
najmä ako záväzok, ktorým sme prebrali 
na seba plnú zodpovednosť nielen za 
riadenie našich univerzít, za rozvoj vedy, 
techniky, umenia a kultúry a vzdelanos
tnej úrovne nášho národa, ale aj za ťažkú 
úlohu ochrany ich akademických slobôd 
a autonómie. 

Je nepochybné, že ak sa človek nezaují
ma o to, čo sa bude diať v o  vzdialenej bu
dúcnosti, určite to oľutuje v blízkej budúc
nosti. Toto nie je žiaden komerčný slogan 
pre multimediálně systémy alebo slová 
ekonómov adresované vysokým školám, 
ale výrok Konfúcia spred 2500 rokov. 
Nehovoria len o nadčasovosti Konfúcia, 
ale osvetľujú istým spôsobom aj  našu 
dobu. 

Aby sme sa vedeli pripraviť na budúc
nosť, musíme poznať a j  svoju minulosť. 
Jednou z otázok, ktorá nestratila nič na 
svojej aktuálnosti celých takmer 900 rokov 
existencie univerzít, je: Čo je vlastne mi
siou univerzity? Je to otázka, ktorá sa 
nedotýka len toho, ako sa univerzity 
samé vidia v spoločnosti, je to otázka, 
ktorá sa dotýka definície spoločnosti 
ako takej. 

Misia univerzít od samého začiatku ďale
ko presahovala ich význam len ako miesta 
výučby istých profesií. U ž  Beneš Krabice 
z Weitmille, kanonik Pražský v o  svojom 
diele "Chronicon" opísal dôvody, ktoré in
špirovali Karola IV. k založeniu univerzity 
v Prahe, dnešnej Karlovej Univerzity. Hovo
rí:"... v roku 1348, Karol, kráľ český a rím
sky, hnaný posvätnou láskou a naplnený 
hlbokým porozumením pre svojich blíž
nych, inšpirovaný želaním zvýšiť šťastie v o  
svojej krajine a snahou zvýšiť blahobyt v o  
svojom kráľovstve, získal o d  Apoštolskej 
stolice privilégiá na založenie univerzity 
v meste Praha...". 

Kľúčové slová a myšlienky tohoto, ale 
i ďalších zakladateľov európskych univerzít, 
sú: sloboda, láska k blížnemu, šťastie, vše
obecný blahobyt, poznanie. Zakladatelia 
univerzít si  nepredstavovali univerzity len 
ako centrá poznania Chceli, aby univerzity 
boli centrami intelektu a aby ich vplyv ne
bol obmedzený len na šírenie faktických 
znalostí A význam univerzít sa v takomto 
ponímaní nezmenil, ba dokonca sa dom
nievam, ž e  v súčasnosti sa ešte prehĺbil 
Sila univerzít nespočíva len v tom, že sú 
centrami intelektu, ale aj v tom, že o svo
jich veciach môžu aj vedia rozhodovať 
v rámci autonómie a akademických 
slobôd. Ich sila spočíva a j  v ich samo 

správnom systéme riadenia. T o  nakoniec 
dokumentuje a j  skutočnosť, že na svete 
existuje nemálo univerzít, ktorých vek už 
presiahol 500 alebo 600 rokov. Univerzity 
tu boli, sú a j  budú bez ohľadu na to, v akej 
spoločnosti pôsobili. A to je fakt, ktorý by 
si mal uvědomit každý, aj každá štátna 
moc. Boli sme často svedkami toho, keď 
samosprávne orgány aj našej univerzity 
boli v ťažkých a prelomových chvíľach ne-
zastupiteľnou oporou akademickým funk
cionárom i celej školy. 

Univerzity sú a j  dnes miestom, kde sa za
chováva a ochraňuje ľudské poznanie. 
Predstavme si spolu univerzitu len strednej 
velkosti. Aká obrovská časť ľudského po
znania je obsiahnutá v mysliach jej členov, 
v jej knižniciach. Navyše, univerzity sú 
miesta, kde dochádza k prenosu pozna
nia smerom k mladšej generácií. Toto 
však nie je jednoduchý technologický 
transfer. Vyučovanie na univerzitách nie 
je jednoduchý prenos poznania z učiteľa 
na študenta. Práve osobný kontakt učite-
lä a študenta je ten priestor, kde sa 
teoretické znalosti zabudovávajú do sie
te a štruktúry kultúrnych štandardov 
a hodnôt spoločnosti. Naviac sú univerzi
ty miestom, alebo mali by byť miestom, 
kde sa objem znalostí zvyšuje aj ich vlast
ným vedeckým bádaním. 

Misia univerzít samozrejme nie je vyčer
paná len zachovaním, prenosom a rozširo
vaním poznania. Dnešné univerzity majú 
a j  ďalšie úlohy: napríklad účasť na riešení 
globálnych problémov v medzinárodnej 
spoločnosti, spolupráca pri zjednocovaní 
Európy, čo vyplýva z ich internacionál
neho charakteru Bez medzinárodnej spo
lupráce sa nedajú riešiť problémy ochrany 
životného prostredia, ochrany klimatických 
pomerov, populačná explózia, mierové 
a konfliktové štúdie, ak chceme pomeno
vať len niektoré z tých, s ktorými sme den
ne konfrontovaní. 

Tri roky pred vstupom do nového milé
nia žijeme v dobe, ktorá sa zdá byt oriento
vaná na budúcnosť v doteraz nevídanej mi
ere. Len v priebehu jednej generácie sa 
udiali také dramatické zmeny, ktoré ovplyv 
nili takmer všetky oblasti nášho života P o  
myslime len na technologický pokrok, na 

politický vývoj, ktorý v priebehu necelých 
7 rokov o d  základu zmenil systémy a štruk
túry existujúce po desaťročia. A dnes sa 
už asi nikomu nezdá, ž e  budúcnosť je 
niekde ďaleko a ž e  j u  jedného dňa dosiah
neme pokojne a bez námahy. Skôr nám 
možno pripadá, ž e  sa jej rútime v ústrety 
takou rýchlosťou, ktorá nám neumožňuje 
chrániť sa pred nehodami. Nezabudnime, 
že naša biologická výbava je taká istá, 
akú mal človek pred 10 000 a možno i viac 
rokmi, a ž e  okolitý svet sa mení  takou 
rýchlosťou, že táto biologická výbava jed
noducho nestačí vnímať, spracovať a ak
ceptovať mnohé veci, ktoré sa okolo nás 
dejú. 

Náš svet sa otvoril a zmenšil globalizá-
ciou trhov, novými informačnými, komu
nikačnými a transportnými technológiami 
a medzinárodným prepojením v mnohých 
oblastiach nášho života K tomuto sa však 
paralelne nezvýšili hranice tolerancie a po
rozumenia Dochádza k tomu, čo sa dnes 
nazýva eróziou demokracie. Rozbiehajú 
sa procesy intolerancie, nedôvery, neocho
ty k diskusii a riešenia používajúce silu 
Je to spôsobené rôznymi faktormi, jed
ným z nich je, podľa môjho názoru, 
aj nízka ochota k dialógu Dialóg si totiž vy
žaduje vzdelaných ľudí, ochotných počúvať 
a j  druhú stranu a zamýšľať sa nad 
argumentmi. Vedenie dialógu si však 
tiež vyžaduje aj istý spôsob myslenia. 
A jednou z hlavných úloh vysokej ško
ly je takémuto spôsobu myslenia na
učiť. Práve v zmene spôsobu myslenia 
vidím kľúč k vzdelaniu a k lepšej spoloč
nosti. 

V duchu týchto myšlienok vznikala 
a pôsobila a j  naša Alma mater a hoci jej 
vývoj bol v tomto smere na niekoIVco desať
ročí prerušený, v priebehu veľmi krátkeho 
času bola schopná prinavrátiť sa k stá-
ročným akademickým tradíciám slobody 
ducha. Je rozhodujúcou zásluhou Magni-
ficencie rektora Šveca, že sa mu s po
mocou prevažnej väčšiny akademickej 
obce podarilo dostat Univerzitu Komen
ského opäť do medzinárodného pove
domia a vytvoriť z nej demokratickú, 
internacionálnu, vo svete uznávánu in
štitúciu. A j  dnes to dokumentuje prítom
nosť zástupcov významných európskych 
univerzít a mnohých zástupcov diplomatic
kého zboru. 

Univerzita Komenského stojí pred netah-
kými úlohami. Hoci je uznavaným členom 
európskej siete vysokých škôl, hoci o d  r 
1991 zvýšila počet svojich študentov o 47% 
na dnešných 25 000, hoci Univerzita Ko
menského ponuka štúdium v 79 Studit 
ných odboroch a 147 špecializáciách a ma 
aktívnu spolupiácu s 36 vysokymi školami 
z 18 krajín sveta, to všetko nesta6 Nestaů 
preto, lebo Slovensko a jeho vysoké škos 
stvo dnes stojí pred takou úlohou, ktorá 
sa v históriách národov nevyskytuje príliš 
často 
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Stojíme pred úlohou nielen reformovať 
naše vysoké školstvo, ale paralelne 
s týmto procesom aj vychovat našich 
študentov tak, aby našil uplatnenie na 
európskom a svetovom trhu práce a aby 
sa slovenské vysoké školy stali integrál
nou súčasťou európskeho vysokoškol
ského systému.  T o  bude m o ž n é  dosiah
nuť len vtedy, ak s a  zvýši  počet študentov 
bez ujmy n a  kvalite vzdelávacieho proce
su, ak s a  univerzita otvorí zvnútra, ak s a  
vytvoria informačné a komunikačné ces
ty umožňujúce rýchle a bezproblémové 
spojenie s o  svetom s cieľom sprístupniť 
všetkým celosvetovú databázu poznania. 
Základným predpokladom pre úspech 
však je to, aby v o  všetkých našich čin
nostiach dominovala snaha po najvyššej 
kvalite. 

Ciele, ktoré si  kladieme, nemôžu  byť prie
merné Nechceme totiž byť len priemerný
mi  členmi európskej komunity, nechceme, 
aby naši študenti boli len priemernými 
účastníkmi procesov, ktoré oko lo  nás pre
biehajú. C h c e m e  aktívne a s príslušnou 
vážnosťou a autoritou, ktorú m ô ž e  poskyt
núť len špičkové vzdelanie, hrať svoju úlo
h u  v dejinách tohoto kontinentu a sveta. 
Naša A l m a  mater je  nielen spiritus movens 

mnohých procesov odohrávajúcich s a  na 
vysokoškolskej scéne Slovenska. Jej  rieše
nia a názory bývajú často vzorom aj  pre 
iné vysokoškolské inštitúcie. Zásadné sta
noviská univerzity vníma veľmi vážne a j  
zahraničná akademická i neakademická 
veřejnost, n a  č o  s o m  a k o  rektor tejto uni
verzity a j  primerane hrdý. 

Univerzita spĺňa aj úlohu integrujúcu. 
Vytvára rámec pre rozvoj svojich fakúlt 
a súčastí a okrem iného je aj jej po
vinnosťou vytvoriť prostredie, ktoré by 
zabezpečilo pokojnú atmosféru pre tvo
rivý intelektuálny rozlet členov akade
mickej obce. Mala b y  vytvoriť ostrov stabi
lity v mori  neistoty, ktorá nás často obklo
puje. Z toho vyplýva a j  imanentná povin
nosť univerzity brániť atribúty kultúry a slo
body ducha a človeka, ktorými s ú  autonó
mia vysokých škôl a ich akademické 
slobody, pretože bez nich nemôže existo
vať ani  s lobodné vzdelávanie našich štu
dentov. 

Pri tejto slávnostnej príležitosti si  dovol ím 
osloviť a j  vás, Spektabiles. vážení páni 
dekani. Vás,  ktorí budete v najbližších 
troch rokoch v zásadnej miere rozhodovať 
o smerovaní, ďalšom vývoji  a osude nielen 
vašich fakúlt, ale a j  našej univerzity Uni

verzita je taká silná ako silné sú jej fakul
ty. Ale váha a prestíž fakúlt je daná 
váhou a prestížou univerzity ako celku. 
Nepochybujem o tom, Spektabiles, ž e  aka  
demická obec našej A l m a e  matris je  v o  v a  
šich rukách v dobrých rukách. A je  našou 
spoločnou úlohou, a b y  s a  jedného dňa 
Slovensko m o h l o  hrdiť napríklad a j  nositeľ 
mi  Nobelovej ceny. 

V a š a  Excelencia, vážený p á n  prezident 
Slovenskej republiky. Ďakujem V á m  z a  
vykonanie slávnostného aktu inaugurácie 
T ý m  sme,  podľa starodávnych akademic
kých zvyklostí, prijali povinnosť viesť a p o  
vinnosť pomôcť našej univerzite prejsť ďalší 
kúsok p o  jej  ceste k úspechu Všetci v ie  
me, ž e  táto cesta býva často ťažká, zložitá 
a dlhá  Slávnostnou inauguráciou sme 
však prijali aj dalšiu povinnosť, a to: poc
tivo, zo všetkých svojich síl a s najlepším 
svojim vedomím a svedomím pracovat 
na rozvoji vzdelania, vedy a umenia 
predovšetkým v prospech našich štu
dentov a našej vlasti - Slovenskej repub
liky. S o m  presvedčený, vážený p á n  preži 
dent, že  Univerzita Komenského m á  do
statočný potenciál na to. a b y  V a š e  očaká 
vania i očakávania s lovenského národa 
splnila 

Prof. DEVÍNSKY sa narodil v r.1947 v Bratislave. Vysokoškolské vzde
lanie ukončil v r. 1970 na CHTF SVŠT Bratislava v odbore organická tech
nológia so zameraním liečivá 

V rokoch 1970-72 bol zamestnaný na Výskumnom ústave liečiv Hloho
vec, detašované pracovisko Univerzity Komenského, Farmaceutická 
fakulta. Od r. 1972 až doteraz pôsobí na katedre chemickej teórie 
liečiv Farmaceutické] fakulty UK, (predtým KAOCH FaF UK) Docentúru 
získal v r. 1988 na Prírodovedeckej fakulte UK, vedný odbor organická 
chémia, a za profesora bol vymenovaný v r. 1992 z vedného odboru 
farmaceutická chémia Od r. 1990 je vedúcim katedry chemickej teórie 
liečiv FaF UK a dve funkčné obdobia (1991-1996) bol prorektorom UK 
pre rozvoj 

Vedeckú hodnosť CSc. získal r. 1981 na Prírodovedeckej fakulte UK 
a vedeckú hodnosť DrSc. v r. 1993 na Farmaceutickej fakulte UK, farma
ceutické vedy. vedný odbor farmaceutická chémia. 

Ďalšie špeciálne vzdelanie: V r 1991 absolvoval 3-týždňový pobyt 
v USA organizovaný USAID, určený pre rektorov a prorektorov vysokých 

škôl bývalého východného Ыоки a zameraný na riaden.e vysokycfi 
V r 1994 sa zúčastnil ako |edmy zástupca kraim strednej a vycftodnei 
Európy na kurze a získal certifikát v "Higher education management 
program' organizovaný University of Oxford a University of Warwcfc vo 
V Bntárui V r 1996 sa zúčastnil na intenzívnom kurze a i s*ai стъьчм 
v oblasti personálneho manažmentu 'Human Resource Planning for the 
Competitive Edge", Cornell University, USA Aktívne ovláda jazyk anglic
ký a nemecký. 

Študijné pobyty: V r 1986-87 absolvoval 10-mesačný študijný pobyt 
na Chelsea Department of Pharmacy, King 's College London, University 
of London, na pozvanie prof. J. W. Gorroda a v r 1991 další' trojtýždňový 
pobyt na tomto pracovisku. V r. 1992 bol na 3-mesačnom pracovnom po
byte na pozvanie prof. P J O'Briena z University of Toronto, (UofT) Ka
nada. ako Rosenstadt profesor na Farmaceutickej fakulte UofT 

Vedecké ocenenia: Je nositeľom čestného titulu "Honorary Senior Re
search Fellow at King's College London, University of London" za vedec 
kú činnost spojenú s výskumom na tomto pracovisku, ako aj za vedeckú 
činnosť v oblasti výskumu bioaktívnych zlúčenín a ich vztahov medzi 
štruktúrou a účinkom. Od r. 1986 je kmeňovým recenzentom časopisu 
Journal of Colloid and Interface Sciences San Diego, USA, členom me
dzinárodných redakčných rád časopisov Drug Metabolism and Drug Inte
ractions, Londýn, V Británia, Polish Journal of Environmental Studies 
Olsztyn, Poľsko Je členom vedeckých rád UK, FaF UK a FM UK 

Vedecká práca prof Devínskeho je zameraná na výskum bioaktívnych 
zlúčenín a vývoj nových liečiv, vztahu ich štruktúry, vlastnosti a účinkov 

V pedagogickej oblasti uskutočňuje všetky pedagogické činnosti Je 
školiteľom študentov doktorandského štúdia a garantom študijného 
a vedného odboru 

Kvantitatívne údaje k životopisu: 
Publikácie celkom: 124 pôvodných prác in extenso v recenzovaných 

časopisoch a monografiách, z toho 67 v zahraničí', 1 monografia, 92 au
torských osvedčení a patentov, 7 skript, 67 publikovaných súhrnov pred 
nášok, z toho 23 v zahraničí, a dalšie publikačné aktivity V r 1982 bol 
vyhodnotený ako siedmy najproduktívnejší autor v oblasti chémie v Čes 
koslovensku Od r 1991 je vedúcim grantových projektov 

Citácie: celkom 257 z toho 227 SCI 
Vedecká výchova: PGŠ 6. z toho 3 úspešne ukončené, CSc 4 vše 

tky úspešne ukončené, PhD (London) 4, všetky úspešne ukončené. 
MSc (Toronto) - 1, úspešne ukončená, 28 diplomantov úspešne ukonče 
ných 

Dňa 16.10. 1996 Akademicky senát UK zvolil prof Devínskeho v taj
nom hlasovaní za kandidata na rektora UK a 31 1.1997 bol prezlden 
tom SR vymenovaný za rektora 
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S P O  N D E O  A C  P O L L I C E  O R 

Príhovor prof. MU Dr. «Juraja Sveca, DrSc., 
odstupujúceho rektora UK 

V živote inštitúcií i ľudí sú obdobia, ktoré 
možno charakterizovať za vrcholné, prelo
mové, historické, významné a možno ich 
definovať a j  mnohými inými kategóriami. 
Pre našu Alma mater bola určite prelomo
vá doba po 17. novembri 1989, kedy sa na 
pôdu univerzít vrátili akademické slobody 
a akademické práva. Ja s o m  mal to šťastie, 
že s o m  sa po tomto historickom prelome 
zúčastnil vlastne o d  prvého dňa všetkých 
akcií, alebo všetkých aktivít, ktoré súviseli 
s budúcim rozvojom našej univerzity a le
kárskej fakulty. Mal s o m  velkú príležitosť 
pomôcť kreovať nové akademické orgány, 
stal s o m  sa veľmi rýchlo, hneď p o  revolúcii, 
predsedom prvého akademického fóra, 
ktoré sa kreovalo na vysokých školách 
v SR. Bol s o m  pri tom, keď sa zakladali 
akademické senáty a keď sa volili prví aka
demickí funkcionári. Mal s o m  tú česť zastá
vať funkciu prorektora UK v roku 1990 
a dostalo sa mi  tej najväčšej cti, akej sa 
môže dostať akademickému pracovníkovi 
a učiteľovi, viesť túto staroslávnu univerzitu 
ako jej rektor. Pokúšal s o m  sa túto inštitú
ciu viesť v duchu tradícií európskeho hu
manizmu, v duchu tradícií akademických 
práv a slobôd, v duchu slobody vzdeláva 
nia, v duchu slobody bádania. Pokúšal 
s o m  sa priviesť našu Alma mater tam, kam 
patrí, do siete najvýznamnejších európ
skych vysokoškolských inštitúcií a venoval 
som jej všetko, čo bolo v o  mne. Verím, ž e  
táto práca priniesla a j  pozitívne výsledky 
a že tradícia, ktorú sme zaviedli, zostane 
aspoň v mysliach a srdciach tých, ktorí mi 
pomáhali. A musím povedať, i keď s po
hnutím, že tento deň pre mňa je veľmi ra
dostným dňom. Končí sa síce pre mňa jed
no významné obdobie, ale v podstate prá
ca, ktorú s m e  začali, tá neskončí nikdy, 
a ja  len verím, ž e  budem mať dosť príleži
tostí v nej pokračovať. 
Tenio deň je pre mňa a j  dňom určitej 

spokojnosti, a to preto, ž e  vedenie univer
zity preberá človek, ktorý mi  po 6 rokov 
mojej činnosti v o  funkcii rektora veľmi 
pomáhal a bez ktorého pomoci by s o m  si 
veľmi ťažko svoju funkciu vedel vôbec 
predstaviť. A nehovorím to formálne, hovo
rím skutočne tak, ako  to cítim, pretože 
pán profesor Devínsky, spolu s pánom 

docentom Kalavským, s pánom do
centom Brezinom a pánom profesorom 
Hrnčiarom mi nesmiernym spôsobom 
pomáhali. Nesmiem opomenúť ani Spek-
tability pánov dekanov. Viete, u nás je 
zvláštna paradoxná situácia, pretože zákon 
vlastne nedovoľuje dekanom účastniť sa na 
riadení univerzity. Najvyšší predstaviteľ fa 
kulty nie je zároveň akademickým riadia
cim pracovníkom univerzity. Preto bolo tre
ba zriadiť poradné orgány rektora, ktorým 
bolo najmä Kolégium rektora UK. V kolégiu 
rektora boli zastúpení dekani fakúlt, pro
rektori. rektor, predseda i podpredseda A S  
UK, odbory, člen kontrolného orgánu uni
verzity a niektorí ďalší pracovníci. Bol to 
najvýznamnejší poradný orgán, kde rektor 
sa mohol oprieť o spoluprácu a skúsenosti 
svojich dekanov, kde sa v grémiu tak vý
znamných osobností a predstaviteľov fakúlt 
hľadali spoločné riešenia, hľadal konsen
zus. To, ž e  táto univerzita vďaka konsenzu, 
na ktorý sme si tak rýchlo zvykli, prospie
vala, je  výsledkom tej neuveriteľne krásnej 
spolupráce, ktorá sa rozvíjala medzi vede
ním univerzity, vedením fakúlt, senátov 
a dalších grémií. A preto mi dovolte, aby 
som z tohoto miesta poďakoval všetkým 
odstupujúcim dekanom za ten kus ob
rovskej práce, ktorú vykonali v prospech 
svojich fakúlt i našej Alma mater. Bolo 
treba mnoho porozumenia, aby sme po
chopili, že univerzita nie je nejaká konfede
rácia fakúlt, ale že to je jeden organizmus, 
kde študujú študenti, ktorí by mali mať voľ

nosť prístupu k vzdelávaniu nielen podľa 
rozvrhov hodín, ale a j  podľa toho, ako si to 
sami želajú. Dnešný svet potrebuje kvalifi
kovaných ľudí, ľudí, ktorí sa pripravujú na 
život tvrdým štúdiom, prípravou na praktic
kých cvičeniach, seminároch, ktorí s ú  ve
dení k odbornosti cez vedeckú činnosť. 
Čím skôr si naše vysoké školy uvedomia, 
že je ich povinnosťou reagovať na zmene
né požiadavky trhu práce a dať študentom 
viacej voľnosti v príprave na budúce povo
lanie, tým lepšie. Ale Univerzita Komenské
ho je i liahňou inteligencie a liahňou ľud
ských charakterov. Univerzita Komenského 
vychováva mladú generáciu pre našu vlasť, 
pre Slovensko, ktorú títo mladí ľudia budú 
profilovať v budúcnosti a budú ju reprezen
tovať i mimo jej hraníc. Do týchto ľudí vkla
dáme všetky naše nádeje, pretože len 
vedomosti, inteligencia, prístup k druhému, 
k občanovi, k spoluobčanovi, pochopenie, 
že každý z nás niečo potrebuje - pomoc 
i porozumenie. Bez týchto vlastností naša 
spoločnosť nepôjde dopredu a je poslaním 
predovšetkým univerzít, aby vychovávali 
mladých ľudí pre budúcnosť našich detí 

Dovoľte mi, aby som srdečne poblaho-
želal novovymenovaným akademickým 
funkcionárom, ktorým senáty tejto Alma 
mater vložili do rúk svoju dôveru. Ja 
som presvedčený, že títo kolegovia, ktorí 
boli tak úzkostlivo vyberaní z našich ra
dov, sa svojich funkcií zhostia tak, ako to 
od nich všetci očakávame. 

Vaša Magnificencia, vážený pán rektor, 
Ty si osobnosťou, ktorá povedie túto 
Alma mater ďalej, Ty jej budeš dávať 
svojho ducha, svoje myšlienky, svoj ko
lorit, svoju inteligenciu, svoj životný štýl 
aj životné presvedčenie. Ty budeš vystu
povať za týmto pultom a hovořit a my 
Tvoje slová budeme vážiť a budeme sa 
nimi riadiť, pretože sme všetci presved
čení, že svoju funkciu budeš vykonávat 
statočne a pre nás všetkých. 

Vaše Spektabiliťy. Vaša Magnificencia 
v tejto funkcii V á m  želám veta úspechov 
dobré zdravie, veľa priateľstva, pohody 
a porozumenia, a najmä veľa dobrých, kva 
litných, inteligentných a statočných štu 
dentov. 

t f 
... Š 
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S P O N  D E O  A C  P O  L L I  С Е  O R 

Akceptačná rec dekana Prírodovedeckej fakulty UK 
doc. RNDr. Vladimíra Feráka, CSc., v mene inaugurovaných dekanov 

Aula Univerzity Komenského je vyhrade
ná pre slávnostné príležitosti. Jednako sa 
len veľmi zriedkavo stáva, ž e  by bola sved
kom príležitosti tak slávnostnej a dôstojnej, 
akou je dnešné odovzdávanie univerzit
ných a fakultných insígnií d o  rúk novozvo
lených akademických predstaviteľov uni
verzity a jednotlivých fakúlt, spojené s náv
števou hlavy štátu na jej pôde. 

Takáto výnimočná udalosť je vhodnou 
a vítanou príležitosťou položiť si klasickú 
trojotázku: odkiaľ pochádzame, kto sme 
a kam kráčame. Pokúsme sa nad ňou na 
chvíľu zamyslieť. 

Odpoveď na prvú z trojice otázok - otáz
ku o pôvode - je istotne najjednoznačnej-
šia. Univerzita Komenského celkom nepo-
chybne vychádza z o  sedemstoročnej eu
rópskej univerzitnej tradície. K tomuto svoj
mu inšpiračnému zdroju sa hlásila a j  v ča
soch, keď história u nás začínala novem
brom 1917, ak nie februárom 1948 - hoci 
skôr v proklamatívnej ako v o  faktickej rovi
ne - a nadväzuje na túto tradíciu celkom 
nepochybne prostredníctvom svojej pred
chodkyne Academie Istropolitany. 

Základom tejto tradície je pojem akade
mických slobôd, ktorý sa na pôde stredo
vekých univerzít postupne - a nie bezpro
blémovo - formuloval a presadil. A už  sme 
rovnými nohami v súčasnosti. Ak je auto
nómnosť univerzitnej pôdy, ak s ú  akade
mické slobody, trvanie na slobode názorov 
a na hodnote pochybností súčasťou tradí
cie, na ktorú chceme nepochybne nad
väzovať, nikoho nemôže prekvapiť, že sme 
na ne takí citliví a že ich tak dôsledne brá
nime. Pokiaľ by to azda nerobili iné vysoké 
školy, Univerzitu Komenského k tomuto 
postoju zaväzuje tradícia. 

Tradičná Universitas predstavovala celok, 
ako vyplýva a j  z o  samotného významu slo
va. Celok nie je súhrnom svojich súčastí 
a univerzita nie je množinou svojich fakúlt. 
Žiaľ, všeobecná tendencia k partikularizácii 
a dezintegrácii, ktorej sme práve v tomto 
historickom období svedkami v najrozlič
nejších sférach života, neobišla ani univer
zity, a má čiastočnú odozvu a j  u nás. T o  
možno ani neprekvapuje pri univerzite, kto
rej fakulty sú geograficky vzdialené vyše 
200 k m  a ktorých vzdialenosť záujmov, 
ak porovnáme napr. rýdzo 
humanitné disciplíny na nie
ktorých fakultách s takmer 
technickými odbormi na 
iných fakultách, je - obrazne 
- azda ešte väčšia. Je to 
však tendencia zhubná, ako 
ukázal nedávny príklad inej 
slovenskej univerzity. 

Som presvedčený, že ho
vorím menom dekanov vše 
tkých fakúlt a ich akademic
kých obci, ak V á s  uistím. 
Vaša Magnificencia, že sme 
si nebezpečenstva tejto ten
dencie vedomí a sme roz 
hodnutí - v medziach svojich 
kompetencií - jej čeliť Vie 

me, že môžeme počítať s Vašou podporou 
Tiež však vieme, že pre dosiahnutie tohto 
cieľa bude potrebné na univerzite vytvoriť 
určité inštitucionálne a organizačné pred 
poklady a že to nebude celkom ľahké 
V žiadnom prípade Vás nechceme vnímať, 
a určite ani nebudeme vnímať, ako akéhosi 
nositeľa rektorátneho dáždnika, zastrešujú 
ceho všetky fakulty, ale ste v našich očiach 
osobnosťou, ktorá bude dávať tejto ustano
vizni jej jedinečnú tvár, stane sa tvorcom jej 
profilu a garantom jej integrity 

Výnimočnosť našej univerzity spočíva 
v tom, že umoži*iu|e formulovať vedecké 
alebo vzdelávacie projekty, na ktoré žiadna 
z fakúlt samotná nestačí, že utvára pred 
poklady pre syntézu humanitného a príro
dovedného vzdelania, že umožňuje hľadať 
universitas veritatum, celok právd. Je s tou
to funkciou v súčasnosti na Slovensku jedi
ná. Je jej povinnosťou túto jedinečnosť 
využiť. 

Univerzita je dnes vnímaná predovšetkým 
ako vzdelávacia inštitúcia a miesto profes-
nej prípravy svojich budúcich absolventov. 
Túto funkciu nepochybne plnia jej jednotli
vé fakulty, ale spoločenská úloha univerzity 
ako celku musí byť širšia: univerzita je 
ustanovizňou, ktorej primárnou funkciou 
je prostredníctvom vedeckej a pedago
gickej činnosti zvyšovať vzdelanostný 
a kultúrny potenciál národa. To je pri
márna funkcia tradičnej aj modernej uni
verzity. A pokiaľ ide o našu univerzitu, Uni 
verzitu Komenského, musí mať navyše am-

biciu stat sa mienkotvornou inštitúciou, in-
štitúciou schopnou oslovovať veřejnost 
a formovať jej postoje k zásadným problé
mom. 

Takýmto zásadným problémom je urče 
nie smeru a cieľa. A tu sme už pri tretej po-
dotázke: kam kráčame. 

Všetci sa istotne zhodneme, že pri vy
týčení smeru a cieľa nemôžeme vychá
dzať z potrieb a záujmov generácie nás, 
akademických funkcionárov, ale výlučne 
z potrieb a záujmov generácie terajších 
či budúcich študentov a absolventov. A tí 
- dúfame a veríme • strávia podstatnú čast 
svojej profesnej kariéry v Európe bez tak 
tických hraníc, v ktoré) sa budú môcť ucha 
dzať o dälšie vzdelanie alebo zamestnanie 
v rozsiahlom celoeurópskom priestore, 
v kompetícn s absolventmi stovák ďalších 
európskych univerzít 

Z toho vyplýva, že prioritou našej uni
verzity pri pohlade do budúcnosti musí 
byt úsilie čo najskôr sa zaradiť - a to aj 
inštitucionálne - do spoločenstva európ
skych univerzít, z ktorého nás na čas 
vyradili deiinné udalosti, ale d o  ktorého 
historicky patríme а z ktorého odvodzuje 
me svoju tradíciu 

Toto smerovanie univerzity však vyžadu 
ie. aby sa a i  Slovensko stalo mštituoonaii 
zovanou súčasťou európskeho civilizačné 
h o  priestoru Veď tento priestor nie je geo
graficky určený len územím, na ktorom 
stoja gotické katedrály ako  dokumenty 
našej európskej duchovnej spolupatričnos 
ti, alebo radnice - pomníky elementov ob
čianskej samosprávy a demokracie, ale aj 
územím, ktoré bolo pokryté vplyvom tra 
dičných európskych univerzít. To. či sa 
Slovensko stane jeho súčasťou, je, ako  vie
me. kardinálnou otázkou našej aktuálnej 
slovenskej súčasnosti. 

Ak má byt Univerzita Komenskeho inte
lektuálnym a duchovným priekopníkom, 
mienkotvornou ustanovizňou, je nevy
hnutné, aby práve teraz a práve tu 
na jej pôde dôrazne zaznelo, že my nie 
sme s nepriaznivým stavom európskej 
integrácie Slovenska - citujem "uzrozu-
meni", ani sa nedomnievame, že je 
v tomto smere prípustná akákolvek -

opäť citujem "zdržanlivosť'. 
Chcem vyjadriť presvedče

nie, Vaša Magniticencia a 
Vaše Spektability. že kom 
pelencie, ktoré sme dnes 
prijali spolu s univerzitnými 
insígniami, využijeme pre 
dovšetkým v úsilí dosiahnut 
tento hlavný a prvoradý cieľ. 
takže keď ich budeme o ni 
ekoIVo tokov v pokore o d  
ovzdávať svojim nasledovní 
kom, bude už - a) vďaka ná 
š m u  spoločnému úsiliu 
ďalšie smerovanie nielen 
našej univerzity, ale a j  celei 
našej krajiny jednoznačné, 
jasné a nespochybniteľné 
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S P O N D E Ö  A C  P O L U C E O R  

Na slávnostnom zhromaždení rektt эг UK prof. Ing. Ferdinand Devínsky, Dri 5c., 
orHal inauauračnv sľub nastu miiíírirh dfikanov rifix/latirh fakúlt UK 

ktorí symbolickou prísahou 
a insígnie svojej fakulty potvr 

Univerzity Ко 

na Insígnie Univerzity Komenského 
dilí svoju vernosť najlepším tradíciám 
menského a jej fakúlt. 

Prof. M U D r .  I v a n  Ďurlš,  DrSc., dekan LEKÁRSKEJ FAKULTY UK 

Prof. MUDr. Ivan Ďuriš, DrSc., sa 
narodil 29. marca 1933 v Bratislave. 
Lekársku fakultu UK absolvoval v r. 
1957. Atestoval z internej medicíny 
I. a II. stupňa. Doktorskú dizertačnú 
prácu obhájil r. 1986. Venoval sa 
štúdiu predrakovinných stavov. Bol 
ocenený medailou National Cancer 
Center v Tokiu r. 1978 a Dérerovou 
cenou r. 1983. 

Je členom International Study 
Group on Gastric Cancer, členom 

Výboru pre postgraduálnu výchovu Gastrosurgical Club, stálym 
delegátom Forum of National Medical Societies, členom Výboru 
Európskej federácie internej medicíny, predsedom Slovenskej in-
ternistickej spoločnosti a prednostom I. internej kliniky LF  UK. 

Prodekani fakulty: 
prof. MUDr. Pavol Traubner, CSc., 
prof. MUDr. Jozef Pecháň, DrSc., 
doc. MUDr. Anna Holomáňová, CSc., 
doc. MUDr. Vladimír Javorka, CSc., 
MUDr. Martin Dúbrava, CSc., 
prof. MUDr. Ján Breza, DrSc. 

Doc.  M U D r .  A n d r e j  H a j t m a n ,  C S c . ,  dekan JESSENIOVEJ LEKÁRSKEJ FAKULTY UK V MARTINE 

Doc. MUDr. Andrej Hajtman,CSc. 
sa narodil 4.6.1952 v Podbrezovej, 
okres Banská Bystrica. Štúdium na 
Lekárskej fakulte UK v Martine 
ukončil a titul 'doktor všeobecnej 
medicíny' získal v roku 1976. 
V tomto istom roku začal pracovať 
na Otorinolaryngologickej klinike 
Lekárskej fakulty UK a Fakultnej ne
mocnice s poliklinikou v Martine 
ako asistent. V roku 1980 získal I. 
atestáciu z odboru a v roku 1984 II. 
atestáciu z odboru. V roku 1986 ob

hájil kandidátsku dizertačnú prácu z odboru a bol mu udelený ti
tul "kandidát lekárskych vied'. V roku 1990 bol vymenovaný za 
docenta otorinolaryngológie a zvolený za  člena Akademického 
senátu Lekárskej fakulty UK v Martine. V roku 1991 na základe vý
sledku konkurzného konania sa stal prednostom Otorinolaryngo

logickej kliniky Lekárskej fakulty UK a Martinskej fakultnej nemoc
nice v Martine a bol zvolený za  predsedu Akademického senátu 
Lekárskej fakulty UK v Martine. 

V roku 1994 doc. MUDr. A Hajtmana, CSc., akademický senát 
fakulty zvolil za  dekana Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Marti 
ne. V roku 1995 obhájil habilitačnú prácu z odboru a v juni 1996 
bol Vedeckou radou Univerzity Palackého v Olomouci schválený 
na vymenovanie za  profesora z otorinolaryngológie. 

Publikoval 59 odborných prác v domácich a zahraničných ča
sopisoch. V o  vedeckovýskumnej a odbornej činnosti sa zaoberá 
problematikou onkológie a respiračných chorôb v otorinolaryn-
gológii. 

Prodekani fakulty: 
prof. MUDr. Štefan Straka, DrSc., 
prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., 
doc. MUDr. Dušan Meško, CSc., 
prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc. 

Prof. M U D r .  P a v e l  Š v e c ,  DrSc., dekan FARMACEUTICKEJ FAKULTY UK 

farmakodynamiky a toxikológie. V roku 1984 získal titul docenta, 
v roku 1992 bol vymenovaný za profesora a v roku 1993 sa stal 
doktorom vied. V roku 1990 prevzal vedenie katedry farmakoló
gie a toxikológie, v rokoch 1990-1993 bol prodekanom pre vedu 
a výskum, v roku 1994 bol zvolený z a  dekana FaF U K  

Prof. Švec je autorom jednej stati v monografii 125 vedeckých 
publikácií, 26 odborných článkov a recenzií, viac ako  200 odbor
ných prednášok. 24 patentov a 26 záverečných správ Citova-
nosť: 225 SCi, viac ako 100 iných.. 

Úspešne vyškolil 11 vedeckých ašpirantov a 2 P G Š  
Je predsedom Slovenskej farmakologickej spoločnosti, členom 

viacerých vedeckých rád. členom redakčných rad domácich aj 
zahraničných vedeckých odborných časopisov 

Prodekani fakulty: 
prof. RNDr. Dušan Mlynarčík, DrSc., 
doc. RNDr. Jozef Seginko, CSc., 
doc. RNDr. Aladár Valent, CSc., 
doc RNDr. Eva Sedlarova, CSc. 

Prof. MUDr. Pavel Švec, DrSc., sa 
narodil 30. 8. 1940 v Bratislave 
Po ukončení stredoškolského štú
dia absolvoval v roku 1963 Fakul
tu všeobecného lekárstva Karlo
vej univerzity v Prahe. Po promó
cii nastúpil na Farmakologický 
ústav ČSAV v Prahe, kde obhá
jil kandidátsku dizertačnú prácu 
V rokoch 1968-1971 bol zamestna 
ný v Ústave experimentálnej farma 
kológie SAV v Bratislave V ro
ku 1971 prešiel na Farmaceutickú 

fakultu UK, kde pôsobí dodnes. 
V rokoch 1969-1970 a v roku 1980 absolvoval študijné 

pobyty v o  farmaceutickom departmente University College Lon 
don. 

Na fakulte pracoval d o  roku 1980 ako vedecký pracovník v o  
vtedajšom Výskumnom ústave FaF UK, odkiaľ prešiel na katedru 
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S P O N D E O  A C  P O L L I C E O ß  

D o c .  P h D r .  L a d i s l a v  K i c z k o ,  C S c . ,  dekan FILOZOFICKEJ FAKULTY UK 

Doc. PhDr. Ladislav Kiczko, CSc., 
sa narodil 17. novembra 1951 
v Krompachoch. V rokoch 1970 • 
1975 študoval na Filozofickej fakul
te UK v Bratislave filozofiu a ne
mecký jazyk a literatúru. O d  ukon
čenia štúdia v roku 1975 až doteraz 
pracuje na katedre filozofie a dejín 
filozofie FIF UK najprv ako asistent, 
o d  roku 1978 ako odborný asistent 
a o d  roku 1988 ako docent pre od
bor dejiny filozofie. Prednáša a ve
die semináre z o  všeobecných dejín 

filozofie pre študentov FIF UK, z dejín filozofie 19. storočia pre 
študentov odboru filozofia. 

V o  vedeckej práci sa zameral na nemeckú filozofiu 19. a 20. sto
ročia, špeciálne teóriu komunikácie a sociálnu filozofiu. Z tých
to oblastí publikoval vedecké a odborné štúdie a články a pre
klady odbornej filozofickej literatúry z nemeckého a ruského 
jazyka. 

Akademický titul PhDr získal roku 1978 na FIF UK, vedeckú 
hodnosť CSc. v odbore dejiny filozofie na Filozofickej fakulte 
Moskovskej štátnej univerzity, kde v rokoch 1978-1983 študoval 
v externej vedeckej ašpirantúie 

V roku 1977 absolvoval študijný pobyt na Moskovskej štátnej 
univerzite, v roku 1993 študijný pobyt na Viedenskej univerzite 
a v tom istom roku študijný pobyt na Univerzite J. W Goetheho 
v o  Frankfurte nad Mohanom, Aktívne sa zúčastnil na filozofických 
konferenciách a sympóziách doma i v zahraničí (najmá v Nemec 
ku a Rakúsku). 

V rokoch 1988 - 1994 vykonával funkciu zástupcu vedúceho ka 
tedry, v rokoch 1994-1997 funkciu prodekana FIF UK pre vysoko 
školské štúdium. 

Prodekani fakulty: 
prof. PhDr. Tatiana Štefanovičová, CSc., 
doc. PhDr. Daniel škoviera 
prof. PhDr. Juraj Vojtek, CSc., 
doc. PhDr. Pavol Žigo, CSc., 
PhDr. Bohuslav Hlava, CSc. 

Doc. R N D r .  V l a d i m í r  Ferák,  C S c . ,  dekan PRÍRODOVEDECKEJ FAKULTY UK 

Doc. RNDr. Vladimír Ferák, CSc. genetiky človeka, genetiky populácii a evolučné) b j i e  f t I'HU 
s a  narodil 2. 1. 1938 v Bratislave UK v Bratislave, molekulárnu genetiku prednáša na PF KU 
Štúdium na Prírodovedeckej fakulty v Prahe. 
UK, odbor biológia, absolvoval V rokoch 1968-69 absolvoval zahraničnú s t á i  na Department of 
v roku 1960, kde ukončil a j  internú Human Genetics, Copenhagen University v Dánsku Je členom 
vedeckú ašpirantúru v roku 1965, viacerých medzinárodných vedeckých spoločnosti Pôsotx v re 
titul RNDr. získal v roku 1967 a za dakčných radách časopisov Vesmír a European Journal of H u  
docenta z odboru genetika bol vy- man Genetics 
menovaný v roku 1987. Na Prírodovedeckej fakulte UK je členom vedeckei rady fakulty 
V rokoch 1960-1980 bol zamestna v rokoch 1990-1995 bol predsedom komisie pre obhajoby KDP 
ný ako asistent a odborný asistent 'Genetika' a garantom pre PGS 'Genetika'. 
na katedre antropológie PRIF UK, Aktívne pôsobil v o  vedeckých kolégiách ČSAV, bol členom 
v rokoch 1980-1987 ako samostat- Predsedníctva SAV, členom Vedeckej rady Ústavu molekulárnej 

ný vedecký pracovník na Ústave molekulárnej a subcelulárnej fyziológie a genetiky SAV, v súčasnosti je  členom Vedeckého  к о  
biológie UK, neskôr pôsobil na katedre genetiky a molekulárnej légia SAV pre bunkovú a molekulárnu biológiu 
biológie, o d  roku 1992 na katedre molekulárnej biológie. 

V oblasti vedeckej a pedagogickej činnosti sa venuje genetike 
človeka, v súčasnosti s o  zameraním na molekulárnu genetiku P r o d e k a n i  fakulty: 
človeka, predovšetkým štúdiu genetických ochorení na úrovni  p r o f .  RNDr. Július Šubík, DrSc., 
DNA a štúdiu polymorfizmu ľudskej DNA. Je autorom vysokoškol- doc. RNDr. Martin Chovan, CSc., 
skej učebnice "Genetika človeka", viacerých titulov vysokoškol- doc. RNDr. Miloslav Khun, CSc., 
ských skript, cca 100 pôvodných vedeckých prác. Pedagogic- doc. RNDr. Pavol Korec, CSc., 
kú činnosť vykonáva v oblasti genetiky človeka, molekulárnej doc. RNDr. Pavol Rajec, CSc. 

Doc. R N D r .  Ľ u d o v í t  F ischer,  CSc., dekan MATEMATICKO-FYZIKALNEJ FAKULTY UK 

Doc. RNDr. Ľudovít Fischer, CSc., 
sa narodil 7. januára 1940 v Levo
či. Prírodovedeckú fakultu Univerzi
ty Komenského, odbor vysokofrek
venčná a vákuová fyzika, ukončil 
v roku 1962. 
O d  r. 1962 pôsobil na Prírodove
deckej fakulte UK a o d  roku 1980 
na Matematicko-fyzikálnej fakulte 
UK až do dnešných dní. V škol
skom roku 1964/65 absolvoval jed
noročnú stáž na Ústave makromo 
lekulárnej chémie ČSAV v Prahe 

Kandidátsku dizertačnú prácu obhájil v roku 1971 
A k o  odborný asistent viedol základné praktiká a praktikum 

z elektroniky a niekoľko rokov prednášal predmet "Vysokofrek 
venčná fyzika" V roku 1980 sa habilitoval na docenta z odboru 
experimentálna a aplikovaná fyzika. Za docenta bol vymenovaný 
v r .  1982. 

V sedemdesiatych rokoch spolu s o  štvorčlenným kolektívom 
bývalej katedry experimentálnej fyziky sa napojil na riešenie 
medzinárodného programu Interkozmos V spolupráci s moskov 
skou štátnou univerzitou bola na fakulte vyvinutá a vyrobená 
séria spektrometrov dlhovlnového rádiového žiarenia medzipla 
netárnej plazmy AKR. ktoré v rozmedzí rokov 1975-1995 boli 
umiestnené na palubách kozmických objektov Interšok a In-
terball a získali unikátne experimentálne údaie z kozmického 
priestoru. 

V roku 1990, po vzniku katedry rádiofyziky, sa stal jej vedúcim 
a od roku 1991 pôsobil ako prodekan pre vedu a výskum 

Prodekani fakulty: 
doc. RNDr. Pavel Súra, CSc., 
doc. RNDr. Miloš Božek, CSc., 
doc. RNDr. Milan Hamala, CSc., 
doc RNDr. Pavel Kostyrko, DrSc , 
doc. RNDr. Ján Boda, CSc 
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S P O N D E O  A C  P O L L I C E O R  

Doc. P h D r .  M i r o n  Z e l i n a ,  DrSc., dekan PEDAGOGICKEJ FAKULTY UK 

Doc. PhDr. Miron Zelina, DrSc., sa 
narodil roku 1940 v o  Vikartovciach. 
Vyštudoval Pedagogický inštitút 
v Martine a stal sa učiteľom na Zá
kladnej škole v Krušetnici a v Zázri-
vej na Orave. V roku 1987 ukončil 
štúdium psychológie na Filozofic
kej fakulte Univerzity Komenského. 
Po absolvovaní psychológie najprv 
pracoval ako podnikový psychológ 
v Odevných závodoch v Trenčíne, 
potom učil na katedre psycholó
gie Filozofickej fakulty UPJŠ v Ko

šiciach, pracoval na Krajskej pedagogicko-psychologickej porad
ni v Košiciach a v o  Výskumnom ústave detskej psychológie a pa-
topsychológie v Bratislave. V roku 1990 nastúpil na ministerstvo 
školstva do funkcie riaditeľa odboru. O d  roku 1992 je vysokoškol
ským učiteľom na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. 

V roku 1972 získal titul PhDr., v roku 1992 titul doktora vied 
z psychológie (DrSc.), v roku 1994 pedagogickú hodnosť docent 
pedagogických vied a v súčasnosti sa končí inauguračné kona
nie na pedagogickú hodnosť profesora. 

Venuje sa problematike tvorivosti, modernizácie výchovno-
-vzdelávacieho procesu, psychológii osobnosti, filozofii školy, 
eórii výchovy, metódam výchovy, rozpracoval model tvorivo-hu-
manistickej výchovy. Napísal 15 monografií, 5 učebníc, 113 ve
deckých článkov, 144 odborných článkov, jeho práce s ú  citované 
196 krát v knižnej a časopiseckej literatúre. 

Prodekani fakulty: 
doc. PhDr. Zuzana Kolláriková, CSc., 
doc. PhDr. Peter Ondrejkovič 
doc. PhDr. Jozef Raninec, CSc., 
doc. PhDr. Štefan Vašek, CSc., 
doc. PhDr. Erich Mistrík, CSc. 

Doc. PhDr.  V l a d i m í r  Hel lebrandt,  CSc., dekan FAKULTY TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UK 

Doc. PhDr. Vladimír Hellebrandt, 
CSc., sa narodil 18. marca 1944 
v Žiline. V roku 1967 ukončil štú
dium na Fakulte telesnej výchovy 
a športu Univerzity Komenského 
v Bratislave, kombináciu telesná vý
chova a biológia. O d  roku 1968 až 
doteraz pracuje na Fakulte telesnej 
výchovy a športu UK. 
V r. 1974 získal rigoróznym pokra
čovaním titul PhDr., v r. 1979 hod-
nosť kandidáta pedagogických 
vied. V roku 1990 bol po habilitač

nom pokračovaní menovaný docentom. 
Na FTVŠ UK pôsobí na katedre turistiky a športov v prírode, kde 

vedie prednášky, semináre a cvičenia z teórie a didaktiky lyžova

nia. V teoretickej oblasti orientuje výskumnú a publikačnú aktivitu 
prevažne do športovej kinantropológie 

Mimo pracoviska dlhé roky pôsobil v telovýchovnom hnutí, v o  
vysokoškolskom športe a lyžiarskom zväze. 

V r. 1983 absolvoval 3 mesačný študijný pobyt v štátnom 
školiacom pracovisku pre učiteľov lyžovania v St. Christoph (Ra
kúsko). 

V r. 1993 absolvoval dvojmesačný študijný pobyt na Fakulte te
lesnej výchovy Univerzity v Múnsteri (SRN). 

Prodekani fakulty: 
PaedDr. Igor Baran, CSc. 
doc. PaedDr. Roman Moravec, CSc., 
PaedDr. Jaroslav Židek, CSc., 
doc. PhDr. Dušan Leška, CSc. 

Doc. Ing. J á n  R u d y ,  C S c . ,  dekan FAKULTY MANAGEMENTU UK 

Doc. Ing. Ján Rudy, CSc., sa  
narodil 30.10.1951. Vysokoškolské 
štúdium ukončil na SVŠT v roku 
1976, odbor Organizácia a riadenie 
priemyselných podnikov. 
Postgraduálne štúdium absolvo
val v rokoch 1981. - 1983 na 
Y o k o h a m a  National University, od
bor Manažment japonských pod
nikov. 
Na Vysokej škole ekonomickej 
v Bratislave v roku 1986 získal 

vedeckú hodnosť kandidáta vied a v roku 1989 titul do
centa. 

Do roku 1991 pôsobil na Vysokej škole ekonomickej v Bratisla
ve, odkiaľ prešiel na Univerzitu Komenského. V roku 1993 sa stal 
dekanom Fakulty managementu UK. 

Okrem študijného pobytu v Japonsku absolvoval viacero zahra
ničných stáží v Holandsku a v USA. 

Prodekani fakulty: 
prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc., 
doc. RNDr. Michal Greguš, CSc., 
doc. Ing. Viera Cibáková, CSc. 

DEKANI, KTORÝM ĎALEJ PLYNIE FUNKČNÉ OBDOBIE: 

RÍMSKOKATOLÍCKA CYRILOMETODSKÁ 
BOHOSLOVECKÁ FAKULTA UK 

prof. ThDr. Ing. Jozef Kutarňa 
- dekan fakulty 

Prodekani fakulty: 
doc. ThDr. Viliam Judák, 
doc. ThDr. PhDr. Štefan Vragaš 

Na  PRÁVNICKEJ FAKULTE UK sa zatiaľ volby nového 

EVANJELIČKA BOHOSLOVECKÁ FAKULTA UK 

prof. ThDr. Karol Gabriš 
- dekan fakulty 

Prodekani fakulty: 
doc. ThDr. Ján Grešo, 
doc. ThDr. Juraj Bándy 

neuskutočnili 
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Rokovalo 
KOLÉGIUM REKTORA UK 

Pod vedením rektora UK prof. Ing. Ferdinanda Devínskeho, 
DrSc., zasadalo dňa 13. februára 1997 Kolegium rektora UK. Pred

metom rokovania bol Návrh rozpisu rozdelenia ročných rozpočtových 

prostriedkov na UK pre rok 1997, ktorý členovia kolégia schválili s pri

pomienkami a odporučili ho predložiť na rokovanie AS UK. V dálšom 

bode sa kolégium zaoberalo Návrhom vyhlášky MŠ SR o doktorand-

skom štúdiu, ku ktorej mali členovia kolégia zásadné výhrady a pripo

mienky Ustanovili pracovnú komisiu, ktorá na základe podkladov 

z fakúlt a v spolupráci s AS UK pripraví k predmetnei vyhláške stano

visko Prerokovali aj Informáciu o stave príprav kritérií pre habilitačné 

a inauguračné konanie, ktorými sa bude zaoberat najbližšie zasadnutie 

Vedeckej rady UK. 
Oh) 

Zo zasadnutia 
AKADEMICKÉHO SENÁTU UK 

Akademický senát UK, ktorý sa zišiel dňa 19. februára 1997, ro
koval pod vedením predsedu AS UK RNDr. I. Ostrovského, CSc. 
Schválil Rozpis rozdelenia ročných rozpočtových prostriedkov na UK 
pre rok 1997 s pripomienkami Okrem iného konštatoval, že rozpočet 
je nedostatkový a že neboli pridelené prostriedky na zvýšenie platov 
učiteľov, ktorí vykonávajú úkony spojené so zdravotnou starostlivos 
ťou. 

Rektor UK prof. Ing. F. Devínsky, DrSc., predložil AS UK návrh 
na menovanie prorektorov UK a návrh na vymenovanie členov Ve
deckej rady UK. Akademicky senát UK zvolil v tajných volbách za 
prorektorov UK prof. MUDr. Petra Mráza, DrSc., a doc. JUDr. Pet
ra Kresáka, CSc., a vyslovil súhlas s návrhom rektora na vymeno
vanie členov Vedeckej rady UK. V rámci dalšieho programu senát 
prerokoval a prijal stanovisko AS UK k Návrhu vyhlášky MŠ SR 
o doktorandskom štúdiu. (Jh) 

Stanovisko Akademického senátu UK 
k NÁVRHU VYHLÁŠKY MŠ SR 0 DOKTORANDSKOM ŠTÚDIU 

prijaté dňa 19. 2.1997 
1 Podlá par.35a písm a/ zákona č. 324/1966 

Z.z. je Ministerstvo školstva SR splnomocnené 
všeobecne závázným právnym predpisom usta
noviť vedné odbory a umelecké odbory dokto
randského štúdia, podrobnosti o prijímacom ko
naní, priebehu a ukončovaní doktorandského 
štúdia a o poskytovaní štipendia doktorandom 
dennei formy doktorandského štúdia V návrhu 
vyhlášky sa v mnohých ustanoveniach prekraču
je rozsah tohto splnomocnenia. Napr. v par 1 sa 
navrhuje, aby ministerstvo koordinovalo činnosť 
orgánov vysokých škôl v oblasti udeľovania ve-
decko-akademických hodností a umelecko-aka-
demických hodností, pričom v ďalších ustanove
niach návrhu vyhlášky sa pod koordináciou chá
pe najmä priame riadenie orgánov vysokých 
škôl. V rozpore so zákonom sa v návrhu vyhláš
ky ukladajú povinnosti iným orgánom šťátnei 
správy (viď napr. par.4, ods.1, písm.b/ návrhu), 
v rozpore so zákonom (par. 22, ods. 4, zákona 
č 324/1996 Z.z.) si ministerstvo prisvojuje 
posobnost v o  veciach spoločných odborových 
komisií (par. 4, ods.1, písm.с/ návrhu), nad rá
mec zákona vymedzuje práva a povinnosti dok-
torandov (par.43 až par.45 návrhu) a zasahuje 
do oblasti pracovno-právnych vzťahov (par. 46 
návrhu). Podlá par.18a zákona č. 172/1990 Zb. 
v znení zákona č. 324/1996 Z.z. je doktorandské 

štúdium jedným z druhov vysokoškolského štú
dia, čiže sa naň vzťahuje ai ustanovenie par 18 
a par, 19 citovaného zákona, ktoré upravujú prijí
mame na štúdium, prerušenie a ukončovanie 
štúdia Návrh vyhlášky je v rozpore s týmito 
ustanoveniami. Uvedené pripomienky sú len 
ilustračné, podobných možno vymenovať pod
statne viac. 

2. Návrh vyhlášky nezohladi"iU|e skutočnosť, že 
zákon č 324/1996 Z z neupravil podrobne 
v prechodných ustanoveniach priebeh a ukonče
nie postgraduálneho štúdia v prípade tých, ktorí 
boli na toto štúdium priiatí pred nadobudnutím 
účinnosti citovaného zákona. V tomto prípade 
AS UK považuje za správne toto štúdium ukončiť 
podľa doterajších študijných programov v dobe, 
na ktorú boli uchádzači prijatí, a v odboroch, 
v ktorých študujú. Vzhľadom na to, že túto vec 
nemožno riešiť vykonávacím právnym predpi
som, ako jediné riešenie je úprava vnútornými 
predpismi vysokých škôl a fakúlt. 

3. Návrh vyhlášky nevyhovuje nielen z formál
nych alebo legislatívno-právnych dôvodov, ale a| 
preto, lebo nezohľadňuje súčasný stav a najmä 
perspektívy rozvoja doktorandského štúdia na 
vysokých školách, so zreteľom na navrhované 
vedné odbory doktorandského štúdia. 

Akademický senát UK žiada: 

aJ aby na základe pripomienok Rady vyaofc У«* 
škôl. vysokých škôl. fakúlt a akademických orgá 
nov vysokých škôl a fakúlt, návrh vyhlášky prep
racovala nezávislá komisia, vytvorená z odborní 
kov navrhnutých jednotlivými vysokými školami 
aby zloženie te|to komisie bolo zverejnené a aby 
pracovala podlá takého časového narmonogra 
mu. ktorý umožní pr er okovat odborné stanovi» 
ká vysokých škôl a fakult. 

b/ prepracovaný návrh vyhlášky poatup«t na 
pripomienkovanie Rade vytofcych Ikôi  vytofcym 
školám a fakultám. 

с/ do vydania vyhiaš*y viWeoc*" ^ / 
sociálnu situáciu doktorandov bezodkladne 
upraviť poskytovanie štipendia osobitnou vyhláš
kou v zmysle par.46 návrhu vyhlášky s tým, že 
MŠ SR zabezpečí objemovú časť finančných 
prostriedkov na umožnenie tvorby osobných 
príplatkov a odmien pre školiace pracoviská pro
porcionálne k počtu školených doktorandov 
dennej formy. 

Stanovisko Akademického senátu UK k návrhu 
vyhlášky MŠ SR o doktorandskom štúdiu pod
porilo aj Vedenie UK. 

V E D E C K Á  R A D A  UNIVERZITY KOMENSKÉHO 
schválené Akademickým senátom UK dňa 19. 2. 1997 

1. Prof. JUDr Blaho Peter. CSc.. PRAF UK 
2. Doc. PhDr Brezina Igor, CSc., prorektor UK 
3. Prof RNDr. Brunovský Pavol, DrSc , MFF UK 
4. Prof. Ing. Devínsky Ferdinand, DrSc,. rektor UK 
5 Prof. PhDr Dolník Juraj, DrSc., FIF UK 
6. Prof. MUDr. ĎuriŠ Ivan, DrSc., dekan LF UK 
7. Prof RNDr Ebrmger Úbor, DrSc , PRIF UK 
8 Doc. RNDr Ferák Vladimír, CSc., dekan PRIF UK 
9. Doc RNDr. Fischer Ľudovít, CSc , dekan MFF UK 

10. Prof. ThDr Gábriš Karol, dekan EBF UK 
11 Doc MUDr Hajtman Andrej. CSc . dekan JLF UK 
12 Doc PhDr. Hellebrandt Vladimír, CSc , dekan FTVŠ UK 
13 Doc. RNDr Kalavský Svetozár. CSc . prorektor UK 
14 Doc PaedDr Kampmiller Tomáš. CSc , FTVŠ UK 
15 Doc PhDr Kiczko Ladislav. CSc . dekan FIF UK 
16 Prof. PhDr Kollárik Teodor, DrSc . FIF UK 
17 Prof RNDr Kováč Ladislav, DrSc . PRIF UK 
18 Doc JUDr Kresák Peter. CSc.. prorektor UK 
19 Prof RNDr Krcho Jozef. DrSc , PRIF UK 
20 Prof PhDr Kusý Miroslav. CSc . FIF UK 
21 Prof ThDr Ing Kutarrta Jozef, dekan RKCMBF UK 
22 Prof JUDr Mathern Vladimír. DrSc , PRAF UK 

23. Doc RNDr Mederly Peter, CSc , MFF UK 
24 Prof MUDr Mráz Peter, DrSc , prorektor UK 
25. Prof Ing. Noga Milan, DrSc , MFF UK 
26. Prof. RNDr Pišút Ján, DrSc . MFF UK 
27 Doc MUDr Režrták Ivan, CSc . Klinika nukleárnej medicíny 
28 Doc Ing Rudy Ján, CSc , dekan FM UK 
29 Doc JUDr Strážnická Viera, CSc , PRAF UK 
30 Prof MUDr Švec Juraj. DrSc . LF UK 
31 Prof MUDr Švec Pavel. DrSc . FAF UK 
32. Prof. RNDr Urban Miroslav. DrSc . PRIF UK 
33 Doc PhDr Zelina Miron. DrSc . dekan PDF UK 
34 Prof MUDr Bauer Viktor. DrSc . člen korešpondent SAV 

a ČSAV. Ústav experimentálnej farmakológie SAV 
35 Doc MUDr Kaušitz Juraj. CSc . riadite! Onkologického ústavu 

sv Alžbety, s r o 
36 Prof Ing Luby Štefan. DrSc . predseda SAV 
37 Doc Ing Markuš Štefan. DrSc . vedecky sekretár SAV 
38 Prof RNDr Melník Milan. DrSc , podpredseda AK SR. 

ChTF STU 
39 Doc Ing Stern Juraj, CSc , rektor Ekonomickej univerzity 
40 Prof Ing arch šlachta Štefan. CSc . rektor Vysokei školy 

výtvarných umení 
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R E Z E R V O V A N Ě  P ft  HE Ü J O  P U K  

NOVÝ RIADITEE ÚSTAVU JAZYKOVEJ A ODBORNEJ PRÍPRAVY 
ZAHRANIČNÝCH ŠTUDEHTOV UK 

Doc. PhDr. Anton Gaj
doš, DrSc., s a  narodil v r. 
1940 v Dubriniči. P o  skon
čení stredoškolského štú
dia bol v r .  1961 promova
ný na Vysokej škole peda
gogickej v Bratislave. 

V rokoch 1964 - 1990 
pôsobil ako  odborný asis
tent na katedre teórie a di
daktiky gymnastiky FTVŠ 
UK v Bratislave. V r. 1969 
získal titul doktora filozofie 
(PhDr.) a v r. 1978 obhájil kandidátsku di
zertačnú prácu. V rokoch 1971-89 bol spo-
luriešiteľom viacerých úloh štátneho plánu 
základného výskumu, ktoré •sa zaoberali 
najmä analýzou faktorov určujúcich dosa
hovanie cieľov prípravy mládeže v športo
vej gymnastike. 

V r. 1990 získal titul docenta a téma jeho 
habilitačnej prednášky bola zameraná na 
vývojové tendencie tréningového zaťaženia 
v športovej gymnastike mužov a žien. 
V šk. r. 1990/91 pôsobil ako hosťujúci pro
fesor na Slippery Rock University v USA 
a v šk. r. 1991/92 ako hosťujúci profesor 
na Yjäväskylä Univerzite - Fakulta športu 
a vied o zdraví (Fínsko). Na obidvoch uni
verzitách prednášal o teórii a didaktike 
športovej gymnastiky. V decembri 1992 
prednášal na univerzitách v Lisabone, Por

to a Vila Real. V novembri 
1993 prednášal pre študen
tov - špecialistov-Madárskej 
telovýchovnej fakulty v Bu
dapešti. V šk. r. 1993/94 
pôsobil ako docent na ka
tedre telesnej výchovy Vy
sokej školy pedagogickej 
v Nitre, kde bol aj členom 
Vedeckej a umeleckej rady. 
Výsledky dlhoročnej vedec
kovýskumnej činnosti doc. 
Gajdoša vyústili v spracova

ní a obhájení doktorskej dizertačnej práce 
na tému: 'Teoretické a vedecko-metodické 
základy zdokonaľovania obsahu mužskej 
gymnastiky svetovej úrovne', ktorú obhájil 
v roku 1996 pred Vedeckou radou Petro-
hradskej štátnej akadémie telesnej kultúry 
P. F. Lesgafta v Petrohrade. Jeho mono
grafia "Tréning v športovej gymnastike' 
z roku 1980 mala velký ohlas v zahraničí, 
čoho dôkazom bolo jej vydanie v o  Fran
cúzsku a Nemecku. Je autorom publikácie 
"Športová gymnastika - história a súčas
nosť" (1988), ako aj viacerých učebných 
textov a vedecko-odborných statí uverej
nených v zahraničných a domácich časo
pisoch. 

O d  1. septembra 1994 pôsobil ako do
cent a súčasne zastával funkciu zástupcu 
riaditeľa pre zahraničné styky a mimovzde-

* Pán f tadttef, čo je  pre Vás v týchto 
dňoch prvoradou úlohou? 

- To, čo je pre nás v súčasností naj 
patčwejší problém, в síce nájsť nové 
priestory pre zahraničných študen
tov- samoplateov, ktorí doteraz sídiia 
v naíom učebnom stredisku v Seno. 
Na zákfade uznesenia vtády Sň z ok
tóbra 1996 o umiestnení nových orgá
nov štátnej správy musíme do konca 
júna uvofhíť naSu budovu, ktorá s a  na
chádza v centre Senca a do ktorej 
sme investovali okolo 30 mít. Sk. Ked-
že sa  Senec stal okresným mestom, 
majú tu sfdtiť okresné úrady. 2 toho 
vypľýva pre nás veľmi nepriaznivá 
a komptikovaná situácia, pretože mu
síme nájsť vyhovujúce náhradné pries
tory. Budovy, ktoré nám štátna správa 
ponúkte, bud nevyhovujú pre potreby 
zahraničných študentov alebo by vy
žadovali veiké rekonštrukčné náklady 
Preto hferiáme nieien v Senci, ale a j  
vôbec v okotí Bratislavy a j  Trnavy 
vhodné zariadenie, žiaľ zatiaľ však 
bez úspechu. Htás« s a  nám zo sveta 
záujemcovia, ktorí by chceli u nás Štu
dovať a bolo by škoda ich práve 
z tohto dôvodu odmietnuť. (vh) 

lávaciu činnosť na Ústave jazykovej a od
bornej prípravy zahraničných študentov UK 
v Bratislave a o d  1. februára 1997 je jeho 
riaditeľom. 

Blahoželáme 
V týchto dňoch sa dožíva 

významného životného jubilea 
- 60 rokov - RNDr. Ladislav 
Hebort, CSc., zástupca riadite-
lá Ústavu jazykovej a odbornej 
prípravy zahraničných študen
tov UK. 
Narodil sa 17. februára 1937 v o  

Velkom Grobe. Po štúdiách na 
Prírodovednej fakulte Vysokej 
školy pedagogickej v Bratislave 
krátko učil na základnej a stred
nej škole a o d  r. 1966 pôsobil 

na Univerzite 17. novembra, na jej detašovanom pracovisku 
v Senci. Spočiatku ako učiteľ, neskôr ako vedúci katedry odbor
ných predmetov a ž  d o  zániku školy v r. 1974. Po 14 rokoch 
pôsobenia na Odbore vysokých škôl Ministerstva školstva SR sa 
v r. 1988 vrátil k svojej pôvodnej práci - k výučbe cudzincov 
v Ústave jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov 
UK v Bratislave. Je autorom a spoluautorom viacerých učebníc, 
slovníkov a skript z fyziky a štúdií orientovaných najmä na prácu 

so zahraničnými študentmi. Na ústave sa intenzívne zapája d o  
rozširovania spektra vzdelávacích aktivít, čím napomáha postup
ne meniť profil ústavu. A j  jeho zásluhou sa stáva ÚJOP pracovis
kom, ktoré popri jazykovej a odbornej príprave zahraničných 
študentov poskytuje výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka a j  
širokému spektru cudzincov v rozličných mimoriadnych formách 
štúdia. 

Dr. L. Hebort je spoluautorom Republikového rekvalifikačného 
kurzu "Spoločnosť a komunikácia" pre slovenských občanov -
absolventov stredných škôl s maturitou a projektu jazykového 
kurzu "štátna všeobecná skúška z jazyka slovenského ako cu
dzieho jazyka", na základe ktorého obdržal ÚJOP UK o d  Minis
terstva školstva SR oprávnenie vykonávať štátne jazykové skúšky 
z jazyka slovenského ako cudzieho jazyka V súčasnej dobe 
Dr. Hebort pracuje na projekte rekvalifikačného kurzu i pre 
zahraničných občanov - študentov, podnikateľov a individual 
nych záujemcov. 

Do jeho dalšej tvorivej prace mu želáme vela zdravia 
a úspechov. 

Kolektív pracovníkov UJOP UK 

N A Š A  U N I V E R Z I T A  spravodai Univerzity Komenskeho v Bratislave • Vydava Unrverzita Komenskeho • Adresa Šatankovo n a m  d 6. 818 06 Bratislava • Т е  Э04 t r i *  г e -  • * '  
redakčnei rady doc JUDr Peler Kresak, C S c  . prorektor UK Členovia doc MUDr Marian Bernadič. CSc . LF UK Bratislava, doc RNOr Aladai Vateot CSc FaF UK doc -
DuSan Stanek, C S c  . Práv F UK, doc PhDr Ladislav Kiczko, CSc , FiF UK. doc PhDr Daniel Škoviera, FtF UK. doc RNDr Vtadirmt Fainor. C S c  Pre F UK RNDr Ma'tm B e ; ,  ? ' '  
UK. doc PhDr František Korček, C S c  , FTVŠ UK. PhDr Lucia Koubková. CSc . Ped F UK, doc PhDr Miron ľetma, DrSc Ped F UK, prot RNDr Jozet Komorná DrSc FM . *  p-tV 
ThDr Karol GábnS, EBF UK. doc ThDr Viliam Judak RKCMBF UK • ľ o d  o r Mgt Jiňna Hinnerova • Grafička úprava Darino Foldešova • Tlač Poívy'  «e  str vx's*,- * • 
Uzavierka 1 každého mesiaca 
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V roku proti rasizmu Á kosi rýchlo а vďačne preberáme iné zvyky a obyčaje, a 
pritom si neuvedomujeme, že aj my nejaké tie svoje máme. 
Takáto prax je bežná aj v bratislavských podnikoch a puboch. 
Čo do počtu ich nikdy nie je dosť a tých pár existujúcich 
postráda na originalite. „Záťah" bratislavskými podnikmi sa 
mení na bezradnú prechádzku mestom, pretože všetky podniky 
sú už o devätnástej hodine preplnené klientelou (v škále od 
trinásťročných, predčasne vyspelých deti, až po ,, mobilných " 
podnikateľov) zväčša sa vymykajúcou normám slušnosti 
v civilizovanej spoločnosti. 

ľ čom tento obraz zodpovedá predstave príjemnej atmosféry 
Starého mesta s útulnými kaviarničkami plnými intelektuálov? 
Kde sú tie bohémske bary, kde sa rovnako dobre dalo smiať i 
smútiť? 

Summa summarum, kolorit Starého mesta mizne, ak sa už 
definitívne nevytratil. Podobne aj viera, že otvorenie tzv. Irish 
pubu prinesie niečo prevratné a originálne, bola ilúziou. Ten 
ohromný hnedý Guiness v reáli chutí len ako pivo so sirupom 
a rozpustenou hašlerkou... 

(č)J 

INFOBLOK so svojimi fotografiami súťažiť 
študenti, ak do 16.4.97 poálú na 
adresu M. I. P. Praha, Ing. Dana 

Lejčková, Lengerova 3,120 00 Praha 2 snímky na niektorú z tém: 
Praha, reklamná fotografia, voľná tvorba. (Ip) 

• Chcete sa zdokonaliť v nemeckom jazyku? Multimediálně 
centrum Tempus pri katedre jazykov FiF UK ponúka záujemcom 
svoje služby - knižnicu s literatúrou v nemčine, jazykové slovní
ky, audiokazety s jazykovými konverzačnými službami, vi
deokazety s dielami nemeckých klasikov, krajínovedné reportáže 
z Nemecka a Rakúska. (gb) 

• Európske združenie študentov práva ELSA vydalo 2. číslo 
časopisu Právnickej fakulty PAFUK, umožnilo dvadsiatim 
študentom zúčastniť sa na reprezentačnom plese právnikov a 
v súčasnosti pripravuje výmenné pobyty slovenských a 
holandských študentov z Tilburgu. (sj) 

Studenti 
Univerzity 
do Austrálie 

Kto by raz nechcel vstúpiť 
na kontinent protinožcov? 
Niekoľko študentov našej 
Univerzity si takúto otázku 
položilo pri pive s priateľmi 
(ako to už býva) a vymysleli si 
sen, ktorý postupom času na
beral čoraz reálnejšie kontú
ry a dnes je už v štádiu kon
krétnych realizačných rozho
vorov a príprav. 

Jednému z iniciátorov pro
jektu - Danielovi Bradáčovi -
som ako poslucháčovi kated
ry žurnalistiky položila páť 
základných spravodajských 
otázok. 

• Na INTERKAMERE'97 môžu 

- Čo? 

Ten projekt sa volá „Aboriginal 
Dream" a v stručnosti ide o 
nakrútenie dokumentárneho fil
mu o domorodých obyvateľoch 
Austrálie. 

-Kto? 

Je pravdepodobne príznačnou 
zhodou okolností, že sa na tomto 
projekte stretávajú vekovo „prí
buzní" ľudia ale so širokým 
diapazónom záujmov - študenti 
archeológie a histórie, žurnalisti
ky, divadelnej réžie z VŠMU a 
fotograf. Pocit „fin de siécle" 
(koniec storočia a zároveň aj 
tisícročia) nás núti bilancovať a 
obracať sa tam, kde strachom 
z určitého konca ešte netrpia, 
pretože našli vnútornú harmóniu 
vo vlastnom vnútri a so svojím 
okolím. Ľudia prírodných kultúr, 
so svojou zmyslovou skúse
nosťou, ale aj intuitívnym spô-

Európska komisia sídliaca 
v Haagu vyhlásila tento rok za 
Rok proti rasizmu. Pri tejto prí
ležitosti jej predseda Jacques 
Santer položil otázku, „či si 
Európa z hľadiska ľudskej cti a 
vzájomného rešpektovania, 
neprotirečí". Každá krajina má 
totiž „svoje" rasové problémy. 
Na rôznych úrovniach, v rôz
nych podobách - v skrytých či 
menej skrývaných. A rasizmus 
ohrozuje aj súdržnosť Eu
rópskej únie. 

Veľké problémy však rasová 
nenávisť a intolerancia robia 
krajinám bývalého komunis
tického bloku, ktoré sa neraz 
veľmi ťažko vyrovnávajú s tou
to „novou" situáciou. V súčas
nosti sme svedkami veľkej 
snahy Slovenska o zaujatie 
miesta v štruktúrach EÚ. Lenže 
čoraz častejšie sa ukazujeme 
ako krajina s množiacimi sa 
problémami v oblasti demo
kracie. 

Napríklad, pôsobenie tzv. 
hnutia skinheads, ktoré si svoju 
„politiku" háji najma násilím, 
samozrejme namiereným proti 
menšinám, ktoré predovšet
kým „môžu za všetky" ne
gatívne a krizové stavy v spo
ločnosti. Ato aj vďaka tomu, že 
vláda, ale ani široká verejnosť 
nevenuje týmto javom dosta
točnú pozornosť. Táto proble
matika je určite rozsiahlejšia 
- a teda aj komplikovanejšia -

sobom myslenia nám môžu 
sprostredkovať to, čo západný 
človek pred koncom druhého 
tisícročia svojím racionálnym 
vnímaním skoro stratil. 

- Prečo? 

Pre staré vreco . Ale teraz vážne. 
Ide o nakrútenie a realizáciu do-
kumentárnehofilmu, ktorý by mali 
vysielať televízne spoločnosti 
minimálne v Juhoslávii, v Če
chách a na Slovensku. 

Pochopiteľne, tento projekt bude 
zabezpečený aj v rozhlasových a 
tlačových médiách - formou 
reportáží, fotografií, priamych 
vstupov do vysielania, rôznych 
článkov, tlačových konferencii 
atd Ten materiál sa dá využiť 
jednak vo vyučovacích procesoch 
na školách, na realizovanie výstav 
fotografií a divadelného pred
stavenia a následného turné po 
Slovensku, na vydanie odborných, 

ako sa dá zachytiť v týchto nie
koľkých riadkoch. Uvediem 
aspoň jeden, nie tak dávny, 
príklad z Prievidze. 

Doposiaľ neznáma Antifa
šistická aliancia spolu s hnutím 
anarchistov zorganizovali de
monštráciu (ktorú, mimocho
dom, magistrát mesta nepo
volil) proti násiliu a rasizmu. 
Pôvodne pokojný pochod asi 
400 mladých ľudí so zahalenými 
tvárami sa zmenil na frašku 
spojenú s krikom a bitkou. Na 
scénu totiž nastúpili policajti 
so psami, ktorí „pošteklili" 
dlane dovtedy sa len nečinne 
prizerajúcich chlapcov s vyho
lenými hlavami. Nielenže sa 
skinheadi pridali k rozháhaniu 
mierumilovných demonštran
tov, ale fotografie „hajlujúcich" 
výrastkov zo Slovenska obleteli 
celý svet! Ponúka sa otázka, 
prečo polícia s rovnakou ra
zanciou nezasiahla aj proti 
prívržencom fašizmu? 

Vráťme sa však na začiatok. 
Spomínala com nedostatočný 
záujem vnímat rasisticky moti
vované činy ako alarmujúce. 
Tie posledne dokonca vyzneli 
ako „niekým alebo niečím" 
podporovane, povzbudzova-
né. Potom sa nečudujme, že 
medzinárodné aliancie zatvá
rajú pred nami dvere. Vonkajšia 
pýcha je nám nanič, ak vnútro 
hnije a zapácha. 

-mh-

ale aj populárnych publikácii a 
mnoho ďalších aktivít 

- Za čo? 

Toto je vlastne najťažšia časť 
projektu Pretože peniaze hýbu 
takmer všetkým a od ich množstva 
závisí veľkosť tejto trojmesačnej 
expedície Kedže sme študentmi 
žurnalistiky, mala by sa nám po
dariť - a zatiaľ sa nám darí - taká 
masmedializácia akcie, ktorá je 
veľmi lukratívna pre sponzorov a 
T V  spoločnosti, nielen u nás, ale 
aj v zahraničí 

- K e d y ?  

Plánujeme to na letné mesiace 
tohto roku No veľa bude závisieť 
aj od osôb, ktoré nám pomáhajú 
vybaviť veci v Austrálii, ochoty 
domorodcov, austrálskej vlády a 
už spomínaných financií od 
sponzorov 

Zhovárala sa M. Hornáčková 

Túto stranu pripravili študenti katedry žurnalistiky FiF UK pod vedením Michaely Hornáčkovej 


