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Udalosť leta - čestný doktorát UK generálnemu tajomníkovi OSN
S najvyššími akademickými poctami privítala Univerzita Komenského dňa 15. júla 1999
Koliho Annana - generálneho tajomníka OSN. O pätnástej hodine sa zaplnila Aula UK
do posledného miesta, očakávajúc príchod vzácneho hosta. V sprievode manželky,
ministra zahraničných vecí SR E. Kukana a jeho pani, vstúpil po prvýkrát na pôdu
Univerzity Komenského "prezident všetkých národov".

'Dnešné slávnostné zasadnutie vedeckej
komunity a akademickej obce Univerzity
Komenského sa do histórie našej Almae
matris zapíše ako jedna z udalostí prvo
radého významu. Poskytuje nám totiž mimo
riadnu príležitosť vzdať úctu a hold pred
staviteľovi organizácie, ktorej najvlastnejším
poslaním je kliesniť cestu porozumeniu
a spolupráci medzi národmi a ochrane ľud
ských práv. Som veľmi rád, že mám tú česť

v mene akademickej obce Univerzity Ko
menského i v mene svojom privítať na našej
pôde osobnosť svetového mena, výnimoč
ného politika a diplomata - generálneho ta
jomníka OSN pána Kofiho Annana. Človeka
ktorý celý svoj život a prácu zasvätil úsiliu za
mier a sociálnu spravodlivosť zápasu pro
ti intolerancii, nespravodlivosti a útlaku Je
velkým vyznamenaním pre Univerzitu Ko
menského, že pán generálny tajomníУ po
čas svojej návštevy Slovenska prijal naše
pozvanie a prijme čestný doktorát našej
Univerzity.
Prítomnosť pána Kofiho Annana na našej
akademickej pôde v roku 80. výročia novo
dobej histórie UK považujeme za skvelý
dar k tomuto jubileu. Nie je to však len dar
Univerzite, je to aj pozitívny signál a prejav
uznania Slovensku a tomu, ako táto krajina
v súčasnosti chápe svoje postavenie v spo
ločenstve národov sveta.'
S týmito slovami otvoril rektor UK svoj
slávnostný príhovor na počesť vzácneho
hosťa.
Na slávnostnom akte sa zúčastnili po
prední predstavitelia politického, kultúrne
ho a spoločenského života SR, diplomatic
kého zboru, rektori vysokých škôl a ďalší
vzácni hostia.
(Pokračovanie na str. 3-4)

Pozvanie k redakčnému stolu
A tak je tu opäť september а s ním začiatok nového akademického roka, prvýkrát s letopočtom
začínajúcim číslicou 2. Je tu však aj nový ročník nášho univerzitného spravodaja, 46. ročník Našej
univerzity. Pri tejto príležitosti sme si v Archíve UK vyhľadali jeho prvé číslo, ktoré vyšlo 23. septem
bra 1955. Vtedy, ako sme sa dočítali, to bol "časopis Rektorátu UK a CV ROhf s poslaním 'Za
socialistickú školu" proklamovaným aj v titulku. Škoda, že sme v tiráži nenašli. v akom náklade me
sačník vychádzal. Určite to však nebol taký náklad, aký máme dnes.
Spravodaj Naša univerzita vychádza v náklade 2 600 ks a je distribuovaný na 479 pracovísk UK.
na 15 vysokých škôl v SR, na 16 zahraničných univerzŘ a na ďalšie inštitúcie a organizácie včítane
SAV, SAIA, Matice slovenskej apod. Možno ste si ani neuvedomili, kolkým čitateľom sa môže do
stať do rúk váš článok, kolkí tak maju šancu dozvedieť sa o výsledkoch vašej práce, o úspechoch
i problémoch, ktoré život školy a jej pracovísk sprevádzajú. Kde všade môže preniknúť váš hlas.
vaše myšlienky, názory, správy, informácie, inzeráty. Spravodaj Naša univerzita /e dnes mocným
komunikačným prostriedkom, ktorého možnosti a dosah netreba podceňovať. A budeme preto
radi, ak prijmete naše pozvanie k redakčnému stolu a stanete sa aj vy spolutvorcami jeho nového
ročníka.
Redakcia NU
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Stretli sa Grémia UK a SAV
V reprezentačných priestoroch Rektorskej siene UK sa 9. júna 1999
stretli členovia Grémia rektora UK prof. Ing. F. Devínskeho, DrSc.,
a predsedu Slovenskej akadémie vied prof. Ing. Š. Lubyho, DrSc., aby
prerokovali otázky spoločného záujmu z hľadiska perspektív dalšieho roz
voja oboch inštitúcií, ako aj rozvoja vedy na Slovensku. Na rokovaní sa
zúčastnila aj predsedníčka Výboru Rady vedcov SAV PhDr. Magdaléna
Piscová, CSc.

Predmetom rozhovorov boli najmä možnosti vytvorenia konzorcia v ob
lasti elektronickej výmeny knižničných informácií a posilnenia akademickej
a metropolitnej siete SR, ako i aktuálne problémy doktorandského štúdia
Obe strany dospeli k dohode o spoločných postupoch pn príprave a pr •
pomienkovaní základných legislatívnych dokumentov, ktoré sa dotýkaiú
tak Slovenskej akadémie vied, ako aj Univerzity Komenského a sloven
ských vysokých škôl.
Rokovanie sa nieslo v priateískei a korektnej atmosfére a spolupráca
oboch inštitúcii bude pokračovat aj prostredníctvom novovytvorených
spoločných pracovných komisií a ďalších pracovných stretnutí

V inšpirujúcom prostredí S l o v e n s k é h o ná r od né ho divadla
vyvrcholili dňa 24. júna 1999 o s l a v y 80. výročia založenia
Univerzity Komenského. N a s l á vn os t n ý večer prijala p o z v a
nie i politická reprezentácia S l o v e n s k a - prezident S R Rudolf
Schuster, p r e d s e d a N R S R Jozef Migaš, p o s l a n c i N R S R , čle
n o v i a v l á d y S R a ďalší v ý z n a m n í hostia, ktorí s p o l u s akade
m i c k o u o b c o u U K prišli vzdať úctu a h o l d histórii i s ú č a s n o s t i
našej A l m a mater.

Oslavy univerzitného jubilea
v Slovenskom národnom divadle
Pred o p e r n ý m predstavením G . R o s s i n i h o Barbier z o Sevilly
privítal hostí rektor U K prof. D e v í n s k y a v s v o j o m p i (hovore
v y z d v i h o l v ý z n a m Univerzity K o m e n s k é h o p r e r o z v o j v z d e l a
nosti a kultúry s l o v e n s k é h o n á r o d a Fakulty Univerzity К о
m e n s k é h o prirovnal k S v ä t o p l u k o v ý m p r ú t o m , ktoré n a š u
A l m a mater tvoria, a l e s ú č a s n e a j s p á j a j ú 'Niet preto nič priro
dzenejšieho než to. aby sme dnes, pri tejto príležitosti, poďako
vali a ocenili našich vzácnych kolegov, na pleciach ktorých leží
rozhodujúci podiel za stabilitu a rozkvet našej Univerzity Sú to
dekani našich fakúlt Im patrí naša vďaka za to. že a/ v týchto
neľahkých časoch Univerzita nie je zmietaná búrkami, ale hrdo
majestátne a predovšetkým
úspešne napĺňa svoje poslanie
v prospech nás všetkých,' u v i e d o l rektor U K a p o p r í h o v o r e
slávnostne o d o v z d a l d e k a n o m fakúlt P a m ä t n é m e d a i l y U K
k 80. výročiu j e j založenia
T ó n y o p e r y Barbier z o Sevilly iba z n á s o b i l i lesk s l á v n o s t n é
h o večera.

Posledný z cyklu poľských seminárov
Posledný, siedmy seminár z cyklu Skúsenosti s poľskou systémo
vou transformáciou na tému Právny štát - teória a prax v poľskej
transformácii, sa uskutočnil 14. júna 1999 v Rektorskej sieni UK.
Vzácnym hosťom, ktorý zavŕšil odborný cyklus, bol Dr. Wlodzimierz Cimoszewicz, dr.h.c., poslanec Snemu PR, bývalý minister spravodlivosti
a bývalý predseda vlády PR. Ako v príhovore konštatoval rektor UK prof.
Devínsky, v priebehu ostatného polroka mala tak akademická obec UK
a bratislavská veřejnost možnosť stretnúť sa a diskutovať so špičkovými
poľskými politikmi, ekonómami, právnikmi í cirkevnými osobnosťami, ktorí
dokázali vysokokvalifikované priblížiť a vysvetliť integračný proces Poľska
do európskych a transatlantických štruktúr. 'Poľské skúsenosti nám mno
hé otázky bližšie objasnili, poučili nás a priniesli rad nových poznatkov.
Som rád, že sa tento projekt uskutočnil práve na pôde Univerzity Komen
ského, ako náš príspevok k integračným snahám Slovenska ' zdôraznil
rektor UK.
Cyklus seminárov pripravila Univerzita Komenského v spolupráci
s Veľvyslanectvom Poľskej republiky v SR a Poľským inštitútom v Bra
tislave.

Z júlového rokovania Kolégia rektora UK
Pod vedením rektora UK prof. Devínskeho zasadalo dňa 8. júla 1999
v Bratislave Kolégium rektora UK. Zaoberalo sa výsledkami prijímacieho
pokračovania na fakultách UK a konštatovalo, že sa na prijímacie pokra
čovanie dostavilo 18 257 uchádzačov o štúdium na UK, z nich bolo
5 532 prijatých. Predpokladá sa, že v šk. roku 1999/2000 nastúpi na UK
približne 4 200 - 4 400 študentov. Zároveň rektor UK podakoval dekanom
fakúlt a fakultám za úspešné a bezproblémové zvládnutie prijímacieho po
kračovania.
Ďalej kolégium rektora rokovalo o administratívnych problémoch spoje
ných s ukončením štúdia, o postupe pri spracovaní analýzy vedeckej čin
nosti fakúlt UK a o aktuálnych finančných problémoch pri zabezpečení
činnosti fakúlt a súčastí UK. Rektor UK taktiež informoval členov kolégia
o obsahu Bolonskej deklarácie, ktorú 19. júna 1999 podpísalo v Bologni
31 ministrov európskych krajín a ktorá predstavuje základný dokument
pre vytvorenie európskeho kompatibilného vysokoškolského systému.
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Slovo predsedu vlády SR akademickej obci UK
Z listu Martina F e d o r a , riaditeľa Kancelárie p r e d s e d u v l á d y S R
Vážený pán rektor,
dovolte, aby som Vám odovzdal blahoželanie a podakovanie
predsedu vlády SR pána Mikuláša Dzurindu za to množstvo absol
ventov, ktorým naša najstaršia univerzita, Univerzita Komenského
v Bratislave, poskytla za 80. rokov existencie odborné vzdelanie
Prispela tým k zvýšeniu vzdelanostnej úrovne a dosiahnutými ve
deckými úspechmi umožnila zvýšenie životne/ úrovne a pozitivnu
prezentáciu Slovenska v zahraničí
Predseda vlády SR vyjadril presvedčenie, že napriek istým su
časným problémom sa Univerzite Komenského v Bratislave podarí
pokračovať v plodnej práci, ktorá má blahodarný dopad na celu
spoločnosť. Verí, že sa bez problémov nielen prispôsobí moderne/
high tech ére, ale sama \u svo/ou činnosťou bude ovplyvňovať
Predseda vlády SR by rád využil túto príležitosť a podakoval všet
kým pedagógom, ktorí odviedli neoceniteľnú prácu, ktorej hodnota
bude ešte dlho nezanedbateľne ovplyvňovať de/ту Slovenske/ rr
publiky

Udalosť leta - čestný doktorát UK generálnemu tajomníkovi USN
Dokončenie zo str. 1

Kofi Annan: Som hrdý na hodnosť, ktorú ste mi udelili
povedal v úvode svojho vystúpenia na Slávnostnom zasadnutí vedeckej obce Univerzity
Komenského Kofi Annan, generálny tajomník OSN, keď preberal čestný titul doctor hono
ris causa UK. "Táto univerzita, ktorá je najstaršou na Slovensku, upriamuje pri plnení svojho
poslania pohľad na čo najširšie medzinárodné obzory. Tento titul je preto pre mňa skutočne
cťou.'
Kofi Annan, siedmy generálny tajomník Organizácie spojených národov, pôsobí
v tejto svetovej organizácii vyše 30 rokov. Do funkcie generálneho tajomníka bol Val
ným zhromaždením OSN menovaný 17. decembra 1996, s funkčným obdobím od
1. januára 1997 do 31. decembra 2001. Je občanom Ghany, plynulo ovláda angličtinu,
francúzštinu a niekolko afrických jazykov. Narodil 8. apríla 1938 v Kumasi v Ghane
a jeho manželka, Nane Annanová, je právnička, ktorá sa v súčasnosti venuje umelec
kej činnosti. Majú tri deti.
Kofi Annan má za sebou pozoruhodnú kariéru v OSN, v rámci ktorej sa zaoberal
nielen riadiacou činnosťou, ale aj otázkami utečencov a mierovými operáciami. Plnil
niekolko citlivých diplomatických poslaní, vrátane repatriácie vyše 900 zahraničných
pracovníkov a prepustenia západných rukojemníkov z Iraku po irackej invázii do Ku
vajtu v roku 1990. Inicioval diskusie o programe "ropa za potraviny" zameraného na
zmiernenie humanitárnej krízy v Iraku a dohliadal po podpise daytonskej mierovej
zmluvy v roku 1995 na transformáciu jednotiek UNPROFOR v bývalej Juhoslávii na
mnohonárodné jednotky IFOR pod vedením Severoatlantickej aliancie (NATO).

Okrem nesmierne bohatých skúseností
z oblasti riadenia a mierových operácií ve
nuje velkú pozornosť otázkam hospodár
skeho rozvoja a sociálnej spravodlivosti.
Je prirodzené, že vzhľadom na nedávnu
vojnovú tragédiu v Kosové i na osobnú za
angažovanosť generálneho tajomníka OSN
Kofiho Annana na riešení vojnových kon
fliktov a ich dôsledkov, rezonovali vo vystú
pení tak rektora UK prof. Devínskeho ako
i v prejave pána Kofiho Annana otázky udr
žiavania mieru a bezpečnosti, ako i mies
to vzdelania pri prevencii vzniku ohnísk
napätia.
Výstižne sa nimi v svojom príhovore
zaoberal rektor UK prof. Devínsky: "Keď
na jeseň roku 1994, tu, v týchto historických
priestoroch Auly UK čestný doktor našej
Alma mater Eugen Andrew Cernan, veliteľ
kozmickej lode Apollo XVII., hovoril o svojich dojmoch a pocitoch z návštevy Mesia
ca, povedal aj toto: 'Videl som Zem ako
jedinú nedeliteľnú planétu, na ktorej neboli
vidieť nijaké hranice, ani politické, ani raso
vé, ani náboženské. Jediné hranice, ktoré
som odtiaľ videl, boli tie, ktoré vytvoril Boh:
brehy morí a oceánov, rieky, pohoria. Až na
Mesiaci som si uvedomil, že žijeme na jedi
nej celistvej a nedeliteľnej planéte. Žijeme
na nej, hovoríme rôznymi jazykmi, vyznáva
me rozličných bohov, ale všetci rovnako cí
time bolesť, šťastie, žiaľ, uspokojenie po
dobre vykonanej práci. Pri pohľade z Mesia
ca na Zem som mal pocit, že by som tam.
na Mesiac, chcel priviesť každého človeka,
aby sa mohol pozrieť na Zem z odstupu
250 000 míľ. Potom by sa azda svet mohol
zmeniť
k lepšiemu.'
Od prvého
pristátia ľudí na Mesiaci uply

sačných hornín, ale pohľad na Zem z ves
mírnych diaľok, na tú malú modrastú guľu
rútiacu sa osamelo nekonečnými hlbinami
vesmíru, ktorá dala život a je domovom mi
liónov ľudí Pohľad, pri ktorom sa obdiv
a pohnutie nad krásou nášho sveta snúbi aj
s obavami o jeho zajtrajšok, so strachom
o zničenie toho najcennejšieho, čo nám
svet dal, ľudského života. Ale vďaka globál
nemu pohľadu na svet si ľudstvo konečne
a nezvratne uvedomilo, že sa ohrozenie jed
ných začína bezprostredne týkať všetkých,
že ľudské osudy sú navzájom spojené a že
všetci nesieme zodpovednosť za budúcnosť
života na tejto planéte. Musí byt teda pre
nás všetkých rozhodujúce, aby sme si uve
domili, že sloboda jedných končí tam, kde
začína dôstojnosť a ohrozenie životných zá
ujmov druhých

Domnievam sa, že v súlade s kritériami
moderného ponímania humanizmu a dôs
tojnosti človeka o to väčšiu výzvu stavia
pred Vás, Vaša Excelencia, i pred OSN vý
voj súčasnej medzinárodnej politickej si
tuácie, charakteristickej nielen eskaláciou
lokálnych vojnových konfliktov, ale i celko
vou a všeobecnou krízou civilizácie, krízou
hodnôt, krízou univerzálnych, nezadateľných a nescudziteľných prirodzených práv
človeka. Konkrétnym príkladom sú v tomto
desaťročí etnické konflikty v rôznych kútoch
sveta, ktoré pred nedávnom vyvrcholili v Ko
sové, kde práve ľudské práva, slobody,
ľudská dôstojnosť a spravodlivosť utrpeli ne
predstaviteľnú a z hľadiska svetových civili
začných hodnôt úplne nečakanú porážku
Vieme, ako je ťažké mobilizovať aj zdroje
OSN pre dlhšie medzinárodné angažovanie
sa. Preto sme všetci privítali, že aj vďaka
Vám, Vaša Excelencia, i vďaka OSN a jej
Bezpečnostnej rade sa formulovali základné
princípy riešenia tejto krízy. Oceňujeme Va
še osobné, veľmi citlivé prístupy pri zmier
ňovaní jej následkov. Verím, že táto najväč
šia európska humanitárna katastrofa od čias
druhej svetovej vojny prinesie aj nové naze
ranie na otázku bezpečnosti v Európe, aj
na funkciu a poslanie Spojených národov,
presne v duchu Vašich predstáv o potrebe
'nových prístupov k chápaniu mieru a bez
pečnosti".
Som tiež presvedčený, že jedným z najdô
ležitejších pocitov, ktoré vplývajú na naše
konanie orientované do budúcnosti, je aj
nádej. Nádej, že akokoľvek zložitá a nejasná
je súčasnosť, vývoj ľudstva sa bude uberať
po pozitívnej trajektorii. A tiež nádej, že prá
ve dôveryhodné organizácie, akou je aj OSN.
budú garantom tohoto pozitívneho vývoja
Je tiež nepochybné, že kľúčovú úlohu
zmeny spoločnosti k lepšiemu zohráva
a bude hrať vzdelanie. Už J. A. Komenský
vedel, že "budúce blaho štátu nutne závisí
od toho, akí budú tí, ktorí ho budú tvoriť
a spravovať. Ak odovzdáme budúcim poko

nulo už 30 rokov, od ostatného 27 rokov.
S odstupom času si čoraz intenzívnejšie
uvedomujeme, že tým najcennejším, čo ľud
stvo z tejto misie získalo, nie sú vzorky me
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leniam ľudí lepších než sme boli my, keď
nás odovzdávali naši predchodcovia, bude
budúci vek lepší. Ale ak odovzdáme hor
ších, bude horší.' Vzdelanie teda predstavu
je aj prvok stability. Je aj kltíčom k pestova
niu a šíreniu všeľudských hodnôt, mravných
a etických princípov, humanizmu a tole
rancie.
Obdiv a úctu si preto zasluhujú aj Vaše
snahy, vážený pán generálny tajomník,
o pozdvihnutie vzdelanostnej úrovne v rozví
jajúcich sa krajinách sveta, o otvorenie prí
stupu k vzdelaniu čo najväčšiemu počtu
mladých ľudí A keďže sme na univerzitnej
pôde, rád by som Vám v tejto súvislosti
vyslovil poďakovanie aj za Vašu podporu
rozvoju vysokoškolského vzdelávania a ve
deckého poznania, za presadzovanie ich
globalizácie a internacionalizácie, ako kľú
čových stimulov pre duchovnú obrodu,
prosperitu a trvalo udržateľný rozvoj spoloč
nosti. Nakoniec v chaose národnej a sveto
vej politiky sú to práve univerzity a ich
globálna spolupráca, ktorá sa stáva výcho
diskom a pevnou oporou úsilia o zachova
nie ľudskej civilizácie a dôstojného života
Dokladom toho môže byt aj Vaša Univerzita
Spojených národov v Tokiu.
Vaše slová, ktoré odzneli na Čílskej Uni
verzite v Santiagu v novembri 1997: 'Bez
vzdelania nemôžeme vystúpiť zo svojho
vlastného tieňa, z nášho veľmi zúženého
okolia, nemôžeme vzhliadnuť a spoznať re
alitu globálnej prepojenosti Bez vzdelania
nemôžeme spoznať to, ako ľudia iných rás
a vyznaní zdieľajú rovnaké sny a rovnaké ná
deje Bez vzdelania nemôžeme spoznať uni
verzalitu ľudských cieľov a snažení, ' zreteľ
ne deklarujú nielen Váš postoj a vzťah
k vzdelávaniu ako celku, ale aj Vašu filozo
fiu, ktorou riadite Spojené národy.
Je nepochybné, že dôsledné humanistic
ké ponímanie vzdelania je tou najúčinnejšou
zbraňou proti etnickým, rasovým, nábožen
ským a iným emotívnym vášňam, proti bar
barstvu a intolerancii. Domnievam sa preto,
že v úvahách svetových veľmocí o formách
podpory a pomoci pri odstraňovaní násled
kov konfliktov, ale predovšetkým v úvahách
o predchádzaní konfliktom, v úvahách
o perspektívnom, podľa možnosti bezotrasovom vývoji sveta, by rozhodne tento po
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hľad nemal chýbať. Sme presvedčení, Vaša
Excelencia, že práve Vy ste tou rozhodujú
cou osobnosťou, ktorá dokáže ovplyvniť tie
to postoje aj v prospech rozvíjajúcich sa
a transformujúcich sa krajín.
Starobylé výsady akademických práv
a slobôd univerzít zaručujú na akademickej
pôde slobodu a demokraciu. Poslaním kaž
dej univerzity je tieto ideály pestovať nielen
vo svojom vnútri, ale šíriť ich aj navonok.
Rád by som Vás ubezpečil, Vaša Excelen
cia, že Univerzita Komenského tak, ako to
má vyjadrené aj v Deklarácii svojho posla
nia, v duchu slobody a demokracie vycho
váva aj svojich študentov. Usiluje sa im
vštepiť nielen vysoké profesionálne, ale
aj morálne a duchovné kvality, rešpekt
k právam a dôstojnosti človeka, ako základ
ným atribútom harmonických medziľud
ských vzťahov, úcty človeka k človeku Sna
ží sa šíriť tieto myšlienky aj prostredníctvom
svojich zahraničných študentov, ktorých má
v súčasnosti takmer 1000, z toho a/ niekoľ
kých študentov z Vašej rodnej Ghany. Záu
jem o štúdium zahraničných študentov na
našej Univerzite vypovedá aj o jej kvalite,
ktorá bola celkom nedávno v rokoch 1997
a 1998 potvrdená aj zahraničnými európsky
mi a americkými auditmi. Aj z toho vyplý
va váha podpory Univerzity Komenského
integračným snahám Slovenska, ako i náš
príspevok k vytváraniu architektúry európ
skeho vysokoškolského vzdelávania
V súlade s dávnymi univerzitnými tradícia
mi založenými na ideách humanizmu, slo
body a úcty k ľudským hodnotám udeľu/e
Univerzita Komenského čestný titul doctor
honoris causa osobnostiam, ktoré sa vý
znamnou mierou podieľajú na rozvoji pozna
nia, vzdelanosti, kultúry, demokracie a váeľudských hodnôt. Som presvedčený, že pán
Kofi Annan takou osobnosťou je, a preto je
cťou pre Univerzitu Komenského udeliť mu
tento čestný titul.'
Po prevzatí čestného doktorátu sa au
ditóriu prihovoril pán Kofi Annan. Z jeho
vystúpenia bolo zrejmé, že je dobre oboz
námený s politickým vývojom na Sloven
sku a prirodzene venoval pozornost aj
téme Kosovo. V tejto súvislosti vyzdvihol
pôsobenie ministra zahraničných vecí SR
E. Kukana na poste svojho osobitného spl

nomocnenca, ked povedal 'Hoci mo/a
návšteva /e prvou návštevou generálneho
ta/omnika OSN vo vašom samostatnom štá
te, váš štat ui stihol vtlačiť svo/u pečať OSN
Najnovšie to bolo v podobe vynika/uce/
služby vášho mimoriadne schopného minis
tra zahraničných veci v úlohe mó/ho osobit
ného splnomocnenca pre Balkán. Eduard
Kukan je právom známy ako diplomat diplo
matov. Má skutočný talent komunikovať
s ľuďmi a má výnimočné znalosti pokiaľ ide
o aktérov a o politiku tohto regiónu Som
mu zaviazaný velkou vďakou."
Konštatoval, že slovenský národ čoraz
viditeľnejšie posilňuje svoju prítomnosť vo
svetovej organizácii a presadzuje svoju
identitu aj v celosvetovom meradle. K in
tegračným snahám Slovenska vyslovil ná
dej, že '...budete pamätať aj na tých, ktorí
sú za vami. V živote sme posudzovaní nie
len podľa priateľov, ktorých si získame, ale
aj podľa priateľov, ktorých si dokážeme udr
žať... Bolo by naozaj smutné, keby sa prak
tickým dôsledkom európskej jednoty stalo
nové rozdelenie, v ktorom by na jednej stra
ne bola v pohodlí žijúca, prosperujúca,
demokratická západná Európa - alebo zá
padná a stredná Európa - a na druhej strane
schudobnená, vojnou zmietaná, zatrpknutá
východná a juhovýchodná Európa '
V rámci úvah o dálšom vývoji v Kosove
vyslovil názor, že rekonštrukcia Kosova si
vyžaduje, aby sa oživil región ako celok,
pretože ekonomiky týchto krajín sú tak na
vzájom prepojené, že nemožno žiadnu
z nich ignorovat alebo zanedbávať Zdôraz
nil, že ďalšie mesiace a roky budú preto
jednou z najnáročnejších skúšok, pred
akou kedy stálo medzinárodné spoločen
stvo. 'Musíme v ne/ však obstáť Nikto z nás
to nedokáže urobiť sám . Európa sa môže
prerodiť len na základe kolektívnej vôle ce
lého regiónu a celého medzinárodného
spoločenstva'

Christian Kiause, prezident Svetového luteránskeho zväzu, čestným doktorom UK
Dni, kedy sa v historickej aule Univerzity
Komenského stretáva vedecká akademic
ká komunita, aby vzdala úctu výnimočným
osobnostiam svetového a európskeho dia
nia, patria v živote univerzity k tým najvzác
nejším a najvýznamnejším. Tak tomu bolo
aj 24. júna 1999, kedy na pôdu Univerzity
Komenského zavítala cirkevná osobnosť
svetového mena - prezident Svetového
luteránskeho zväzu biskup Christian
Krause, aby prijal hodnosť čestného
doktora UK. Po čestnom doktorovi UK
kardinálovi Jozefovi Tomkovi je to v 80-ročnej histórii Univerzity Komenského druhá
cirkevná osobnosť svetového významu,
ktorej mohla naša Alma mater preukázať
túto poctu.
Výnimočnosť udalosti znásobila skutoč
nosť, že tak Univerzita Komenského ako
i jej Evanjelická bohoslovecká fakulta si
v tomto roku pripomínajú historické 80. vý
ročie svojho založenia. Pred 80 rokmi 27. júna 1919 - bola zákonom zriadená
dnešná Univerzita Komenského a taktiež
takmer na deň presne - 23. júna 1919 vzniesla Slovenská evanjelická cirkev
augsburského vyznania požiadavku na
štátne orgány, aby bola na Slovensku zria
dená štátna teologická fakulta. Táto požia
davka však ostala nevypočutá a preto
cirkev zriadila z vlastných síl a prostriedkov
Slovenskú evanjelickú a.v. teologickú aka
démiu, ktorá bola slávnostne otvorená
20. októbra 1919. Bolo preto potešujúce,
že sme si tieto dve, pre našu Alma mater
tak významné jubileá, mohli pripomenúť
práve za prítomnosti najvyšších svetových
hodnostárov evanjelickej cirkvi.

regióne, stredisko štúdia a vedeckej práce
evanjelických teológov najmä slovanskej
národnosti. Taktiež vyzdvihol sľubné per
spektívy ďalšieho rozvoja fakulty spojené
s vybudovaním jej novej budovy a ocenil
finančnú pomoc, ktorú zahraničné evanje
lické cirkvi poskytli na jej výstavbu. Vďaka
nim sa práve v tom čase úspešne skončila
výstavba komplexu študijného a duchov
ného centra bratislavských evanjelikov
a Bratislave pribudol nový dôstojný evan
jelický stánok, ktorý bude slúžiť tak pre
duchovnú formáciu študentov ako i verej
nosti.
Biskup Christian Krause svoj prejav za
meral na otázky súvisiace s kultúrnou silou
Evanjelia v modernom globalizovanom
svete a na hľadanie ciest, ako z jednoty
Evanjelia možno odvodiť globálnu per
spektívu spravodlivej a mierovej koexisten
cie cirkví, kultúr a náboženstiev.
V slávnostnom príhovore rektor UK prof.
Devínsky osobitne ocenil pozornosť, ktorú
Svetový luteránsky zväz venuje rozvoju
Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK.
Zdôraznil, že za ostatných deväť rokov
existencie fakulty vo zväzku UK vďaka jej
vnútornej sile, vďaka jej vedeckému i peda
gogickému potenciálu, ale aj vďaka pomo
ci zväzu, sa z nej postupne stáva popredná
inštitúcia svojho druhu v stredoeurópskom

"Za spisy, ktoré jednak osvetľujú minu
lost, jednak problémy týkajúce sa znovuzjednotenia kresťanstva i legitímnu úlohu
veriacich krestanov v politickom a hos
podárskom živote, ako aj za významnú
a účinnú pomoc, ktorú poskytol rozvoju
teologických štúdií na našej Alma mater,"
bol biskupovi Christianovi Krausemu
právom udelený titul doctor honoris cau
sa Univerzity Komenského v Bratislave.

Christian Krause zasvätil svoj život
a dielo snahe udržať a posilňovať mie
rové spolunažívanie medzi národmi,
rozširovaniu posolstva ekumenizmu,
usilujúcemu sa o obnovenie jednoty
medzi všetkými kresťanmi. V jeho oso
be sa spája cit pre spravodlivosť, ako
absolútne kľúčovej otázky, so sociál
nym cítením a konaním, s hlbokým reš
pektom k dodržiavaniu ľudských práv
a ochrane života. Ako cirkevnému hod
nostárovi i ako najvyššiemu predstavite
ľovi Svetového luteránskeho zväzu mu
nie sú ľahostajné otázky spoločenskej
a politickej zodpovednosti evanjelickej
cirkvi, ktorú spája s povinnosťou kon
krétne pomáhať slabším a bezmocným,
obetiam spoločenských pomerov - bez
ohľadu na vierovyznanie. Všemožnú
podporu si zasluhujú aj jeho snahy
o dosiahnutie základného etického kon
senzu spoločnosti, ako východiska
pre jej vnútornú rovnováhu a nádejné
perspektívy. Taktiež je jedným z hlav
ných aktérov svetového ekumenického
hnutia, v ktorom medzinárodné spolo
čenstvo vidí východisko k zjednoteniu
kresťanstva i priestor pre dialóg medzi
svetovými náboženstvami, zacielený na
zmierňovanie nevraživosti a napätia me
dzi ľuďmi.
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Univerzita ocenila svojich vynikajúcich pracovníkov
K j ú n o v é m u v y v r c h o l e n i u o s l á v 80. v ý r o č i a z a l o ž e n i a Un i v e r z i t y K o m e n s k é h o patrilo a j S l á v n o s t n é z h r o m a ž d e n i e v A u l e U K drta
28. j ú n a 1999, n a k t o r o m n a n á v r h d e k a n o v a r i a d i t e ľ o v s ú č a s t í U K o d o v z d a l rektor U K prot. D e v í n s k y 123 v y n i k a j ú c i m p r a c o v n í k o m n a š e j
A l m a mater P a m ä t n é medaily UK.

V ý b e r termínu konania slávnosti nebol náhod
n ý - podčiarkol j e j výnimočnosť, pretože t a k m e r
presne pred 8 0 rokmi - 27. j ú n a 1919 - bola zá
k o n o m zriadená n a š a univerzita A a k o uviedol
v p r í h o v o r e r e k t o r U K prot. D e v í n s k y , j e t o z v l á š ť
v h o d n á p r í l e ž i t o s ť n a to, a b y v e d e n i e U n i v e r z i t y
v y j a d r i l o ú c t u a v ď a k u v š e t k ý m t ý m , ktorí s a s v o 
j o u k v a l i t n o u p r á c o u pričinili a p r i č i ň u j ú o integri
t u a pozitívny vývoj našej A l m a mater, o jej dob
ré m e n o d o m a iv o svete
"Som rad. že môžem dnes tu. v historických
priestoroch
Auly UK. privítať
vás. pracovníkov
fakúlt a súčasti
UK. ktorí dosahujete
vo vašej
práci vynikajúce
výsledky
a ste vzorom v zodpo
vednosti a svědomitosti.
Ste tí. ktorí určujete od
borné ale aj morálne štandardy
správania
a tým
aj odborné a morálne štandardy
tejto Univerzity.
I ked zastávate
rôzne pracovné
posty - spek
trum vašich profesii je skutočne
široké - všet
kých vás spája a zdobí vrelý vzfah k našej Alma
mater Svojim každodenným
úsilím jasne preu
kazujete. že práca pre jej prospech patri k prio
ritám na rebríčku vašich životných
hodnôt Za to
vám patrí môj obdiv a uznanie
Vaše pracovné
i morálne postoje, vaša zanietenosť
a hrdosť na
príslušnosť
k akademickej
komunite
UK. sú
vzácnou devizou,
na ktorú som ako rektor hrdý
a ktorú by sme si mali spoločne ctiť. ochraňovat
a rozvíjať."zdôraznil
v p r í h o v o r e rektor U K

P a m ä t n o u m e d a i l o u U K k 80. v ý r o č i u založenia Univerzity boli o d m e n e n í tito p r a c o v n i c i
LEKÁRSKA FAKULTA UK:
prof. MUDr. Ľubica Aghová, CSc., - prednostka Ústavu hygieny LF UK
prof. MUDr. Pavol Bakoss, DrSc., - prednosta Ústavu epidemiológie LF UK
prof. RNDr. Jozef Cársky, CSc.. - prednosta Ústavu lekárskej chémie, biochémie a klinic
kej biochémie LF UK
prof. MUDr. Ľudovít Danihel, CSc.. - profesor Ústavu patologickej anatómie LF UK
prof. MUDr. Zoltán Mikeš, DrSc., - prednosta Kliniky geriatrie LF UK
prof. MUDr. Ivan Žucha, DrSc , - prednosta Psychiatrickej kliniky LF UK
doc. MUDr. Anton Bachratý. DrSc., - z I. Stomatologickej kliniky LF UK
doc. MUDr. Juraj Fleischer, CSc , - z Psychiatrickej kliniky LF UK
doc. MUDr. Ľudovít Sinka, CSc., - z Dermatovenerologickej kliniky LF UK
doc. MUDr. Stanislava Veselá, CSc , - z III Stomatologickej kliniky LF UK
Ing Jarmila Bánska - tajomníčka LF UK
JUDr Helena Csémyová - vedúca Samostatného referátu vedeckovýskumnej činnosti
a zahraničných stykov LF UK
Alžbeta Hrdá - referentka Oddelenia personálnej práce a starostlivosti o pracovníkov LF UK
Mgr Eva Chmelárová - vedúca študijného oddelenia LF UK
PhDr. Miriam Peknlková - riaditeľka Knižnice LF UK
JUDr. Jozefína Pokorná - vedúca Oddelenia personálnej práce a starostlivosti o pracovní
kov
Marta Sýkorová - referentka Studijného oddelenia fakulty
JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA UK V MARTINE:
prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc., - prodekan fakulty, vedúci Ústavu fyziológie JLF UK
prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., - prodekan fakulty, prednosta Hematologicko-transfuziologickej kliniky JLF UK
prof. MUDr. Štefan Straka, DrSc., - vedúci Ústavu epidemiológie JLF UK
prof. MUDr. Albert Stránský, CSc., - vedúci Ústavu biofyziky JLF UK
doc. MUDr. Kamil Belej, CSc., - vedúci Ústavu histológie a embryológie JLF UK,
doc. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc., - prodekan fakulty, prednosta II internej kliniky JLF UK
doc. MUDr. Dušan Meško, CSc , - prodekan fakulty, vedúci Oddelenia telovýchovného le
kárstva JLF UK
doc. MUDr. Ivan Režňák, CSc., - prednosta Kliniky nukleárnej medicíny JLF UK
PRÁVNICKÁ FAKULTA UK:
prof JUDr. Marian Posluch. CSc., - prodekan fakulty, vedúci Katedry štátneho práva
PRAF UK
prof. JUDr Peter škultéty, DrSc , - vedúci Katedry správneho a ekologického práva
PRAF UK
doc. JUDr. Ľubor Cibulka. CSc.. - z Katedry štátneho práva PRAF UK
doc JUDr Zoltán Valentovič, CSc , - z Katedry medzinárodného práva a európskych štú
dií PRAF UK
Mária Dobšovičová - vedúca študijného oddelenia fakulty
FILOZOFICKÁ FAKULTA UK:
prof PhDr Peter Kukíica, CSc , - profesor na Katedre klasickej a semitskej filológie
FIF UK
prof PhDr Ján Pauliny, CSc , - profesor na Katedre klasickej a semitskej filológie FIF UK
prof PhDr. Eva Tandlichová. CSc . - vedúca Katedry anglistiky a amerikanistiky FIF UK
prof. PhDr. Tatiana štefanovičová, CSc . - profesorka na Katedre archeológie FIF UK
prof PhDr Juraj Vojtek, CSc., - profesor na Katedre žurnalistiky FIF UK
doc PhDr Boris Droppa, CSc., - z Katedry žurnalistiky FIF UK
doc PhDr Ľubica Droppová, CSc , - z Katedry etnológie FIF UK
doc PhDr Ján Taraba CSc , - z Katedry romanistiky FIF UK
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doc PhDr Rudolf Gedeon CSc
z Kjteóry
n• o
f
•* U *
PhDr. František Gahér. CSc . - z Katedry logiky a metodológie vied FIF UK
PhDr. Daniela Gondová - riaditelka Ústrednej knižnice FIF UK
JUDr. Pavel Horváth - tajomník fakulty
PhDr. Eva Petrovičová - vedúca oddelenia Ústrednej knižnice FIF UK
Krista Tesarčíková - vedúca personálneho oddelenia fakulty
PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA UK:
prof RNDr. Ľubica Adamčiková. DrSc , - profesorka Katedry fyzikálnej chémie PRIF UK
prof RNDr. Ivan Kraus, DrSc - profesor na Katedre ložiskovej geológie PRIF UK
prof RNDr Rudolf Ondrášik, DrSc . - profesor na Katedre inžinierskej geológie PRIF UK
prof. RNDr Ladislav Šomšák, DrSc . - profesor na Katedre pedológie PRIF UK
doc RNDr Viera Feráková, CSc , - z Katedry botaniky PRIF UK
doc RNDr. Anton Gáplovský, CSc . - z Chemického ústavu PRIF UK
doc RNDr Dušan Kaniansky, CSc , - z Katedry analytickej chémie PRIF UK
doc RNDr Rudolf Kopunec, CSc.. - z Katedry jadrovej chémie PRIF UK
doc RNDr. Pavol Korec, CSc , - prodekan fakulty, vedúci Geografickej sekcie PRIF UK
doc RNDr Marta Stančeková, CSc , - tajomníčka Katedry mikrobiológie a virológie
PRIF UK
doc RNDr, Daniel Vlček, DrSc.. - z Katedry genetiky PRIF UK
Ján Ferianec - správca objektov Katedry botaniky PRIF UK
Margita Olgyayová - technička Katedry fyzickej geografie PRIF UK
Ladislav Osvald - technik na Geologickom ústave PRIF UK
Augustína Truchlíková - z oddelenia vedeckovýskumnej činnosti fakulty
PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK:
prof PhDr Viktor Lechtá, CSc . - vedúci Katedry logopédie PDF UK
prof PhDr Mikuláš Pažítka, CSc , - vedúci Oddelenia talianskeho jazyka a literatúry na
Katedre románskych jazykov a literatúr PDF UK
prof PhDr Štefan Vašek, CSc . - vedúci Katedry špeciálnej pedagogiky PDF UK
doc. Ivan Bajo. CSc., - z Katedry pedagogiky mentálne postihnutých PDF UK
doc PhDr Milada Brtková, CSc , - z Katedry pedagogiky PDF UK
doc PhDr Kornel čajka, CSc . - vedúci Katedry pedagogiky zrakovo postihnutých
PDF UK
doc PhDr. Jozef Ranmec, CSc . - prodekan fakulty, docent Katedry hudobnej výchovy
PDF UK
Mgr Helena Ferancová - odborná pracovníčka Oddelenia vedeckej a umeleckej činnosti
PDF UK
RNDr Lucia Koubková, CSc - vedúca Katedry biológie a patobiológie PDF UK
FARMACEUTICKA FAKULTA UK:
doc Pavol Balgavý. CSc , - z Katedry fyzikálnej chémie liečiv FAF UK
doc RNDr Magda Fulmeková, CSc , - prednostka Univerzitnej lekárne FAF UK
doc RNDr Eva Sedlárová. CSc - prodekanka fakulty docentka Katedry farmaceutickej
chémie FAF UK
doc RNDr Oľga švajlenová CSc . - z Katedry chemickej teône liečov FAF UK
RNDr Jozef Balúch, CSc - z Katedry galenickej farmácie FAF UK
Ing Milan Benčlk - tajomník fakulty
Mgr Jozef Stowasser - vedúci Katedry telesnej výchovy a športu FAF UK
Karol Szekházy - z Katedry chemickej teórie liečiv FAF UK
FAKULTA TELESNEJ VYCHOVY A ŠPORTU UK:
prof PhDr Ján Grexa. CSc . vedúci Katedry spoločenských vied F T V Š UK
prof PhDr František Sýkora, DrSc . - profesor Katedry pedagogiky, didaktiky telesnej vy
chovy a Športu FTVŠ UK

doc. PhDr. Dušan Jursfk, CSc., - z Katedry plávania a plaveckých športov FTVŠ UK
doc. PaedDr. Tomáš Kampmiller, CSc , - vedúci Katedry atletiky FTVŠ UK
doc. RNDr. Anton Zrubák, CSc., - z Katedry gymnastiky, tancov a úpolov FTVŠ UK
Ľudmila šulovská - pracovníčka Referátu personálnej práce FTVŠ UK
MATEMATICKO-FYZIKÁLNA FAKULTA UK:
prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc., - riaditeľ Ústavu aplikovanej matematiky MFF UK
prof. RNDr. Michal Greguš, DrSc., - profesor na Katedre matematickej analýzy MFF UK
prof. RNDr. Tibor Katriňák, DrSc., - profesor na Katedre algebry a teórie čísiel MFF UK
prof. RNDr. Valter Šeda, DrSc., - profesor na Katedre matematickej analýzy MFF UK
prof. RNDr. Ján Tomlain, DrSc., - profesor na Katedre meteorológie a klimatológie
MFF UK
doc. RNDr. Pavol Čičmanec, CSc., - z Katedry fyziky tuhých látok MFF UK
doc. RNDr Martin Chudý, CSc. - prodekan fakulty, docent Katedry jadrovej fyziky
MFF UK
doc. RNDr. Viktor Martišovitš, CSc , - z Ústavu fyziky MFF UK
doc. RNDr. Peter Ružička, CSc , - z Ústavu informatiky MFF UK
doc. RNDr. Andrej Tirpák, CSc., - z Katedry rádiofyziky MFF UK
doc. RNDr. Valent Zaťko, CSc., - vedúci Katedry geometrie a Katedry počítačovej grafiky
a spracovania obrazu MFF UK
RNDr. Andrej Blaho - z Katedry vyučovania informatiky MFF UK
Jaroslav Ďurček - pracovník Vývojového laboratória MFF UK
Ing. Mária Stanová - tajomníčka fakulty
FAKULTA MANAGEMENTU UK:
Ing. Iveta Drahošová - vedúca študijného oddelenia fakulty
Lýdia Lackovičová - vedúca Knižnice F M UK
Pavol Velčický - vedúci Laboratórií výpočtovej techniky FM UK
EVANJELICKÁ BOHOSLOVECKÁ FAKULTA UK:
doc. ThDr. Juraj Bándy - prodekan fakulty, vedúci Katedry Starej zmluvy EBF UK
Ing. Annemarie čabelková, CSc., - tajomníčka fakulty
RÍMSKOKATOLÍCKA CYRILOMETODSKÁ BOHOSLOVECKÁ
FAKULTA UK:
doc. ThDr. Jozef Minarovič - vedúci Katedry morálnej teológie RKCMBF UK
Ing. Jana Hajnovičová - vedúca študijného oddelenia fakulty
KŇAZSKÝ SEMINAR SV. GORAZDA V NITRE:
Möns prof. ThDr. Viliam Judák - rektor seminára
Mgr Štefan Maják - vicerektor, ekonóm seminára
KŇAZSKÝ SEMINÁR SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO
V BANSKEJ BYSTRICI - BADINE:
Möns ThLic Tomáš Galis, PhD - rektor seminára
KŇAZSKÝ SEMINÁR BISKUPA JÁNA VOJTAŠŠAKA
V SPIŠSKOM PODHRADÍ:
Möns ThLic Štefan Sečka - vicerektor seminára
REKTORAT UK A CENTRÁLNE FINANCOVANE SÚČASTI UK:
RNDr Jaroslav Bella - riaditeľ Botanickej záhrady UK
Mgr. Magdaléna Belková - vedúca Oddelenia medzinárodných vztahov UK
RNDr. Mária Holická - vedúca Pedagogického oddelenia RUK
PhDr Naděžda Hrapková, PhD., - tajomníčka Univerzity tretieho veku UK
Ing Zuzana Chomová - vedúca Centra inžinierskych služieb UK
Ing Zlatica Križanová - vedúca referátu ekonomiky práce RUK
RNDr. Augusta Luptáková - vedúca oddelenia Výpočtového centra UK
Ing. Júlia Macuriaková - vedúca Ekonomicko-finančného oddelenia RUK
PhDr. Alžbeta Moravčiková, CSc., - riaditeľka Jazykového centra UK
JUDr Marta Partiová - hlavná kontrolórka UK
PhDr Ivan Rapoš- vedúci Psychologickej poradne pre vysokoškolákov UK
RNDr. Sergej Troščák - riaditeľ Vydavateľstva UK
ÚSTAV JAZYKOVEJ A ODBORNEJ PRÍPRAVY
ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV UK:
doc. PhDr. Anton Gajdoš, DrSc., riaditeľ ústavu
Ing. Silvester 2ák - tajomník ústavu
ŠTUDENTSKÝ DOMOV Ľ. ŠTÚRA:
JUDr. Mikuláš Onufrák - riaditeľ študentského domova
ŠTUDENTSKÝ DOMOV DRUŽBA:
PhDr. Ivan Daňo - riaditeľ študentského domova

Univerzita opäť v ohrození
Dňa 3. septembra 1999 konalo sa mimoriadne zasadnutie Kolégia
rektora Univerzity Komenského, ktoré prijalo nasledovné

VYHLÁSENIE KOLÉGIA REKTORA
UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
K SÚČASNÝM OPATRENIAM VLÁDY SR
0 KRÁTENÍ PRACOVNÍKOV A ROZPOČTU UK
Uznesenie vlády Slovenskej republiky zo dňa 11. augusta 1999,
ktoré zaväzuie Univerzitu Komenského i ostatné slovenské vysoké
školy krátiť o 4% ročný rozpočet na rok 1999 a redukovať o 10 % po
čet zamestnancov okrem kategórií pedagogických zamestnancov
a vedeckých pracovníkov, si s ohľadom na svoj dopad vyžiadalo mi
moriadne zasadnutie Kolégia rektora Univerzity Komenského v Brati
slave.
Kolégium rektora UK prijíma toto rozhodnutie vlády SR s roztrpče
ním a obavami o další osud ako UK, tak aj ostatných vysokých škôl
Aj ked kolégium pozná a chápe ekonomické problémy SR, dôrazne
protestuje proti spôsobu ich riešenia na úkor vysokých škôi A j bez
prijatia týchto opatrení sa vysoké školy už niekolko rokov nachádza
jú na pokraji finančnej priepasti a 4%-né krátenie ich ročného rozpoč
tu opäť navŕši dlžoby, prehĺbi ich krízový stav a znemožní ich pre
vádzku. Už v tomto akademickom roku musela UK v dôsledku nedo
statku štátnych finančných prostriedkov prijať d o prvých ročníkov
nižší počet študentov ako v predchádzajúcich rokoch. Je to nebez
pečný signál nielen pre celé slovenské vysoké škoistvo, ale aj pre
domácu a zahraničnú odbornú ai širokú verejnosť.
Kolégium rektora UK zásadne nesúhlasí s rozhodnutím vlády SR
redukovať v tomto roku počet zamestnancov o 10 % s výnimkou pe
dagogických a vedeckých zamestnancov ako nástrojom k vyššierr.~
mzdovému ohodnoteniu pedagogických a vedeckých pracovníkov
VŠ v budúcom roku a považuje toto riešen e za zjednodušené, chyb
né, scestné a neuvážené. Kolégium rektora vyhlasuje, že
verzita
Komenského nemá žiadne rezervy umožňu úce nielen zachovať kva
litu a rozsah pedagogickej a vedeckej činnosti, ale ani udržat pre
vádzku Univerzity ako inštitúcie Deštrukciu slovenského vysokého
školstva, ktorú preochádzauca vláda začala, by sučasna vláda rea záciou prijatých opatrení dokončila.
Kolégium rektora opätovne pripomína vtáde i parlamentu SR roz
por medzi oficiálnymi deklaráciami o celospoločenskej priorite vyso
kého školstva uvedenými aj v Programovom vyhlásení viády SR a už
realizovanými praktickými činmi.
Prijaté opatrenia vlády považuje Kolégium rektora UK za nesysté
mové, neprijateľné, destabilizujúce celý systém vysokoškolského
vzdelávania na Slovensku a bezprostredne ohrozujúce strategické
záujmy Slovenskej republiky
Zároveň však upozorňujeme na už viackrát predložené návrhy, ako
systémovo riešiť ekonomickú a personálnu situáciu vysokých škó'
a žiadame vládu, aby sa nimi seriózne zaoberala.
V Bratislave, 3. septembra 1999
Prof. Ing Dr.h.c. Ferdinand Devínsky, DrSc.
rektor UK
Doc. RNDr. Vladislav Rosa, CSc.
predseda Akademického senátu UK

Srdečne blahoželáme

Po skončení /unoveho a /úlového promočného maratónu, ktorý toto lete
predstavoval 86 promócii, sa do Auly UK nastahovah maltan. aby aukj vy
matovali a napravili škody spôsobene zatekaním.
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Zásadné dokumenty pre rozvoj vysokoškolského vzdelávania v Európe tretieho tisícročia

VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE V EURÓPE
Spoločná deklarácia
prijatá na stretnutí ministrov školstva krajín Európy v Bologni 19. júna 1999
Vcfäka významným .úspechom v niekolkých predchádzajúcich rokoch
sa európsky integračný proces stáva pre krajiny Európskej únie a jej
obyvateľov čoraz konkrétnejšou realitou. Ešte širšie dimenzie jej dodá
vajú perspektívy rozširovania E Ú spolu s prehlbujúcimi sa vzťahmi
s ostatnými európskymi krajinami. Je zrejmé, že velká čast politického
a akademického sveta ako i verejná mienka isi stále viac uvedomujú
potrebu vybudovania zjednotenej a vplyvnejšej Európy, najmá prostred
níctvom vytvárania a posilňovaním jej intelektuálnych, kultúrnych, spolo
čenských, vedeckých a technických rozmerov.
Vedomostný potenciál Európy je uznávaným nenahraditeľným fakto
rom spoločenského a ľudského rozvoja, nevyhnutnou zložkou upevňo
vania a skvalitňovania európskeho občianstva, schopný poskytnúť
občanom Európy potrebnú kvalifikáciu na to, aby mohli čeliť výzvam
nového tisícročia uvedomujúc si spoločné hodnoty a príslušnosť k spo
ločnému sociálnemu a kultúrnemu priestoru.
Význam vzdelávania a vzájomná spolupráca v tejto oblasti zameraná
na rozvoj a posilňovanie stability, mieru a demokracie, patrí k prvora
dým úlohám, najmä vzhľadom na situáciu na juhu východnej Európy.
Sorbonnská deklarácia z 25. mája 1998. ktorá vychádzala z týchto
úvah, zdôraznila ústrednú úlohu univerzít pri rozvoji európskych kultúr
nych dimenzií. Vyzdvihla potrebu vytvorenia európskeho priestoru pre
vysokoškolské vzdelávanie ako kľúčového predpokladu pre podporu
mobility občanov a ich schopnosti uplatniť sa na trhu práce, ako
aj celkového rozvoja kontinentu.
Viaceré európske krajiny potvrdili podpisom alebo vyjadrením prin
cipiálneho súhlasu ochotu dosiahnuť ciele stanovené vdeklaracn. Sme
rovanie viacerých reforiem vysokoškolského vzdelávania, ktoré sa
medzičasom začali v Európe realizovat potvrdilo, že sa mnohé vlády
rozhodfi konat

Európske vysoké školy prijali výzvu a prevzali hlavnú uonu pri vytvj
raní európskeho priestoru pre vysokoškolské vzdelávanie, ako aj pri
upozorňovaní na základné princípy, ktoré stanovila Boloňská Magna
Charta Universitatum z roku 1988. Toto sa považuje za najdôležitejšie
vzhľadom na to, že nezávislosť a autonómia univerzít zabezpečujú prie
bežnú adaptáciu systémov vysokoškolského vzdelávania a výskumu na
meniace sa potreby a požiadavky spoločnosti a vedecký pokrok.
Smer cesty bol stanovený správne a zmysluplne. Dosahovanie vyššej
kompatibility a porovnatefnosti systémov vysokoškolského vzdelávania
vyžaduje však stály impulz, aby sa mohlo naplno uskutočňovať. Musíme
ho podporovať konkrétnymi opatreniami, aby sme dosiahli hmatateľný
pokrok. Stretnutie expertov a vedcov zo všetkých našich krajín, ktoré sa
uskutočnilo 18. júna, navrhlo nám uskutočniť veľmi užitočné iniciatívy.
Osobitne sa musíme zamerať na zvýšenie medzinárodnej konkuren
ceschopnosti európskeho systému vysokoškolského vzdelávania. Živo
taschopnosť a výkonnosť každej civilizácie možno merať príťažlivosťou
jej kultúry pre iné krajiny. Musíme preto zabezpečiť, aby európsky sys
tém vysokoškolského vzdelávania nadobudol celosvetovú atraktívnosť,
hodnú našich výnimočných kultúrnych a vedeckých tradícií.
Potvrdzujúc našu podporu všeobecným princípom stanoveným v sorbonnskej deklarácii, pristúpime ku koordinácii našej politiky tak, aby
sme dosiahli v krátkom čase, najneskôr v prvej dekáde tretieho tisícro

čia, nasledujúce ciele, ktoré pokladáme za primárne pri vytváraní európ
skeho priestoru vo vysokoškolskom vzdelávaní a v celosvetovej podpo
re európskeho vysokoškolského systému:
• Prijatie systému ľahko čitateľných a porovnateľných akademických
hodností aj prostredníctvom zavedenia Oodatku diplomu, s cieľom pod
poriť možnosti európskych občanov uplatniť sa na trhu práce a medzi
národnú konkurencieschopnosť európskych systémov vysokoškolského
vzdelávania,
• Prijatie systému štúdia založeného v podstate na dvoch hlavných
cykloch - pregraduálnom a graduálnom. Prístup do druhého cyklu bu
de vyžadovať úspešné zavŕšenie prvého cyklu štúdia, trvajúceho mini
málne tri roky. Titul udelený po prvom cykle má tiež byť relevantný pre
európsky trh práce ako vhodný stupeň kvaliftkáoe. Druhý cyklus by mal
viest k akademickej hodnosti master a/alebo doktor, ako v mnohých eu
rópskych krajinách.
• Vytvorenie systému kreditov - ako je ECTS - ako vhodného pro
striedku na podporu širokej študentskej mobility Kredity by sa mohli
získavať aj v iných druhoch vzdelávania než ie vysokoškolskí vrátane
celoživotného vzdelávania, v prípade, že ich uznáva príslušná prijímajú
ca univerzita
• Podpora mobility a odstraňovanie prekážok voľného pohybu so
zvláštnou pozornosťou na:
- študentov - ich možnosti prístupu k štúdiu a výcviku a s tym súvisiace
služby.
- učiteľov, vedeckých a administratívnych pracovniVov - uznavar e a va
lorizáciu obdobia absolvovaného v európskom sutažnom výskum o
výučbe a výcviku, bez poškodenia ich štatutárnych práv
e Podpora európskej spolupráce pri zabezpečovaní *va t/ s o^ v s m
na rozvoj porovnateľných kritérií a metodológ'í
• Podpora nevyhnutnej európskej dimenzie v o vysokoškolskom vzde
lávaní, zvlášť vzhľadom na prípravu študijných plánov, spoluprácu
medzi inštitúciami, mobilitné schémy a integrované programy štúdia,
výcviku a výskumu.
Zaväzujeme sa dosiahnuť tieto ciele v rámci našich inštitucionálnych
kompetencií a plne rešpektujúc diverzitu kultúr, jazykov, štátnych vzde
lávacích systémov a autonómiu univerzít a prispieť tak k zjednoteniu
európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania. Aby sme ich do
siahli, budeme hľadať cesty medzivládnej spolupráce, ako aj cesty
spolupráce s tými mimovládnymi európskymi organizáciami, ktoré sú
kompetentné uskutočňovať vysokoškolské vzdelávanie. Očakávame, že
univerzity budú znova promptne a pozitívne reagovať a aktívne prispie
vať k úspechu nášho úsilia.
Sme presvedčení, že vytvorenie európskeho priestoru vysokoškolské
ho vzdelávania si vyžaduje stálu podporu, kontrolu a prispôsobovanie
sa meniacim sa potrebám. Rozhodli sme sa preto, že sa o dva roky
stretneme znova, aby sme zhodnotili dosiahnutý pokrok a určili další
postup.
Podpísaných 31 ministrov školstva
európskych krajín

Pri podpise Bolonskej deklarácie bol prítomný aj rektor UK
Tridsaťjeden ministrov z 29 krajín Európy dalo v júni v Bologni jasne najavo svoju politickú vôľu spoločne vytvořit v Európe taký vysokoškolsky
systém,
ktorý by zvýšil jeho medzinárodnú efektivitu a konkurencieschopnosť. Taký systém, ktorý by bol priehľadný, ale zároveň zachoval aj
národné špecifiká a diverzitu jednotlivých vysokoškolských sústav a umožnil absolventom vysokých škôl lepšie sa uplatnit nielen na európskom
trhu práce. Medzi krajinami, ktoré podpísali deklaráciu, je aj Slovensko. Kedže členom delegácie, ktorú viedol minister školstva SR M. Ftáčnlk,
bol aj rektor UK prof. Devínsky, požiadali sme ho o názor na význam tohto dokumentu.
- Podpisom pána ministra Slovensko vyslovilo
dokumentu nielen deklaratívnu podporu, ale zá
roveň je to pre nás aj záväzok ho realizovať.
Osobne pokladám tento projekt za zásadný
a zlomový pre dalšie smerovanie vysokých škôl.
Z hľadiska vysokých škôl považujem za najdô
ležitejšie nasledovné aspekty dokumentu
V prvom rade je celá Boloňská deklarácia zalo
žená na základných princípoch vyslovených
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v Magne Charte Universitatum prijatej v r. 1988
taktiež v Bologni, a si'ce na autonómii vysokej
školy. V praxi to znamená, že vysoká škola je je
diným miestom, kde sa môžu udeľovať akade
mické hodnosti a vysoká škola jediná rozhoduje
o vzájomnom uznávaní alebo neuznávaní štúdia
6 titulov.
Po druhé - Boloňská deklarácia nikoho do ni
čoho nenúti, ani nič nikomu neprikazuje To zna

mená, že máme v podstate dve možnosti bud
budeme postupovať podľa svojich predstáv
a nebudeme brať d o úvahy jej návrhy, dôsled
kom čoho s vysokou pravdepodobnosťou bude.
že náš vysokoškolský systém sa jedného veľmi
skorého dňa stane mkompatibilný s vysokoškol
skými systémami v 28 Štátoch Európy Alebo
budeme navrhnuté odporúčania akceptovat
a prispôsobíme náš systém celoeurópskemu

projektu. V tejto súvislosti by som rád citoval
pána Claude Allégreho, ministra národného
školstva, vedy a technológie Francúzska, ktorý
na stretnutí povedal: "Deklarácia je rozumný do
kument. Je teda rozumné ho akceptovať a podľa
neho sa správať.
Prijatie Bolonskej deklarácie je pre slovenské
vysoké školstvo výborne načasované, pretože
iba niekolko dní po tomto európskom stretnutí
začala pracovať komisia ministra školstva, ktorá
pripravuje koncepciu vysokých škôl pre budúce
obdobie. Teda máme šancu vytvoriť takú kon
cepciu nášho vysokého školstva, ktorá bude od
začiatku kompatibilná s Európou. A som veľmi
šťastný, že sme tentoraz naozaj boli pri tom, keď
sa začalo na európskej úrovni tvoriť niečo nové
a dokonca sme istým spôsobom mohli a môže
me toto dianie aj ovplyvniť.
• Aký dopad môžu mat Jednotlivé odporúča
nia na naše vysoké školstvo?
- Zmienim sa azda o tých najdôležitejších. Na
príklad deklarácia odporúča prijatie systému
transparentných a porovnateľných akademic
kých hodností aj prostredníctvom implementácie
doplnku k diplomu. Pod doplnkom sa chápe
presný výpis absolvovaných predmetov, čo by
malo byt aj u nás upravené zákonom. Pri vzá
jomnom porovnávaní vzdelania už totiž nebu
de stačiť len diplom a vysvedčenie o štátnej
skúške.
Ďalej deklarácia predpokladá prijatie systému,
ktorý bude v podstate založený na dvoch hlav
ných cykloch: pregraduálnom (undergraduate)

a graduovanom (graduate). Podmienkou prístu
pu k druhému cyklu je úspešné ukončenie prvé
ho, ktorý trvá najmenej tri roky. Hodnosť udele
ná po ukončení prvého cyklu má byť taká, aby
mohla byt prijatá európskym trhom práce ako
primeraná úroveň kvalifikácie. Druhý cyklus má
viesť k získaniu hodnosti magister a/alebo dok
tor. S prihliadnutím na slovenský systém by to
znamenalo sériové zapojenie - nie paralelné, ako
ho máme dnes - bakalárskeho a magisterského
štúdia a následného doktorandského, pričom
bakalárske by malo byt ucelenou časťou vysoko
školského štúdia. V prípade doktorandského
štúdia by si to vyžadovalo jeho inú organizáciu,
ako aj naplnenie litery súčasného zákona a síce,
že doktorandské štúdium je najvyšší druh vyso
koškolského štúdia a že ho môžu uskutočňovať
len vysoké školy. Samozrejme, nič nebráni spo
lupráci aj s inými vhodnými inštitúciami.
Dokument jednoznačne navrhuje vytvorenie
systému kreditov - ako je napr. ECTS - ako
vhodný nástroj podporujúci mobilitu študentov.
Kredity možno získať aj v mimovysokoškolskom
sektore, včítane celoživotného vzdelávania za
predpokladu, že budú uznané prijímajúcou uni
verzitou, lebo iba tá môže udeliť hodnosť. Z toho
vyplýva, že štúdium sa nebude merať jeho dĺž
kou, ale množstvom dosiahnutých kreditov. To
pre slovenské vysoké školstvo znamená vytvoriť
celoštátny kredítový systém pravdepodobne za
ložený na ECTS a uvažovať o jeho zakotvení aj
v novom vysokoškolskom zákone. Som veľmi
rád, že UK vlastne v istom predstihu túto požia
davku začína naplňovať.

Ďalšie odporúčanie sa týka podpory mobili
ty študentov, učiteľov, vedeckých pracovníkov
a administratívnych pracovníkov, uznania a valo
rizácie času a práce vynaloženej v európskej sú
ťaži, inými slovami v celoeurópskych konkur
zoch. Zo slovenského pohľadu bude toto veľmi
obtiažne realizovať najmä v prípade administratí
vy, v prípade študentov, učiteľov a vedeckých
pracovníkov niektoré fakulty už uznávajú zahra
ničné výkony.
Odporúčanie hovoriace o podpore európskej
spolupráce pri zabezpečovaní kvality s ohľadom
na vývoj porovnateľných kritérií a metodológií
možno jednoducho vyjadriť dvoma slovami:
akreditácia a evaluácia - podľa možností medzi
národná. Pre nás to znamená prijať také vlád
ne nariadenie o systéme akreditácií vysokých
škôl, ktoré bude kompatibilné s Európou. Opát
v tomto smere Univerzita svojimi medzinárod
nými evaluáciami už dnes napĺňa toto odpo
rúčanie.
Myslím si, že nepotrebujeme príliš veľa zmien
k tomu, aby sa náš systém stal kompatibilný
s týmto projektom. Ako povedal rektor Hans
Uwe Eríchsen, prezident Asociácie rektorských
konferencií Európy, '...dnes už nehovoríme o
harmonizácii, pretože tú už máme za sebou, ale
ide teraz o flexibilitu, kreditový systém, akredi
táciu, evaluáciu, čitateľnosť a transparentnost.'
Takýto systém vieme pre Slovensko navrhnúť.
Či bude akceptovaný, je iná otázka. Je však
vecou nás všetkých, aby sme pomohli včleniť
slovenské vysoké školstvo d o európskeho pries
toru.

Magna charta európskych univerzít
Hoci od prijatia dokumentu Magna charta európskych univerzít na konferencii rektorov v Bologni v roku 1988 uplynulo viac ako
desaťročie, myslíme si, že na aktuálnosti nič nestratil. Posúdte sami.
Podpísaní rektori európskych univerzít, ktorí sme sa zhromaždili
v Bologni pri príležitosti 900. výročia založenia najstaršej univerzity v Eu
rópe, štyri roky pred definitívnym zrušením hraníc medzi všetkými ná
rodmi v Európe, veriac, že občania a štáty si budú viac ako kedykoľvek
predtým uvedomovať úlohu, ktorá pripadne univerzitám v meniacej sa
a stále viac sa internacionalizujúcej spoločnosti, sú si vedomí, že:
1. s blížiacim sa koncom tisícročia nesmierne závisí budúcnosť ľudstva
na kultúrnom, vedeckom a technickom rozvoji a že tento rozvoj má svoj
základ v centrách kultúry, poznania a bádania, ako ich predstavujú sku
točné univerzity;
2. úloha univerzít šíriť poznanie medzi mladšou generáciou znamená,
že v dnešnom svete musia slúžiť a| spoločnosti ako celku a že kultúrna
a ekonomická budúcnosť spoločnosti si vyžaduje značné investície pre
dovšetkým do kultúrneho vzdelávania;
3. univerzity musia poskytovať budúcim generáciám študentov také
vzdelanie a výcvik, ktorý naučí ich a ich prostredníctvom aj ostatných
mať v úcte velkú harmóniu prírodného prostredia a života samotného.
Podpísaní rektori európskych univerzít dávajú do pozornosti všetkým
štátom a svedomiu všetkých národov základné princípy, o ktoré sa musí
poslanie univerzít naďalej a trvalo opierať.

Základné princípy
1. Univerzity sú autonómnymi inštitúciami v srdci spoločností organi
zovaných odlišne v závislosti na geografickej polohe a historickom de
dičstve. Prostredníctvom bádania a vzdelávania produkujú, preverujú,
zhodnocujú a odovzdávajú kultúru
Aby vyhoveli potrebám sveta, ktorý ich obklopuje, musí byt ich báda
nie a vzdelávanie morálne a intelektuálne nezávislé na akejkoľvek politic
kej alebo ekonomickej moci.
2. Ak vzdelávanie na univerzitách nemá zaostávať za potrebami a po
žiadavkami spoločnosti voči vedeckému poznaniu, musí byt ich vzdelá
vanie a bádanie vzájomne neoddeliteľné.
3. Základným princípom univerzitného života |e sloboda bádania
a vzdelávania Rešpektovanie te|to základnej požiadavky musia zabez
pečiť vlády i univerzity. Každá strana do tej miery, aká jej prislúcha.

Univerzity ako inštitúcie, ktoré odmietajú netoleranciu a sú vždy otvo
rené dialógu, sú ideálnym komunikačným fórom pre učiteľov a študen
tov - učiteľov schopných odovzdávať svoje vedomosti a ochotných
rozvíjať ich bádaním a inovováním a študentov, ktorí majú právo na obo
hatenie svojho poznania, sú tohto obohatenia schopní a túžia po ňom.
4. Univerzity sú strážkyne európskej humanistickej tradície. Ich stálou
snahou je poskytnúť univerzálne poznanie a aby naplnili svoje poslanie,
prekračujú geografické a politické hranice a sú dokladom životnej potre
by vzájomného poznávania a ovplyvňovania odlišných kultúr.
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Z histórie Fakulty telesnej výchovy a športu UK
Slovensko po vzniku ČSR trpelo akútnym ne
dostatkom učiteľov telesnej výchovy pre základ
né i stredné školy. Príprava učiteľov telesnej
výchovy bola organizovaná formou trojročných
kurzov pri Lekárskej fakulte KU v Prahe (1920)
a pri Masarykovej univerzite v Brne (1922), ktoré
však nemali charakter vysokoškolského štúdia.
Na Univerzite Komenského neboli počas pred
mníchovskej ČSR podobné kurzy vôbec otvore
né. Telesná výchova sa mohla študovat len
v aprobácii a musela sa kombinovať s druhým
predmetom prednášaným na filozofickej alebo
pedagogickej fakulte.
Akademický senát UK už v r. 1920 inicioval
zriadenie lektorátu telesnej výchovy pri filozofic
kej fakulte, ale tento začal pôsobiť až v letnom
semestri školského roka 1926/27 a svoju činnosť
zaktivizoval v roku 1930, po dobudovaní kolégia
na Lafranconi. V tomto roku tiež požiadala filo
zofická fakulta ministerstvo školstva a osvety
o povolenie zriadiť vzdelávací kurz pre učiteľov
telesnej výchovy na stredných školách, ale bez
úspechu.
A ž v roku 1938 bol na UK zriadený Ústav pre
telesnú výchovu na vysokých školách. Už vtedy
niektorí profesori a lektori (prof. J. Ledényi-Ladziansky, prof. V. Hons. K, Stráňai) pomýšľali vy

užiť tento ústav na prípravu stredoškolských pro
fesorov telesnei výchovy. Na základe žiadosti
FIF UK schválilo ministerstvo školstva a osvety
v októbri 1939 založenie Telovýchovného ústavu
pri FIF UK (dale] TÚ) Jeho zámerom bolo
" vychovávat kandidátov a kandidátky učiteľstva
telesnej výchovy Kandidáti musia študovať na
Filozofickej fakulte ešte druhý predmet '
Príprava učiteľov prebiehala v spolupráci
s lekárskou a s filozofickou fakultou a štúdium
učiteľov telesnei výchovy pre stredné školy
a meštianky bolo dvojročné. Pre učiteľov ľudo
vých škôl, trénerov a cvičiteľov telovýchovných
organizácií sa poriadali krátkodobé kurzy. V zim
nom semestri školského roku 1939/40 bol otvo
rený 3 ročník, do ktorého sa zapísalo sedem
poslucháčov z rozpusteného pražského ústavu
a 1. ročník s 22 poslucháčmi Prednostom T Ú sa
stal mimoriadny prof. Juraj Čečetka
Po oslobodení republiky T Ú pokračoval v o
svojej činnosti bez podstatných zmien Uchá
dzači o štúdium museli vyhovovat zdravotným
kritériám a zložiť praktické skúšky z atletiky,
z plávania a zo športovej gymnastiky Posluchá
či sa zapisovali podľa druhého aprobačného
predmetu bu<í na filozofickú fakultu (slovenčina,
ruština, francúzština, angličtina), alebo na prí

rodovedeckú fakultu (prírodopis, chémia, zeme
pis). Do roku 1947 absolvovalo štúdium telesnej
výchovy s kombináciou na filozofickej fakulte
šesť poslucháčov a s kombináciou na prírodove
deckej fakulte trinásť poslucháčov.
V roku 1947 filozofická fakulta zastavila činnosť
T Ú a navrhla zriadiť samostatnú vysokú školu
pre telesnú výchovu alebo přičlenit ústav k Rek
torátu SU. Povereníctvo pre školstvo a osvetu
SNR rozhodlo přičlenit ústav k Pedagogickej fa
kulte SU.
V roku 1949 sa časť T Ú presťahovala z o sute
rénnych priestorov v budove rektorátu na Šafári
kovom nám 6 na Zochovu ulicu a roku 1950 na
Koziu ulicu. Časť výučby prebiehala a| na Lafran
coni a na gymnáziu na Grosslingovej ul.
V roku 1950 došlo k premenovaniu telovýchov
ného ústavu na katedru telesnej výchovy (dalei
KTV) Súčasťou KTVboli dva ústavy telovýchov
ný ústav a ústav domácich náuk Vedúcim ka
tedry i prednostom ústavov bol prof K StráAai
Na podchytenie vedeckovýskumnej práce peda
gógov a lektorov bol pri KTV založený Vedecký
odbor telesnei a zdravotnei výchovy
Po zrušení pedagogických fakúlt v roku 1953
prešla časť učiteľského zboru KTV na Vysokú
školu pedagogickú (vedúci prof K StréAai)
a čast do Kabinetu všeobecnej telesnei výchovy
(odborný asistent Dr J Víťazka) na Vy44u peda
gogickú školu
V auguste 1960 došlo k zmenám v orgamzáa
vysokých škôl a sučastou UK sa stala nové fa
kulta - Inštitút telesnei vychovy a športu UK
(dalei ITVÄ) Prvým dekanom bot menovaný
prof Karol StráAai Novozaložená fakulta mal i
nasledovných 6 katedier vieobecnei teórie.
de|ín a metodiky (prof K StráAaij. t»otog'Cko-le
kárskych vied (MUDr L Komadei) teórie a me
todiky gymnastiky (odb asistent C Qájer)
teórie a metodiky hier (doc. M. Rovny), teórie
a metodiky ľahkej atletiky (doc. A. Kuchen) a te
órie a metodiky plávania, turistiky a lyžovania
(doc. V. Černušák). K inštitútu boli pričlenené
katedry telesnej výchovy na prírodovedeckej
a lekárskej fakulte a kabinetu všeobecnej teles
nej výchovy VPŠ.
V zmysle vládneho nariadenia bol v roku 1965
ITVŠ premenovaný na Fakultu telesnej výcho
vy a športu UK V roku 1966 bol v tajných voľ
bách zvolený za prvého dekana novei fakulty
prof. A. Kuchen.
(VC)

Pečatidlo riaditeľa univerzitnej kancelárie
Odtlačok okrúhleho kovového
pečatidla riaditeľa rektorátnej
kancelárie používaného o d za
loženia UK d o roku 1939 Riadi
teľ univerzitnej kancelárie ako
najvyšší univerzitný úradník za
bezpečoval za pomoci kance
lárskeho personálu rýchle a dô
kladné vybavovanie všetkých
platných zákonov, vládnych na
riadení. uznesení akademické
ho senátu a nariadení rektora
Okrem toho koncipoval spisy
rektorátu a akademického se
nátu a bol aj zapisovateľom na
zasadnutiach akademického se
nátu UK. Funkciu riaditeľa univerzitnej kancelárie (1919-1939), neskôr
prednostu (1939-1950) a administratívneho vedúceho kancelárie rektorá
tu (1950-1951) zastávali: JUDr. Antonín Dvořák (1919-1921), súkromný
docent JUDr Václav Budil (v šk r 1932/33-1933/34 poverený služobnou
administratívou kancelárie). JUDr Leopold ňičánek (1934/35-1939),
JUDr Tibor Škerle (1940-1943), JUDr Ján Slezárik (1943-1945), JUDr
Štefan Múčka (1945-1948) a Štefan Štamm (1950-1951) V rokoch
1922-1932 a 1948-1950 bolo miesto riaditeľa neobsadené
(vc)
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Na začiatku 60. rokov sa prehĺbili disproporcie
medzi zvyšujúcimi sa nárokmi na zdravotnícku
starostlivosť a chronickým nedostatkom lekárov
najmä na strednom Slovensku. Vznikla tak myš
lienka rozšíriť výučbové priestory |estvujúcich le
kárskych fakúlt v Bratislave a v Košiciach alebo
vybudovať tretiu lekársku fakultu na Slovensku.
Vedenie LF UK v Bratislave (dekan doc. MUDr.
V. Zvara, CSc.) odporučilo ministerstvu školstva
a kultúry prijať druhú alternatívu i s určením mes
ta - Martin.
Návrh sa realizoval I. septembra 1962, keď bo
lo splnené uznesenie Predsedníctva SNR č. 220
z dňa 27. 11. 1961 o zabezpečení urýchleného
rozšírenia lekárskych fakúlt na Slovensku. Na je
seň 1962 bol však otvorený len 4. ročník, do kto
rého sa zapísalo 112 poslucháčov.
V Martine boli podmienky na klinickú prípravu
medikov priaznivé: bola tu tretia najväčšia ne
mocnica na Slovensku a pedagogickí pracovníci
Ústavu pre doškoľovanie lekárov a farmaceutov
na Slovensku sa mohli zapojiť do výučby medi
kov. V prvých rokoch vypomáhali najmä učitelia
z bratislavskej a čiastočne košickej lekárskej fa
kulty.
V roku 1965 bolo promovaných prvých 104 le
károv.
Postupne sa zakladali pracoviská pre výuku
teoretických, predklinických a paraklinických
predmetov štúdia medicíny. Od školského roku
1966/67 sa začalo s výučbou pre všetkých šesť
ročníkov všeobecného lekárstva. Dekrétom rek
tora UK zo dňa 24. 5. 1966 č. 3573/1966 A/l/3 sa
z detašovaného pracoviska stala Pobočka LF
UK v Bratislave so sídlom v Martine. Mala šesť
katedier a nemocnicu s poliklinikou, ktorá bola

Počiatky Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine

Budova Auly JLF UK v Martine
prekategorizovaná na fakultnú nemocnicu. Skva
litnením personálneho obsadenia a dobudova
ním odborno-technického vybavenia katedier
a pracovísk sa fakulta osamostatnila. Stalo sa
tak na základe vládneho nariadenia č. 79/1969
Zb. zo dňa 21. 7. 1969. Prvým dekanom sa stal
mimoriadny prof Viliam Mézeš

Na znak úcty k Jánovi Jesseniovi, jednému
z vodcov českého stavovského povstania, po
pravenom roku 1621 na Staromestskom námestí
v Prahe, pôvodom z Turca, bola v má|i 1991
fakulta premenovaná na Jessemovu lekársku
fakultu UK v Martine.
(VC)

V ý z n a m n é jubileum geofyzikov
30. výročiu založenia Katedry aplikovanej geofyziky PRIF UK a 45. výročiu založenia Geofyzikálneho ústavu SAV bola v dňoch 15. a 16. júna 1999
venovaná III. celoštátna geofyzikálna konferencia, ktorá sa okrem iného zaoberala aj hodnotením histórie katedry.
Rozvoj nových prieskumných metód vo svete, medzi nimi tiež metód
aplikovanej geofyziky, nastolil potrebu zvýšiť informovanosť poslucháčov
vysokých škôl, hlavne poslucháčov geológie, banského inžinierstva
a geodézie. Na bývalej Geologicko-geografickej fakulte UK (založená
r. 1952 a r. 1955 začlenená do PRIF UK) sa preto v roku 1952 začala pre
študentov geológie prednášať geofyzika. Prvým prednášajúcim bol RNDr.
Tibor Kolbenheyer, vtedajší riaditeľ Geofyzikálneho laboratória (neskôr
ústavu) SAV. Po jeho odchode r. 1955 prevzal prednášky a cvičenia, ne
skôr aj terénne kurzy aplikovanej geofyziky, Ing. Viliam Pašteka, ktorý
nastúpil na miesto odborného asistenta na Katedru nerastných surovín
PRIF UK.
Zvýšené požiadavky na rozsah prieskumných prác v ložiskách nerast
ných surovín, ako aj v hydrogeológii a inžinierskej geológii na Slovensku,
vyžadovali zaviesť prípravu terénnych geofyzikov. V roku 1962 sa preto
začalo s čiastočnou výchovou geofyzikov na PRIF UK, pričom posledné
dva ročníky (z piatich) a tým aj celé štúdium bolo zakončené na Prírodo
vedeckej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. V roku 1969 sa štúdium
v Bratislave rozšírilo na 5 rokov a na návrh doc. Pašteku rektor UK
s účinnosťou o d 1. októbra 1969 zriadil katedru užitej geofyziky (v r. 1977
premenovanú na katedru aplikovanej geofyziky). Prvým vedúcim sa stal
doc. Pašteka, (roku 1987 menovaný za profesora) Od r. 1986 bol vedú
cim katery doc. RNDr. Jozef Lane, CSc., od r. 1990 prof. Ing. Ján Šefara,
DrSc., a o d r. 1998 je vedúcim katedry doc. RNDr. Vojtech Gajdoš, CSc
V r. 1992 bola katedra premenovaná na Katedru aplikovanej a environ
mentálnej geofyziky PRIF UK.
Novozaložená katedra získala priestory na Budyšínskej ulici, kde sídlila
11 rokov. V roku 1980 sa presťahovala na Moskovskú ulicu, do priestorov
bývalého dekanátu prírodovedeckej fakulty, v r. 1986 do nových pries
torov PRIF UK v Mlynskej doline, provizórne do biologického pavilónu
a r. 1988 do vlastných priestorov v geologickom pavilóne.
Doteraz štúdium aplikovanej geofyziky ukončilo 205 poslucháčov,
z nich 102 získalo titul RNDr. Popri študentoch zo Slovenska a Čiech
ukončili na katedre štúdium tiež poslucháči zo zahraničia. Niektorí naši
poslucháči absolvovali časť denného a aj časť postgraduálneho štúdia na
univerzite v o Viedni, ako aj celé postgraduálne štúdium v USA. Vedeckú
hodnosť CSc. z aplikovanej geofyziky získalo na fakulte 19 absolventov
a hodnosť PhD. 3 absolventi. Vedeckú hodnosť DrSc. získali 2 učitelia
katedry.

Absolventi štúdia aplikovanej geofyziky nachádzajú uplatnenie v geo
fyzikálnych a geologických prieskumných podnikoch, na vysokých ško
lách a akadémii vied, ministerstvách a ďalších inštitúciách. V posledných
rokoch, najmä v dôsledku útlmu hlavne ložiskového prieskumu, pra
cuje väčšina absolventov v súkromných firmách, často negeofyzikálneho
a negeologického charakteru, niektorí pracujú aj v diplomatických služ
bách, či sa usadili v zahraničí, kde sa dokázali úspešne uplatniť v geo
fyzike.
Vedeckovýskumná práca katedry sa menila podľa požiadaviek praxe.
Spočiatku to boli problémy regionálnej a ložiskovej geológie, paleomagnetizmu, hydrogeológie a ďalšie, riešené v rámci štátnych a fakultných
úloh a v rámci hospodárskych zmlúv. V poslednej dobe sa ťažisko vedec
kovýskumnej práce presunulo na riešenie problémov regionálnej geoló
gie, seizmického ohrozenia a hlavne problémov ekologických.
Významné výsledky sa dosiahli pri riešení problémov hlbinnej stavby,
vyhľadávaní ložísk uhlia, vhodných hlbinných úložísk rádioaktívneho od
padu a ďalšie. V seizmike sa riešili hlavne úlohy seizmického ohrozenia
Z ostatných to bola aplikácia počítačového programového vybavenia
(zakúpeného Vodohospodárskou výstavbou v USA) na určeme seizmic
kej stability Vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros (VDGN), výsledky
ktorej boli použité na Medzinárodnom súde v Haagu ( doc. RNDr V. Janotka, CSc., a RNDr. J. Viskup, CSc ). Významné sú aj výsledky apliká
cie geofyzikálnych metód pri pneskume pripovrchovej zóny, kam patr
riešenie environmentálnych úloh ako napr. lokalizácia ropnej kontami
nácie, monitoring korozie potrubí, sledovanie radonového znečistenia
a dälšie
Výsledky vedeckovýskumnej práce členov katedry boli zvere|ňovane
tak v odborných časopisoch ako i na domácich i zahraničných konferen
ciách
Učitelia katedry úzko spolupracovali s družobnými katedrami na uni
verzitách v Kyjeve a Tbilisi V poslednei dobe existuje velmi dobrá spCupráca katedry s Inštitútom geofyziky Viedenskej Univerzity a tiež s Geolo
gickou službou vo Viedni a pomerne dobrý kontakt je aj s Geofyzikálnym
Inštitútom pre vyhľadávanie ropy a plynu v Moskve. I v ďalších rokoch
tak ako doteraz, čaká katedru príprava kvalitných odborníkov a rieše- e
praktických úloh, dôležitých pre naše národné hospodárstvo
doc. RNDr. Vojtech Gajdoš. CSc., vedud katedry

11

'Sme veDvi radi, že sa nám podarilo aj za súčasných neľahkých
ekonomických okolnosti vybudovať pracovisko, ktoré bude slú
žiť výchove nových generácií farmaceutov, ktoré bude vedec
kou bázou riešenia aktuálnych problémov lekárenstva a ktoré
bude zároveň slúžiť verejnosti ako zdravotnícke zariadenie naj
vyššej kvality. Lekáreň sa nerodila ľahko. Pri jej budovaní sme
sa však stretli s mimoriadnym porozumením u vedenia UK,
v štátnych úradoch zodpovedných za zdravotnícke zariadenia,
v predsedníctve lekárenskej komory a mnohých ďalších inštitú
ciách. Veľmi nám pomáhali farmaceutické a distribučné firmy,
lekárnici, majitelia lekární, učitelia fakulty a ďalší priaznivci Rád
by som im všetkým skutočne úprimne poďakoval a ocenil ich
nezištnú finančnú pomoc,' povedal pri slávnostnom otvorení
novej Fakultnej lekárne Farmaceutickej fakulty UK dekan fa
kulty prof. MUDr. Pavel Švec, DrSc.

Nová fakultná lekáreň
otvorená
Na malej slávnosti dňa 2. augusta 1999 konanej pri tejto príleži
tosti sa zúčastnili spolu s pracovníkmi fakulty aj minister školstva
M. Ftáčnik. minister zdravotníctva T. Šagat, rektor UK prof. F. De
vínsky s členmi vedenia UK. Prítomné boli aj dálšie významné
osobnosti, ako poslanec NR SR prof. J. Švec. gen. riadifef sekcie
vysokých škôl MŠ SR doc. P. Mederly, gen. riaditeľ sekcie farma
cie MZ SR Dr. Šipeky, prezidentka SLK Dr. Kubovičová, starosta
mestskej časti Bratislava-Nove Mesto Ing. Frimmel a další hostia.
Priestory novej lekárne sú situované priamo v budove fakulty na ulici
Odbojárov (vchod z Trnavskej ul.) a lekáreň ako jediná v Bratislave
má nainštalované zariadenie na bezbanerový prístup
• Pán dekan, prečo ste sa rozhodli sustredit sily pravé na výstav
bu novej fakultnej lekárne?
- Farmaceutická fakulta UK je už viac rokov členom Európskej aso
ciácie farmaceutických fakúlt. Jednou z prvých úloh tejto organizácie
bolo porovnať študijné plány jednotlivých fakúlt v Európe, v snahe na
plniť smernicu Rady Európy o farmaceutickom štúdiu. Boli sme nielen
potešení, ale aj hrdí, že naše študijné plány svojím zložením, zarade
nými predmetmi a aj organizáciou štúdia napĺňajú uvedenú smernicu
- až na jedinú výnimku. Uvedená smernica podmieňuje vydanie diplo
mu farmaceuta polročnou praxou v lekárni pod vedením skúsených
odborníkov. Náš súčasný študijný plán samozrejme zahŕňa aj prázd
ninové praxe, ;stáže v Univerzitnej lekární a v nemocničných lekár
ňach. Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v našich krajinách má
však trochu iný charakter ako je tomu v zahraničí, pretože odbornost
si u nás získavajú postgraduálnym vzdelávaním a systémom atestácií.
Na našej fakulte však študujú aj zahraniční študenti a my chceme,
aby nielen ich diplom, ale aj diplom každého farmaceuta odchá
dzajúceho p o promócii z našej fakulty bol validný všade na svete.
A fakultná lekáreň nám túto požiadavku, samozrejme v kooperácii
s už existujúcou Univerzitnou lekárňou, pomôže jednoznačne zabez
pečiť.
Fakultná lekáreň ako vedeckovýskumné pracovisko bude slúžit aj

Medzinárodná konferencia
o liečivých rastlinách
Význam liečivých rastlín pre farmaceutický priemysel sa z roka na rok
celosvetove zvyšuje. Po určitej dobe ústupu sa moderný výskum liečiv
opäť vracia k prírodným materiálom, ktoré sú lacnejším a mnohokrát
i ľahšie dostupným zdrojom biologicky účinných látok V minulosti sa dro
gy používali väčšinou na prípravu liečivých čajov, kým dnes sú hlavne
priemyselnou surovinou na prípravu liečiv a liekov.
Za účelom výmeny najnovších poznatkov a skúsenosti z oblasti
pestovania, zberu a spracovania liečivých rastlín sa v dňoch
8. - 11. júna 1999 v prekrásnom prostredí ľubovnianskych kúpeľov
stretli početní odborníci zo Slovenska, Čiech, Madárska, Rakúska,
Ukrajiny, Nemecka, Kanady, Ruska, Juhoslávie a Finska na IV medzi
národnej konferencii "Pestovanie, zber a spracovanie liečivých rast
lín". Záštitu nad týmto podujatím prevzali Slovakofarma, a s , Hlohovec.
Výskumný ústav liečiv Modra. Vílora. a.s . Stará Ľubovňa, Calendula, a s ,
Nová Ľubovňa, PD Rozkvet Nová Ľubovňa a Katedra farmakognózie
a botaniky FAF UK. Po otvorení konferencie primátorom mesta Stará
Ľubovňa RNDr. V. Jažemborským oboznámil prítomných o koncepčných
zámeroch vedy a techniky do roku 2003 Ing. J Chovan - riaditeľ odboru
vedy. techniky a kvality MH SR.
Tematické spektrum prednášok zahŕňalo otázky nákupu, spracova
nia a nových smerov v o výskume liečivých rastlín, spracovanie prírod
ných látok v Galene. a.s., nežiadúce úônky liečivých rastlín, legislatívne
otázky Českého liekopisu, využitie silíc v potravinárskom a farmaceu
tickom priemysle i pestovanie a využitie liečivých rastlín ázijskej etnomedicíny.
Keďže zber voľne rastúcich liečivých rastlín už dávno nepostačuje pokryt
dopyt, problematike ich pestovania sa už niekoľko rokov venuje zvy Sena
pozornost Výsledky štúdia pestovania, fytoterapie, introdukcie -e6vych
rastlín, sledovanie obsahu biologicky aktívnych láto*» v drogách, ah o aj
predpokladané a potvrdené interakcie liečivo - lieôvá rastlina, borfi pred
metom početných odborných referátov
V ďalšom bloku prednášok zamerali autori svoju pozornou na iíacnte
me, pestovanie a zber liečivých rastim, význam fytofarmák v prevero»
a terapii, ônnost botanických záhrad a perspektívne využitie mnohyrfy
liečivých rastlín.
Celý rad príspevkov sa prezentoval formou posterov. Boli zamerané
hlavne na pestovanie liečivých rastlín a ich ochranu voči škodcom, extrak
ciu rastlinného materiálu a ďalšie využitie biologicky aktívnych látok,
kontrolu kvality liečiv a liekov, sledovanie genofondu a génových bánk vy
braných druhov liečivých rastlín, mechanizáciu zberu niektorých lieôvých
rastlín ako aj anatomicko-morfologické štúdium rastlín.
Súčasťou tejto konferencie bola ukážka mechanizovaného zberu rumančeka a jeho spracovania. Okrem toho účastníci navštívili aj ďalšie prevádz
ky zamerané na spracovanie liečivých rastlín.
Záverom si dovolíme aj v mene ostatných účastníkov vyslovil
srdečné poďakovanie všetkým usporiadateľom, odborným garan
tom, ako aj sponzorom. Osobitné poďakovanie patrí hlavnému
organizátorovi Ing. V. Oravcovi, CSc., z Vilory, a.s., Stará Ľubovňa,
ktorý sa velfcou mierou zaslúžil o úspešný priebeh tejto medzinárod
nej konferencie.
RNDr. Ján Stano, CSc.
Doc. RNDr. Daniel Grančai, CSc.

rozvoju farmaceutických vied, najmä pri získavaní vedeckých poznat
kov v lekárenstve a sociálnej farmácii. Bude rozvíjať problematiku
farmakoekonomiky, farmakoepidemiológie, analyzovať presknbciu,
rozvíjať klinickú farmáciu a rad ďalších vedeckých projektov.
• S akými dalšími novinkami sa môžeme ešte v lekárni stretnúť?
- Ked sme sa na jar minulého roka zúčastnili na farmaceutickom
zjazde zameranom na vzdelávanie v o farmácii v New Orleansu, uve
domili sme st, že sa v o farmácii nekompromisne presadzuje idea
•farmaceutickej starostlivosti". Kým v minulosti bola činnost farmaceu
ta orientovaná výlučne na liek, v ostatnom čase sa v najvyspelejších
štátoch sveta čoraz viac orientuje na pacienta. Aj v tejto oblasti by
preto mala lekáreň poskytovať služby. Zriadili sme tu totiž malú leká
renskú ambulanciu, kde v súkromí poskytneme záujemcom relevant
né informácie o liekoch, poradíme pri výbere voľnopredajných liekov
budeme tu vykonávať aj drobné vyšetrenia, ako napríklad meranie
krvného tlaku, zloženie krvi - hladinu glukózy, cholesterolu či triglyce
ridov, a tak im pomáhať lepšie poznať svoj zdravotný stav.
Pre veřejnost bude nová fakultná lekáreň otvorená od septem
bra. a tak jej spoločne zaželajme dobrý štart do života.
Oh)
Slávnostné otvorenie nove/ lekárne
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V súčasnosti platný zákon o vy
sokých školách (VŠ) v paragrafe
24 o celoživotnom vzdelávaní
občanov v bode c hovorí, že
"vysoké školy zabezpečujú vyučo
vanie cudzích jazykov (CJ) a štát
ne jazykové skúšky pre občanov
SR a vyučovanie slovenského jazy
ka ako cudzieho jazyka a štátnu
skúšku zo slovenského jazyka pre cudzin
cov podľa osobitných predpisov'. Tieto
osobitné predpisy obsahuje Vyhláška MŠ
SR č. 44/1996 2b. o štátnych jazykových
skúškach, ktoré upravuje par. 1 a skúšob
ný poriadok pre štátne jazykové skúšky na
jazykových školách (Príloha k Vyhláške
č. 44/1996 Zb.). Na základe týchto doku
mentov majú fakulty VŠ právo organizovať
tak prípravné kurzy na štátne jazykové
skúšky, ako aj samotné štátne jazykové
Zo spektra
skúšky
(ŠJS). štátnych jazykových skúšok,
o ktorých táto vyhláška hovorí, je pre ka
tedry jazykov pôsobiace na väčšine fakúlt
VŠ zaujímavá základná ŠJS, avšak najväč
ší záujem majú o odbornú ŠJS. Základná
preto, lebo je predpokladom na to, aby sa
záujemca mohol uchádzať o vyššie stupne
ŠJS. A odborná ŠJS preto, že umožní ab
solventom odbornej jazykovej prípravy na
týchto katedrách, aby mohli ukončiť svoje
jazykové vzdelanie aj inak, ako len znám
kou v indexe. Zložením odbornej ŠJS by
získali doklad o úrovni svojej jazykovej
kompetencie, ktorý môže zvýšiť ich cenu
na trhu práce. Táto skúška však neopráv
ňuje cudzí jazyk vyučovať, ako sa v praxi
veľmi často stáva.
Druhý dôvod záujmu súvisí s možnosťou
získať dodatočné finančné prostriedky,
keby sa tieto kurzy poskytovali aj verejnos
ti, Koniec koncov organizovanie príprav
ných kurzov na ŠJS nie je pre niektoré
KJ novinka. Do októbra 1994, kedy MŠ SR
zaviedlo nové pravidlá na organizovanie
ŠJS, poskytovali KJ takéto kurzy študen
tom jednotlivých fakúlt aj verejnosti.
V súčasnosti nie je poskytovanie týchto
veľmi špecializovaných služieb celkom
bezproblémové. Prvý problém vyplýva
z určitého paradoxu: činnosť, ktorú umož
ňuje znenie zákona o VŠ, neschvaľuje sek
cia V Š na MŠ, ale sekcia základných,
stredných a jazykových škôl, na ktorú sa
musia dekani fakúlt prípadne rektori VŠ
obracať so žiadosťami o akreditáciu týchto
skúšok.
Druhý problém súvisí so samotnou Prílo
hou Vyhlášky č. 44/1996 Zb., v ktorej sa
hovorí o priebehu ŠJS, teda aj odbornej
ŠJS, ktorá je určitou novinkou medzi nimi.
Možno práve vzhľadom na túto skutočnosť
sa v čl. 3 o odbornej štátnej jazykovej
skúške hovorí v bodoch 4 a 5 iba veľmi ne
jasne o tom, čo sa vlastne overuje písom
nou a čo ústnou časťou skúšky. Hovorí sa
o gramatických a lexikálnych štruktúrach.
Vôbec sa však nehovorí o slohových po
stupoch a žánroch, ktoré patria do od
bornej jazykovej komunikácie a nácviku,
ktorému sa práve v rámci odbornej jazy
kovej prípravy na VŠ venuje značná po
zornosť. Schopnosť orientovať sa v nich
a používať ich adekvátne podľa prostredia,
situácie a cieľov prehovoru, by mal uchá
dzač o odbornú ŠJS preukázať. Pokiaľ

Co by nemalo chýbať
v novom zákone o VŠ
ide o ústnu časť skúšky, zdôrazňuje sa
preukázanie jazykových zručností formou
riadeného rozhovoru a vôbec sa napr. ne
uvádza monológ, ktorý má v Odbornej
jazykovej komunikácii rovnocenné posta
venie. Okrem toho sa namiesto o schop
nosti prezentovať informácie v príslušnom
cudzom jazyku hovorí o overovaní vedo
mostí z daného odboru v príslušnom CJ.
Je zrejmé, že takéto formulácie v časti
o odbornej ŠJS by sa mali zmeniť tak, aby
naozaj odrážali všetky roviny jazyka a oso
bitosť práce s odborným komunikátom.
Nie je predsa možné chápať odbornú ŠJS
tak, že sa zmení na skúšku z odborného
predmetu v cudzom jazyku. To, že k ta
kýmto situáciám dochádza, môže doku
mentovať nasledujúca historka.
Dieťa priateľov jednej z autoriek článku sa
s hrdosťou v hlase pochválilo, že si urobilo
základnú ŠJS a chcelo si urobiť aj odbor
nú. Žiaľ, v čase štátnic nebol v škole nikto,
kto by mohol skúšať fyziku v cudzom jazy
ku. To isté dieťa neskôr nevedelo spraco
vať žiadosť, napísať životopis a sprievodný
list k týmto dokumentom, ktoré je potrebné
priložiť k žiadosti o štúdium na VŠ v zahra
ničí. Takáto kuriózna situácia môže byt iba
výsledkom zredukovania OJK na lexikálnu
rovinu.
Autori príslušnej vyhlášky a prílohy k nej
určite nemali na mysli takéto fungovanie
CJ v odbornej komunikácii. Nazdávame
sa, že tomuto typu ŠJS treba venovať pat
ričnú pozornosť, podrobne rozpracovať
štandardy a kritériá na skúšku v záujme
porovnateľnosti výsledkov a možnosti po

važovať túto skúšku za naozaj
štátnu skúšku.
Jej problematikou sa začali pred
časom zaoberať členovia sekcie
odbornej jazykovej komunikácie
Slovenskej asociácie učiteľov
angličtiny (SAUA/SATE) a na
vrhli k bodu 4c Prílohy zaradiť
písomný prejav v týchto funkč
ných štýloch: náučnom, administratívnom
a publicistickom. V bode 4d navrhujú zvýšiť
počet lexikálnych jednotiek na 150 a zara
diť okrem prekladu do CJ aj preklad z CJ
do slovenčiny. K bodu 5b majú pripomien
ku, že sa dostal do skúšobného poriadku
iba nedopatrením. Ďalej považujú za nutné
zaradiť do požiadaviek štúdium povinne
voliteľných monografií, čím by sa skúška
priblížila viac problematike toho ktorého
odboru. V nadväznosti na prečítanú litera
túru jednoznačne navrhli zaradiť okrem
dialógu - riadenej diskusie k téme - aj mo
nológ. Z početných diskusií vyplynulo, že
treba v nej pokračovať a dopracovať sa
k takej koncepcii skúšky, ktorá bude v sú
lade s požiadavkami na OJK. Je jasné, že
zmena v jej koncepcii bude mať širší do
sah, a preto by privítali diskusiu na túto té
mu s učiteľmi dalších CJ a ich asociáciami,
lingvistami, lingvodidaktikmi, metodikmi
a zainteresovanou verejnosťou, aby dospe
li ku konkrétnym záverom, ktoré by sa pre
javili aj v nových formuláciách zákona
o ŠJS v prospech a k spokojnosti všetkých
zúčastnených strán. V prípade činnosti
nejakej expertnej komisie zloženej zo zá
stupcov MŠ SR. ŠPÚ, asociácií učiteľov
cudzích jazykov, jazykových škôl a iných
zainteresovaných, aj učitelia KJ na VŠ ur
čite radi ponúknu konzultácie k tejto prob
lematike vzhľadom na svoje dlhoročné
skúsenosti s odbornou jazykovou prípra
vou a problematikou používania cudzieho
jazyka v odbornej komunikácii.
PhDr. Svatava Šimková, vedúca KJ FIF UK
PhDr. Štefánia Dugovičová, vedúca KJ PRIF UK

Dohoda o vedeckej spolupráci
Na pôde Filozofickej fakulty UK podpísali 25. mája 1999 jej dekan doc. PhDr.
Ladislav Kiczko, CSc., a riaditelka Rakúskeho inštitútu pre východnú a juhový
chodnú Európu vo Viedni Dr. Waltraud Heindl dvojročnú dohodu o medzinárod
nej spolupráci pri riešení spoločenskovedných vedeckých projektov.
Podpísanie dohody je pokračovaním tradičných vedeckých kontaktov slovenských
a rakúskych vedcov, ktorí zásluhou bratislavskej pobočky Rakúskeho inštitútu pre
východnú a juhovýchodnú Európu a jej riaditeľa prof. RNDr. Florina Žigraia, CSc..
zrealizovali za deväť rokov činnosti tejto pobočky stovky (!) vedeckých podujatí
a umožnili slovenským štipendistom spolupracovať s partnerskými ústavmi a vyso
kými školami v Rakúsku (len v r. 1998 to bolo 59 projektov). Po minuloročnej evaluácii Rakúskeho inštitútu pre východnú a juhovýchodnú Európu so sídlom vo Viedni
pristúpilo Rakúsko na kvalitatívne vyšší stupeň ratifikácie dohody a na základe pred
chádzajúcich dobrých skúseností, výstupov a výsledkov vedeckých podujatí, ktoré
sa konali na Filozofickej fakulte UK (o niektorých sme informovali aj na stránkach
Našej univerzity), sa partnerskou organizáciu spomenutého ústavu stala práve
filozofická fakulta. Na základe dohody sa vytvárajú spoločné rakúsko-slovenské riešiteľské kolektívy a aktuálnosť predkladaných problémov z hľadiska obidvoch
zúčastnených strán posudzuje dvojstranná nezávislá komisia. V súčasnosti je už na
filozofickej fakulte pripravených na posúdenie 16 medzinárodných projektov
s perspektívou dvojročnej nešiteľskej lehoty v oblasti archeológie, muzikológie
filozofie, jazykovedy a pedagogiky.

(ig)
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Aktivita odborov na lekárskej fakulte
Stále sa zhoršujúca situácia v školstve najmä po přijati
"balíčka ekonomických opatrení1' nás viedla k tomu, že za spo
luúčasti OZ PŠaV na Slovensku sme 6. júla 1999 na Lekárskej
fakulte UK v Bratislave zorganizovali pracovné stretnutie so
zástupcami rezortov Ministerstva školstva SR, Ministerstva
zdravotníctva SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodi
ny SR. Pán minister školstva prisľúbenú účasť tesne pred kona
ním stretnutia odvolal.
Stretnutia sa zúčastnili: generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl
MŠ SR doc. Mederly, zástupca MZ SR Dr. Krišková a zástupca
MPSaR SR Ing. Klein, členovia Vedenia LF UK, prednostovia
kliník, ústavov, zástupcovia lekárskych fakúlt z Martina, Košíc,
pracovníci LF UK.
Poukázali sme na nesystémové riešenie komplexu mzdových,
sociálnych, finančných a materiálových problémov, ktoré dostalo
vysoké školstvo do krízového stavu a ktoré si vyžaduje okamžité
riešenie.
•Za posledných 10 rokov vzrástol počet študentov VŠ na dvojná
sobok pri nezmenenom počte učiteľov a nepedagogických
zamestnancov. Reálne náklady na jedného študenta klesli na
jednu tretinu.
• V roku 1999 sa nepočíta s rastom miezd zamestnancov VŠ.
S prijatým balíčkom ekonomických opatrení a predpokladanou
12 %-nou infláciou poklesla reálna mzda o 15 %
• Na Lekárskej fakulte UK okrem pedagogických zamestnancov
pracuje viac ako 50 % výskumných pracovníkov, stredných
zdravotníckych pracovníkov, technicko-administratívnych pra
covníkov a robotníckych povolaní, ktorí sa zúčastňujú na prípra
ve výučby, riešení vedeckých úloh, chodu fakulty, ale ich
priemerná mzda je skoro o polovicu nižšia ako u pedagogic
kých pracovníkov.
• Pre lekárske fakulty je špecifická dvojrezortnosť. Na tom istom
pracovisku sa stretávajú pracovníci z rezortu školstva a z rezor
tu zdravotníctva, avšak s odlišným finančným ohodnotením za
rovnakú prácu. Tento problém sa snažíme niekolko rokov vyrie
šiť, dodnes zostáva však legislatívne a finančne nevyriešený.
Lekár-učiteľ podľa predstaviteľov ministerstiev nevykonáva zdra
votnícku liečebnú starostlivosť, nelieči, iba demonštruje výučbovú látku, preto mu neprináleží tarifný plat podľa tab. 2 c.
•Ďalším problémom je zvyšovanie odborného rastu učiteľov,
nedostatok peňazí na doktorandské štúdium, neúmerne vysoké
kritériá pre získanie docentúry, profesúry. Nedostatok peňazí na
riešenie vedeckovýskumných úloh.
•Absentujú finančné prostriedky na opravu, údržbu budov,
prístrojov, odstraňovanie havarijných závad zistených pri pre
vierkach BOZP.

Odbory sa nemôžu nečinne pozerať, ako Ministerstvo zdravot
níctva SR rušením kliník znižuje výučbovú základňu (II. gynekolo
gická klinika, dermatovenerologická klinika, I. stomatologická
klinika) a po nich môžu nasledovať ďalšie.
Na tieto a dalšie problémy v diskusii poukázali jednotliví
diskutujúci a na záver jednohlasne prijali "ZÁVERY" z tohto
stretnutia.

ZO Z Á V E R O V
pracovného stretnutia pracovníkov LF UK v Bralislave so íástupcami
rezortov Ministerstva Školstva SR, Ministerstva zdravotníctva SR
a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Pracovnici Lekárskej fakulty UK a zástupcovia ostatných
lekárskych fakúlt vyjadrujú nespokojnosť so súčasným stavom
školstva a zdravotníctva, s koordináciou rezortov pri vzdelávaní
budúcich lekárov a preto žiadajú vládu SR:
1 valorizovat platy všetkých zamestnancov lekárskych fakult
v roku 1999. aby im neklesla reálna mzda.
2. prijať zákon o verejnej službe s účinnosťou od ľ /anuára
2000, pri zachovaní 13 a 14. platu,
3. legislatívne upraviť vzťahy lekárskych fakúlt k fakultným ne
mocniciam. a to :
pracovno-právne postavenie zamestnancov školstva ио fakult
ných nemocniciach, ich spoluúčasť na poskytovaní hečebno-preventivnej starostlivosti a riešenie rozdielov v kategonach
platového zaradenia.
4 oslobodiť vysoké školy od dani z pnjmov ak sa príjmy pou
žijú na zabezpečenie vedecko-pedagogicke/ činnosti
5 vyňať školstvo pri 10%-nom znižovaní počtu pracovníkov
v rozpočtových organizáciách
6. ponechať nemocenske dávky coíe ajie/ ;yá,',e 3SC , \
7. legislatívne zabezpečiť právo absolventov vysokých a stred
ných škôl na prvé zamestnanie.
Dôrazne protestujeme proti zrušeniu klinických pracovísk, ako
výučbovej bázy študentov LF UK (II. gynekologická klinika, Det
ská dermatovenerologická klinika a I stomatologická klinika).
Žiadame, aby uvedené pracoviská, ktoré sú na vysokej odbor
nej úrovni, zostali umiestnené v pôvodných priestoroch a za
chované pre výučbu.
Lýdia Kozinková
predsedníčka V ZO pri LF UK

Sympózium xenobiochemikov
XX. xenobiochemické sympózium, poriada
né Slovenskou spoločnosťou pre biochémiu
а molekulárnu biológiu pri SAV, Českou spo
lečností pro biochemii a molekulární biologii
a Chemicko-technologickou fakultou STU
v Bratislave, sa konalo v dňoch 20. - 21. mája
1999 v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach. Odborný program sympózia bol rozčle
nený do 4 prednáškových blokov a 2 blokov dis
kusií pri posteroch. Podujatia sa zúčastnilo
59 delegátov, z nich 25 z Česka. Prihlásených
bolo 23 prednášok a vystavených 39 plagáto
vých informácií. Českí kolegovia sa prezentovali
13 prednáškami a 14 postermi
Prof. Ing, M. Miko, DrSc., predseda organizač
ného výboru v úvode sympózia pripomenul
dlhoročnú priekopnícku prácu významného
československého odborníka v oblasti xenobiochémie, zosnulého prof. RNDr PhMr Antoní
na Jindru, DrSc, zakladateľa tradície konania
xenobiochemických sympózií a výučby xeno-
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biochémie na Farmaceutickej fakulte UK v Brati
slave.
Prednášky zasahovali do všetkých oblastí širo
kej xenobiochemickej problematiky Pozornost
bola venovaná problematike systému cytochrómu P-450 a iných enzýmov aktivizujúcich
biotransformáciu xenobiotík m vitro, problému
mechanizmu účinku liečiv na organizmus a jeho
metabolickej odpovedi ako aj otázke toxicity
liečiv v terapii. Zaujímavá bola aj prednáška
"Hodnocení xenobiochemických symposií a xenobiochemie na přelomu dvou tisíciletí" Ku všet
kým prednáškam odznela bohatá diskusia.
Velký záujem účastníkov o xenobiochemickú
problematiku demonštrovalo 39 vystavených
plagátových informácií vysokej úrovne, pri kto
rých sa bohato diskutovalo Tu okrem už uvede
nej problematiky bola oblasť záujmu rozšírená
o cytotoxicitu liečiv, antioxidačné enzýmy, cytoprotektívny účinok liečiv a o oblasť životného
prostredia.

Sympózium bolo plodné po pracovnej stránke,
vynikalo aj srdečným prostredím, charakteristic
kým pre stretnutia farmaceutov, biochemikov,
lekárov a inžinierov, ktorí sa vo svojej výskum
nej činnosti zaoberajú biotransformáciou liečiv
a iných xenobiotík. Napriek krátkej rokovacej do
be boli v programe sympózia zastúpené všetky
časti zložitej xenobiochemickej problematiky
V súčasnej dobe si stále viac uvedomujeme,
že takmer každý xenobiochemik je velm; úzko
špecializovaný a konanie týchto sympózií mu
umožňuje poučiť sa. diskutovat o problémoch
a tak si značne rozšíriť svoje odborné poznatky
Všetci účastníci sa rozchádzali so želaním skoré
ho dalšieho stretnutia, ktoré by sa malo konať
v Česku. Sympóziá sa totiž pravidelne, už o d
roku 1972, konajú striedavo v česku a na Slo
vensku
doc. RNDr. Otto Helia, CSc
Katedra bunkovej
a molekulárnej biologie liečiv FAF UK

ö dejinách medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny
V kongresových priestoroch Študentského domova UK Družba sa 1. - 3. júla 1999
uskutočnilo 4. medzinárodné sympózium k dejinám medicíny, farmácie a veterinárnej
medicíny. Nad vedeckým podujatím, ktoré sa konalo v roku 80. výročia vzniku Lekárskej fakulty
UK a Univerzity Komenského v Bratislave, prijali záštitu rektor UK prof. Inq F Devínsky DrSc
a dekan LF UK prof. MUDr. I. Ďuriš, DrSc.
Sympózium pripravilo Oddelenie dejín medicí
ny a zdravotníctva, ktoré pôsobí od roku 1990
na Ústave sociálneho lekárstva v Bratislave,
v spolupráci so Slovenskou lekárskou spoloč
nosťou, Farmaceutickou fakultou UK v Bratisla
ve, Slovenskou spoločnosťou pre dejiny vied
a techniky pri SAV, Školou verejného zdravotníc
tva pri Slovenskej postgraduálnej akadémii me
dicíny v Bratislave, Ústavom dejín medicíny
a cudzích jazykov 1. lekárskej fakulty Univerzity
Karlovej v Prahe a Ústavom histológie a embryo
lógie Lekárskej fakulty UK v Plzni.
Uskutočnené podujatie historikov, archivárov,
lekárov, farmaceutov, veterinárnych lekárov a dal
ších odborníkov zo Slovenska, Českej republiky,

Madärskej republiky a Slovinska je pokračova
ním tradície, ktorej základy položili kolegovia
plzeňskej a pražskej lekárskej fakulty na 1. sym
póziu v roku 1992 v Plzni. Vzhľadom na vysokú
odbornú aj spoločenskú úroveň predchádzajú
cich podujatí mali organizátori neľahkú úlohu
pripraviť hodnotný a zaujímavý program pre
83 účastníkov, z ktorých bolo 21 zo zahraničia.
Sympózium otvoril 1. júla 1999 prof. MUDr. M.
Beniak, DrSc., prednosta Ústavu sociálneho le
kárstva LF UK v Bratislave a vedúci Oddelenia
dejín medicíny a zdravotníctva ÚSL LF UK. Sú
časťou otvorenia sympózia bola aj gratulácia
k významnému životnému jubileu doc. PhDr. M.
Tichého, CSc., ktorý sa výrazne zaslúžil o vý
skum a spracovanie de
jín Lekárskej fakulty UK
v Bratislave a zároveň aj
o organizovanie sympózií
k dejinám medicíny, far
mácie a veterinárnej medi
cíny.
V priebehu troch dní od
znelo v dvoch sekciách
76 hodnotných príspev
kov, ktoré sú výsledkom
dlhodobého
vedeckého
výskumu autorov v oblasti
dejín medicíny, farmácie
a veterinárnej medicíny.
Týkali sa štyroch tematic
kých okruhov: 1. História
medicíny, farmácie a vete

Letný kurz slovenského jazyka v ÚJOP UK
Dňa 30. júla 1999 sa skončil 9. ročník Letného kurzu slovenského jazyka organizovaného
Ústavom jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov Univerzity Komenského. Poslu
cháčmi tohto kurzu bolo 57 frekventantov z 18 krajín - Argentíny, Etiópie, Fínska, Chorvátska, Juho
slávie, Kirgizska, Madärska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Rumunska, Slovinska, Spojených štátov
amerických, Švajčiarska, Švédska, Talianska, Ukrajiny a Velkej Británie. Už po tretíkrát boli medzi
frekventantmi kurzu aj štipendisti Ministerstva školstva SR. Vyučovanie slovenčiny sa začalo 6. júla
1999 slávnostným otvorením kurzu a rozdelením frekventantov do skupín podľa výsledkov vstupného
testu, ktoré odrážali ich vedomosti zo slovenského jazyka. Boli vytvorené skupiny od začiatočníkov
až po pokročilých. Dopoludňajšie vyučovanie dopĺňali prednášky zo slovenských reálií a mimovyučovacie aktivity. S najväčším záujmom sa stretli besedy s prvým slovenským kozmonautom Ivanom Bellom, so spisovateľom Tomášom Winklerom, dvojdňová exkurzia po strednom Slovensku s návštevou
Oravského hradu, Žiliny, Rajeckých Teplíc a Čičmian, spoznávanie hlavného mesta SR a nechýbali
ani výlety do blízkeho či vzdialenejšieho okolia Bratislavy (Devín, Trnava, Modra, Rusovce, Čuňovo).
Večery boli spestrené rôznymi podujatiami v Klube zahraničných študentov ÚJOP, kde sa frekventan
ti naučili spievať ľudové piesne a tancovať slovenské tance. Neobišli ani podujatia z bohatej ponuky
bratislavského Kultúrneho leta. Účastníci kurzu mali tiež možnosť ochutnať slovenské národné jedlá zemiakové placky a kapustové strapačky.
Na slávnostnom ukončení kurzu odovzdal riaditeľ ÚJOP UK doc. PhDr. Anton Gajdoš, DrSc.,
čerstvým absolventom vysvedčenia.
Mgr. Darina Kováčikova, vedúca Letného kurzu slovenského jazyka

rinárnej medicíny v kontexte vývoja európskej
vedy 20. storočia, 2. Tradície a perspektívy
vzdelávania lekárov a farmaceutov, 3. Jubilujúca
LF UK - minulosť, prítomnosť a budúcnosť,
4. voľné témy.
Pri hodnotení sympózia organizačný výbor
konštatoval, že prednesené príspevky mali vyso
kú odbornú aj metodickú úroveň (autori vhodne
doplnili svoje vystúpenie diapozitívami, priesvit
kami a vzácnymi archívnymi dokumentmi). Väč
šina príspevkov podnietila účastníkov k diskusii,
ktorá bola cenným obohatením prednesených
referátov. Organizátori sympózia zamýšľajú pub
likovať všetky príspevky v zborníku, jeho vydanie
však závisí o d pochopenia a možností sponzo
rov.
S priaznivým ohlasom u účastníkov sa stretli aj
sprievodné kultúrno-spoločenské podujatia poč
núc nezabudnuteľným bravúrnym vystúpením
koncertného majstra - husľového virtuóza P. Michalicu s klavírnym sprievodom, alebo posedenie
v príjemnom prostredí reštaurácie ÚĽUV s pre
hliadkou večernej Bratislavy, ö exkurzia d o oko
lia, spojená s návštevou šporťovo-rekreačného
areálu v Čuňove a vodného diela v Gabčíkove
K príjemnej atmosfére a pohode prispelo aj nád
herné letné počasie pred predĺženým víkendom.
Pri rozlúčke s účastníkmi sympózia organizáto
ri symbolicky odovzdali štafetu svojim kolegom
z Českej republiky, ktorí sa podujali pripraviť
o dva roky v poradí už 5 sympózium k dejinám
medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny.
Ludmila Pavlíková, LF UK Bratislava

Vzácny dar archeológom
Vedúc) Katedry archeológie FIF UK
osobne prevzal dňa 8. jurta 1999 väčšie
množstvo odbornej literatúry pre seminár
nu knižnicu, ktorú v jesenných rokoch
života katedre daroval PhDr. Alo|z Habovštiak, DrSc., jeden zo zakladateľov tzv. ar
cheológie stredoveku na Slovensku. Stalo
sa tak v jubilujúcom roku archeologickej
obce, ktorá slávi 60 rokov inštituaonalizovanej vedy na Slovensku a zároveň aj pri
príležitosti 80. výročia založenia Univerzity
Komenského. Je to o d Dr. Habovšťiaka naj
krajší dar jeho Alma Mater, na ktorej absolu
tórium obdržal pred vyše 40 rokmi (1957).
O to viac sa z ušľachtilého činu tešia peda
gógovia katedry spolu so študentmi, ktorí
darované periodiká budú najväčšmi využívať.
Dr. A. Habovštiak je skromný, n o nesmier
ne pracovitý vedec, ktorý celé úsilie vyna
ložil na výskum zaniknutých sídliskových
útvarov - známe je jeho monografické spra
covanie "Stredoveká dedina na Slovensku"
(1985) - ale aj na organizovanie vedeckeno
a muzeálneho života, keďže o d roku 1976
bol dlhoročným riaditeľom Slovenského ná
rodného múzea v Bratislave V neposled
nom rade treba spomenúť aj jeho bohatú
prekladateľskú činnosť. Naposledy sa po
pasoval s prekladom z nemčiny vademeca
muzeológie, ktorý je v tlači a ktorý sa po
vyjdení stane i základnou učebnicou pre štu
dentov historických disciplín Darovaná kniž
nica. ktorú budoval celý svoj život je aj
istým apelom na adeptov archeologickej ve
dy, aby sme v jeho práci pokračovali a na eu
rópskom fóre prezentovali výsledky Dadan.a
aspoň tak, akonášdaica.
V mene katedry a študentov archeologie
vyslovujeme Dr. Habovštíakovl úprimne
poďakovanie. Jeho dar je zároveň pre nas
morálny záväzok, ale aj vzpruha a výzva
pre korttinuallzidu nášho odboru.
M. Slivko, Katedra archeológie FIF UK
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INSTITUT JUDAISTIKY UK bilancuje tri roky svojej existencie
V júni tohto roku uplynuli už tri roky od založenia Inštitútu
judaistiky UK. Jeho členovia vtedy stáli pred úlohou vybudovať
pracovisko, ktoré nielenže v súčasnosti nikde na Slovensku ne
existuje, ale ani nikdy v minulosti neexistovalo.
Od začiatku nášho snaženia nám boli nápomocní predovšet
kým kolegovia z Inštitútu judaistiky Viedenskej univerzity. Prof.
Wolfgang Guisseneger, vtedajší prorektor Viedenskej univerzity
a prof. dr. Ferdinand Dexinger, riaditeľ viedenského inštitútu, pri
sľúbili nášmu inštitútu pomoc v odbornej oblasti a tento svoj
sľub realizovali a realizujú či už svojimi prednáškami pre IJ alebo
sprístupnením knižnice viedenského inštitútu našim pracov
níkom.
Cennými radami nám pomáhajú tiež pracovníci Seminára židov
ských štúdií Inštitútu orientalistiky Univerzity Martina Luthera
v Halle-Wittenbergu. Tento kontakt iniciovala prof. Evelyne Goodman-Thau, zakladatelka tohto pracoviska a jeho súčasný riaditeľ
prof. Giuseppe Veltři ochotne súhlasil s dalšou spoluprácou.
Sľubne sa vyvíjajú kontakty s Inštitútom histórie a kultúry Židov
v Poľsku, Jagelonskej univerzity v Krakove a Vzdelávacím a kul
túrnym centrom Židovského múzea v Prahe, ktorého pracovníci
predniesli na IJ už veľa hodnotných príspevkov. Inštitút judaistiky
UK nadviazal spoluprácu tiež so Židovskou náboženskou obcou
v Bratislave a Slovenskou úniou židovskej mládeže; členovia
oboch inštitúcií sa aktívne zapájajú do akcií prebiehajúcich na IJ.
V neposlednom rade treba spomenúť Poľský inštitút a Goetheho
inštitút, s ktorými IJ sporadicky spolupracuje. Nepochybným prí
nosom pre IJ je členstvo v European Association for Jewish Stu
dies a World Union of Jewish Studies.

Pedagogická

činnost

V celkom prvom - skúšobnom - období činnosti Inštitútu (v škol
skom roku 1996/97) sa jeho pracovníci snažili židovské štúdiá
(judaistiku) popularizovať predovšetkým štyrmi pravidelnými
prednáškovými cyklami na tému židovských tradícií, dejín židov
ského národa, filozofie a umenia, ktoré boli určené pre širokú ve
rejnosť a ktoré navštevovali členovia židovskej obce, študenti
Univerzity tretieho veku a študenti Univerzity Komenského. Prvý
rok činnosti IJ potvrdil záujem zo strany poslucháčov o tento od
bor a priniesol cenné skúsenosti, ktoré predurčili zmenu profilu
judaistiky na UK.
V akademickom roku 1997/98 a 1998/99 sa IJ snažil nestratiť zá
ujem verejnosti a preto sa na jeho pôde každý týždeň konali pra
videlne dva prednáškové cykly. Prvý cyklus s názvom Židovské
myslenie si kládol za cieľ reflexiu životných osudov Židov
v diaspóre zo spoločensko-filozofického hľadiska. Druhý, špecia
lizujúci sa na historické podmienky života Židov od biblických
čias až po súčasnosť, sa nazýval Dejiny židovského národa
(prebiehal v rámci celouniverzitných prednášok). Prednášateľmi
oboch cyklov boli zahraniční i domáci hostia ako napríklad prof.
Ferdinand Dexinger a prof. Klaus S. Davidowicz z Inštitútu judais
tiky Viedenskej univerzity, rabín Andrew Goldstein z Leo Baeck
College v Londýne, bratislavský rabín Baruch Myers, PhDr. Ivan
Kamenec, Dr. Katarína Hradská, PhD., z Historického ústavu SAV
a v neposlednom rade Leo Pavlát a Kateřina Novotná zo Vzdelá
vacieho a kultúrneho centra Židovského múzea v Prahe. Pre
velký záujem poslucháčov sa začala v priestoroch IJ vyučovať
klasická a moderná hebrejčina (ivrit).
Najdôležitejšiu zmenu v koncepcii výučby na IJ priniesla spolu
práca s niektorými katedrami filozofickej, evanjelickej bohoslo
veckej a rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty
UK. Pracovníci IJ ponúkli katedre etnológie (vrátane jej oddelenia
religionistiky), katedre všeobecných dejín, katedre filozofie a dejín
filozofie filozofickej fakulty a obom bohosloveckým fakultám UK
prednášky a semináre, ktoré si študenti týchto odborov mohli
zvoliť ako výberové a ich absolvovaním získali body započítavajú
ce sa do ich študijného plánu. Boli to dvoj- alebo jednosemestrálne cykly Úvod do judaizmu, Sociálne dejiny Židov na Slovensku,
Židovská stredoveká filozofia, Slovenskí Židia na Slovensku
v rokoch 1918 - 1945, Židovská komunita v 20. storočí, Holokaust
a dnešok a Čítanie Tóry v hebrejčine. Touto vnútrouniverzítnou
spoluprácou Inštitút judaistiky vykročil už konkrétne k svojmu cie
ľu - získaniu akreditácie odboru judaistika na UK.
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Ešte výraznejší bude postup k plnohodnotnému odboru judais
tika od šk. r. 1999/2000. Akademický senát UK schválil judaistiku
ako špecializáciu na Katedre všeobecných dejín FIF UK. Studenti,
ktorí si tento odbor zvolia ako špecializáciu, začnú jeho štúdium
v druhom ročníku svojho riadneho štúdia. Judaistika sa bude
otvárať raz za tri roky. študenti získajú v priebehu štúdia základy
klasickej hebrejčiny a oboznámia sa s judaistikou ako vedným
odborom, dejinami židovského národa od najstaršieho obdobia
po súčasnosť, základnou literatúrou, tradíciami, zvykmi, sviatkami
a životom židovských komunít v Svätej zemi či v diaspóre.
Od nasledujúceho akademického roku bude výučba na IJ pre
biehať v týchto štyroch rovinách: judaistika ako špecializácia na
odbore história, klasická hebrejčina a ivrit pre verejnosť, výberové
prednášky a semináre pre katedry FIF, EBF a RKCMBF UK a celouniverzitná prednáška. Podľa záujmu a možností budú aj nada
lej prebiehať na IJ príležitostné prednášky pozvaných domácich
i zahraničných prednášateľov.

Vedeckovýskumná činnosť
Okrem pedagogického pôsobenia vyvíjajú pracovníci Inštitútu
judaistiky činnosť i v oblasti vedeckovýskumnej Medzi najdôleži
tejšie aktivity patrí tvorba metodológie pre nové predmety, ktoré
sa zavádzajú do študijného programu Inštitútu
Dita Rukriglová je riešitelkou projektu zameraného na zavedenie
predmetu Stredoveká židovská filozofia. Vypracovala učebné tex
ty, ktoré boli publikované v univerzitnom vydavateľstve Výstupom
projektu Komentáre k Tóre, ktorého riešiteľom je Valerian Trabal
ka, bude rovnomenná publikácia a následné zavedenie tohoto
predmetu do programu IJ. V rámci projektu Multimediálně infor
mačné stredisko sa V. Trabalka venuje spracovaniu starých ju
daík a hebraik. Výsledkom jeho práce bude rozsiahly archív
a publikovaný katalóg. Pokračovaním tohto proiektu má byt vy
skum spojený so zmapovaním doteraz nespracovanej íidovskei
tlače na území Slovenska a analýza starých textov Jana Mielcarková rieši projekt Základy klasickej hebrejčiny, ktorého zakonče
ním bude metodická príručka pre učiteľov klasickej hebrejčiny.
V súčasnosti pracuje nad učebnicou modernej hebrejčiny pre za
čiatočníkov.
Podnetom pre zavedenie prednáškového cyklu Dejiny židov
ského národa, ktorý vedie Jaroslav Franěk, boli prednášky prof.
Dexingera a prof. Davidowicza z Institut fúr Judaistik v šk. r.
1996/97 a 97/98. Učebné texty, ktoré obaja prednášajúci poskytli
pre potreby IJ, boli preložené a publikácia vyšla v r. 1998 pod ná
zvom Židovstvo v staroveku a novoveku. J. Franěk vypracoval
pre tento predmet sylaby a v š k . r. 1998/99 túto tému odpredná-

šal v rámci celouniverzitných prednášok. Prednáškový cyklus
Judaizmus ako civilizácia bude výstupom projektu realizovaného
s podporou Vzdelávacej nadácie Jana Husa. ktorého riešiteľmi sú
Egon Gál a Peter Salner.
J. Franěk a P. Salner vypracovali tiež návrh vzdelávacieho pro
jektu Dejiny a kultúra Židov, ktorý je určený pre učiteľov dejepisu,
literatúry, občianskej výchovy a zemepisu na stredných školách.
Jeho cieľom je systematicky priblížiť učiteľom dejiny, kultúru a ná
boženské tradície židovského národa najmä na území Slovenska
a strednej Európy. Projekt je predložený na schválenie MŠ SR.
Členovia IJ sú tiež autormi nasledujúcich publikácií, ktoré je
možné zakúpiť v priestoroch Inštitútu:
V. Trabalka, Prvý hebrejsko-slovenský slovník, Zing Print, Brati
slava 1996
J. Franěk, Judaizmus, Archa 1998, 3 vydania
P. Salner, Prežili holokaust, Veda, vydavateľstvo Slovenskej aka
démie vied, Bratislava 1997
P. Salner, Premeny Bratislavy, Bratislava 1998
K. S. Davidowicz, F. Dexinger, Židovstvo v staroveku a novoveku,
Road 1998, učebné texty
D. Rukriglová, Náčrt dějin sředověké židovské filozofie, Univerzita
Komenského, Bratislava 1999
J. Franěk, I. Kamenec, B. Myers, P. Salner, V. Trabalka, Židia
v Bratislave, Bratislava 1997 (zborník)
Židia v interakcii, Archa, Bratislava 1998 (zborník)
V. Trabalka, Šlabikár, Gramatika I. - III..Čítanka I. - II., Cvičebnica
klasickej hebrejčiny l.-VIII., učebné texty pre výučbu klasickej
a modernej hebrejčiny

Konferencie a semináre
Počas svojej krátkej existencie IJ UK zorganizoval niekolko kon
ferencií a seminárov. S potešením môžme konštatovať velkú
účasť verejnosti ako i hodnotný obsah týchto podujatí.
Už mesiac po otvorení Inštitútu (18. 12. 1996) sme v spolupráci
s Institut für Judaistik, Universität Wien zorganizovali Seminár
venovaný judaistike. Ďalej nasledovali: Křesťansko - židovský
dialóg, bilancia posledných 30 rokov (6. februára 1997, v spolu
práci s Konrad-Adenauer-Stiftung); konferencia Židia v interakcii
(16. - 17. decembra 1997); Začiatok života a jeho koniec - Moder
ná bioetika a halacha (14. júna 1998), v spolupráci s bratislav
ským rabínom Baruchom Myersom; Židovská komunita na
Slovensku v období autonómie v porovnaní s vtedajšími udalos
ťami v Rakúsku (5. novembra 1998), medzinárodný seminár
k 60. výročiu prvých deportácii z územia Slovenska v spolupráci

s Rakúskym ústavom pre východnú a juhovýchodnú Európu, po
bočka Bratislava; konferencia Židia v interakcii II (10. -11. decem
bra 1998) a zatiaľ posledný seminár s názvom Vznik a existencia
VI. robotného práporu sa uskutočnil 6. mája 1999.

• ••
Inštitút judaistiky UK je otvorený predovšetkým poslucháčom,
ktorí majú záujem študovať judaistiku v dvojodborovom štúdiu,
ale samozrejme i študentom iných foriem štúdia a iných vysokých
škôl, školskej mládeži a širšej verejnosti. Za obzvlášť dôležité
považujeme, aby humanisticky vzdelaná mládež Slovenska spo
znala židovskú tradíciu, históriu, literatúru a kultúru. Sú to prvky
spoluvytvárajúce multikulturálnu strednú Európu, do ktorej patrí
aj naša krajina.
J. Mieicarková a D. Rukriglová

INŠTITÚT JUDAISTIKY UNIVERZITY KOMENSKÉHO
organizuje v zimnom semestri i k . r. 1999/2000
tieto kurzy hebrejčiny
• pre začiatočníkov (ivrit) - 2 kurzy, streda 15.00-16.30, 17.00 -18.30
• pre mierne pokročilých (ivrit) - 1 kurz; pondelok 17.00 -18.30
• pre pokročilých (klasická hebrejčina) - 1 kurz; utorok 17.00 -18.30
Kurzy budú prebiehať v priestoroch IJ UK na Panenskej ul. č. 4.
Výučba začína dňa 27. 9. 1999
Do jedného kurzu môže byť prijatých max. 15 poslucháčov.
Záväzné prihlášky sa prijímajú na U UK osobne (je potrebné vyzdvih
núť st peňažnú poukážku) v septembri v pondelok a ž štvrtok o d 9.00
do 16 00 hod
Potvrdenie o zaplatení kurzovného je potrebné priniesť na prvú hodinu.
Kurzovné za 1 semester (2 hodiny týždenne od 27 9. do 17. 12. 1999)
je nasledovné:
960,-Sk (24 hod. x 40, - Sk)
600,- Sk (24 hod x 25, - Sk) pre pracovníkov UK. študentov SŠ a VŠ
Ďalšie informácie Vám radi poskytneme na tel. čísle 5441 6867.
5441 6873 alebo osobne. Tešíme sa na Vašu účasť.
Celouniverzitné prednášky Úvod d o judaizmu sa budú konat vždy vo
štvrtok od 14.00 do 15.30 hod.

Student exchange programme aj na Slovensku
SEP (Student exchange programme) - výmenný program pre študentov farmácie je jedným z mnohých renomovaných aktivit
Medzinárodnej federácie študentov farmácie (IPSF - International pharmaceutical student s federation) a Európskej asociácie
študentov farmácie (EPSA - European pharmaceutical student s association), združujúcich členov z vyše 40 krajín sveta, ktorých
právoplatným členom je aj Slovensko.
Cieľom týchto organizácií je podpora me
dzinárodnej komunikácie medzi študentmi
farmácie, spoznanie a porovnanie jednotli
vých aspektov a faktorov podieľajúcich sa
na formovaní národných faramaceutických
tendencií.
Program spočíva vo výmene študentov
v rámci jednotlivých členských krajín for
mou stáží (3 týždenné až 2 mesačné) v od
vetviach: lekárenstvo, priemysel, laborató
rium, nemocnica, univerzita - podľa vlast
ných preferencií kandidáta.
Podmienkou pre uchádzanie sa kandidá
ta je uhradenie manipulačného poplatku t.j.
70 GLD a splnenie špecifikovaných požia
daviek stanovených jednotlivými krajinami,
ako je vek, prax, jazykové predpoklady
a pod. Vo väčšine prípadov hostiteľská kra
jina zabezpečí ubytovanie a stravu, a to
buď priamo v rodinách lekárnikov alebo

v mládežníckych ubytovniach. Treba zdô
razniť, že ide o nezárobkovú činnosť
a taktiež možnosť poskytovania vreckové
ho je veľmi flexibilná.
Tento celosvetový výmenný program fun
guje prostredníctvom "Student exchange
officers" - zahraničných národných repre
zentantov a "Contact persons', ktorí zabez
pečujú a sprostredkovávajú umiestnenie
študentov na základe ich curriculum vitae
a požiadaviek stanovených pre jednotlivé
pozície.
V súčasnosti sa tento program uplatňuje
aj v rámci Slovenského spolku študentov
farmácie.
Ak aj Slovensko chce byť v centre pozor
nosti zahraničných študentov, je nevyhnut
né ponúknuť im v rámci stáží lukratívne,
progresívne pozície v jednotlivých odvet
viach farmácie, kompatibilné s celosveto

vým štandardom. Chcela by som preto
touto cestou vyzvať všetky inštitúcie,
firmy, lekárne, ústavy a iné zariadenia
farmaceutického zamerania, aby finanč
nou a odbornou garanciou prispeli k vy
tvoreniu optimálnych podmienok pre
realizáciu tak výmenných pobytov ako
i všetkých odborných akcií súvisiacich
s touto činnosťou.
Dúfam, že i záujem a prísľub egyptských
študentov farmácie podieľať sa spolu s na
mi na spoločnom výmennom pobyte v bu
dúcom školskom roku nájde dostatočnú
podporu, čo prispeje k naplneniu cieľa or
ganizácie IPSF: "Let s make the world of
pharmacy go round!"
Gabi Macháčková
Student exchange officer for Slovakia
FAF UK
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K e ď prídu n a š i k v a š i m ...
a

Slovenské dni na Univerzite R
"Esse est percipť - byt' znamená byt' vní
maný. Ak si odmyslíme filozofický kontext
tejto vety, nesporne budeme musieť uznať
praktický rozmer tejto pravdy: pretože zá
kladom akejkoľvek úspešnej verejnej čin
nosti je komunikácia a podstatou každej
komunikácie je "prejavovanie sa" a "byť
braný na vedomie". O to viac to platí pre
oblasť vedy a odborného vzdelávania, ktoré
dodávajú kontaktom medzi vysokými škola
mi a vedeckými ustanovizňami osobitný ráz.
Univerzita Komenského nie je vo svete
pojem neznámy, veď disponuje napokon
osemdesiatročnou tradíciou a skúsenosťa
mi, ktoré splietajú tkanivo rôznorodých pro
fesionálnych i osobných kontaktov jej fakúlt
a ich zložiek. Rôznorodosť týchto kontaktov
a aktivít odráža pestrofarebnosť jej vedec
kého a organizačného zázemia. Jedným
z takýchto výrazných príkladov úspešnej
a nádejnej spolupráce je partnerstvo slo
venskej Univerzity Komenského v Bratisla
ve a bavorskej univerzity v Regensburgu,
na začiatku ktorého bol úspešný projekt
v rámci programu Tempus, koordinovaný
doc. Evou Szehérovou z Katedry jazykov
Filozofickej fakulty UK a prof. Heinzom
Kneipom z Univerzity Regensburg pred nie
koľkými rokmi. Na poli spolupráce medzí
Bratislavou a Regensburgom - ak ponechá
me teraz stranou čisto vedecké kontakty
medzi učiteľmi a doktorandmi - v ostatnom
čase azda najvýraznejšie zarezonovali Slo
venské dni v Regensburgu, ktoré sa
uskutočnili v dňoch 7. - 9. júla 1999. Po
obsahovej a organizačnej stránke boli vý
borne pripravené a našli veľkú odozvu.
Iniciátorkou a hlavnou organizátorkou podu
jatia bola dr. Jana Pekarovičová, ktorá na
regensburskej univerzite pôsobila rok ako
prvá stála lektorka slovenského jazyka
a kultúry. Slovenské dni sa konali za výraz
nej podpory domácich usporiadateľov, naj
mä pracovísk Univerzity Regensburg (pre
dovšetkým jej Inštitútu slavistiky, kam patrí
aj náš lektorát), Východoeurópskeho inšti
tútu Regensburg-Passau a Priemyselnej
a obchodnej komory Regensburg. Zo slo
venskej strany na spolupráci participovali
Univerzita Komenského a jej Filozofická
fakulta, Národné literárne centrum v Brati
slave a Generálny konzulát Slovenskej re
publiky
v Mníchove.
Program
Slovenských dni bol zostavova
ný tak, aby poskytol nemeckému publiku čo
najširší záber "slovenskej reality". Podujatie
otvorili 7. júla na pôde Priemyselnej a ob
chodnej komory Regensburg prorektori
našich partnerských univerzít prof. Walter
Koschmal za nemeckú a doc. Ivan Ostrov
ský za slovenskú stranu. V úvodnom prího
vore sa potom Ing. Mária Ondrejková,
konzulka pre hospodárstvo a obchod z Ge
nerálneho konzulátu Slovenskej republiky
v Mníchove, zamerala na súčasné tenden
cie a zámery hospodárskej politiky SR.
Keďže program prvého večera prebiehal
na pôde regensburských "priemyselníkov",
aj nasledujúce prednášky sa niesli v du
chu právnej a ekonomickej problematiky:
doc. Alexander Brčstl z Právnickej fakulty
UPJŠ v Košiciach oboznámil prítomných
s aktuálnym ústavným vývojom v SR a Rai
ner Franz, generálny riaditeľ Tatrabanky
v Bratislave, a Mikuláš Ivaško, zástupca
a finančný poradca firmy Rôdl&Partner No-
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rimberg-Bratislava, načrtli stav v oblasti
hospodárskej a finančnej politiky na Sloven
sku z pohľadu nemecko-slovenskej koope
rácie.
Program ďalších dvoch dní už prebiehal
na pôde univerzity. Veľký úspech zožal ria
diteľ Múzea kultúry karpatských Nemcov
v Bratislave Dr. Ondrej Poss, ktorý vystúpil
s prednáškou o úlohe karpatských Nemcov
v dejinách a kultúre Slovenska. O tom, že
táto téma stále púta pozornosť a je aktuál
na, svedčí aj účasť viacerých profesorov
a študentov regensburskej univerzity na
tejto prednáške - a napokon najmä živá
a podnetná diskusia. Program dňa vyvrcho
lil pódiovou diskusiou za "okrúhlym stolom":
ústrednými témami boli aktuálne otázky vy
sokoškolskej politiky v SR a stav a perspek
tivy nemecko-slovenskej spolupráce Dis
kusiu viedol prof. Heinz Kneip a aktívne
v nej vystúpili prorektor UK doc Ivan
Ostrovský, dekan FIF UK doc. Ladislav Kiczko, prof. Juraj Dolník, vedúci Katedry
slovenského jazyka FIF UK a doc. Eva Szehérová z Katedry jazykov FIF UK. Slovenskí
účastníci predstavili svojim nemeckým part
nerom predovšetkým štruktúru a systém
slovenského vysokého školstva a samotnej
Univerzity Komenského, ako aj možnosti
spolupráce a vzájomných vedeckých a štu
dijných kontaktov Za nemeckú stranu vy
stúpil prof. Heinz Kneip, hlavný koordinátor
partnerských vzťahov medzi našimi univer
zitami. a krátko zhodnotil doterajšiu spolu
prácu a vzájomné aktivity Na jeho slová
nadviazal prorektor regensburskej univerzi
ty a v súčasnosti vedúci Inštitútu slavistiky
prof. Walter Koschmal a načrtol pripravo
vané zmeny v štúdiu, ktoré sa dotýkajú
predovšetkým filologických disciplín. Ide
o prestavbu štúdia z miestneho kreditového
systému na modulový systém štúdia, ktorý
jednotlivým študentom umožní väčšiu flexi
bilitu a špecifikáciu štúdia. V rámci týchto
zmien má Univerzita Regensburg v úmysle
vytvoriť "Europaeum" ako systém "európ
skych štúdií", skladajúcich sa z menších
modulov, a v spolupráci s Boschovou na
dáciou zabezpečiť štipendiá jednak pre štu
dentov, ako aj prostriedky na pobyty vyso
koškolských pedagógov z krajín strednej
a východnej Európy
Tretí deň Slovenských dní sa jednoznač
ne niesol v duchu slovenskej literatúry
a slovensko-nemeckých a nemecko-slovenských literárnych vzťahov. Prof. Ludwig
Richter, významný nemecký slavista a slovakista z Lipska, referoval o situácii v pre
kladaní slovenskej literatúry do nemčiny
a predstavil zároveň svoju ostatnú publi
káciu, ktorá mapuje preklady slovenskej
literárnej tvorby. Vo vystúpení dr. Milana
Žitného, ktorý v súčasnosti pôsobí ako lek
tor slovenského jazyka na univerzite v ne
meckom Kolíne nad Rýnom, rezonovali
najmä slovensko-nemecké literárne vzťahy
na pozadí staršej slovenskej literatúry a re
cepcie J. W. Goetheho a P. O. Hviezdosla
va - zároveň išlo o zaujímavý pohľad na mi
nulosť vzájomnej literárnej recepcie medzi
obidvoma kultúrami. Doc. Etela Farkašová,
spisovateľka a vedúca Katedry filozofie
a dejín filozofie FIF UK, prezentovala vo
svojom vystúpení súčasnú slovenskú žen
skú prózu a literárny obraz ženy. Vyvrchole
ním programu bolo napokon čítanie ukážok

z diel prítomných slovenských autorov,
v slovenčine i v nemeckých prekladoch
Prozaik Vincent Šikula zaviedol posluchá
čov na Bubenicke hody do Mariánky v rov
nomennej poviedke z knihy Pastierska
kapsička a Etela Farkašová v ukážke z naj
novšej knihy Deň za dňom predstavila svet
ženy-matky s postihnutým dieťaťom Napo
kon vydarené literárne popoludnie sugestív
nym prednesom vlastnej lyrickej tvorby
uzavrel Marián Hatala Umelecký zážitok
umocňovala hra na typické slovenské ná
stroje v interpretácii Juraja Hamara z FIF
UK, ktorá dotvárala útulnú atmosféru pro
gramu.
Slovenské dni v Regensburgu poskytli
záujemcom v primeranej forme za tri dni
orientáciu v základných dátach o Sloven
sku, jeho kultúre, jeho vzdelávacom systé
me a v neposlednom rade o Univerzite
Komenského ako vrcholnej slovenskej
vzdelávacej ustanovizni a partnerskej inšti
túcii Univerzity Regensburg Návšteva pod
ujatí ukázala, že témy oslovili nemeckého
adresáta V mnohých neoficiálnych stretnu
tiach a rozhovoroch bol dostatok príležitosti
nielen na vzájomné kladenie koncepčných
či zvedavých otázok účastníkom na jed
nej i druhej strane Ako v jednom takomto
rozhovore zdôraznil prof Ludwig Richter
(Lipsko/Berlin)," je veľmi potrebné aby
vzájomná slovensko-nemecká a nemecko-slovenská odborná spolupráca prerástla
rámec slavistiky a budovala sa aj v iných
vedných disciplinách ' Nemecká strana po
kladá spoluprácu s bratislavskou univerzi
tou za užitočnu a perspektívnu, ako to
potvrdil prorektor regensburskej univerzity
prof. Walter Koschmal: "Spolupráca, na
priek terajším problémom, je vždy zameraná
na budúcnosť." Rodiaci sa slovenský lekto
rát na Univerzite Regensburg, ktorý tu
v uplynulom roku postavila na nohy prvá
stála slovenská lektorka zo Slovenska Jana
Pekarovičová z FIF UK, nesmie zostať osa
motenou lastovičkou našej medziuniverzitnej spolupráce Jej napĺňanie závisí od
obidvoch zainteresovaných strán, aby ko
munikácia medzi Bratislavou a Regensbur
gom bola obojstranná a vzájomne užitočná
Dobrá vôľa a možnosti sú, treba ich len
podchytiť, zintenzívniť a v neposlednom ra
de zviditeľniť. Ide však o dlhodobý proces,
ktorý treba zveľaďovať praktickou prácou
Takýmto zviditeľnením sa, dobrou rekla
mou Slovenska, našej vedy, kultúry a v ne
poslednom rade našej univerzity boli aj
spomínané Slovenské dni, ktoré poskytli
priestor na odbornú debatu, postulovanie
ďalšej spolupráce i na nadväzovanie osob
ných kontaktov V rámci oficiálneho progra
mu i počas prestávok pri káve, slovenskom
šampanskom, koláčikoch či oravských kor
báčikoch, ale najmä v typickej bavorskej
reštaurácii pri spoločnej slávnostnej večeri
na pozvanie slovenského lektorátu, čím sa
uzavrel tento sviatok slovenskej vedy a kul
túry na Univerzite Regensburg
Len takto totiž postupne to staré známe
"keď prídu naši k vašim
prerastie rámec
univerzity a prinesie úžitok nielen jej. ale
vari i celej slovenskej vede a kultúre Lebo
len konkrétnymi činmi možno najlepšie
vzbudiť dôveru v Slovensko, jeho potenciál
a potvrdiť ochotu i záujem otvoriť sa svetu
Peter Zigman, Bratislava - Regensburg

Učitelia a študenti z Floridy
na filozofickej fakulte
V školskom roku 1996/97 učitelia Katedry psychológie a pedagogiky FIF UK v Bratislave iniciovali
projekt "Alternatívna učiteľská príprava" (AUP) v spolupráci s College of Education na Florida Atlantic
University (FAU) v Boca Raton na Floride. Spolupráca medzi oboma univerzitami začala na základe
programu A U P na FIF UK a programu Genesis na FAU v roku 1996, kedy bola medzi dekanmi oboch
fakúlt podpísaná zmluva o spolupráci. Ťažisko spolupráce spočíva vo výmene vysokoškolských
učitelov, študentov, odborných poznatkov a literatúry V poradí už tretí studijný pobyl učiteíov
a tentokrát i študentov z Floridy sa na Slovensku uskutočnil v dňoch 5. - 12. marca 1999.
Hlavným cieľom ich návštevy bolo zoznámiť sa s projektom AUP, ktorý fakulta od školského roka
1996/97 organizuje ako päťsemestrálne štúdium psychológie a pedagogiky zamerané na získanie
učiteľskej spôsobilosti.
Alternatívna učiteľská príprava (AUP) predstavuje novú formu prípravy budúcich učiteľov, ktorá kla
die dôraz nielen na kvalitu vzdelávania, ale zároveň akcentuje utváranie hodnôt a postojov človeka.
Učiteľ nemá byť iba odborníkom v svojej oblasti, ale i všestranne vzdelaným človekom so sociálnymi
kompetenciami, partnerskou komunikáciou a zároveň so schopnosťami vplývať na rozvoj kooperatívnosti žiakov a tým utvárať priaznivú atmosféru na vyučovaní. Nová forma učiteľskej prípravy je otvore
ná iným koncepciám učiteľskej prípravy, obsahuje zmeny vo filozofii výchovy, v obsahu i vo formách
práce.
Cieľom projektu je teda zmena filozofie výchovy so zámerom naučiť študentov globálne myslieť.
Neoddeliteľnou a podstatnou súčasťou projektu AUP je spolupráca fakulty s cvičnými školami a uči
teľmi v Bratislave. Niektoré z nich navštívili aj naši americkí hostia a mali tak príležitosť poznať náš
systém vzdelávania a výučby na jednotlivých stupňoch a typoch škôl - od materskej cez základné
a stredné až po vysoké školy a zároveň diskutovať s učiteľmi i samotnými žiakmi a študentmi.
Pre skupinu šestnástich amerických profesorov a študentov bol pripravený skutočne bohatý výchovno-vzdelávací i kultúrny program.
Na pôde fakulty prijal hostí dekan fakulty doc. L. Kiczko a prodekani prof. M. Marcelli a doc. A. Eliáš,
ktorí ich oboznámili s históriou fakulty a univerzity a priblížili náš systém štúdia. Na záver stretnutia
vyjadril za americkú stranu Dr. Peter Messmore, vedúci projektu Gate/Genesis nádej, že spolupráca
medzi oboma univerzitami sa v najbližšom období ešte viac prehĺbi
Obraz o Slovensku pomohol našim hosťom dotvoriť aj výlet na Bojnický zámok, do Topoľčianok, či
do starobylej Banskej Štiavnice, ktorá ich očarila svojimi historickými pamiatkami
Počas tohto krátkeho pobytu na Slovensku sme nadviazali množstvo nových priateľstiev a ešte
dlho budeme spomínať na spoločne prežité chvíle, ktoré boli veľmi príjemné a obojstranne užitočné.
Ako absolventka Alternatívnej učiteľskej prípravy hodnotím tento projekt veľmi pozitívne z viacerých
dôvodov. Otvoril nám širšie obzory v oblasti vzdelávania u nás i v Spojených štátoch, ukázal rozličné
pedagogické prístupy i nové filozofie výchovy Oceňujem aj skĺbenie teoretických poznatkov s pra
xou, ktorá bola organizovaná v spolupráci s už spomínanými cvičnými Školami. Spolupráca s Flori
da-Atlantic University na Floride nám umožnila porovnať obidva systémy vzdelávania a načerpať
množstvo nových informácií a podnetov, ktoré by sme chceli aplikovať na naše podmienky.
Preto dúfam, že tradícia Alternatívnej učiteľskej prípravy bude pokračovať aj v nasledujúcich ro
koch, aby aj ostatní študenti mali možnosť výberu medzi tradičnou a alternatívnou formou učiteľskej
prípravy.
Monika Jurkovičová
študentka FIF UK, odbor: An-KNVI

Víťazi 1. majstrovstiev učiteľov a zamestnancov UK v tenise
0 cenu rektora UK a dekana FTVŠ UK
Celkove 26 tenistov sa zúčastnilo na 1. ročníku tenisového turnaja učitelov a zamestnancov
UK, ktorý sa v dňoch 11. - 12. 6. a 18. - 19. 6. 1999 konal na dvorcoch FTVŠ UK. Na kurty nastú
pil aj rektor UK prof. Devínsky a traja dekani - doc. Mamojka (PRAF UK), prof. Zelina (PDF UK) a
doc. Hellebrandt (FTVŠ UK).
Súťažiaci boli rozdelení do piatich vekových kategórií, v ktorých zvíťazili
do 30 rokov: Mgr. R. Rehák (FIF UK)
31 - 40 rokov: RNDr. I. Valent, CSc„ (PRIF UK)

41 - 50 rokov: Ing. K. Jesenák (PRIF UK)
51 - 60 rokov: RNDr, L. Kuchta (PRIF UK)
61 rokov a starší: PhDr. M. Rehák (FTVŠ UK)
Víťazom srdečne blahoželáme a veríme, že druhý ročník turnaja bude čo do počtu i kvality hrá
čov ešte lepšie obsadený a prispeje do fondu pohybové] aktivity i k lepšiemu vzá|omnému
poznaniu sa členov akademickej obce UK.
Doc. PhDr. J. Šimonek. CSc.
FTVŠ UK

Renezančaá hudba
na Bratislavskom hrade
Pri príležitosti Medzinárodného dňa
múzeí v nedefu 16. mája 1999 očaká
val návítevníkov Bratislavského hra
du bohatý program. Okrem rinčania
zbraní historického éermu či zvukov
sprevádzajúcich
činnosť
ľudových
výrobcov zneli aj tóny renesančnej
hudby, akú možno aj pred stáročia
mi počúvali obyvatelia týchto hrad
ných múroch. O hudobný zážitok sa
postarali itudentl - členovia vokálnoínátrumentálneho súboru Camerata
Comeniana Bratislavensis pod vede
ním umeleckej vedúcej doc. PhDr.
Kristíny Izákovej, CSc.
Organizačne bol program rozdelený do
dvoch častí. Prvá, úvodná časť vystúpenia
odznela na podeste hradného schodiska
s využitím efektu rozľahlého priestoru a dru
há časť koncertu sa konala v Hudobnej sie
ni. Po hudobnej stránke bol program zosta
vený z diel tvoriacich historický prierez od
renesancie po súčasnosť. Inštrumentálnu
časť koncertu vyplnil zvukový prejav dycho
vých a sláčikových nástrojov a to v zosta
ve 4 druhov zobcových fláut a sláčikové
kvarteto.
V prvej časti sa predstavilo kvarteto zob
cových fláut - sopránová, altová, tenorová
a basová, interpreti - Jana Hozáková, Zuza
na Urdová, Ladislava Spišáková a Ján
Hargaš s impozantnou a velkostou pozo
ruhodnou basovou flautou, so sprievodom
violončelistky Jany Šinalovej Dramatur
gia programu uprednostnila inštrumentálne
skladby, ale príležitosť dostala aj speváčka
Zuzana Šimáková s klavírnym sprievodom
Zuzany Grajcárovej a gitarovým sprievodom
Michala Hottmara. Vznosný a zvonivý hlas
speváčky svojím zafarbením vyhovel štýlo
vým kritériám renesančnej a barokovej hud
by. Prítomní poslucháči si mohli vypočuť
diela proveniencie talianskej, nizozemskej,
nemeckej, španielskej i francúzske šansóny
v prepise pre inštrumentálny súbor. Sloven
ská hudba v repertoári mladých umelcov
bola zastúpená ukážkami zo zbierok - Vietorisova tabulatúra, Pestrý zborník z Levoče
a premiérovo zazneli dve skladby zo zborní
ka z Lubeníka.
V druhej časti vystúpenia súboru účinko
valo sláčikové kvarteto v obsadení: I. husie Cyril Kubiš, II. husle - Zuzana Gajdošová.
viola - Mária Babinská a violončelo - Lucia
Suchanská. Uviedli skladby Jozefa Podprockého a výber z Pestrého zborníka. Ďalej
odzneli 2 chorály od mladého slovenského
autora žijúceho v Taliansku Jána Kyjovského a II. časť sláčikového kvarteta e-mol od
Jána Levoslava Bellu. Vyvrcholením a sú
časne aj záverom koncertu bol prednes
skladby Ilju Zeljenku "Mustca slovaca".
Členovia Cameraty Comeniany Bratisla
vensis potvrdili svoj cit nielen pre štýlovosť
interpretácie historickej hudby, ale aj sú
časnej slovenskej tvorby. Najmá sláčikové
kvarteto svojím výkonom naznačilo sfubný
rozvoj a perspektívnu budúcnosť.
PhDr. Helena Hrkova
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Rímsko-katolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta našej Alma mater je pre nás
laikov tak trochu 'trinástou komnatou'. No hovorí sa, že kto sa pýta. ten sa dozvie, a tak
som sa vybrala na Kapitulskú ulicu, aby som sa priamo na fakulte pokúsila nahliadnuť za
jej tajomnú oponu.

Modranské impresie
Bol pekný slnečný deň. utorok
25. mája. keď som sa pobral na bicykli
zo Šenkvíc do kráľovského mesta
Modry. Cestu som sa rozhodol absol
vovať z dvoch dôvodov: navštíviť brat
ranca kvôli vínu a ísť k holičovi. Najprv
som sa musei objednať u holiča na
stredu, lebo bolo veľa ľudí. A bratranec
zasa odišiel z domu. preto som tam
nechal bandasku na víno, že po ňu
prídem na druhý deň

Návšteva "trinástej komnaty"
Stará budova pri svätomartinskom dóme,
mohutné dvere, vrátnica. Sem-tam sa mih
ne reverenda, sem-tam normálne športové
oblečenie. To sa seminaristi vracajú z vy
chádzky. Jeden z nich ma ochotne vedie
na druhé poschodie k študijnému odde
leniu. Cestou sa zastavím pri rozvrhu, vi
siacom na stene: vyučovanie končieva
najneskôr o 14.05 hod.
'Ako to tu vlastne funguje,' pýtam sa
svojho sprievodcu.
Edo, už piatak, mi ochotne vysvetľuje:
'Náš režim je vlastne taký stredoškolský.
Doobeda vyučovanie, potom voľno, čas na
učenie. Jednoducho pevný rozvrh: o 5.30
budíček, modlitby, sv. omša, vyučovanie,
vychádzka, štúdium, večerné duchovné
aktivity, osobné voľno . '
'A čo disciplína?' Otázke mieriacej na
prípadných rebelantov sa Edo trochu
počudoval. S režimom diktovaným se
minárom sa jeho obyvatelia stotožňujú,
ba udržiavajú si ho aj doma cez prázd
niny.
"Takto máme dvakrát toľko času ako iní
vysokoškoláci,' porovnáva Edo so sta
vebnou fakultou, ktorú už má za sebou:
žiaden zhon, zbytočné okná, všetko pod
jednou strechou. Odpadá aj cestovanie
domov, lebo seminaristi sa do rodných
hniezd vracajú len na Vianoce, Velkú noc
a letné prázdniny. 'Nakoniec - z pozitívneho
pohľadu - sa nám tu od rána do večera
ponúkajú samé dobré veci...'.
A nie sú to len duchovné dobroty. Môj
nos práve zachytil čosi lákavé - to sa
v kuchyni realizujú starostlivé sestričky premonštrátky. Ich špecialitu neviem pres
ne identifikovať, ale vyprážaný syr ani
americký hot-dog to určite nebude...

Edovi pomaly začne čas určený na
štúdium. Ešte mi v rýchlosti rozpráva o mi
moškolských katechetických aktivitách bo
hoslovcov vo väzniciach, na stretnutiach
s mladými, hodinách náboženstva či medzi
telesne a mentálne postihnutými.
Po týchto informáciách "z prvej ruky" som
napokon otvorila dvere študijného odde
lenia. Atmosféra ochoty sa nezmenila, len
mierne "zoficiálnela". Popri informáciách
o histórii fakulty či o funkciách jej jed
notlivých predstaviteľov a predstavených
bolo pre mňa snáď najužitočnejšie vy
svetlenie vztahu medzi fakultou a semi
nárom. Tieto pojmy si často zamieňame,
no fakulta na čele s dekanom sa stará
vlastne len o vedeckú výchovu študentov.
Ich duchovnú formáciu zabezpečuje
seminár, riadený rektorom a prefektmi,
osobnejšie sa seminaristom venujú špirituáli. Nad všetkým stojí Velký kancelár
(bratislavsko-trnavský arcibiskup Ján So
kol). On je spojovacím článkom medzi
fakultou a Apoštolskou stolicou v Ríme.
pred ktorou zodpovedá za to, že výchovno-vzdelávací proces prebieha v zho
de
s cirkevnými
Podarilo
sa mi normami.
odhaliť oponu seminárnej

Počas jazdy na bicykli od jedného
k druhému som v zaplnených uliciach
Modry zrazu zbadal skupinky dievčat
s výkresmi, v rukách rôzne farebné
kriedy, ceruzy, ktorými prenášali kon
túry modranských zákutí na čistý
papier Domy, kostol, ulice - a/ Moyze
sovu pri trhovisku, kde som sa zastavil
pod košatou lipou a spýtal sa ich
pedagóga, či nie sú žiakmi Základne/
umeleckej školy v Modre a kde ma/u
svojho pána učiteľa - akad maliara
Karola Srobára? 'Nie. nie sme', odpo
vedal pán s briadkou, 'sú to študentky
Pedagogičke/ fakulty UK z Katedry
výtvarnej výchovy', a že teda majú а/
pekné slnečné počasie a pracu/ú •
malú/ú obrázky súčasne/ Modry Bol to
akad maliar doc Jozef Třepat vedúci
katedry. I /a som sa mu predstavil ako
bývalý poslucháč pedagogické/ fakul
ty. študent slovenčiny a ruštiny, teraz
už na dôchodku čas bežal a o chviľu
sme sa rozlúčili..
Aj dáiší deň, streda, bola takmer
rovnaká, len s tým rozdielom, že čo-to
som mal už vybavené, čakal iba holič
a u bratranca víno ... Cestou som opát
videl mladých umelcov v usilovnej
práci. Jedna či dve študentky sedeli
opreté o dom na rohu ulice a naberaii
jej perspektívu Iné dve zas maľovali
trhovisko s kupujúcimi Pristavil som
sa pri jednej z nich, prváčke, ktorá už
mala na bielučkom papieri časť ná
mestia Ľudovíta Štúra so starými i novoomietnutými domami, peknou alejou
stromov a ústrednou dominantou kostolom. Aj mi prezradila, kto jej
prednáša, bolo to krátke meno. ktoré
som už zabudol. A ľudia chodili okolo
mladých umelcov, niektorí im aj zve
davo nazerali cez plece, iní sa po
náhľali k čakajúcim autobusom Živý
ruch mestečka pomaly utíchal až
v podvečer, a ja po ceste domov som
premýšľal - ako je dobre, že si štu
denti vybrali práve krásy historické/
Modry a ako som sa potešil z tohto
stretnutia.

či fakultnej "klauzúry"? Neviem. Pretože
". .pochopit život v seminári nemôže ten, kto
tam nežije", ako mi viackrát zopakoval Edo.
'Tu nikto nemôže prist's náskokom - každý
sa učí postupne a na vlastnej koži".
zasvätene zdôrazňuje. A ja cítim, že tak to
má byť. Že tá "opona" je na správnom
mieste, že z nej vanie akási posvätnosť.
A tak kľúčik od "trinástej komnaty" našej
Alma mater prenechám kompetentnejším jazykom seminára - povolaným Bohom.
Terézia Kolková, študentka FiF UK

Do mestečka som išiel aj vo štvrtok,
v nádeji, že ich opäť stretnem Ale
už tam neboli Asi už svoju úlohu spl
nili a sedia v škole. Škoda. Pristali
Modre.
Milan Urbanovský,
bývalý poslucháč Pedagogičke/ tekulty UK.
učiteľ ne dôchodku, Šenkvice

Provizórne observatórium na streche RUK počas zatmenia Slnka
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