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NASA UNIVERZITA 
M. JLBRICHTOVÄ: Nebudle trpezliví! Keby ste boli pred desiatimi rokmi trpezliví, ešte stále 

by bola na tejto ooiverzite katedra marxlzmu-leninizmu! 

Potleskom privítal koridor študentov vo vestibule a preplnená Aula UK 22. novembra 1999 prvú dámu americkej diplomacie • 
ministerku zahraničných vecí USA Madeleine Albrightovú, ktorá prišla na akademickú pôdu UK stretnúť sa so študentmi. 

Už pred rokom M .  Albrightová prisľúbila, 
že navštívi Slovensko v čase 10. výročia 
novembrových udalostí. Udalostí, ktoré 
zmenili koleso dejín slovenského i českého 
národa a ktorých iniciátormi boli práve štu
denti vysokých škôl. Svojou návštevou 
a svojím želaním prehovoriť na akademic
kej pôde k študentom nedemonštrovala 
iba to, ako zahraničie oceňuje "zamatové" 
politické premeny a úlohu, ktorú v nich zo
hrali študenti, ale a j  vieru v rozum a schop
nosti mladej generácie spoluutvárať krajinu 
slobody a demokracie. 

Pani Albrightová navštívila Slovensko už 
v roku 1996, vtedy ešte v o  funkcii veľvy
slankyne Spojených štátov v OSN a už vte
dy, napriek svojmu krátkemu sedemhodi
novému pobytu v Bratislave, venovala čas 
a j  stretnutiu s rektormi vysokých škôl SR 
a predstaviteľmi SAV. A k o  v príhovore kon

štatoval rektor UK prof. Devínsky, bolo to 
v dobe, keď Slovensko citeľne trpelo me
dzinárodnou izoláciou, keď slovenské vy
soké školy zápasili s o  štátnou správou 
o akademické kompetencie a keď bola 
ohrozená aj nezávislosť občianskych nadá
cií. 'Vtedy návšteva pani Albrightovej a jej 
postoj k akademickým privilégiám ako pilie
rom demokratického štátu nám vlial novú si
lu a upevnil v nás presvedčenie, že naše 
postoje pri ochrane tažko nadobudnutých 
akademických práv a slobôd a nezávislosti 
vedeckého bádania sú správne a potrebné'. 

Pre Univerzitu Komenského bolo vy
znamenaním, že M. Albrightová zvolila 
akademickú pôdu práve našej univerzitu, 
aby tu predniesla Posolstvo študentom 
k 10. výročiu novembrových udalostí (na 
str. 4 a 5). 

Otvorme tomu, kto klope 
Vianočné sviatky, ktoré korunujú rok, sú časom, ktorý by nás mal prinútiť zastaviť sa 

a zamyslieť nad naším životom. Sokrates nám pomáha odkazom: Život, nad ktorým sa 
nezamýšlame, nie je hoden žitia. Postojme teda, stíšme sa a vstúpme do seba., odkiaľ 
sme prišli, čo tu robíme a kam ideme? Práve v tejto chvíli sa nám prihovára Boh, keď 
sa nám zjavuje v človeku Ježišovi, aby sa nám priblížil a aby sme sa i my priblížili sebe 
samým. Bohu ide vždy o celého človeka, o jeho telo. dušu i ducha I nám samým by 
teda malo ísť o úplnosť seba a mali by sme otvoriť svoje vnútro nemu i sebe. 

Často sa za rozličnými problémami nášho života skrýva zanedbaná duchovná stéra 
nášho ja. A Boh je ten, kto nám chce v tejto oblasti pomôcť, ak o jeho pomoc stojíme. 
Na jednej strane Boh k nám už prehovára, či chceme alebo nie. vo svätyni svedomia, 
ktorého hodnotu si ctia všetci bez rozdielu. Na dmhej strane nám zanecháva i knihu 
kníh - Bibliu, prostredníctvom ktorej s nami komunikuje a v ktorej nám zanecháva i to 
vianočné prianie 'pokoj ľuďom dobrej vôle' - v biblickom zmysle dokonalú blaženost, 
plnosť života, spravodlivosť a štastie. 

Ako všetky dobré veci trvajú v dejinách iba krátko, i ten najjasnejší boží záblesk trval 
len pár desaťročí, ale natrvalo poznačil dejiny ľudstva Jeho vrchol je dosiahnutý 
v osobe Ježiša Krista, keď sa Boh vo svojom Synovi nám stal sprievodcom v živote. 

Vianoce, tieto najkrajšie sviatky roka, sú časom jeho návštevy. Kto klope, tomu otva-
rame, kto k nám hovorí, toho počúvame. Nespočíva ich čaro v tom, že popri nas pre
chádza niekto, kto nás prestupuje a má nás rád? Nech za nás odpovie nebeské pria
nie: 'Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj tebe, človek, ktorého ma Boh rád.' 

(Ü) 
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Historická návšteva komisára EÚ G. Verheugena 

Na prvú oficiálnu návštevu Slovenska pricestoval 1. no
vembra 1999 Günter Verheugen,  člen Európskej komisie 
zodpovedný za rozširovanie Európskej únie. Napriek pro
gramu bohatému na rokovania s vedúcimi predstavitelmi 
S R  si našiel čas, aby v sprievode podpredsedu vlády S R  
P. Hamžíka navštívil Univerzitu Komenského a predniesol 
tu 2. novembra v Aule UK prednášku Európa na prahu 
21. storočia, určenú pre akademickú obec UK i veřejnost. 
Prvý raz tak v histórii člen Európskej komisie verejne hovo
ril s občanmi o vstupe Slovenska do Európskej únie. 

f U '  
" i .f M 

V úvodnom príhovore rektor UK prof. Devínsky ocenil skutočnosť, že si 
vzácny hosť pre svoje historické vystúpenie zvolil práve akademickú pôdu 
UK a vyslovil radosť nad výsledkami hodnotiacej správy Európskej komi
sie, ktorá odporučila začať vstupné rokovania o členstve v EÚ so všetkými 
šiestimi krajinami t.zv. druhej skupiny, včítane Slovenska. Vyzdvihol, že sa 
Slovensku v celkovom hodnotení bruselskej exekutívy dostalo osobitného 
uznania za najvýraznejší pokrok v plnení politických kritérií a uviedol, že 
"... je to pre Slovensko nepochybne mimoriadne pozitívny signál o tom. 
ako Európa vníma dianie na Slovensku, ako vníma zmenu politickej atmo
sféry a pohyb k európskej kvalite demokracie. * 

Zvlášť zdôraznil, že pre kandidátov únie má tento krok EK osobitný, 
vnútorný význam v tom, že poskytuje jasnejšiu perspektívu stať sa naozaj 
súčasťou modernej integrovanej, bezpečnej a prosperujúcej Európy 'Vízia 
rovnoprávnej účasti v spoločenstve európskych národov a štátov je po
vznášajúca a inšpirujúca a dáva reálny zmysel i nepopulárnym najmä eko
nomickým reformám. Je to výzva, a záleží'predovšetkým na nás. ako zvlád
neme na ňu odpovedať. * dodal prof. Devínsky. 

Taktiež uistil pána Verheugena, že Univerzita Komenského nestojí mimo 
rámca integračných snáh Slovenska a podľa svojich možností a kompe
tencií všestranne k nim prispieva a podporuje ich, a to tak svojou bohatou 
medzinárodnou aktivitou, ako aj úsilím začleniť nielen Univerzitu Komen
ského ale aj ostatné slovenské vysoké školy do architektúry európskeho 
vysokého školstva. 

Na záver svojho vystúpenia ocenil rektor UK prof. Devínsky angažova
nosť pána G. Verheugena pre ideály zjednotenej Európy, pre ideály de
mokracie a humanizmu, ako i jeho záujem o dianie v našej krajine a sna
hu pomôcť integračnému procesu Slovenska do spoločnosti európskych 
národov. Ako výraz uznania a vdáky udelil G. Verheugenovi Zlatú medailu 
Univerzity Komenského v Bratislave. 

V svojej prednáške Európa na prahu 21. storočia pripomenul pán G. 
Verheugen udalosti spred 10 rokov, keď sa rozhorel plameň slobody, aký 
Európa nezažila od revolúčneho roku 1848. 'Bola to a je jedinečná šanca, 
niečo ako imperatív doby a z historického hľadiska by bolo absolútne ne
pochopiteľné. keby sme nechali tento priaznivý dejinný moment prekĺznuť 
medzi prstami," povedal. Zároveň dodal, že si je vedomý svojej osobnej 
velkej a priam historickej zodpovednosti posunúť tento proces rozhodujú
cim spôsobom vpred. "Mojím politickým cieľom je. aby pred ukončením 
môjho mandátu v roku 2004 sa prvé krajiny zo strednej a východnej Euró
py stali plnoprávnymi členmi EU, alebo prinajmenej - aby sme už mali na 
stole zmluvy o ich pričlenení,' uviedol. 

V ďalšej časti svojho vystúpenia G. Verheugen priblížil zmeny v stratégii 
a dynamike rozširovania EÚ a zdôraznil úlohy, ktoré Slovensko čakajú na 
tejto ceste: "Pre Slovensko z toho vyplýva nevyhnutnosť ďalej dôsledne po
kračovať v hospodárskych reformách, aby bol ukončený transformačný 

proces a dosiahnuté skutočne funkčné trhové hospodárstvo, ktoré bude 
konkurencieschopné na spoločnom trhu". 

Vyjadril radosť, že Slovensko v uplynulých 12 mesiacoch dosiahlo velký 
pokrok predovšetkým v oblasti plnenia politických kritérií. Podľa p Verhe
ugena to uľahčuje prácu komisie, ktorá môže z červeného svetla, rozsvie
teného v roku 1997, prepnúť na zelenú. 'Keď váš premiér pán Dzurinda 
použil túto metaforu o semaforoch, ostal opatrný a povedal, že Európska 
komisia síce prepla svetlá na oranžovú, ale že bude záležať na decembro
vom zasadnutí Európskej rady v Helsinkách, či skutočne zasvieti zelená. 
To je skutočne korektné. Po neformálnom stretnutí 15 hláv štátov 
a predsedov vlád v Tampere však už nepochybu/em. že sa tak skutočne 
stane," a dodal, že k tomuto pokroku prispelo mnoho ľudí v tejto krajine 
a nielen tí, ktorí využili svoje volebné právo "S 85%-nou účasťou na vla
ňajších parlamentných voľbách drží' Slovensko rekord medzi středo- a vý
chodoeurópskymi kandidátmľ a ocenil, že k tomuto rekordu významne 
napomohli mladí ľudia. Ďalej konštatoval, že na Slovensku je silná občian
ska spoločnosť, že je tu velký, aktívny a dobre organizovaný tretí sektor, 
ktorý môže byť príkladom aj ostatným "Práve preto, že Európska unia 
dobre pozná silu občianskej spoločnosti vo vašej krajine, nikdy sme перо 
chybovali, že prekážky, ktoré stáli demokracii v ceste, budú odstránene 
To ste už dosiahli a ja vám gratulujem," povedal a svoju prednášku uzavrel 
slovami: Som šťastný, že v dohľadnej dobe aj Slovensko bude patrit do Eu
rópskej únie a bude ju spoluutvárať" 

m 

Ďalší z cyklu poľských seminárov 
O tom, čo sa podarilo a čo sa nepodarilo v pofskej systémové} 

transformácii, prednášal Dr. Czeslav Bielickl, poslanec Snemu PR 
а predseda |eho zahraničného výboru na VIII semin.'in t. cyklu 
Skúsenosti s poľskou systémovou transformáciou, ktorý pripravilo 
Vefvyslanectvo Poľskej republiky v SR a Poľský inätltút v Bratislave 
v spolupráci s Univerzitou Komenského Seminár sa uskutočnil dňa 
25. novembra 1999 v Rektorskej sieni UK 
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Z rokovania novembrových Kolégii rektora UK 
Pod vedením rektora UK prof. Devínske

ho sa v dňoch 5. - 6. novembra 1999 
uskutočnilo v Piešťanoch výjazdové za
sadnutie Kolégia rektora UK. Prvé tri bo
dy rokovania obsahovali výsledky seba-
hodnotenia fakúlt, informáciu o priebež
nom zabezpečení kreditového systému na 
UK a informáciu o aktivite UK a jej súčastí 
v oblasti zahraničných mobilít. Pri hodnote
ní plnenia úloh Strategickej štúdie IIKS bol 
prítomný a j  generálny riaditeľ sekcie vy
sokých škôl MŠ SR doc. P. Mederly. Dru
hý deň rokovanie kolégia pokračovalo 
Správou o Univerzite Komenského za roky 
1997-1999 a informáciou o aktuálnej fi
nančnej situácii UK. V tejto súvislosti prija
lo kolégium rektora UK nasledovné uzne
senie: 

'Kolégium rektora UK prerokovalo aktu
álnu finančnú situáciu univerzity. Konšta
tuje, že sa nenaplnili slúby, ktoré dali 
predseda vlády SR, ministerka financií 
a minister školstva rektorom vysokých 
škôl dňa 28. septembra 1999. Predstavi
telia vlády SR v ten deň prisľúbili, že pre
hodnotia kritickú rozpočtovú situáciu vy
sokých škôl a prijmú opatrenia na jej 
riešenie v termíne do 15 októbra 1999 
Vzhľadom na to, že doposiaľ sa tak ne
stalo, bola Univerzita Komenského núte
ná rozhodnúť o prerušení vyučovacieho 
procesu na UK ku dňu 10 decembra 
1999 Uplatneniu tohto rozhodnutia UK 
môžu zabrániť iba včasné opatrenia vlá
dy SR smerujúce k zlepšeniu súčasného 
kritického stavu." 

Po rozhodnutí vlády SR znížiť viazanie 
rozpočtu vysokých škôl na rok 1999 o 1 %, 
zvolal rektor UK prof. Devínsky dňa 22. no
vembra 1999 mimoriadne zasadnutie 
Kolégia rektora UK, ktoré jedomyseľne 
schválilo nasledujúce vyhlásenie: 

Vyhlásenie Kolégia rektora 
Univerzity Komenského v Bratislave 

'Kolégium rektora UK oceňuje ústreto-
vý krok vlády SR, ktorá sa rozhodla znížiť 
viazanie rozpočtu vysokých škôl na rok 
1999 o 1% a hodnotí ho ako signál po
tvrdzujúci záujem o riešenie tiesnivej fi
nančnej situácie vysokých škôl. 

Kolégium rektora UK konštatuje, že na
priek uvedenému ústretovému kroku vlá
dy finančná krízová situácia pretrváva 
i naďalej a nedovoľuje Univerzite Komen
ského riadne pokračovanie zimného se
mestra akademického roku 199912000 

Trvá platnosť uznesenia Kolégia rek
tora UK zo dňa 6. 11. 1999 o prerušení 
výučby v zimnom semestri akademické
ho roku 199912000 s upresnením, že 
riadna činnosť UK a jej súčastí sa ob
noví v novom finančnom roku 1. januá
ra 2000. 

Kolégium rektora UK vyhlasuje že uve
dené opatrenia nevyjadrujú žiadne poli
tické stanovisko alebo protest a nie sú 
takto motivované, ale sú vynútene po
súdením reálnej finančnej situácie, do 
ktorej sa UK dostala bez vlastného zavi
nenia. ' 

K rozhodnutiu Kolégia rektora UK preru
šiť na UK 10. decembra 1999 výučbu v zim
nom semestri, uskutočnil rektor UK prof. 
Devínsky dňa 23. novembra 1999 tlačo
vú konferenciu, na ktorej zdôrazni! že 
' nejde o uhoľné prázdniny, ale o zabráne
nie devastácie kvality vzdelávania na Univer
zite Komenského. Jednoducho nemôžeme 
dopustiť, aby sa znížila kvalita výčby na tejto 
škole.' (jh) 

Pre koho sú profesorské prednášky? 
Už prvá profesorská prednáška po ich 

obnovení na UK, ktorú úspešne a pred za
plnenou aulou predniesol prof. Mišík, na
značila, že by sa mohli stať sviatočnou 
udalosťou, ktorou sa univerzita prezentuje 
tým najlepším, čo môže ponúknuť nielen 
pre vlastných, ale a j  pre širokú verejnosť. 
Pravda, téma prof. Mišíka zameraná na 
pseudovedu pritiahla d o  auly rad tých, kto
rí sa pseudovedou živia, a zrejme nie zle. 
Cítili príležitosť vstúpiť na kolbiště s o  svojím 
presvedčením, a to na pôde, ktorá by im 
inak na propagáciu ich ideí a viery nepo
skytla priestor a ani šancu. Bol to však svo
j ím spôsobom prínos pre celé podujatie, 
lebo prednášate!' nemusel presviedčať už 
presvedčených poslucháčov, zdieľajúcich 
s ním rovnaké názory. 

Druhá prednáška sa konala 24. novem
bra 1999 a jej vysokú hodnotu signalizova
la už samotná téma - Univerzita ako zdroj 
vzdelanosti - a navyše zárukou bola aj osob
nosť prednášateľa, ktorým bol prof. Ján Pi-
šút z Matematicko-fyzikálnej fakulty UK. 

Prof. Pišút sa v úvodnej časti zaoberal 
trendmi v o  vzdelávaní v našom rýchlo sa 
meniacom svete, kde čerpal z o  svojich 
bohatých znalostí i skúseností v oblasti 
výchovy študentov, ako a j  z rozsiahleho 
faktografického a koncepčného materiálu, 

týkajúceho sa riešenia tejto problematiky 
v o  vyspelom svete. Konfrontoval to so sta
v o m  a trendmi v našom štáte a na našej 
univerzite, pričom vychádzal nielen z o  svo
jich dlhoročných skúseností vysokoškol
ského pedagóga a riadiaceho pracovníka 
v školstve, ale aj ako predsedu Komisie 
Vedeckej rady UK pre hodnotenie vzdelá
vacej činnosti. 

Podstatná časť prednášky bola venova
ná prioritám a cieľom vzdelávania, ako 
a j  príprave budúcich učiteľov, čo patrí 
k najvýznamnejším oblastiam činnosti na
šej univerzity a v podstatnej miere bude 
ovplyvňovať vzdelanie, kultúrnosť, úspeš
nosť a rovnako aj politické smerovanie na 
Slovensku v najbližšej i vzdialenejšej bu
dúcnosti. 

Profesor Pišút nielenže vystúpil s témou, 
ktorá sama osebe bola šitá na mieru uni
verzite, ale názorne predviedol a j  to, čomu 
sa hovorí majstrovstvo prednášateľa. Ná
ročnú matériu podal strhujúcim spôso
bom, kultivovane, s typickým humorom 
a citom pre mieru. V jeho vystúpení neboli 
hluché miesta, poslucháči boli udržiavaní 
v stave permanentnej koncentrácie, pričom 
myšlienková bohatosť prednášky bola vý
datným substrátom na vlastné premýšľa
nie. Odrazilo sa to aj na rozsiahlej a vysoko 

kvalitnej diskusii, ktorá časovo presiahla 
trvanie samotnej prednášky. Podieľali sa 
na nej najmä poprední pedagógovia z Ma
tematicko-fyzikálnej a Prírodovedeckej fa
kulty UK (ktorých bola v aule väčšina), 
výrazným prínosom boli a j  vystúpenia ria
diteľa gymnázia prof. Šutu a napokon kon
cepčne postavené záverečné slovo rektora 
UK prof. Devínskeho. 

Toto podujatie bolo presne tým, čím by 
mali byť profesorské prednášky: nielen 
objavným pohľadom na prezentovanú té
mu, ale najmä obohatením myšlienkového 
sveta všetkých účastníkov. O to viac nás 
môže mrzieť neuspokojivá účasť vlastne z o  
všetkých okrem už spomenutých fakúlt. 
Prednesená téma by mala predsa osloviť 
každého učiteľa a napokon a j  študenta, pri
čom študenti tam chýbali a z väčšiny fakúlt 
tam bolo len symbolické zastúpenie učite
ľov. Ba čo je najhoršie, z fakulty majúcej 
v o  svojej misii výchovu učiteľov, tam ne
bol vôbec nikto. Návštevnosť z mimouni-
verzitných kruhov by sa možno dala zlep
šiť razantnejšou propagáciou v médiách, 
avšak na pôde fakúlt by to malo byt záleži
tosťou osobnej piestíže ich predstaviteľov 
a prezentáciou vztahu k univerzite. Asi nám 
v tom čosi nefunguje. 

D. MlynarčiX 
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Posolstvo ministerky zahraničných vecí USA Madeleine K. Albrightovej študentom, 
ktoré predniesla 22. novembra 1999 v Aule Univerzity Komenského 

Toto je moja druhá návšteva na pôde Univerzi
ty Komenského a som veľmi rada. že ste ma 
znovu pozvali. Vdaka tomu mám pocit, že ked 
prichádzam na Slovensko, je to akokeby som 
prichádzala domov 

Narodila som sa v Prahe a čeština je samozrej
me môj rodný jazyk. Odvtedy som bola Euró-
pankou a Američankou, študentkou a učitelkou, 
utečenkyňou a ministerkou zahraničných vecí 
Život je plný prekvapení. Ale ked" som bola dieťa
ťom, bola som Óechoslovenkou. A ked prichá
dzam do Bratislavy, so zvukmi a miestami, ktoré 
si pamätám z detstva, viem, že časť zo mňa bu
de vždy Čechoslovenkou. 

Chcela by som vás však poprosiť o poruzume-
nie, nakolko môj prejav bude v angličtine. Lebo 
presne pred desiatimi rokmi povedal Alexan
der Dubček polmiliónovému davu demonštran
tov v Prahe: "Nezáleží na tom, ako hovoríte, ale 
čo hovoríte." 

Pred desiatimi rokmi boli študenti tou iskrou, 
ktorá zažala plameň slobody od Karlových Va
rov až po Karpaty. Žiadali slobodu - a odvážili sa 
slobodne písať v undergroundových novinách 
Žiadali, aby sa vláda zodpovedala za svoje 

skutky - a odsúdili jej surovost Tisíce študentov 
pochodovali tu v Bratislave - a pohľad na nich 
v štátnej televízii inšpiroval milióny tých. ktorí sa 
odvážili veriť, že prídu zmeny 

A zvíťazili. 
Ale pred desiatimi rokmi sme nemohli vediet, 

či táto nádej vytrvá a dozreje v stabilnú demo
kraciu a trvalý mier. Tento proces nebol ľahký 
nikde v strednej Európe A viem, že mnohí Slo
váci majú pocit, že nádeje z roku 1989 boli zra
dené. Že sloboda, ktorú ste získali, je neúplná 
a cena, ktorú ste za ňu zaplatili, je príliš vysoká. 
A že cnosti demokracie pohltilo pokušenie ko
rupcie a zneužitie moci. 

Dúfam a verím, že i keď ste mladí, viete o čo 
ide. 

Koniec koncov, mladí Slováci boli na čele pre
tláčania demokratických zmien v rokoch 1989 
a 1998. Pretože vaši predchodcovia viedli boj za 
demokraciu, vám sa otvoril svet nových mož
ností. V roku 1998 ste ich využili, aby vás bolo 
počuť. Mladí ľudia organizovali kampane, moni
torovali volebné miestnosti a čo je najdôležitej
šie, hlasovali - osemdesiat percent oprávne
ných prvovoličov na Slovensku sa zúčastnilo 
volieb. 

A kedže ste obránili demokraciu, dospejete 
s darom, ktorý vaši rodičia nemali - slobodou. 

Nebudem vám hovoriť, aby ste boli trpezliví, 
pretože nie som si istá, že trpezlivosť je vždy 
cnosťou. Ak by Američania boli vždy trpezliví, 
možno by sme nikdy neboli mali hnutie za ob
čianske práva - alebo ministerku zahraničných 
vecí. A ak by Slováci boli pred desiatimi rokmi tr
pezliví, Univerzita Komenského by ešte stále 
mala katedru marxizmu-lenmizmu namiesto no
vého manažmentu. 

Nebudem vám hovoriť, aby ste boli spokojní, 
pretože ešte máte pred sebou veľa práce Slo
vensko neprešlo velký kus cesty - najskôr kvôli 
komunizmu a potom v dôsledku chamtivosti 
a zlej vlády. A obdobne ako všetky štáty v tomto 
regióne, Slovensko stratilo v dôsledku pohromy 
a zúfalstva jednu generáciu Energia mladých, 
vaša vízia a vaša viera, to sú najdôležitejšie 
zdroje, ktoré má váš štát 

Ale musím vám povedať, že nie ste osamotení 
Som hrdá, že Amerika sa ujala vedenia a spo

lu s európskymi partnermi pomáha národom 
v strednej Európe reálne sa integrovať do spolo
čenstva slobody, ktoré ste v duchu nikdy neo
pustili 

Bolo pre mňa osobitným potešením, že som 
v tejto dobe prechodu k demokracii pôsob«la 
najskôr ako veľvyslankyňa USA v OSN a potom 
ako ministerka zahraničných vecí 

Naš<m cieľom je naplnit stále un«ka|úo sen 
o úplne mierovej a plne slobodnej Európe Aby 
sme ho dosiahli, rozšírili sme NATO a vytvorili 
Partnerstvo pre mier Podporili sme Európsku 
úniu v tom. aby sa prispôsobia a tiež priala no
vých členov Vynasnažili sme sa pomôct fttdtoffl 
v strednej Lurópe, aby sa im podarilo uskutočnil 
obtiažny prechod od komunizmu. A bojovali 
sme za mier, proti autokracii a etnickej nenávisti 
v Bosne a Kosove. 

Slovensko je dôležitým partnerom v týchto 
snahách - a plnohodnotným a vítaným členom 
v spoločenstve demokratických štátov. 

USA podporujú túžbu Slovenska stať sa čle
nom NATO. Veríme, že NATO je najlepšou záru
kou mierovej, prosperujúcej a nerozdelenej Eu
rópy A veríme, že Slovensko má veľa toho. čím 
môže prispieť do NATO - a veľa môže aj získať 
z členstva v NATO. 

NATO si musí stanoviť vysoké požiadavky 
a nároky, aby zostalo súdržným a silným Ale 
zvýšili sme aj naše úsilie pomôcť vám splniť jeho 
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nároky. Práve preto sme na washingtonskom 
summite NATO stanovili jasnú mapu • Akčný 
plán členstva - aby sme tak pomohli európ
skym demokraciám pripraviť sa na členstvo 
v NATO. 

V každom prípade Slovensko dosahuje na tej
to ceste značný pokrok. Je už aktívnym členom 
programu NATO Partnerstvo za mier a USA sú 
prostredníctvom konzultácií a priamej podpory 
medzi armádami odhodlané pomáhať Slovensku 
dosiahnuť všetko potrebné, aby sa stalo jeho pl
noprávnym členom. 

NATO nie je samozrejme len jedinou inštitú
ciou, ktorá spája tento kontinent. Pevne podpo
rujeme aj členstvo Slovenska v Európskej únii. 
Je pravdepodobné, že Slovensko bude pozvané 
k rozhovorom o členstve na summite EÚ v budú
com mesiaci - a za to si premiér Dzurinda a jeho 
vláda zaslúžia obrovské uznanie. 

Tak ako to vyjadrila Európska komisia, vláda 
premiéra Dzurindu preukázala "odvážne politic
ké rozhodnutia a pôsobivý program reforiem." 
V celej Európe si vážia vaše odhodlanie vyriešiť 
národnostné spory, bojovať proti diskriminácii 
a podporovať znášanlivosť. Je treba ešte viac 
urobiť preto, aby sa zabezpečil právny štát 
a práva národnostných menšín, predovšetkým 
rómskej. Ale to sú úlohy, s ktorými sa musí 
znovu a znovu boriť každý štát - vrátane toho 
môjho. Demokracia je vždy a všade usilovný 
proces. Tak ako sme sa naučili, má nás viesť to, 
čo náš prezident Lincoln nazval "tými lepšími an
jelmi našej povahy" a nie démoni nacionalizmu 
a extrémizmu, ktorí strašia nás všetkých. 

USA pomohli na Slovensku podporiť rozvoj 
občianskej spoločnosti a prekvitajúce spoločen
stvo mimovládnych organizácií. Dnes potrebuje 
Slovensko menej pomoci zo zahraničia - ale aj 
naďalej podporujeme úsilie bojovať proti korup
cii a zlepšiť podnikateľské prostredie. A na žia
dosť vašej vlády sme zvýraznili tiež našu podpo
ru realizácii reformy v oblasti práva a finančného 
sektoru. 

Premiér Dzurinda a jeho vláda stoja v oblasti 
hospodárskej politiky pred zastrašujúcimi úlo
hami - vytvárať pracovné miesta, bojovať proti 
korupcii a zabezpečiť, aby výsledky hospodár
skeho rastu boli v spoločnosti viac a širšie citeľ
né. Slovensko musí tiež vypracovať silnú legisla
tívu a spravodlivé postupy, ktoré podporia 
zahraničné investície. Niet žiadnych pochybností 
v tom, že súkromné investície a obchod budú 
hlavnou hnacou silou rastu v budúcom storočí. 
A niet dôvodu, prečo by Slovensko s centrálnou 
polohou a vzdelanými ľuďmi nemohlo pritiahnuť 
značný podiel takýchto investícií. 

Vaše hospodárstvo už začalo znovu rásť, inflá
cia je pod kontrolou a investori ukazujú obnove
ný záujem. 

Ale medzitým od vás žiadajú, aby ste prinášali 
velké obete. Hospodárske problémy ovplyvňujú 
vašich priateľov a vaše rodiny, dokonca aj túto 
univerzitu. A lepšie časy, ktoré vám sľúbili, sa 
zdajú byť príliš vzdialené. 

Nezabúdajte však, že 
hovoríme o vašei budúc
nosti. Vašej slobode vy
brať si svoje zamestnanie, 
žiť, kde sa vám páči, ces
tovať, pozerať filmy a mať 
myšlienky, ktoré chcete 
vy. Hovoríme o vašich vy
hliadkach v globálnej eko
nomike, O vašej šanci na 
miesto v hlavnom európ
skom prúde. 

Dúfam, že súhlasíte, že 
sa o takúto budúcnosť 
oplatí bojovať. A Sloven
sko už navyše pomáha aj 
ostatným na ceste k slo
bode. 

Minulý týždeň v Istanbu
le som mala príležitosť 
pracovať s Jánom Kubi-
šom, slovenským diplo
matom, ktorý odvádza vy
nikajúcu prácu vo funkcii generálneho tajomníka 
OBSE. Dnes poďakujem ministrovi zahraničných 
vecí Kukanovi za jeho úlohu vo funkcii osobitné
ho vyslanca OSN v Kosové. A zablahoželala 
som prezidentovi Schusterovi a premiérovi 
Dzurindovi k výkonu, ktorý podali slovenskí voja
ci v mierových operáciách v Bosne, východnej 
Slavónii, Albánsku a Kosove. Ukázali sa ako 
hodnotní partneri NATO - a ich krajina môže byt 
na nich len hrdá. 

Viem, že mnohí Slováci neboli spokojní s roz
hodnutím NATO použit silu na ukončenie 
vražedného útoku Miloševiča na Kosovo. 
A ďakujem Slovensku za to, že stálo pri NATO 
a Európe. Spolu sme dosiahli dve veľmi dôležité 
vecí. Dali sme jasne najavo, že etnické čistky 
a politika nenávisti nemajú miesto v spojenej Eu
rópe, ktorú budujeme. A potvrdili sme, že NATO, 
EÚ a naši partneri na tomto kontinente vedia 
spoločne konať pre dobro všetkých. Tak ako už 
nič nestojí medzi Berlínom a Varšavou - alebo 
medzi Bratislavou a Prahou - nesmieme dovoliť, 
aby sa Európa znovu rozdelila na zóny slobody 
a teroru. Musíme preto teraz podporiť ľud Juho
slávie v jeho snahe ukončiť Miloševičovu vládu 
a nenávisť, teror a izoláciu, ktorú priniesol. Ďaku
jem tým na Slovensku, tak vo vláde ako aj v ob
čianskej spoločnosti, ktorí ponúkajú pomoc 
a idey juhoslovanským demokratom. 

Pred desiatimi rokmi sme my na Západe bez 
akejkoľvek pochybnosti vedeli, že národy 
v strednej Európe sú požehnané výnimočnou 
odvahou a dôstojnosťou. Vedeli sme, že sme 
svedkami udalostí, na ktoré sa nikdy nezabudne 
- pokiaľ budú ľudia milovať slobodu. 

A znovu sme našli nádej, ktorú naši predkovia 
- vaši a moji - zdieľali pred osemdesiatimi rokmi. 
Nádej Wilsona, Osuského a Masaryka. Ich sen 
o celosvetovej demokracii sa zatriasol - klamnou 
predstavou, že by ľud Paríža, Londýna a New 
Yorku mohol spokojne žiť. keď národy strednej 

Európy prišli o slobodu, drvili ich tyrani a posie
lali ich na smrť v krytých nákladniakoch Po 
2. svetovej vojne Stalinovi vojaci rozdrvili a po
tlačili naše sny. A ďalších päťdesiat rokov žila 
jedna polovica Európy v zotročení, druhá v stra
chu. Delil nás betón a ostnatý drôt - ale aj nená
visť a lži. 

Tak ako sa študenti a mladí ľudia ujali vedenia 
v boji za demokraciu a ukončili vládu komuniz
mu, bude to na mladých - na oboch stranách At
lantiku - aby zabezpečili, že už nikdy nebudú 
znovu rozdelení, A že si Slovensko udrží miesto, 
ktoré mu určil osud - v srdci Európy. 

Verím, že vaša generácia obstojí v tejto skúš
ke Pretože ste sa naučili od vašich rodičov, že 
sloboda má svoju cenu - a ukázali ste, že ste 
ochotní ju zaplatiť Zistili ste, že demokracia je 
škola - a neberiete len hodiny od nej, vy  ich aj 
dávate A objavili ste jednoduchú pravdu - že 
každé dielo, 60 za niečo stojí, sa robí s vierou. 

Nehovorím tu o slepej viere, že všetko sa 
v dobré obráti, alebo ako to nedávno povedal je
den vodca z roku 1989, že Slovensko sa z veče
ra do rána zmení v Švajčiarsko. Hovorím tu 
o viere, že budúcnosť môže - a musí - byt lepšia 
než minulosť, o viere v to, že keď ľudia pracujú 
spolu, môžu zmeniť svet. Hovorím o viere v isto
tu, že keď spolupracujú, môžu lámať hrani
ce možností pre seba, ale aj pre ľudí všade na 
svete. 

A hovorím tu o viere v to, že demokratické Slo
vensko, pevne ukotvené v európskych inštitú
ciách, bude mať pred sebou neohraničenú 
budúcnosť a že máte silu a potenciál poháňať 
svoju krajinu k tomuto cieľu 

Vo svojom živote som videla a urobila veci, 
o ktorých som v mladosti nesnívala Ale najviac 
si vážim a teším sa tomu, že teraz môžem vidieť, 
čo urobí generácia, ktorá v strednej Európe zís
kala slobodu, a že vás môžem v rámci všetkých 
mojich možností podporiť. 
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LEKÁRSKA FAKULTA OSLAVOVALA 80. VÝROČIE SVOJHO ZALOŽENIA 
Prvá a najstaršia fakulta Univerzity Komenského - Lekárska fakulta - si slávnostným zhromaždením dňa 12. novembra 1999 v Aule UK 

pripomenula 80. výročie svojho vzniku. Zablahoželať jej prišli popredné osobnosti politického a verejného života SR - premiér vlády SR M. Dzurin-
da, podpredseda NR SR P. Hrušovský, minister zdravotníctva T. Šagát, exprezident SR M. Kováč s manželkou, viacerí veľvyslanci akreditovaní v SR. 
dekani partnerských domácich i zahraničných lekárskych fakúlt a další významní hostia, ako i akademická obec fakulty i univerzity. Ku gratulantom sa 
svojím listom pripojil aj prezident republiky R. Schuster. 

Nad súčasnými globálnymi problémami 
spoločnosti a úlohou vzdelania sa v svojom 
vystúpení zamyslel dekan fakulty prof. MUDr. 
Ivan Ďuriš, DrSc: 

"Možno by bob vhodné, aby som vymenoval 
všetky osobnosti fakulty, možno by som mal ho
voriť o tom, ako sa fakulta chovala v ktorom ob
dobí, azda aj vymenovať jej funkcionárov a hovo
riť o tom, kolko námahy stálo jej učiteľov, aby si 
fakulta udržala ducha a úroveň hodnú mena Ko
menského. 

Hovořit s obdivom a hodnotit? Vychválit sa? 
Nie! 

Odradil ma velký francúzsky historik Paul 
Veyne, ktorý hovorí: 'História začína všeobecným 
zrušením hodnôt a nie vzťahom k hodnotám " 

Predviesť vám však fakty sa mi zdá príliš neú
častné a hodnotenie príliš nevedecké pri takých 
podkladoch, aké máme k dispozícii. 

Prepáčte mi, nebude to slávnostný prejav Bu
de to tvrdá realita o globálnych problémoch. Do
mnievam sa, možno chybne, že práve globálne 
problémy má nastoľovať univerzitán. 

80 rokov. Je to veľa, či málo? V ľudskom živote, 
ale i v živote univerzity asi dosť na to, aby sa pre
konali chyby a nerozvážnosti mladosti, chyby prí
lišného sebavedomia a autoritárstva dospelosti 
a dospelo sa do veku múdrych starcov Mohli by 
sme uvažovať, prečo nemáme o 500 rokov viac 
Iste by tomu tak bolo, keby kráľovi Matepvi, ktorý 
spolu s pápežom Pavlom II. založili Academiu Is-
tropolHanu, nebol v roku 1468 niekto pošepol, že 
v kláštore klarisiek a dominikánov, kde bolo šidlo 
univerzity, sa vedie nemravný život. Možno to bo
la len zámienka, aby sa zrušila inštitúcia vzdela
nia? Možno. Veď vládam sa vždy lepšie panovalo 
s hlupákmi. To, že štáty a ríše s nimi padali, bolo 
akosi vedľajšie. Vyvinuli sme sa odvtedy? Tech
nicky iste. Žiaľ, aj v klamstve a chamtivosti, ego
centrizme, úzkoprsosti. 

Status praesens a prognóza sú však oveľa dô
ležitejšie ako neovplyvniteľná minulosť. Ak je po
slaním univerzň a fakúlt strážit duchovný rozvoj 
a hľadať pravdu, a tak povznášať národ, možno 
povedať, že túto funkciu si plnila univerzita 
a fakulta vcelku dobre s miernymi výkyvmi, keď 
bola ohrozená alebo zrušená jej autonómia. 

Ak má fakulta takúto funkciu plnit i naďalej aj 
pri výraznom hospodárskom a mravnom úpadku 
v spoločnosti, pri úplnom pomiešaní skutočnej 
hierarchie hodnôt, musia byť jej jedinci naozaj 
elitou nielen intelektuálnou, ale aj mravnou. 
A mravnosť - to je aj pravda. 

Dnes sa zda. že hodnotový rebríček sa me m 
a univerzity a fakulty si sice ži/u vlastným auto
nómnym životom, ale spoločnosť akoby ich vní
mala len ako neužitočnú nutnú okrasu Veď ako 
inak by mohlo vzniknúť známe logo UK. z ktorého 
vyplýva, že pri stabilnom počte pedagogických 
pracovníkov a narasta/ucom množstve študentov 
stále klesajú dotácie na univerzitu7 

Nedávno navštívil našu univerzitu doc. Sokol, 
bývalý minister školstva ČR, ktorý hovoril 
o výsledkoch analýzy, prečo európske univerzity 
zaostávajú za americkými. Jediný rozdiel (okrem 
ekonomického), ktorý sa našiel, spočíval v neu
veriteľnom množstve regúl, obmedzujúcich šta
tútov a pravidiel európskych konzervatívnych 
univerzň. 

Na amerických univerzitách je rektor monar
cha, ktorý za rok svojho pôsobenia presadí všet
ko, čo chce. Ak aj spraví chybné rozhodnutie, 
nasledujúci rektor ho opraví. 

Každopádne však zisk je väčší, ako keď nie je 
možné uskutočňovať žiadnu pozitívnu zmenu ani 
za tri roky pôsobenia európskeho rektora, či de
kana. 

C. G. Jung zhrnul tieto pozorovania do jednej 
vety: Amerika podporuje inteligenciu, kým Euró
pa sa díva, či hlupáci stačia držať krok. 

Iste tvrdé slová na zamyslenie. Oponovať mož
no len prognosticky - či sa v takej situácii neod-

trhne elita a historicky - či univerzity a cirkev ne
prežívajú práve preto, že sú konzervatívne a brali 
ohľad na proporcionálny rozvoj celej spoločnosti 
Ďalšou otázkou je, či nepreceňujeme často len 
určitý druh inteligencie - rečový a logicko mate 
matický? Nepodceňujeme výtvarnú, kinestetickú 
a interpersonálnu inteligenciu? Nie je kríza spch 
ločnosti práve dôsledkom zakrpatenia a útlmu 
ostatných druhov inteligenice? Nevychovávame 
niečo, čomu sa hovorí idiot savant? Pre spoloč 
nosť neužitočný jedinec? Je mimoriadne vzdela
ný, egocentrický lekár, ktorý nevie komunikovať 
s ľuďmi, cenný pre pacienta? 

Ako možno vysvetliť skutočnosť, že spoločnosť 
tak zanevrela na univerzity a dotu/e ich tak. ako 
sme toho svedkami a /edným dychom tvrdí (a /e 
to skutočne dokázaný fakt), že existu/e priama 
závislosť medzi vzdelanostnou úrovňou a ekono 
mickou prosperitou a že budúcnosť národa fe vo 
vzdelancoch? 

Ako /e možné, že podľa štatistik bok) školstvo 
ČSR hodnotené па 6 8 mieste a podľa horeuve 
dených zákonitosti HDP (hrubý domáci produkt) 
/e niekde na poslednom mieste? Kde zrruzh fi
nančné zdrofe"> Alebo u nás horeuvedená záko 
nitost ne piat P 

V dobe. keď rímsky klub pochádza k vážnym 
záverom o neiste/ budúcnosti kidstva ked úzky 
pohľad na svo/ odbor, národ, ba dokonca už a/ 
myslenie v európskych reláciách nestačí pte 
komplexne riešenie problémov tohto sveta, hrá 
те sa na svo/ich straníckych pte soč кос h a za 
k/adame nove strany, pretože nevie me komuni
kovať a prijať názor iného. Takto strácame čas 
namiesto toho, aby sme hájili potreby regiónov 
a odborné stanoviská a tvorili nové pohľady na 
naše miesto vo svete. 

Programy parlamentných debát vypĺňajú stra
nícke hádky a to žiaľ nielen u nás, akoby sme 
chceli zahnať nočnú moru daleko vážnejších 
problémov sveta. Pripomína to niekedy chovanie 
človeka, nevyliečiteľne chorého, ktorý si odpúta
va svoju pozornosť od blížiacej sa smrti a nesnaží 
sa už o nič. 

Je však globálna situácia taká zlá. že nemá 
význam skúsiť chorý svet zachránit? Alebo si 
myslite, že je už neskoro? 

Prestali sme veriť, že záchrana lúdstva je ešte 
stále možná aj pri 10 miliardách obyvateľov tejto 
zeme, ak škola bude vedieť v štěpit študentom 
myšlienku o absolútnej nevyhnutnosti a potrebe 
dokonalých interpersonálnych vzťahov? 

Neveríme, že parazitizmus a nefunkčnost', čo 
i len jediného ohnivka v retazi týchto vzťahov, /e 
neprípustná, ak chceme, aby ľúdstvo prežilo? 
Katastrofu však je možné odvrátit! 

K tomu treba však rozvinúť všetky intelektuálne 
a emotívne schopnosti a toto sa môže uskutočnň 
len špičkovým vzdelaním. Mám obavy, že si to 
stále neuvedomujeme dostatočne. 

Prepáčte mi, že som sa nezaoberal dielčími 
problémami LF UK, systémom bortiacej sa zdra
votnej starostlivosti, ale zdalo sa mi. že práve 
dielčie pohľady na svet (z vlastného zorného uh 
la), nás, zdôrazňujúc svoju jedinečnosť a vlastný 
význam, skôr rozdeľu/ú ako spája/u 

A lekár musí myslieť už aj pri podávam antibio 
tik nielen na svojho pacienta, ale aj na všetkých 
ostatných do budúcnosti, u ktorých by pre pri 
padnú vzniklú rezistenciu už antibiotikum nemu 
selo byt účinné Bol by som rád. keby sme už 
začali predvídať a konať kroky pre záchranu ži 
vota na tejto zemi. kroky proti rezistencii a fataliz 
mu. ktoré plazivo, nenápadne, pomaly, narasta/u 

Ä f c l  
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Niekedy som si myslel, že medicína je najdôleži
tejšia disciplína, pretože nedostatočné vzdelanie 
môže privodiť smrť chorého. Hodne neskôr som 
prišiel na to, že nevzdelať národ môže privodiť 
smrť všetkým občanom. Ba dokonca od toho mô
že závisieť i budúcnosť ľudstva. A preto sa sklá
ňam v úcte pred všetkými fakultami a Univerzitou 
pri príležitosti jej 80. výročia, ako k našej najväč
šej nádeji, ktorá pripraví ľudí pre najťažšie rieše
nia. Tieto nás čakajú už v najbližšej budúcnosti.' 

So slávnostným prejavom k 80. výročiu Le
kárskej fakulty UK vystúpil rektor UK prof. 
Ing. Ferdinand Devínsky, DrSc. 

HCeterum quod ad aegros attinet sanandoc, 
diaetam ipsis cinstituam pro facultate et iudicio 
meo commodam, omneque detrimentum et iniu-
riam ab eis prohibebo. Spôsob svojho života za-
svátím podľa vlastných síl a svedomia úžitku cho
rých a budem ich ochraňovať pred každou kriv
dou a bezprávím. 

Me totam vitam meam horninu m servitio sanita-
rio et tutamini eorum valetudinis consecraturum -
Svoj život zasvätím službe ľudom a ochrane ich 
zdravia. Tak znie jedna z častí Hippokratovej prí
sahy, vyše dvetisíc rokov starý a dodnes nepre-
konateľne sformulovaný etický kódex podstaty, 
poslania, i vznešenosti najhumánnejšej profesie 
ľudskej činnosti - lekárstva. To, že už starovek 
poznal pojem 'lekársky zákon". ktorý definoval 
etické hľadiská lekárskych povinností, iba doka
zuje, aký význam a aký etalón ľudských cnosti sa 
spájal s lekárskou profesiou. Je iba pochvalou 
ľudskej civilizácie, že od dôb Hippokrata sa étos 
lekárskeho povolania nezmenil. I dnes v sebe 
skrýva krásu a ušľachtilosť, vo vnímaní ľudí poží
va hlbokú úctu a rešpekt, ktoré mu vtláčajú pečať 
exkluzivity nad inými profesiami. A to preto, že je 
zasvätené tomu najcennejšiemu čo človek má -
ochrane zdravia a ľudského života. Niet na svete 
iného povolania, v ktorom by sa tak citlivo snúbi
la pokora a úcta k ľudskému životu a odvaha čelit 
smrti. 

Nie je preto žiadnym prekvapením, že už v stre
doveku žiadna univerzita sa nemohla považovať 
za univerzitu, ak nemala lekársku fakultu a spolu 
s teologickou a právnickou fakultou patrila k pr
vým fakultám novozakladaných univerzít. Je to 
dokladom nielen toho, akú vážnosť a úctu mali 
lekárske vedy, ktoré boli považované a dodnes 
sú ponímané nielen ako veda, ale súčasne aj ako 
umenie - ars medica - ale i toho, že práve univer
zity boli považované za vhodné miesto bádania, 
zhrňovania a rozširovania poznatkov. Múdrosť za
kladateľov prvých univerzít im prisúdila akade
mické privilégiá • vlastnú samospráva a súdnu 
právomoc, aby mohli chrániť záujmy svojich štu
dentov a učiteľov. Tie inšpirovali rozlet slobodné
ho ducha univerzít, rozlet slobodného bádania 
a vzdelávania. A tento slobodný duch univerzit, 
ktorý sa vinie stáročiami, patri k trvalo živej ener
gii vývoja i k prameňom pohybu civilizácií. 

Keď si dnes pripomíname 80. výročie vzniku le
kárskej fakulty a zároveň 80. jubileum našej Alma 
mater, nie je to preto iba výročie dôstojnej a tra
dičnej inštitúcie, ale je spojené aj s oslavou sily 

slobodného ducha univerzit, s oslavou nekoneč
nej túžby po poznaní, s výročím vňäzstva snáh 
0 konštituovanie nového miesta, kde sa slobod
ne stretávajú cesty vedúce k pravde. 

Spectabilis, vážený pán dekan, vážená akade
mická obec Lekárskej fakulty Univerzity Komen
ského. Je pre mňa cťou a vyznamenaním, že mô
žem byť dnes prítomný na oslavách 80. výročia 
založenia Lekárskej fakulty Univerzity Komenské
ho, prvého lekárskeho vysokoškolského centra na 
našom území. Dejiny vzniku Univerzity Komen
ského i jej lekárskej fakulty najlepšie dokumentu-
/ú kontinuitu európskeho humanistického a vzde
lanostného prúdu, ked vtedy už takmer 600-roč-
ná Univerzita Karlova dala život našej Almae 
matris a jej lekársky pedagogický zbor založil jej 
prvú fakultu - lekársku fakultu. Týmto ľudským, ci
vilizačným a kultúrnym činom postúpila sloven
skému národu svoje najcennejšie hodnoty a stat
ky - výsledky stáročného bádania, poznávania 
1 vedecko-pedagogický potenciál, čím položila zá
klady pre rozvoj vlastnej slovenskej inteligencie. 

Pri začatí prednášok na Univerzite Komenské
ho 9. decembra 1919 vyjadril tento atribút vzniku 
a významu univerzity pre Slovensko jej prvý rek
tor. lekár prof. Kristián Hynek takto: "....dobyli 
sme voľnosti pre svoje rozhodovanie, aby sme 
na svojej pôde a zo seba dali rásť stromom vlast
nej kultúry. A osobitne je to potencia slovenské
ho ľudu, ktorému sa dnes dostáva možnosti vo 
vlastnom stánku, na vlastnej pôde a s vlastnými 
prostriedkami pestovať svoju vedu... Nie sme 
preto viazaní minulosťou a začíname až teraz 
tvoriť z provizória definitivum, a je to teda budúc
nosť, ktorá riadi naše činy a ktorej sme povinní 
sa zodpovedať' 

Tieto slová rektora Hynka sa naplnili, ked Uni
verzita i jej lekárska fakulta dala vyrásť dalším 
"stromom vlastnej kultúry\ keď stáli pri zrode dal
ších slovenských vysokých škôl i sbvenských vy
sokoškolských a vedeckých lekárskych centier. 
Sú to nielen konkrétne, ale i dokonalé dôkazy 

večnosti a nezištnosti ducha akademickej spolu
patričnosti a solidarity. 

Lekárska fakulta Univerzity Komenského má vo 
zväzku Univerzity osobité postavenie a to nielen 
preto, že bola jej prvou fakultou a že na pleciach 
jej profesorského zboru ležali všetky povinnosti 
spojené so vznikom a fungovaním celej univerzi
ty. Ale aj preto, že za celú dobu svo/e/ existencie 
nezanedbala, ale ďalej rozvíjala a zhodnocovala 
ten mimoriadny vedecký kapitál, ktorý dostala do 
vienka. Je žiarivým príkladom naplnenia pojmov 
ako sú tradícia a kvalita, keď jej profesori a do
centi po celých 80 rokov patrili i patria k špičko
vým odborníkom vo svojej profesii. Pre Univerzitu 
predstavuje fakuŘa jeden z jej pevných pulte rov 
a zároveň s hrdosťou konštatufem. že fakulta pat
ri aj k pilierom lekárskych vied na Slovensku 

Je viac ako symbolické, keď sa na jej osla
vách zúčastňuj aj na/vyšší predstavitelia tohoto 
štátu na čele s pánom premiérom Mikulášom DZLI-

rindom. 
Univerzita je taká silná a významná aké silné 

a významné sú jej fakulty. Reťaz fakúŘ Univerzity, 
symbolicky znázornená aj v rektorskej retazi, je 
pevná. Čas ani súčasná zložitá situácia jej neu
brali na sile, práve naopak. Univerzita a jej fakul
ty predstavujú zreteľný etalón stability a charakte
ru. Aj preto, že vždy vedeli vyjadriť svoj názor, 
vedeli jasne definovať svoje miesto a poslanie 
v spoločnosti a bez ohľadu na dôsledky vedeli 
obhajovať pravdu a poznanie. Práve tieto jasné 
ciele, jasné smerovanie, rozhodnost i vnútorná 
pevnosť je zdrojom stability, úspechov a význa
mu našej Almae matris. Avšak bez ohľadu na to. 
že Univerzita Komenského /e najstaršou a naj
väčšou slovenskou vysokou školou, svoje vedú
ce postavenie by si neudržala, ak by ho nedoká
zala podložit а/ vedeckým a pedagogickým 
potenciálom, ak by sa neskvela svojimi vzdeláva
cími výsledkami doma i v zahraničí, ak by aj jej 
lekársku fakuŘu vynikajúco nereprezentovali me
dicínske disciplíny v teórii i v praxi. A keďže vče
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ra to bolo presne 80 rokov, keď bola naša univer
zita pomenovaná po pedagógovi svetového me
na - Jánovi Amosovi Komenskom, rád by som 
vyslovil aj želanie, aby lekárska fakulta i nadálej 
zostala fakultou, ktorá zosobňuje naplnenie hu
manistických a pedagogických ideálov tejto 
veľkej osobnosti. 

V základom dokumente európskych vysokých 
škôl, v Magne charte európskych univerzít, sa 
hovorí: 'Univerzity sú strážkyne európskej huma
nistickej tradície. Ich stálou snahou je poskytnúť 
univerzálne poznanie a aby naplnili svoje posla
nie, prekračujú geografické a politické hranice 
a sú dokladom životnej potreby vzájomného po
znávania a ovplyvňovania odlišných kultúr." A nie 
nadarmo je jednou z hlavných myšlienok Bolon-
skej deklarácie veta: "Životaschopnosť a výkon
nosť akejkoľvek civilizácie je merateľná pozitiv-
пут odrazom jej kultúry na iné civilizácie', čo by 
v dnešnom kontexte mohlo znieť aj takto: "Ži
votaschopnosť a výkonnosť fakulty je merateľná 
pozitívnym odrazom jej aktivít na iné fakulty 
i Univerzity ako celku". 

Ako rektor tejto školy som hrdý na to, že Uni
verzita Komenského a je lekárska fakulta patria 
k tým európskym vysokým školám, ktoré rešpek
tujú a chránia európske humanistické tradície 
a v ich duchu vychovávajú aj svojich študentov 
Ako rektor som hrdý na výsledky tejto školy, ktoré 
prekračujú geografické i politické hranice a dôs
tojne nás reprezentujú na medzinárodnom peda
gogickom a vedeckom poli. na jej čistý, ne
poškvrnený kredit, i na jej zahraničné renomé. 
A som veľmi rád. že pôsobenie lekárskej fakulty 
nachádza pozitívny odraz na ostatných fakultách 
i na samotnej Univerzite ako celku. Som preto 
vďačný vám všetkým, študentom i pracovníkom 
lekárskej fakulty, ktorí ste sa o toto dobré meno 
Univerzity a fakulty doma i vo svete pričinili. 

Pre vedenie Univerzity i pre mňa osobne /e 
cťou a potešením, že si dnes, v jubilejnom roku 
80. výročia založenia fakulty ale aj Univerzity, 
môžeme uctiť Lekársku fakultu našej Univerzity 
udelením Veľkej striebornej Pamätnej medaily 
Univerzity Komenského v Bratislave a odovzdať 
ju do rúk jej dekana profesora Ivana Ďuriša. 

Do ďalších rokov želám fakulte úspešný rozvoj, 
želám jej vynikajúcich odborníkov a veci odda
ných pracovníkov, prajem jej, aby mala vždy len 
výborných a nadšených študentov, ktorí budú 
pokračovať v jej skvelých tradíciách. Blahoželám 
vám a dákujem vám." 

Jubilujúcej fakulte zablahoželal i premiér vlá
dy SR M. Dzurinda a poprial jej, aby i v dalších 
rokoch opúšťali jej brány ľudia múdri a statoční, 

lekári, ktorí vedia v pravý čas podat ten pravý 
liek a ktorí sú schopní šíriť lásku a nádej. 

K blahoželaniam sa pripojili aj predstavitelia 
slovenských a českých lekárskych fakúlt a ve
deckých inštitúcií. 

V druhej časti slávnostného zhromaždenia 
udelil dekan fakulty prof. Ďurlš Pamätné 
medaily k 80. výročiu vzniku LF UK inštitú
ciám I jednotlivcom, ktorí sa pričinili o rozvoj 
fakulty. 

K 10. výročiu novembrových udalostí 

Druhá konferencia z cyklu Tisíc a jedna Európa, ktorý pripravuje Rakúske kultúrne 
centrum, Goetheho inštitút a Francúzsky inštitút spolu s delegáciou Európskej komisie, sa 
konala v Aule UK dňa 8. 11. 1999 a bola venovaná 10. výročiu pádu "železnej opony." O po
litických zmenách v krajinách strednej Európy hovorili experti, ktorí na týchto zmenách participo
vali, a ktorí sa aj z politického či historického hľadiska pričinili o ich analýzu 

Veľvyslankyňa Rakúskej republiky v SR pani Gabriele Matzner-Holzerová pôsobila vtedy ako ra
kúska generálna konzulka v Západnom Berlíne a bola priamym svedkom pádu berlínskeho mu
ra, počiatku opätovného zjednotenia nemeckého národa Pán Dr. Erhard Busek, v súčasnosti 
riaditeľ Inštitútu pre podunajský región a strednú Európu, udržiaval až do roku 1989 úzke vztahy 
s disentom a po politických zmenách bol jedným z prvých rakúskych politikov, ktorí pochopili 
význam akademickej spolupráce a postavili most pomoci a porozumenia medzi našimi národmi. 
Historik a popredný európsky odborník na krajiny Strednej a Východnej Európy Jacques Rupnik 
pracoval v rokoch 1990-1992 ako poradca prezidenta Václava Havla a priamo sa podieľal na 
konštituovaní ponovembrovej politiky Štátu. A nadalej ako politológ sústavne sleduje a analyzuje 
vývoj v našich krajinách. Historik a diplomat Jakub Forst-Battaglia, ktorý v súčasnosti pôsobí na 
Ministerstve zahraničných vecí vo Viedni, bol v roku 1989 ako prvý radca Rakúskeho veľvysla
nectva v Prahe tiež priamym svedkom novembrových premien. 

V svojich vystúpeniach pripomenuli hostia zásadné udalosti, ktoré zmenili politický vývoj v Eu
rópe a ich význam pre dnešok. V diskusii odpovedali na otázky viažuce sa nielen k minulosti, či 
k perspektívam zjednotenej Európy, ale aj k mnohým problémom súčasného európskeho politic
kého života 

(Jh)  Pán Jacques Rupnik 
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Vraciame sa ešte k volbám rektora UK 
Ako sme už informovali v novembrovom čísle Našej univerzity, 

uskutočnili sa na našej univerzite na Deň študentstva - 17. novembra 
1999 - volby kandidáta na rektora UK. Komisia AS UK pre volbu kandi
dáta na rektora UK, ktorej predsedal doc. MUDr. D. Michalik, CSc., z LF 
UK, dostala od oprávnených navrhovateľov 28 návrhov na kandidáta na 
rektora UK. Všetky návrhy nominovali jediného kandidáta - doterajšieho 
rektora UK prof. Ing. Ferdinanda Devínskeho, DrSc. 

Kandidatúru prof. Devínskeho navrhli dekani LF UK, JLF UK, FM UK, 
EBF UK, MFF UK, PRIF UK, FIF UK, RKCMBF UK, FAF UK a FTVŠ UK. 

Návrh na nomináciu prof. Devínskeho za kandidáta na rektora UK 
taktiež podali akademické senáty RKCMBF UK, FTVŠ UK, EBF UK, FAF 
UK, MFF UK, JLF UK, LF UK a FM UK. 

Kandidatúru prof. Devínskeho podporili aj jednotliví členovia AS UK: 
doc. Pavol Balgavý, CSc., (FAF UK), doc. RNDr. Vladislav Rosa, CSc., 

(MFF UK), doc. PhDr. Jaromír Šimonek, CSc., (FTVŠ UK), doc. RNDr. Oľ
ga Greksáková, CSc., (FAF UK), Ing. Alojz Štroffek (FM UK), doc. RNDr. 
Katarína Ducková, CSc.,(FAF UK), doc. PhDr. Jozef Oborný, CSc.,(FTVŠ 
UK), Martin Čiernik (FAF UK), prof. Ing. Ľudovít Korček, DrSc.,(FM UK). 

Rozšírené zasadnutie Akademického senátu UK, ktoré bolo prístupné 
všetkým členom akademickej obce UK, sa konalo v dôstojnom prostredí 
Auly UK. Pred vlastným aktom volieb sa prítomným senátorkám, senáto
rom a členom akademickej obce prihovoril predseda AS UK doc. V. Rosa 

"Dnešné rozšírené zasadnutie na/vyššieho samosprávneho orgánu Uni
verzity Komenského v Bratislave - jeho Akademického senátu - má svojím 
spôsobom mimoriadny program. Mimoriadny preto, lebo v priebehu jed
ného funkčného obdobia sa na rokovanie senátu dostáva spravidla iba 
jediný raz Je to volba kandidáta na najvýznamnejšiu, najprestížnejšiu, 
najčestnejšiu, ale i najzodpovednejšiu akademickú funkciu - funkciu rekto
ra. Význam tejto volby je o to väčší, že sa uskutočňuje na najstaršej, ale 
i najväčšej a laickou i odbornou verejnosťou najostrejšie sledovanej vyso
koškolskej ustanovizni na Slovensku. Rád v tejto súvislosti pripomínam, že 
k tomuto slobodnému a výsostne demokratickému aktu pristupujeme dnes 
už po piatykrát v novodobej histórii našej univerzity. 

Práve pred dvoma dňami som na slávnostnom zhromaždení akademic
kej obce našej Alma mater v tejto Aule vyslovil presvedčenie, že Univerzita 
Komenského hrá v našom štáte nezastu pite ľnú úlohu inštitúcie, ktorá vý
značnou mierou vlastným príkladom formuje štandardy žiadúceho i prí
pustného, a to nielen v oblasti vzdelávacej a vedeckej, ale v neposlednom 
rade i na poli právneho vedomia a občianskej morálky. Verím, že dôstoj
nosť dnešného rokovania nášho senátu potvrdí toto hodnotenie. Podporou 
pre toto presvedčenie sú i dva azda najvýznamnejšie fyzikálne atribúty -
priestor a čas. Veď zasadáme na mieste, ktoré sa opakovane a oprávnene 
charakterizuje ako srdce vysokoškolského vzdelávania na Slovensku, ako 
symbol, chrám slovenskej vzdelanosti a vedy. Zasadáme tiež v deň, ktorý 
sa nezmazateľne zapísal do kultúrnej histórie ľudstva dokonca dvakrát. 
Prvýkrát, keď študenti českých vysokých škôl 17. novembra 1939 verejne 
vystúpili na podporu tých základných princípov, ktoré stáli pri zrode univer
zitných ideí slobodného ľudského ducha a ktorými sa riadime aj my dnes. 
Druhýkrát - 17. novembra roku 1989, keď opäť študenti svojím vystúpením 
proti totalitnej moci odštartovali najdramatickejšie politické, sociálne i hos
podárske zmeny u nás. 

Žijeme v čase, ktorý azda najvýstižnejšie charakterizuje slovo zmeny. 
Relativizujú sa tradičné hodnoty, menia sa tradičné zvyky, presadzujú sa 

nové názory. V tomto rozbúrenom svete prežívajú ako skutočné monumen
ty stability práve a nie zriedka jedine univerzity. Nie však ako relikty či pre
žitky minulosti. Práve naopak, ako miesta, ktoré si napriek permanentnej 
nestabilite prostredia, reprezentovanej rýchlymi politickými, sociálnymi 
a spoločenskými zmenami, zachovávajú svoju tvár, pretože si zachovávajú 
svoju slobodu, svoje tradície, vernosť ideálom humanity a nezištnej služby 
pokroku ľudstva. 

K tomu, aby univerzity - a medzi nimi i Univerzita Komenského - mohli pl
niť svoje základné poslanie, sú nevyhnutné isté predpoklady. Aktuálne 
spoločenské a ekonomické pomery - a to sa deje v súčasnosti práve u nás 
- však môžu vytvárať zdanlivo neprekonateľné či neriešiteľné problémy, 
prameniace v nedokonalých právnych normách a v nedostatočných eko
nomických zdrojoch. Práve v takýchto doslovne "krízových' situáciách je 
mimoriadne dôležité, aby tie spomínané "monumenty stabilit/ riadili ľudia, 
ktorých odborná erudovanosť, občianska bezúhonnosť a profesionálna 
kompetentnosť je mimo akýchkoľvek pochybnosti. Ľudia, ktorí si plne uve
domujú, že viesť univerzitu v takýchto neľahkých časoch je síce výsada 
a pocta, ale najmä a obzvlášť služba, ak nie priam obeta. Ľudia, ktorí ma ju 
okrem uvedených atribútov navyše i schopnosť nachádzať východiská 
a presadzovať spôsoby riešenia aj takýchto problémov Ľudia, ktorí sú na
viac schopní i za takýchto nepriaznivých okolnosti formulovať reálne 
vízie nielen prežitia, ale i všestranného rozvíjania inštitúcie. A konečne - ľu
dia, ktorí si uvedomujú, že za toto všetko sa im nemusí ujsť žiadna pocta 
a vďaka. 

Je prirodzené a priam zákonité, že akademická samospráva je v istom 
permanentnom napätí s akademickou exekutívou. S potešením však mô
žem konštatovať, že v súčasnom funkčnom období akademického senátu 
došlo doteraz vo všetkých zásadných otázkach k principiálnej zhode sta

novísk predstaviteľov univerzitne/ samosprávy i exekutívy. Verím, že tento 
jav, v mnohých prípadoch slúžiaci aj ako signál širšej komunite, či celej 
spoločnosti, ostane skutočnostou aj po dnešnom najčestnejšom, ale sú
časne aj nazodpovedne/šom akte akademického senátu - voľbe kandidáta 
na post rektora Univerzity Komenského v Bratislave na funkčné obdobte 
rokov 2000 -2002 " 

Po predstavení prof. F Devínskeho, po verejnej rozprave a po progra
movom vyhlásení kandidáta (uverejnenom v novembrovom čísle NU) 
nasledovali volby kandidáta na rektora UK. Z aktuáineho počtu 
58 členov AS UK bolo prítomných 52 členov. Aby bol kandidát na rekto
ra UK zvolený v I. kole volieb, bola potrebná 3/5 väčšina hlasov, tzn. 
33 a viac platných hlasov. Prof. Devínsky už v 1. kole hlasovania získal 
44 platných hlasov a stal sa kandidátom na rektora UK pre funkčné 
obdobie 2000/2002. (jh) 

Bibliotéka a Pedagogika'99 
Vo výstavnom a kongresovom centre Incheba a.s. v Bratislave 

sa v čase od 11. - 14. 11. 1999 konal 7.ročník medzinárodného 
knižného veltrhu Bibliotéka a 4. ročník medzinárodnej výstavy 
vzdelávania a didaktickej techniky Pedagogika. 

V rámci knižného veftrhu sa opätovne prezentovala aj Univerzita Ko
menského. Účast UK organizačne zabezpečilo Oddelenie vzťahov 
s verejnosťou RUK v aktívnej spolupráci s Vydavateľstvom UK. Na 
knižnom veľtrhu sa okrem našich vydavateľov prezentovali i českí 
vydavatelia, zastúpená bola aj knižná produkcia z o  Španielska, Ma
ďarska a Poľska Odborným garantom podujatia bolo Združenie vy
davateľov a kníhkupcov SR. 

V stánku Univerzity Komenského prezentovalo svoju produkciu vy
danú pre všetky ľakulty Vydavateľstvo UK - 80 titulov, Právnická fakul
ta UK - 20 titulov. Pedagogická fakulta UK - 10 titulov. Filozofická fa
kulta UK - 6 titulov. Záujemcom bol poskytnutý katalóg vydavatelstva 
a informácie fakúlt o pripravovanej literatúre a o publikáciách dostup
ných v predaji a tiež informácie o možnostiach štúdia na UK Expo
zícia UK sa stretla s velkým záujmom najma odborné; verejnosti 
z radov pracovníkov našej univerzity, iných vysokych škôl. študentov 
i pracovníkov knižníc a kníhkupcov. 

V stánku UK bola zabezpečena trvalá služba zástupcov Vydava
teľstva UK, Oddelenia vzťahov s verejnosťou RUK a Právnickej fakul
ty UK. 

Pre odbornú i širokú verejnosť bol okrem prehliadky expozíoi pri
pravený aj bohatý sprievodný program. 

(vh) 
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Z dejín archívu Univerzity Komenského 

Archív Univerzity Komenského v Bratislave 
(ďalej AUK) je jedným zo siete 19 archívov 
osobitného významu, ktorá združuje archívy 
kultúrnych, vzdelávacích, vedeckých a iných 
organizácií celoštátneho významu. Spolu 
s archívom Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave (zriadeným roku 1965) a archí
vom Ekonomickej univerzity v Bratislave 
(zriadeným roku 1994) sú v tomto systéme 
jedinými zástupcami 21 univerzít a vysokých 
škôl v SR. 

Založeniu univerzitného archívu predchá
dzalo zriadenie Kabinetu dejín UK (ďalej 
KD UK), ktorý vznikol rozhodnutím rektora 
UK dňa 1. júla 1963. V auguste 1963 boli 
rektorom univerzity menovaní jeho prví 
pracovníci: traja externí a dvaja riadni pra
covníci, pričom dokumentátor vykonával aj 
archivárske práce. Externým vedúcim sa 
stal prof. PhDr. Branislav Varsík, DrSc., 
profesor na Katedre dejín a archívnictva 
FIF UK. ktorý túto funkciu zastával až do jej 
zrušenia v roku 1969. 

Kabinet ako vedeckovýskumné pracovis
ko zameral svoju činnosť predovšetkým na 
výskum dejín UK a vysokého školstva na 
Slovensku. 

Pracovníci uskutočnili výskum vo fon
doch niektorých archívov - Archív mesta 
Bratislavy, Štátny ústredný archív, Matica 
slovenská, Ministerstvo školstva v Prahe 
a v dalších - so zámerom zistiť, prípadne 
získať z ich fondov materiály týkajúce sa 
univerzity. V tejto etape svojej činnosti 
nadviazal kabinet spoluprácu s viacerými 
vedeckými a vysokoškolskými inštitúcia
mi - Slovenskou akadémiou vied, Česko
slovenskou akadémiou vied, SVŠT (teraz 
STU), Univerzitou Jana Evangelistu Pur-
kyné (teraz Masarykova univerzita) v Brne 
a dalšími. 

Okrem základného prieskumu v cudzích 
archívoch začal KD UK aj s prípravnými 
prácami na budovaní archívu ako svojej 
nevyhnutnej organickej súčasti. Kvantum 
nespracovaného spisového a archívneho 
materiálu rektorátu a zaniknutých fakúlt 
a inštitúcií, ktorých právnym nástupcom sa 
stala univerzita, si vyžadovalo odborné us
poriadanie a evidovanie. 

Tak bol zriadený na základe dohody 
medzi Ministerstvom vnútra a Minister
stvom školstva a kultúry ČSSR zo dňa 
31. 3. 1965 Archív Univerzity Komenské
ho, ktorému bol v zmysle § 11 vládneho 
nariadenia č. 29/1954 Zb. o archívnictve 
priznaný štatút archívu osobitného vý
znamu. Po legalizovaní bol univerzitný ar
chív začlenený do organizačnej schémy 
Kabinetu dejín ako jeho oddelenie. 

V súčinnosti so Slovenskou archívnou 
správou ministerstva vnútra vypracoval 
AUK štatút o archívnej činnosti, podlá 
ktorého sa má všetok archívny materiál, 
okrem účtovných písomností, sústrediť 
do centrálneho univerzitného archívu. Pre 
zlepšenie chodu spisovej služby na univer

zite vypracoval podrobný spisový poria
dok, ktorý bol od 1. 1. 1966 zavedený na 
všetkých fakultách univerzity. Po organi
začných zmenách, ku ktorým došlo na 
Rektoráte UK roku 1969, boli AUK, Kabinet 
dejín UK a dovtedy samostatné Publikač
né oddelenie zlúčené do Publikačného 
a historicko-dokumentačného odboru RUK. 
v rámci ktorého tvoril archív samostatné 
oddelenie. 

Po spracovaní fondov uložených v cen
trálnych depozitároch zameral archív svoju 
činnosť na presun a spracovanie spisové
ho materiálu centrálnej registratury RUK 
(1950-1965) a archívnych fondov filozofic
kej fakulty (1921-1950) a prírodovedeckej 
fakulty (1940-1970). Na úseku dokumentá
cie začali pracovníci archívu a kabinetu de
jín so sústreďovaním materiálu nearchívnej 
povahy a jeho evidenciou formou katalógu 
a kartotečných lístkov. 

V tejto organizačnej štruktúre plnil archív 
okrem archívnych a dokumentačných úloh 
aj úlohy pri vydávaní spravodaja Naša 
univerzita a pri propagácii univerzity navo
nok - napr. oslavy 50. výročia založenia 
UK, výstavy a pod. 

Po nadobudnutí účinnosti zákona č 39/ 
1980 Zb. o vysokých školách bol Publikač
ný a historicko-dokumentačný odbor zru
šený a celé pracovisko bolo ako Oddele
nie propagácie a historickej dokumentácie 
včlenené do Odboru pre výchovno-vzdelá-
vaciu činnosť RUK. Novozriadený odbor 
tvorili ešte pedagogické oddelenie a vyda
vateľské oddelenie. 

Po zmene politického systému došlo v jú
li 1990 v rámci reorganizácie správy rek
torátu k vyčleneniu Oddelenia propagácie 
a historickej dokumentácie z odboru. Ku 
skutočnému osamostatneniu archívu došlo 
až v roku 1991, keď sa redakcia časopisu 
Naša univerzita odsťahovala a přičlenila 
k novzniknutému oddeleniu pre vzťahy s ve
rejnosťou. 

V rámci novej organizačnej štruktúry 
RUK je AUK podriadený prorektorovi 
pre vzdelávaciu činnosť, v hospodársko-fi-
nančných a materiál
nych otázkach kves-
torke univerzity. Prá
cu archívu odborne 
a metodicky usmerňu
je Odbor archívnictva 
a spisovej služby Mi
nisterstva vnútra SR. 

Po novembri 1989 
museli pracovníci ar
chívu promptne riešiť 
rad nových, nepredví
dateľných úloh. Pred
nostne vybavovali žia
dosti bývalých pra
covníkov a študentov 
UK o rehabilitáciu. 
zhromažďovali pod 
klady a podieľali sa 
na vypracovaní Správy 

o vývoji na UK v rokoch 1968/69 a v ob
dobí tzv. konsolidácie. Museli urýchlene 
sústrediť do archívu spisový materiál zanik
nutých univerzitných pracovísk (OKaPP, 
Katedra brannej výchovy, ÚML), resp. poli
tických organizácií (CŠV KSS). 

Nárast spisového a archívneho materiálu 
si vynútil riešiť otázku hygienicky nevyho 
vujúcich depozitárov na Mlynských Lu
hoch, a tak v rokoch 1994-1995 prebiehali 
rekonštrukčné práce na účelovej budove 
archívu. Koncom roku 1995 bol dokončený 
prevoz archívnych fondov a na jeseň 1996 
boli presťahované do budovy na Botanic
kej ul. aj kancelárie pracovníkov. V centrál
nej budove rektorátu má AUK k dispozícii 
dva depozitáře. 

Čo môžete nájsť v archívnych fondoch 

Spracovanosť fondov v AUK je relativ 
ne vysoká. Z 1 242,8 bm archívneho a do
kumentačného materiálu je formou inven 
tára. evidenčných a kartotečných lístkov 
spracovaných 1 000.4 bm (80,5 %) mate 
riálu. Základnú orientáciu a využiteľnosť 
fondov pre potreby univerzity v 242,4 bm 
(19,5 %) archívneho materiálu umožňuju 
preberacie zoznamy a lokačné prehlady 
Časový rozsah archívnych fondov |e dany 
rokom 1867 (kniha Spolku právnikov Ráb 
skej právnickei akadémie) a rokom 1997 
(zápisnice zo zasadnutí vedene UK), 
dokumentačného materiálu rokom 1775 
(doktorský diplom absolventa Lekarskei fa 
kulty Trnavskej univerzity) a rokom 19уу 
(diplomy čestných doktorov UK, pozvánky, 
slávnostné prejavy). 

Z 12 fakúlt, ktoré tvoria súčasť Univerzity 
Komenského, sú v AUK uložené najstar
šie fondy bratislavskej lekárskej fakulty 
(časť osobných spisov učiteľov z rokov 
1919-1950), filozofickej fakulty (1922-1950), 
právnickej fakulty (predovšetkým osobné 
spisy študentov z rokov 1921-1966), prí
rodovedeckej fakulty (1940-1973), fakulty 
telesnej výchovy a športu (1960-1980) 
a pedagogickej fakulty (1964-1986), ktorá 
bola roku 1986 presťahovaná z Trnavy 
do Bratislavy. Fondy farmaceutickej fakul
ty, lekárskej fakulty v Martine, matematic-
ko-fyzikálnej fakulty, rímskokatolíckej cyri-
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lo-metodskej bohosloveckej fakulty (okrem 
torza spisov z rokov 1940 až 1946, keď pat
rila do zväzku univerzity), evanjelickej bo
hosloveckej fakulty a fakulty managementu 
nie sú sústredené v AUK. 

Celouniverzitný význam majú fondy: 
Rektorát UK (1919-1950, 1950-1990), Kves-
túra UK (1919-1953), Skúšobná komisia 
pre učiteľstvo na stredných školách 
(1923-1953), odpisy diplomov absolventov 
a doktorov jednotlivých fakúlt UK (1920-
1995), imatrikulačné knihy (1919-1973). 
Okrem toho sú v archíve uložené aj men
šie fondy niektorých zaniknutých ústavov 
(ako Ústav výpočtovej techniky V Š  pri UK), 
katedier (Katedra jazykov UK), prípadne 
vysokých škôl, ktoré boli v dôsledku orga
nizačných zmien pričlenené k UK (Vysoká 
škola pedagogická, Vyššia pedagogic
ká škola v Bratislave, Pedagogický inštitút 
v Trnave), odborových organizácií (ROH). 
Z fondov, ktoré sa po roku 1989 dostali 
do archívu, je spracované formou inventá
ra zatiaľ iba Kádrové oddelenie RUK 
(1954-1989). 

Formou čiastkových inventárov a inventár
nych súpisov sú spracované časti fondov, 
ako napr. plány a investičné náklady sta
vieb vo fonde stavebné oddelenie, štátne 
práce zo spoločenských a prírodných vied 
za roky 1922-1952 a súpisy osobných 
spisov zamestnancov UK (1919-1993) 
a študentov fakúlt UK (1921-1986). 

Zvláštnu skupinu fondov v AUK tvoria 
zbierky, ktoré vznikli systematickou činnos
ťou pracovníkov archívu, prípadne boli 
doplňované príležitostnými darmi, odkaz
mi jednotlivcov alebo inštitúcií Boli sem 
zaradené aj súvislé série publikácií vy
dávaných univerzitou, ako sú zoznamy 
prednášok, fakultné zborníky, ročenky, 
monografie, skriptá, spravodaj Naša uni
verzita. Do tejto skupiny je zaradená aj 
zbierka starých diplomov, nepoužívaných 
insígnií, medailí, pečatí a pečatidiel, dary, 
ktoré dostala UK pri rôznych výročiach. 
Ďalej fotodokumentácia, ktorá je vnútor
ne členená podľa spôsobu fotozázna-
mu (fotografie, negatívy, filmy, mikrofilmy, 
diapozitívy a videozáznamy). Samostatnú 
skupinu tvorí všeobecná dokumentácia, 
obsahujúca aj archívny materiál. Sú to po
zvánky, programy a materiály konferencií, 
memorandá, zákony a vládne nariadenia 
vyhotovené v listinnej forme, štatúty a in
terné smernice univerzitných pracovísk, 
pamätné listy a pod. Fondy dokumentácie 
sú spracované prírastkovo, každá jednotli
vina je podchytená formou inventára alebo 
kartotečného lístka. 

Spracované archívne fondy poskytujú 
dostatok pramenného materiálu bádate
ľom zaoberajúcim sa dejinami školstva, 
kultúry, kultúrnej politiky a spracúvaním 
špeciálnych dejín univerzity. Dokumentač
ný materiál možno využiť napr. pri zostavo
vaní prehľadu publikačnej a prednáškovej 
činnosti učiteľov UK, zbierku pečiatok a pe
čatidiel, medailí a insígnií pri sfragistickom, 
faleristickom a heraldickom výskume. 

Bádateľom je k dispozícii aj príručná kniž
nica s 1 406 zväzkami kníh a odborných 
časopisov. 

Dr. Viliam Csáder, Archív UK 

Z galérie nestorov CJK 

Akademik Bohuslav Ca m bel, DrSc. 

Významné životné jubileum - 80. narodeniny - oslávil dňa 29. októbra 1999 
univerzitný profesor, akademik S A V  Bohuslav Cambel, významná osobnosť 
slovenskej vedy, Univerzity Komenského, zakladateľ geochemického výskumu na 
Slovensku, neúnavný organizátor v oblasti školstva a vedy. 

Narodil sa v Slovenskej Lupči a po 
maturite na gymnáziu v Banskej Bystri
ci študoval v rokoch 1939-1945 na Prí
rodovedeckej fakulte Slovenskej uni
verzity v Bratislave. Orientoval sa na 
mineralógiu, petrológiu. výskum ložísk 
nerastných surovín a geochémiu. Roku 
1948 získal doktorát prírodných vied. 

Už počas štúdií v roku 1943 sa stal 
asistentom na Mineralogicko-petrogra-
fickom ústave PRIF Slovenskej uni
verzity. V roku 1952 sa stal zástupcom 
docenta a po roku docentom na Fakulte 
geologicko-geografických vied Univer
zity Komenského a vedúcim Katedry ne
rastných surovín a geochémie, ktorú 
sám založil. Viedol ju jedenásť rokov. 
V roku 1957 ho vymenovali za riadneho 
profesora pre odbor geochémia. Roku 
1969 založil Katedru geochémie PRIF 
UK, prvú svojho druhu v Českosloven
sku. Katedra sa pod jeho vedením sta
la významným geochemickým pracovis
kom. Vychovala dosiaľ viac než 200 ab
solventov. 

Akademik Cambel vychoval veľký 
počet odborníkov, včítane 35 ašpiran
tov, ktorí sa výrazne uplatnili nielen vo 
vede a školstve, ale aj v rôznych 
odvetviach hospodárstva. Okrem plod
nej pedagogickej a vedeckej činnosti 
vykonával významné funkcie v rámci 
fakulty aj univerzity: bol prodekanom 
(1952-1953), prorektorom (1953-1957), 
dekanom (1959-1961) a rektorom (1966-
1969). 

O d  roku 1963 bola popri Univerzite 
Komenského druhým významným pôso
biskom jubilanta Slovenská akadémia 
vied. Nastúpil tam ako vedúci Geologic
kého laboratória SAV a od roku 1966 
bol riaditeľom Geologického ústavu SAV. 

V tejto funkcii zotrval až do odchodu do 
dôchodku koncom roku 1989. Akade
mik Cambel má podstatnú zásluhu na 
vybudovaní Geologického ústavu SAV 
v Bratislave a neskôr jeho pobočky 
v Banskej Bystrici. A j  v rámci SAV dosia
hol jubilant významné posty a ocenenia: 
člen Predsedníctva SAV (1964-1970), 
člen korešpondent SAV (od roku 1964), 
člen korešpondent bývalej ÓSAV (od ro
ku 1968) a akademik SAV (od roku 
1972). Okrem toho je nositeľom via
cerých domácich a zahraničných vedec
kých ocenení, ako aj čestným doktorom 
Kyjevskej univerzity. 

V rokoch 1966-1990 bol šéfredakto
rom časopisu Geologický zborník - Geo-
logica Carpathica, ktorý sa postupne 
stal i medzinárodne uznávaným perio
dikom. 

Ťažisko vedecko-výskumnej práce aka
demika B. Cambela spočívalo vo vý
skume kryštalických hornín, s ktorými 
sú spojené významné výskyty nerast
ných surovín. V o  svojej práci najväčšiu 
pozornosť venoval Malým Karpatom. 
Podal podrobnú syntézu geologické
ho vývoja malokarpatského kryštalinika, 
jeho geochemickú, mineralogickú a pet-
rologickú charakteristiku, vysvetlil gené
zu pyritových a antimonových rudných 
ložísk. Venoval pozornosť i geochrono-
logickému datovaniu kryštalických kom
plexov Západných Karpát. S velkým 
ohlasom sa stretli i v medzinárodných 
kruhoch aj monografie zamerané na 
geochémiu amfibolických hornín Západ
ných Karpát (s J. Kamenickým) a na 
stopové prvky v sulfidoch (s J. Jarkov-
ským), za posledne menované dostali 
i štátnu cenu. 

Rozsiahla je i publikačná činnosť aka
demika B. Cambela tak u nás ako i v za
hraničí. Publikoval samostane alebo 
v spolupráci aj so zahraničnými autormi 
viac než 200 vedeckých prác, z nich 
22 monografií Napísal niekoľko príle
žitostných článkov k rôznym udalos
tiam. jubileám, písal recenzie a popu
lárne články, programové a prognózně 
úvahy. 

V mene spolupracovníkov, najmä 
z Katedry geochémie PRIF UK, jeho aš
pirantov a študentov, ako i v mene celej 
geologickej pospolitosti, ďakujeme aka
demikovi Cambelovi za jeho dlhoročnú 
neúnavnú vedeckovýskumnú, publikač
nú, organizátorskú, výchovnú a pedago
gickú prácu a prajeme mu pevné zdra
vie do ďalších rokov. 

Ondrej Ďurža 
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Za prítomnosti najvyšších akademických hodnostárov sa pri príležitosti osláv Dňa studentstva uskutočnilo 15. novembra 1999 
v Aule U K  Slávnostné zhromaždenie akademickej obce Univerzity Komenského, na ktorom na návrh dekanov fakúlt odovzdal 
rektor U K  prof. Devínsky najlepším študentom Akademickú pochvalu rektora za rok 1999 

Akademická pochvala rektora najlepším študentom 
Na Univerzite Komenského sa už stalo tradí

ciou, že sa tento významný študentský sviatok 
spája s ocenením tých študentov, ktorí počas 
svojho doterajšieho štúdia dosiahli vynikajúce 
študijné úspechy a svojimi výnimočnými znalos
ťami, schopnosťami a talentom sa stali známymi 
aj v zahraničí a tým prispeli k dôstojnej reprezen
tácii a šíreniu dobrého mena nielen svojej fakul
ty, ale aj Univerzity Komenského. 

Na základe návrhov dekanov jednotlivých 
takúlt sa rektor UK prof. Devínsky rozhodol 
udelit Akademickú pochvalu za rok 1999 tým
to študentom: 

Lekárska fakulta v Bratislave: 
1. Michal MEGO, študent 5. ročníka 
Už od prvého ročníka pracuje v rámci ŠVOČ 

na problematike diagnostiky familiárnej adeno-
matózy DNA. Jeho práca okrem fakultnej konfe
rencie ŠVOČ na LF UK zvíťazila aj na Celoštátnei 
konferencii Š V O č v  Českej republike. Roku 1998 
publikoval prácu s touto tematikou ako prvý au
tor aj v Bratislavských lekárskych listoch. 

2. Zuzana Blalončíková, študentka 6 ročníka 
Je víťazkou fakultnej konferencie ŠVOČ roku 

1999 a reprezentantkou LF UK v Bratislave na 
Českej a slovenskej konferencii študentskej čin
nosti v Brne. Jej práca vznikla na základe vý
sledkov, ktoré získala počas študijného pobytu 
v Taliansku, kde nadviazala spoluprácu s ústa
vom Institute di Farmakológia Cettedra IV. 

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine: 
1. Karol JAVORKA, študent 5. ročníka 
Pracuje ako šéfredaktor časopisu martinských 

medikov Omphalus. Osobitne je oceňovaný jeho 
prínos pri príprave a priebehu osláv 30. výročia 
založenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Mar
tine. 

2. Katarína ŠIAGIOVÁ, študentka 6. ročníka 
Dosahuje výborné študijné výsledky. Podieľa

la sa na založení Martinského klubu medikov, 
v ktorom aktívne pracuje. 

Farmaceutická fakulta UK: 
1. Martin ČIERNIK, študent 5. ročníka 
Niekolko rokov sa zapája do vedeckej práce 

na Katedre farmakológie a toxikologie. Svoje vý
sledky samostatných experimentálnych prác 
úspešne prezentoval na konferencii ŠVOČ nielen 
na fakulte, ale aj v nadnárodnom kole v Čes

kej republike a v dvoch vlastných publikáciách, 
z nich jedna vyšla v zahraničí 

2. Zuzana LEDNICKÁ, študentka 4. ročníka 
Okrem vynikajúcich študijných výsledkov sa 

veľmi aktívne zapája do vedeckej práce v rámca 
grantu Design, príprava a hodnotenie biologicky 
aktívnych biodegradabilnych zlúčenín potenciál
nych liečiv s účinkom na pro-aeukaryotické 
bunky Dosiahla viaceré pozoruhodné a význam
né výsledky, ktoré prezentovala na fakultnom ai 
nadnárodnom kole v ráma ŠVOČ Je všestranne 
vedecky rozhľadená. 

Právnická fakulta UK: 
1 Jozef ČUBOŇ, študent 4. ročníka 
Ako predseda ELSA Bratislava sa výraznou 

mierou zaslúžil o zorganizovanie medzinárodnej 
konferencie na tému Organizovaný zločin, korup
cia a mladý človek, ktorá našla širokú odozvu 
medzi študentmi právnických fakúlt, ale aj u štu
dentov zo zahraničia, najmä strednej Európy. 
Ako spoluorganizátor sa podieľal na organizova
ní medzinárodnej konferencie o počítačovom pi
rátstve, na ktorej sa zúčastnili aj významné 
osobnosti zo zahraničia. 

2. Peter VAVRÍK, študent 4. ročníka 
Podieľal sa na organizácii medzinárodnej kon

ferencie pod názvom Aplikácia Európskeho do

hovoru vo vnútroštátnom pravé SR Pri te|to pnie 
žitosti sa podarilo nadviazať kontakty so zahra
ničnými účastníkmi z Nemecka. Rakúska. Pofske 
a Česka Spoluorganizoval medzinárodnú konfe
renciu pod názvom 'Organizovaný zločin, konjfy 
ал a mladý človek" Je spoluautorom zborníka 
s príspevkami, ktoré odzneli na konferencii Ako 
delegát ELSA Bratislava zúčastnil sa na medzi 
národnej konferencii v Brne ktorei hlavnou té
mou bol Medzinárodný trestný sud 

Filozofická fakulta UK: 
1. Pavol GAŠPAR, študent 3. ročníka 
2 Tomáš BELLA, študent 3. ročníka 
Už od 1. ročníka sa osvedčili ako svedomití, 

rozhľadení a kolegiálni študenti Velmi dobre si 
plnia svoje študijné povinnosti a dobre sa uplat
ňujú v žurnalistickej praxi. Reprezentovali v šk 
roku 1998/99 FIF UK v Perugii na 5. ročníku roz
hlasového EUROREPORTÉRA (Rozhlasová te
matická relácia a štúdia RADIO LANDSCAPE 
ako výstup projektu EJTA). Vytvorili jednu z de
viatich kapitol monografie o rozhlasoch 9 európ
skych krajín - vrátane Slovenského rozhlasu 
a privátnych rozhlasov v SR - vydanú v zborníku 
i na diskete EJTA. 

Ich práca bola ocenená listom organizátorov 
ako jedna z najlepších spomedzi 9 účastníkov 
(Nemecko. Holandsko, Veľká Británia, Taliansko, 
Estónsko, Slovensko, Španielsko, Francúzsko, 
Madarsko). 

Prírodovedecká fakulta UK: 
1 Alexander SMIRNOV, študent 5 ročníka 
V roku 1999 prezentoval svoie najdôležitejšie 

výsledky výskumu na medzinárodnej vedeckej 
konferencii Zlato na Slovensku v Banskei Štiavni
ci, z ktorej bol publikovaný abstrakt v renomova
nom geologickom periodiku Mineralia Slovaca 
S prácou Rudná mineralizdcia v okolí Nižnej Bo
ce sa zúčastnil na medzinárodnej študentskej 
konferencii v Brne, kde vo veľmi silnej konkuren
cii obsadil 1. miesto. Výsledky odbornej práce 
Alexandra Smirnova sa už druhý rok stali súčas 
tou riešenia grantových projektov katedry v rám
ci komisie VEGA 

2 Ivana FABKOVÁ, študentka 3 ročníka 
V uplynulom školskom roku sa zúčastnila štu

dentskej vedeckei konferencie na PRIF UK, kde 
s prácou Príprava chirálnych alkoholov reduk
ciou (3) ferocénofán-1,3-diónu' získala 1 miesto 
S touto prácou sa zúčastnila aj na medzmárod 
nej študentskej vedeckej konferencii, konanej na 
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Študentský míting v Aule UK 

Chemicko-teohnologickej fakulte STU v Bratisla
ve, kde sa umiestnila na 3. mieste. S uvedenou 
prácou sa v septembri 1999 prezentovala aj na 
Zjazde chemických spoločností s medzinárod
nou účasťou v Nitre, kde bola jej práca prijatá 
veľmi pozitívne a bude uverejnená v zborníku re
ferátov z tohto zjazdu. 

Matematicko-fyzikálna fakulta UK: 
1. Martin PÁL, študent 5. ročníka 
Bol členom družstva reprezentujúceho Univer

zitu Komenského, ktoré sa v šk. roku 1998/99 
zúčastnilo celosvetového finále programátorské] 
sútaže ACM univerzitných družstiev v Eindhove-
ne. Družstvo UK postúpilo po vífazstve v regio
nálnom kole a v konkurencii 60 účastníkov finále 
sa umiestnilo na 18. mieste. Súťaže sa zúčastňu
je viac ako 1000 družstiev reprezentujúcich uni
verzity z celého sveta. 

2. Yvona BEZÁKOVÁ, študentka 5,ročníka 
V šk. roku 1998/99 pracovala v rámci projektu 

VEGA 1/4315/97 Teória zložitosti a algoritmov. 
Výsledky prezentovala (spolu s M. Pálom) v prá
ci Planar Finite Automata na študentskej vedec
kej konferencii 1998/99, kde získala ocenenie 
laureátky ŠVK. Práca je v súčasnosti pripravená 
na publikáciu. Významne sa podieľa na organi
zácii programátorských súťaží (korešpondenčný 
seminár z programovania, Central European 
Olympiad in Informatics), vedie cvičenia z for
málnych jazykov a automatov. 

Pedagogická fakulta UK: 
1. Barbara Králikova, študentka 5. ročníka 
2. Daniela Šebianová, študentka 5. ročníka 
Počas doterajšieho štúdia dosahujú obidve 

študentky vynikajúce študijné výsledky. Zúčast
nili sa medzinárodnej konferencie študentov 
Special Education Needs v Budapešti, kde obsa
dili 2. miesto. Spolu založili občianske združenie 
Spolok pre vzájomnú pomoc ľudí so zajaka
vosťou. 

Fakulta telesnej výchovy a športu UK: 
1. Barbora KOVÁČIKOVA, študentka 3 roč 

níka 
Dosahuje veľmi dobrý študijný priemer (1,2) 

Je bývalou úspešnou reprezentantkou v úpolo-
vých športoch. V súčasnosti je trénerkou mláde
že v úpolových športoch a jej zverenkyne sa 
umiestnili na popredných miestach v rámci Brati
slavy. 

2 Kristína GRMANOVÁ, študentka 3. ročníka 
Dosahuje veľmi dobrý študijný priemer (1,3) 

Je medailistkou z Akademických majstrovstiev 
SR a Európskeho turnaja univerzít v karate 

Fakulta managementu UK: 
1 Rastislav Droppa, študent 4 ročníka 
Je vynikajúcim študentom s priemerom za 

3. roč. 1.00. S prácou Projekt spracovania dát 

uchádzačov o zamestnanie vo firme DatArt, 
s.r.o., sa umjestnil v 20. ročníku medzinárod
nej súťaže ŠVOČ na 3. mieste. V šk. roku 
1998/1999 vyhral celouniverzitný konkurz na 
ročný pobyt na americkej Slippery Rock Univer-

Natália Je zná 

sity, kde dôstojne reprezentoval fakultu a uni
verzitu. 

2. Radoslav Tausinger, študent 5 ročníka 
Je vynikajúcim študentom, jeho priemer za 

4. ročník je 1.00. V Šk. roku 1998/99 vyhral celo
univerzitný konkurz na ročný pobyt na americkej 
Slippery Rock University, kde dôstojne reprezen
toval fakultu a univerzitu. V posledných dvoch 
rokoch pomáhal pri príprave medzinárodnej 
konferencie FM UK, zúčastnil sa bratislavského 
Case Challenge v spolupráci s univerzitou v Pit
tsburgh V tomto  školskom roku absolvuje v rám
ci projektu Socrates trojmesačný pobyt na Uni
verzite v Gente v Belgicku. 

Rímskokatolícka cyrilometodská 
bohoslovecká fakulta UK: 

1 Eduard PECHA, študent 6. ročníka 

Príkladne si plní študijné povinnosti a aktívne 
pomáha v študijnom procese študentom nižších 
ročníkov a vykonáva výchovno-pedagogickú čin
nosť v mládežníckych letných kurzoch. 

2 Mário BOSÝ, študent 4. ročníka 
Príkladne a plní študijné povinnosti. Má vý

znamný podiel pri zvyšovaní úrovne využívania 
počítačovej techniky v akademickom živote fa
kulty a je redakčne činný v študentskom fakult
nom časopise. 

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK: 
1 Ján BADURA študent 5 ročníka 
Študoval jeden rok v USA a rok v Nemecku 

Jeho študijný pobyt v USA bol ocenený písom
nou pochvalou popredným teológom prof Gas-
smannom. 

2. Natália Jezná. študentka 4 ročníka 
Je vynikajúca študentka. Študovala jeden rok 

v USA v Gettysburgu, čím prispela k dobrej re
prezentácii fakulty a univerzity 

Za vyznamenaných študentov sa podakovala 
študentka EBF UK Natália Jezná a s príhovorom 
k desiatemu výročiu novembrových udalostí vy
stúpil predseda Akademického senátu UK doc 
V. Rosa. 

Slávnostnú atmosféru podujatia umocnilo vy
stúpenie komorného vokálno-inštrumentálneho 
súboru FIF UK Camerata Comeniana Bratisla-
vensis, ktorí predniesli pásmo Piesne a tance 
Nizozemska, Talianska a Nemecka. 

Popoludnie pokračovalo študentským mítin
gom, na ktorom na otázky študentov odpove
dal minister školstva M. Ftáčnik a rektor UK 
prof. Devínsky. 

Štvrtý študent honoris causa filozofickej fakulty 

Čestný titul študent honoris 
causa roku 1999, ktorý na Slo
vensku ako jediná udeľuje FIF UK, 
obdržal pri príležitosti Dňa Student
stva Martin M Šimečka Čestný 
titul mu udelila Študentská komo
ra Akademického senátu FIF UK 
dňa 17 novembra 1999 v Moy
zesovej sieni spolu s vysokoškol
ským indexom a poukážkou na 
stravné lístky do študentskej je
dálne. 

Martin M. Šimečka patril v roku 
1989 k zakladateľom hnutia Vereje-
nost proti násiliu, dnes je šéfre
daktorom denníka Sme. Po Karlovi 
Krylovi, Vojtechovi Zamarovskom 
a Ladislavovi Chudíkovi je dálšou 
osobnosťou, ktorú študenti takto 
originálne vyznamenali 
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V krátkej histórii Astronomického ústavu 
MFF UK došlo nedávno k významnej uda
losti - dve z nových planétok objavených na 
našom observatóriu v Modre boli na návrh 
pracovníkov Ústavu pomenované Comenia-
na a Modra. Stalo sa tak koncom septem
bra na základe rozhodnutia Medzinárodnej 
astronomickej únie. Pomenovanie Comenia-
na sme navrhli na počesť našej Alma mater, 
najstaršej a najvýznamnejšej kultúrnej a ve
deckej ustanovizne na Slovensku a názov 
Modra na počesť starobylého historického 
mesta, na území ktorého sa naše pracovis
ko nachádza. 

Astronomická tématika je stále stredobo
dom záujmu študentov rôznych škôl a za
meraní, mládeže i verejnosti. V tejto sú
vislosti sa aspoň v krátkosti pozrime na 
problematiku výskumu, pozorovaní a obja
vov planétok, ktorou sa naše pracovisko 
zaoberá. 

Meranie presných polôh, objavy asteroi-
dov (planétok) a výpočet ich dráh tvoria 
nosnú časť nášho výskumného programu 
v odbore nazývanom astrometria. 

Čo sú vlastne tieto telesá a ako vznikli? 
Kde sa nachádzajú a prečo ich vlastne 
pozorujeme? 

Asteroidy sú zbytky pôvodného oblaku 
hmoty, z ktorého vznikla naša slnečná 
sústava. Predstavujú pôvodný, prvotný ma
teriál, len veľmi málo pretvorený rôznymi 
fyzikálnymi procesmi. Ich štúdium nám 
umožňuje skúmať otázky vzniku a dálšieho 
vývoja slnečnej sústavy. Prevažná väčšina 
(až 98 %) planétok sa nachádza v páse 
medzi planétami Mars a Jupiter. Pohybujú 

C o m e n i a n a  
m e d z i  

a s t e r o i d m i  
sa okolo Slnka po približne kruhových drá
hach s obežnými dobami 3-7 rokov, tak
mer v rovine slnečnej sústavy. Sú to telesá 
zložené prevažne z pevného, skalnatého 
materiálu. Vo väčšine prípadov sú to tmavé 
telesá, ktoré veľmi málo odrážajú slnečné 
svetlo. Ich rozmery sa pohybujú od niekoľ
kých metrov až po niekolko sto kilometrov. 
Okrem niekolkých najväčších všetky tieto 
telesá majú rôzne nepravidelné tvary, po
vrch zbrázděný množstvom kráterov ako 
dôsledok ich rozpadu a vzájomných zrá
žok. Najväčšie asteroidy sú Ceres, Pallas, 
Juno a Vesta. Ceres s priemerom 1000 km 
je ďaleko najväčší a najhmotnejší spome
dzi asteroidov. Okrem spomenutého, tzv. 
hlavného pásu, existujú však aj menej po
četné skupiny planétok, ktoré sa pohybujú 
v iných oblastiach. Z nich je pre nás najza
ujímavejšia skupina takzvaných NEO (Near 
Earth Objects) - alebo blízkozemských as 
teroidov. Ide o telesá, ktoré sa pravidelne 
približujú k dráhe Zeme a prípadnou kolí
ziou s našou planétou môžu spôsobiť ne
predstaviteľnú katastrofu. 

Pozorovanie planétok patrí medzi tradič
né výskumné programy na Slovensku. Od 

roku 1943 až doteraz boli na Skalnatom 
Plese v celej histórii astrometrických pozo
rovaní objavené dve planétky. 

Na našom pracovisku sme v priebehu 
štyroch rokov objavili už 121 nových aste
roidov. Planétky s presne známymi dráha
mi dostávajú poradové čísla v katalógu 
malých planét. Definitívne číslo môže pla-
nétka dostať až po niekolkoročnom po
zorovaní, keď sú jej dráhové parametre 
dostatočne presné. Potom má objaviteľ 
právo navrhnúť jej pomenovanie. 

Práve v tomto období prvých päť z našich 
objavov asteroidov bolo zaradených do 
zoznamu definitívne očíslovaných telies 
a Medzinárodná astronomická únia schvá
lila pomenovaie prvých dvoch podľa nášho 
návrhu. 

Planetka Comeniana má priemer pri
bližne 7 km a obieha okolo Slnka vo 
vzdialenosti 360 miliónov km rýchlosťou 
19.5 km/sek. raz za 3,75 roka Planétka 
Modra má rozmer asi 5 km, obežnú dobu 
3.52 roka, rýchlosť obehu 20 km/sek. a jej 
vzdialenosť od Slnka je 340 miliónov kilo
metrov. 

Pozorovania asteroidov sú ai predmetom 
širokej medzinárodnej vedeckej spoluprá 
ce. V jej rámci naše pracovisko zaujíma 
významné postavenie práve v oblasti, ktorá 
začína nadobúdať na velVom význame naj
mä z hľadiska budúcej bezpečnosti celého 
ľudstva. 

Doc. RNDr Pavel Paluš, CSc 
RNDr Leonard Kornoi  

Astronomicky ustav MFF UK 

Koncert  
n a  z á c h r a n u  

A u l y  UK 

Už pod druhýkrát koncertoval 4. novembra 1999 v Aule UK virtuóz klasickej gitary 
Fernando Gonzalez z Chile, aby svojím benefičným vystúpením pomohol "zachrániť 
Aulu UK". V programe účinkovali aj herečka a speváčka Lucia Lužinská, spisovateľ Vác
lav Šuplata a Jaro Filip. 

Fernando Gonzales, ktorý najradšej interpretuje sklady J. S. Bacha. tentoraz rozšíril 
svoj program aj o diela španielskych a juhoamerických skladateľov. 'Stretol som tu publi
kum, ktoré je veľmi inteligentné a vnímavé, a ktoré dokáže rozoznať, čo je dobré a zlé 
A kvôli nemu som prišiel,' povedal po koncerte F. Gonzales. Stretnutie so svetozná
mym umelcom opäť pripravili študenti FIF UK a do fondu na obnovu auly tak pribudlo 
13 220 Sk. 
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Pozdrav z katovickej slovakistiky 
Možno nie je všeobecne známe, že u nášho severného suseda, v Poľsku, sa slovenčina uči až na štyroch vysokých školách: v Krakove, 

Varšave, Lodži a v Katoviciach. Kedže v tomto roku oslavuje Univerzita Komenského 80. výročie svojho založenia, chceme týmto príspev
kom zo Sliezskej univerzity z Katovic pozdraviť nášho jubilanta. Súčasne chceme vysloviť vďaku Ústavu jazykovej a odbornej prípravy 
UK, s ktorým máme najtesnejšiu spoluprácu a ktorý je pre našich slovakistov ako vysunutý slovenský domov a má velký podiel na našich 
úspechoch. 

Najprv zrekapitulujem našu činnosť. Slavistika na Sliezskej uni
verzite v Katoviciach existuje od r. 1974, lektorát od r. 1976 a slo
vakistika ako samostatný odbor od r. 1988. Slovenčinu tu najprv 
učili poľskí pedagógovia - slovakisti. Prvým viacročným lektorom 
slovenského jazyka bol PhDr. Marián Servátka, CSc., po ňom 
PhDr. Elena Králíková a teraz Dr. Anna Perďochová-Sklárová. 

Katovická slovakistika má každoročne okolo 80 študentov, čím 
sa zaraďuje k početne najsilnejším v Poľsku. Cieľom lektorátu, 
okrem didaktických úloh, je predstaviť študentom našu krajinu, 
históriu a súčasnosť, významné osobnosti, politicko-ekonomickú 
situáciu, slovensko-poľské kultúrne a hospodárske vztahy, turis
tické možnosti, bežný život našich ľudí, študentské radosti i sta
rosti, možnosti profesionálneho uplatnenia sa a pod. Nič nemoti
vuje viac ako priamy kontakt s krajinou študovaného jazyka. A tak 
si naši študenti - vlaňajší piataci, hrdosť školy - spočítali, že počas 
štúdia boli na Slovensku organizovane 10-krát, z toho najčastej
šie na 10-dňových študijných pobytoch v ŠS ÚJOP UK v Koši
ciach. Toto mesto ich skutočne nadchlo a prirástlo im k srdcu. 
A to jednak pre dobré prednášky profesorov z prešovskej UPJŠ, 
pre záujem vedenia strediska poskytovať im čo najoptimálnejšie 
podmienky, ako i pre svoju krásu, radostnú atmosféru i študent
ské lásky, ktoré sa tu zrodili. Vdaka vedeniu ÚJOP UK a riaditeľovi 
ŠS Košice sa dobrý chýr rozniesol až do kanadského Edmonto-
nu a tak v Poľsku hosťujúci kanadský profesor Dr. Edward Mozej-
ko bol naším hosťom na Slovensku. 

Okrem toho radí využívame aj akékoľvek iné možnosti - SAS, 
CEPUS, polročné štipendijné pobyty (UK, UMB v Banskej Bystri

ci, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave), každoročné turistic-
ko-poznávacie autobusové exkurzie po Slovensku, ale i dobrú 
spoluprácu so slovenským veľvyslanectvom i Slovenským inštitú
tom vo Varšave. 

A výsledky? Spomeniem len niekoIVo minuloročných. Viacerí 
študenti písali svoje magisterské práce po slovensky, poézia náš
ho študenta V. ročníka bola uverejnená v Literike a v Literárnom 
týždenníku, študenti získali prémiu v autorskej celoslovenskej sú
ťaži RUBATO 99 za zbierku poézie písanú po slovensky, druhé 
miesto za preklad prózy v súťaži Slovenského inštitútu, Cenu poľ
ských spisovateľov za preklad prózy (z diela Božia ulička), štipen
dium poľského ministra školstva za mimoriadnu aktivitu a študijné 
výsledky a všeobecný pozitívny vzťah k štúdiu slovenčiny. 

Problémy? Aj tých je neúrekom. Ak však budeme i naďalej na
chádzať také pochopenie ako u doc. PhDr. Marty Pančíkovej, 
CSc., vedúcej Katedry polonistiky FIF UK, či na ÚJOP UK, s kto
rým sme v októbri t.r. prerokovali podmienky ďalšej spolupráce, 
máme nádej, že slovenčine v Poľsku sa bude dariť. Veľkou pomo
cou pre lektoráty sú i študijné materiály, ktoré vychádzajú z pera 
najpovolanejších učiteľov ÚJOP UK Aj v tom vidíme poslanie tejto 
inštitúcie. 

Na záver želáme jubilujúcej Univerzite Komenského i ÚJOP-u 
dobré existenčné podmienky, múdre, ľudské, vedecké i riadiace 
osobnosti, ktoré dokážu formovať osobnosti a inšpirovať pracov
né kolektívy a tak vývoj Slovenska posúvať dopredu. 

(Za slovakistiku Sliezskej univerzity v Katoviciach 
Dr. Anna Perdochová-Sklárová, lektorka SJ) 

Osobnosť profesora Vršanského 
a rozvoj lekárskej biológie 

Výbor Slovenskej biologickej spoločnosti pri SAV v Bratislave a Ústav lekárskej 
biológie Lekárskej fakulty UK zorganizovali dňa 9. novembra 1999 na pôde LF UK 
vedecký seminár, venovaný celoživotnému dielu jedného zo spoluzakladatelov mo
dernej lekárskej biológie a prvému predsedovi Slovenskej biologickej spoločnosti 
pri SAV a podpredsedovi Československej biologickej spoločnosti ČSAV profesoro
vi Vladimírovi Vršanskému. 

Pozvanie na toto slávnostné podujatie prijali viaceré vedecké osobnosti z teoretických 
i klinických disciplín medicíny a zúčastnili sa ho aj najbližší rodinní príslušníci profesora 
Vršanského. Spolu s nimi na skoro 50-ročné pôsobenie tohoto významného vysokoškol
ského pedagóga, vedeckého a akademického činovníka spomínali aj jeho spolupracov
níci, bývalí žiaci a priatelia. 

Zásadný príspevok predniesol dlhoročný dekan LF UK a akademický funkcionár 
prof. MUDr. Gustáv Čatár, DrSc. Ako najbližší spolupracovník prof. Vršanského chrono
logicky a veľmi precízne priblížil jeho odborný a ľudský profil i jeho zásadové postoje 
v minulých pohnutých časoch. 

V ďalších odborných príspevkoch univerzitní profesori z teoretických ústavov Lekárskej 
fakulty UK a Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny zhodnotili a priblížili aj 
mladšej generácii vedecko-pedagogické kvality a osobnostné vlastnosti profesora 
Vršanského. 

Podujatie vhodne zapadlo do rámca celofakultných osláv 80. výročia založenia lekár
skej fakulty, prvej fakulty novozaloženej Univerzity Komenského v Bratislave. Prítomní si 
popri tomto jubileu pripomenuli aj podiel ostatných dnes už nebohých osobností, spolu
pracovníkov profesora Vršanského, ktorí majú podiel na formovaní vysokého školstva 
a zvýšení vzdelanosti na Slovensku. V čase prevratných vedeckých objavov a nedostatku 
času na spomienky je dôležité nezabúdať na tých, ktorí stáli pri novodobých dejinných 
udalostiach nášho národa. Určite k takýmto osobnostiam aj vzhľadom na ľudské kvality 
a hlboké sociálne cítenie náš profesor Vršanský patril. 

Veríme, že na podobné úspešné odborné podujatia nadviažeme aj v budúcnosti 

doc. Dr. Igor M. Torno, CSc., MPH 
Slovenská biologická spoločnosť pri SAV 

0 ľudských právach 
na ústave 

medzinárodných vzťahov 

Ústav medzinárodných vzťahov 
a aproximácie práva Právnickej fa
kulty UK v spolupráci s Veľvyslanec
tvom Francúzskej republiky a Európ
skym univerzitným centrom Univerzity 
v Nancy vypracoval projekt prednáš
kového cyklu z problematiky Ľudské 
práva v Európskej únii. Prednášky 
a zaujímavú diskusiu uskutočnil pán 
profesor Giuseppe Guarneri, ktorý 
pôsobil ako úspešný diplomat a po
radca Rady Európy a ktorý navští
vil ÚMV a AP PRAF UK v dňoch 
15. a 16. novembra 1999. 

2 francúzskeho jazyka tlmočili štu
dentky ústavu, ktorých odvahu a naj
mä snahu pomôcť tým, ktorí fran
cúzsky jazyk neovládajú, veľmi oce
ňujeme. V závere tohto experimentu 
sa diskusia viedla i v anglickom a ta
lianskom jazyku, pietože pán profe
sor je talianskeho pôvodu, zo Sicí
lie. Prof. Guarneri dlhé roky pôsobil 
v USA na pôde OSN a dobie pozná 
slovenské reálie. Svojím vystúpením 
dokázal, že vie citlivo a zároveň 
s erudíciou viesť so študentmi dialog 
o problematike ľudských práv 

( ä )  
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Názvom "Hudba európskych regiónov" - akoby 
spoločným menovatebm - možno označit' kon
certné vystúpenia prezentované univerzňným 
komorným vokáino-inštrumentálnym súborom Ca-
merala Comeniana Bratislavensis pri Filozofickej 
fakulte UK v roku 1999. 

Kmeňovú bázu, z ktorej vychádza už stabil
ný repertoár súboru, tvorí európska hudba od 
počiatkov vzniku inštrumentálnych hudobných 
druhov, vrátane prepisov vokálnych 
skladieb pre rôznorodé inštrumentál
ne obsadenie. V súčasnosti súbor cha
rakterizuje široké repertoárové spek
trum od renesancie až po 20. storočie. 

V tohtoročnej dramaturgii si prefe
rencie udržiava hudba európskej re
nesancie a baroka diferencovaných 
hudobno-tvorivých škôl: talianskej, 
španielskej, francúzskej, nizozemskej, 
nemeckej i anglickej. Zo staršej hudby 
dobového hudobného repertoáru na Slovensku 
súbor prezentoval zbierky 17. a 18. storočia, 
prevažne spišského a gemerského regiónu. Pre
miérovo odzneli niektoré skladby z Lubeníckeho 
a Štítnického zborníka. Realizovaná dramaturgia 
korešponduje s jednou z ambícií súboru - oživo
vať a sprístupňovať historické hudobné diela 
a poslucháčom umožniť objavovať a poznávať 
hudobnú históriu v o  vývinových súvislostiach, 
ako i to, aby v živom kontakte vnímali zvukovú 
krásu hudby dávnych čias. 

Študijná a koncertná činnosť interpretov, ktorý
mi sú študenti Katedry hudobnej vedy FIF UK, 
sa stáva doplňujúcou formou získavania kultúr
nych poznatkov, hudobných zručností a stimulu
je ich aj v hudobno-zážitkovej rovine. 

Špeciálne miesto v repertoári zaujíma sloven
ská komorná hudba, a to nielen v celkovej dra
maturgii, ale aj v samostatných koncertoch 
z tvorby slovenských autorov (v podaní Sláčiko
vého kvarteta súboru CCB). 

V posledných rokoch - na základe systematic
kého muzikologického štúdia historickei hudby, 
interpretačnej prípravy a koncertne] praxe - sú
bor získal renomé a mnohé pozitívne hodnote
nia dramaturgie, kvality a štýlovosti hudobnej in
terpretácie. Dostáva od rôznych inštitúcií ponuky 
na prezentáciu, čo je významným podnetom 
k aktivitám súboru. Mnohé hudobné podujatia 
sa tak realizujú aj vďaka spoločenskej objednáv
ke - za spolupráce kultúrnych, vzdelávacích 
a iných inštitúcií, konkrétne napr. v kooperácii so 
Slovenským národným múzeom a ďalšími mu
zeálnymi, cirkevnými, školskými a inými inštitú
ciami miest, v ktorých sa podujatia uskutočňujú. 
Súbor sa aktivizuje najmä na tých podujatiach, 
v ktorých sa darí pozitívne spojiť zámery, pred
stavy a ambície oboch zúčastnených strán. 

K významným podujatiam súboru tak patril 
koncert pri príležitosti Medzinárodného dňa mú

zeí na Bratislavskom hrade 16. mája 1999 s ná
zvom "Premeny hudby od renesancie po súčas
nosť. Tradíciou sa stali koncerty v Chráme Du
cha sv. v Devínskej Novej Vsi, organizované 
cirkevným združením VOTUM, farnosťou Brati
slava - DNV a Hudobným múzeom SNM v Brati
slave. V tomto roku tu súbor CCB uskutočnil 
"Koncert komornej hudby" s prezentáciou hudby 
16, -19. storočia 

Na oboch koncertoch účinkovali stabilné en
semble súboru - kvarteto zobcových fláut a slá
čikové kvarteto, ale i noví členovia súboru -
speváčka Zuzana Šimáková (renesančné a baro
kové piesne a árie) so sprievodom Zuzany Graj-
cárovej (klavír), Michala Hottmara (gitarový 
sprievod i sólo), Mária Sedlára (organ), violonče
listka Jana Šinalová a ďalší. Repertoárovou no
vinkou súboru bol Koncert pre dve trúbky a or
gan C-dur Antonia Vivaldiho v podaní Michala 
Mikušiaka (I. trúbka), Mariana Vlada (II. trúbka) 
a Mária Sedlára (organ), ktorý vzbudil mimoriad
nu pozornosť u poslucháčov a zožal zaslúžený 
úspech. 

Jedným z hlavných poduiatí tohtoročnei sezó
ny boli koncertné vystúpenia v ráma exkurzie 
katedry hudobnej vedy v gemerskom regióne 
v dňoch 18. - 20. júna 1999, počas ktorej odzne
lo v podaní členov CCB pat koncertov 

Prvý z nich, koncert "Hudba dávnych storo
čí" sa konal v kaštieli Betliar dňa 18. 6. 1999 
Účinkovala v ňom vyčlenená skupina súboru 
(kvarteto zobcových fláut, spev. violončelo) pod 
názvom Musica Caste/lana Belli ar s európskym 
hudobným repertoárom 16. - 18. storočia. Zo 
Slovenska tu odzneli skladby zo zbierok z Levo
če, Uhrovca a Lubeníka. 

V ten istý deň sa v Betliari realizoval aj koncert 
s názvom "Slovenská hudobná tvorba". V podaní 
Sláčikového kvarteta CCB si návštevníci vypoču
li diela J. L. Bellu, I. Zeljenku, J. Podprockého 
a J. Kyjovského. Sláčikové kvarteto v terajšej 
zostave predstavuje najvyprofilovanejšiu inštru
mentálnu zložku súboru a bolo by vítané, keby 
jeho aktivita pokračovala aj po absolvovaní uni
verzitného štúdia jednotlivých členov. 

Ďalšie dva koncerty (koncert a jeho repríza) 
s názvom "Z tvorby starých majstrov" sa konali 
19. 6. 1999 v kaplnke na hrade Krásna Hôrka. In
terpretačnú príležitosť na tomto koncerte okrem 

kvarteta zobcových fláut a sólistiek Z. Šimákovej 
(A. Caldara a S. de Luca), J. Šinalovej (J. S. 
Bach) dostal aj M. Sedlár. Na historickom ne
dávno reštaurovanom barokovom organe mi
moriadnej zvukovej krásy predviedol diela 
S. Marckfelnera a J. Pantaleona Roškovského 

Koncertné podujatia v Betliari a Krásnej Hôrke 
sa konali v kooperácii FIF UK so SNM - Hudob
ným múzeom Bratislava a Múzeom Betliar. 

V poslednom koncerte uskutočnenom 
v Stítniku 20. 6. 1999, ako hlavní orga
nizátori sa k uvedeným usporiadateľ
ským inštitúciám pripojili: Evanjelická 
a. v. cirkev a Obecný úrad v Štítniku, 
ktorí sa s nevšedným záujmom, úsilím 
a výsledkom zhostili úlohy usporiada
teľa a hostiteľa. Koncert sa konal 
v gotickom štítnickom chráme, ktorý 
patrí k najvzácnejším a najstarším his
torickým pamiatkam tak z hľadiska 

architektonicko-výtvarného ako aj z hudobno -
organárskeho 

Pre realizáciu koncertu sa využili oba (opravené 
a nateraz funkčné) organy chrámu, veľmi dobrei 
kvality. Interesantná a atraktívna i pre interpretov 
bola možnosť počuť najma zvuk staršieho ná
stroja z obdobia renesancie 

"Koncert komornei hudby" v štítniku bol vyvr
cholením série piatich koncertov v Gemeri 
a možno a) doteraz realizovaných koncertov sú
boru CCB v tomto roku Reprezentoval historic
ký prehľad hudby od renesancie po súčasnosť, 
repertoárový výber mterpretačne naivydarenei-
ších diel, vyrovnanú kvalitu interpretácie obocŕi 
ensemblových zložiek súboru (dychy, sláčiky) 
i sólistov. Z. Šimákovei (talianske árie), L Su-
chanskei (precítené podanie Sarabandy pre 
sólové violončelo J S Bachaj a M Sedlára 
(organové skladby M Sch -Trnavského a S 
Karg - Elerta) v impozantnom závere koncertu 

Vďaka živej odozve na koncertne vystúpenie 
sa na pozvanie Obecného úradu v štítmku opát 
uskutočnil dňa 24 októbra 1999 koncert s náz 
vom "Hudba európskych regiónov 1в  • 18 stor" 
ako súčasť podujatia v rámci Medzinárodného 
roka starších a Mesiaca úcty k starším. V progra
me koncertu zaznela a\ premiéra skladieb zo 
Štítnického zborníka Jána Fabricza z 18 storo
čia - Hungaricae Slavicae. Účinkovali členovia 
súboru CCB v nástrojovom obsadení: zobcové 
flauty, violončelo a speváčka Zuzana šimáková 
s gitarovým sprievodom Kataríny Paduchovej. 

Na pôde našej Alma mater súbor vystupoval 
dvakrát: 29. septembra 1999 na otvorení akade
mického roka 1999/2000 Sláčikové kvarteto CCB 
v obsadení - Cyril Kubiš (I. husle), Zuzana Gaj-
došová (II. husle), Mária Babinská (viola), Lucia 
Suchanská (violončelo) prednieslo Suitu m D Jo
zefa Podprockého (výber z Pestrého zborníka -
Levoča, 17. stor.) a 15. novembra 1999 počas 
slávnostného zhromaždenia akademickej obce 
UK pri príležitosti Dňa Studentstva V programe 
'Hudba európskej renesancie" tu účinkovalo 
kvarteto zobcových fláut Jana Hozáková, Kristí
na Pažitná, Ladislava Spišáková a Ján Hargaš 

Keďže jedným zo zámerov súboru |e aj vzdelá
vanie - orientácia v hudobno-histonckom vývo|i 
a repertoári historickej hudby, uskutočnil súbor 
23. novembra 1999 výchovný koncert pre stre
doškolských študentov v Modre, v Kultúrnom 
dome L Štúra. V závere tohto roku súbor CCB 
ešte vystúpi na vianočných koncertoch, konkrét
ne napr. 12. decembra v Hudobnej sieni Brati
slavského hradu, ktoré zavŕšia koncertné aktivity 
súboru v r. 1999 

Pre ďalšiu činnosť súboru Camerata Comenia
na Bratislavensis je potešiteľné a stimulujúce, že 
prezentované koncerty nachádza|ú čoraz viac 
patričnú odozvu, ktorú dokumentujú bezpros
tredné vyjadrenia po koncertoch i reflexie v tla
či, a to nielen u bratislavských recipientov, ale 
aj v radoch širšieho poslucháčstva mimo Brati
slavy 

Doc. PhDr Kristína Izáková, CSc., 
umelecká vedúca súboru CCB 

Hudba 
európskych regiónov 
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Niekolko poznámok k Spoločnému vyhláseniu o ospravedlnení 
Spoločné vyhlásenie o ospravedlnení, kloré bolo podpísané 

31. októbra 1999 v Augsburgu, bolo v nedávnych dňoch bezpochyby 
konverzačnou témou č. 1 v evanjelických i v katolíckych teologic
kých kruhoch. Možno však tvrdiť, že táto udalosť zaujíma aj širokú cir
kevnú i mimocirkevnú verejnosť. O čo tu ide? Na prvé počutie by sa 
mohlo zdať, že ide o vzájomné ospravedlnenie sa za krivdy minulosti. Ide 
však o čosi iné. Slovenská katolícka teologická terminológia používa po
jem ospravodlivenie, aby sa vyhlo nedorozumeniu, že ide o ospravedlňo
vanie sa. 

Z|ednodušene povedané - ide o tento teologický problém: Boh môže 
dať spásu len spravodlivému človeku, človek je však hriešny. Ako sa mô
že stať spravodlivým? Núkajú sa dve možnosti: a) alebo na základe vlast
ných zásluh (dobrých skutkov), ktoré odčinia hriechy a takto urobia člo
veka opäť spravodlivým, alebo b) vierou, že Ježíš Kristus sa obetoval aj 
za moje hriechy. Ak tomu verím, znamená to pre mňa ospravedlnenie. 

Spoločné vyhlásenie sa hlási k druhej možnosti získania spravodlivosti 
pred Bohom. 

Dovolil by som sa podeliť s čitateľmi nášho časopisu o niekolko 
mojich postrehoch k tomuto závažnému dokumentu: 

1. Spoločné vyhlásenie malo svoju predohru a predprípravu. Nie je to 
blesk z jasného neba. Spoločnému vyhláseniu predchádzali viaceré kato-
lícko-evanjelické konzultácie, ktoré sú v preambule (bod č. 3) vyslovene 
spomenuté. Treba poznamenať, že medzi týmito konzultáciami mal velký 
význam dialóg medzi evanjelikmi a katolíkmi v USA, z ktorého vzišiel do
kument "Ospravedlnenie z viery" v r. 1983. Nie je to náhoda, že silný im
pulz prišiel práve z USA, odkiaľ je vzdialenosť aj k Rímu aj k Wittenbergu 
v každom ohľade väčšia, než odkialkoľvek z Európy. Toto tvrdenie nie je 
mienené v zlom, je to len konštatovanie faktu. 

2. Spoločné vyhlásenie sa týka témy, ktorá je bytostne dôležitá pre 
evanjelikov. Preambula sa začína konštatovaním tohoto faktu (bod č. 1) 
S tézou sola lide (jedine vierou) prišla reformácia Pre katolícku stranu je 
táto téma dôležitá z toho dôvodu, že sa k nej vyjadril na podnet reformá
cie Tridentský koncil. Zotrvanie na reformačnom princípe sola lide a jeho 
neustále zdôrazňovanie z evanjelickej strany viedlo k tomu, že prvý spo
ločný katolícko-evanjelický dokument sa týka práve tejto otázky. 

3. Tento dokument mohol vzniknúť len preto, lebo obe strany sa cítia 
byt viazané slovom Božím v Písme svalom (bod č 8). V prvej časti doku
mentu (body č 8-18) sa nachádza - ak som dobre počítal - 77 biblických 
citátov alebo odkazov. Už aj tento úctyhodný, a mimochodom symbolic
ký počet ukazuje, že ide o biblicky fundovaný dokument, pri ktorom 
sa uplatnila reformačná zásada sola Scriptura (jedine Písmom), aj ked to 
nie je vyslovene povedané. Dokument je teda výsledkom spoločného 
načúvania slovu Božiemu. Stojac na tomto základe môžu obe strany 
spoločne formulovat svoje učenie (body č. 14-18) a tvrdiť, že učenie 
o ospravedlnení má podstatný vzťah ku všetkým vieroučným pravdám 
(bod 18). 

4. V štvrtej časti dokumentu sa nachádza rozvinutie učenia o osprave
dlnení v siedmich oblastiach (časti 4.1. až 4.7 ). Rozvinutie každej oblasti 
sa začína rovnakou formulou "spoločne vyznávame". Pripomína to začia
tok prvého článku Augsburského vyznania, ktoré sa začína slovami 
"Predovšetkým jednomyseľne učíme a veríme...". 

Tak ako sa Augsburské vyznanie usilovalo o zhodu stanovísk zdôraz
ňovaním toho, čo je spoločné, tak aj Spoločné vyhlásenie opakovaním 
formuly "spoločne vyznávame" (body č. 19, 22, 25, 28, 31, 34 a 37) zdô
razňuje zhodu aj v dôsledkoch učenia o ospravedlnení. Po zdôraznení 
zhody nasledujú vždy dva body, v ktorých je formulovaná evanjelická 
resp. katolícka interpretácia a nachádzajú sa tu aj vysvetlenia a upresne
nia, ktoré znemožňujú zlé pochopenie jedného zo stanovísk. Časté sú tu 
vety typu "Ak katolíci/evanjelici sú názoru, že platí x, nechcú tým tvrdiť, že 
neplatí y." 

5. Napriek zdôrazneniu zhody stanovísk dokument presne mapuje od
lišné interpretácie oboch strán v učení o ospravedlnení. Tieto interpretá
cie však pokladá za jeden z možných rozvinutí spoločného základného 
stanoviska a nevidí ich v nezmieriteľnej protivé. Tu možno vidieť, čo zna
mená v praxi jednota v rôznosti. 

6. V celom dokumente cítiť "tlak zdola" na dohodu. Pri čítaní som mal 
dojem, že zostavovatelia dokumentu mali stále na zreteli tento tlak a toto 
očakávanie verejnosti v oboch cirkvách Vidieť to najma na spôsobe, 
akým sa hovorí o vzniku problému (časť 2), o rôznostiach, ktoré zostáva
jú a o úlohách, ktoré stoja pred oboma cirkvami. 

7. Dokument zdôrazňuje, že prekonať dälšie rozdielnosti možno len po 
zhode v otázke učenia a ospravedlnení (časť 2, bod č. 13). Rozdiel 
v tomto učení viedol k roztržke medzi oboma cirkvami v 16. storočí a ten
to rozkol možno prekonať len vtedy, ak jedna z jeho hlavných príčin 
bude odstránená. Zhoda v učení o ospravedlnení sa takto stáva výcho
diskom k dalším krokom, ktoré treba urobit a ktoré dokument menuje 
(viď bod 43). 

8. Dôsledkom zhody, ktorú vyjadruje dokument, je to, že katolícka stra
na vyhlasuje, že odsudzujúce výroky Tridentského koncilu sa netýkajú 
toho evanjelického učenia, ktoré je obsiahnuté v tomto dokumente 
Evanjelická strana zasa vyhlasuje, že zavrhujúce výroky evanjelických 

symbolických kníh sa netýkajú toho katolíckeho učenia, ktoré je obsiah
nuté v tomto dokumente. Povrchní diváci televíznych správ a čitatelia 
novín, ktorí si pozrú len titulky, zachytili len túto časf dokumentu. Nie 
je to celkom ich chyba, lebo v prezentácii dokumentu bolo zdôrazňova
né práve toto. Povrchná informácia médíí viedla aj k dezinformácii, že 
odsudzujúce resp. zavrhujúce výroky boli odstránené a odvolané. Doku
ment hovorí o opaku: tieto stanoviská ostávajú, len sa netýkajú druhej 
strany. 

Treba si položiť otázku, či mediálne prezentovanie podpisu Spoločné
ho vyhlásenia nebolo skreslené a zavádzajúce. Práve preto, aby nevznik
li neopodstatnené nádeje, treba ostať pri triezvosti dokumentu, ktorý ne
chce byt ničím viac a ničím menej, než spoločným stanoviskom v jednej 
otázke spomedzi viacerých otázok, ktoré evanjelickú a katolícku cirkev aj 
nadalej rozdeľujú. 

9. Spoločné vyhlásenie urobilo prvý krok v zbližovaní oboch cirkví. Po 
prvom kroku majú a musia nasledovať dalšie kroky. Toto dokument vy
slovene zdôrazňuje (bod č. 43). Teraz však dakujme Pánu Bohu za prvý 
a rozhodujúci krok tak, ako to robí záverečný 44. bod Spoločného vyhlá
senia. 

10. Ak by bolo Spoločné vyhlásenie politickým dokumentom, potom by 
mohli byt evanjelici veľmi spokojní, lebo: a) dokument sa týka témy, 
ktorá je pre evanjelikov životne dôležitá, b) bolo dosiahnuté uznanie cen
trálneho významu ospravedlnenia z viery (bod č. 18). Tu však nejde 
o politický dokument, v ktorom treba uzavrieť kompromis. O kompromise 
povedal svojho času Konrad Adenauer, že je to umenie rozdeliť koláč 
tak, aby každá strana mala dojem, že dostala väčšiu časť. V našom prí
pade však nejde o politický dokument a o kompromis. Ide o teologický 
dokument, ktorý stojí na nekompromisnom biblickom stanovisku. Z toho
to môžu mat radost obe strany. 

Doc. J. Bándy, 
Katedra Starej zmluvy EBF UK 

PUBLIKÁCIE VYDANÉ VO VYDAVATEĽSTVE UK 
v októbri až decembri 1999 

ŠTUDIJNÁ LITERATURA 

Bachratý, A. - Bachratá, L.: čeľusťná ortopédia Sk 57,-
Beňa, J.: Moderné dejiny štátu a práva krajín strednej 

a východnej Európy II Sk 108,-
Binovský, A.: Anatómia I Sk 123,-
Danko, J. a kol.: Vybrané kapitoly z gynekológie 

a pôrodníctva III Sk 65,-
Fendek, M.: Geotermálna energia Sk 93,-
Gavorník, P.: Ateroskleróza a iné choroby tepien Sk 70,-
Janovič, J.: Kapitoly z didaktiky fyziky Sk 144,-
Kollárová, M.: Základy biochémie Sk 44,-
Lichnerová.l. a kol.: Liekové formy. 

Návody na praktické cvičenia I Sk 52,-
Melicher, A. a kol.: Dokumenty k pedagogickej 

a odbornej praxi Sk 114,-
Ondrejovič, D.: Dejiny náboženstiev Sk 46,-
Ondre|ovič, D.: Teologická encyklopédia Sk 72,-
Remko, M. a kol.: Teoretické základy 

farmaceutickej chémie Sk 114,-
Rudy, J. a koľ:  Základy manažmentu Sk 171,-
Sivák, F. a kol.: Slovenské a české dejiny štátu 

a práva v rokoch 1918-1945 Sk 96,-
Slvák, J.- Javorska, J.: Zdravotná a telesná výchova 

na základných školách Sk 35,-
Železkovová, G.: Všeobecné dejiny štátu a práva I a II Sk 168,-
Žucha, 1. - Čaplova, Т.: Propedeutika 

medicínskej psychoterapie Sk 51.-

ZBORNÍKY V E D E C K Ý C H  PRÁC 

Acta Facultatis Educationis Physicar U C  X L  
Acta Geologica U C  53 
Acta translatologica U C  I 
Bibliografia diplomových prác obhájených na FiF UK v Braťslave 

v rokoch 1963 až 1973 
Ethnologia Slovaca et Slavica 
Index seminum 1999 
Paedagogica specialis X X  
Philologie XIV 
Psychologica XXXVII  
Teoreticko-metodologické problémy geografie, 

príbuzných disciplín a ich aplikácie 
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Rezervované pre jubilanta • doc. JÁNA VESELOVSKÉHO 

W 7  
Významného životného jubilea - 60 ro

kov - sa dňa 4. decembra 1999 dožil po
predný slovenský fyziológ živočíchov, 
vedúci Katedry živočíšnej fyziológie 
a etologie na Prírodovedeckej fakulte UK 
doc. RNDr. Ján Veselovský, DrSc. 

Narodil sa v malej dedinke Velčice pod 
Tribečom pri Zlatých Moravciach, kde 
v tomto prekrásnom prostredí pod jeho mi
lovanými tríbečskými horami začal spozná
vať prírodu a všetko živé dianie okolo seba 
Hlboký vzťah k prírode ho priviedol v roku 
1958 k štúdiu na Prírodovedeckej fakulte 
UK, kombinácie biológia-chémia, na špe
cializáciu systematická a ekologická zooló
gia. Už v druhom ročníku sa prejavil jeho 
záujem o vedeckú prácu v živočíšnej fyzio
lógii, a preto v školskom roku 1961-1962 za
čal pracovať ako vedecká pomocná sila 
a vzápätí v roku 1962-1963 nastúpil do pra
covného pomeru na polovičný úväzok na 
Katedre zoológie PRIF UK. Ako študent 
sa zúčastnil celoštátnej vedeckej súťaže 
s vlastnými výsledkami z experimentálnej 
práce. 

Po skončení vysokoškolského štúdia za
čal doc. Veselovský pracovať ako interný 
ašpirant na Zoologickom ústave SAV a sú
časne nastúpil na jednoročnú prezenčnú 
vojenskú službu. Po návrate začal pracovať 
na Zoologickom ústave PRIF UK a potom 
na Katedre všeobecnej zoológie a živočíš
nej fyziológie tejto fakulty. V ašpirantúre 
potom pokračoval externou formou bez 
školiteľa, skúšky odborného minima urobil 
na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Kar
lovej v Prahe a v októbri 1969 po obhájení 
kandidátskej dizertačnej práce získal ve
deckú hodnosť kandidáta biologických 
vied (CSc.). V novembri 1969 po obhájení 
rigoróznej práce získal titul doktora prírod
ných vied. 

V tomto období doc. Veselovský popri 
vedeckovýskumnej práci začal vykonávať 
aj mnohé vedecko-pedagogické funkcie. 
V rokoch 1972-1980 bol tajomníkom kated
ry všeobecnej zoológie a živočíšnej fyzioló
gie a v rokoch 1981-1986 bol jej vedúcim. 
Počas tohto obdobia viedol ako peda
gogický vedúci študentský zoologický ve
decký krúžok. V roku 1980 po riadnom 
habilitačnom konaní bol vymenovaný za 
docenta pre odbor fyziológia živočíchov. 

Na základe obhajoby doktorskej dizertač
nej práce bola doc. Veselovskému v marci 
1990 udelená vedecká hodnosť doktora 
biologických vied. 

Po vzniku katedry biológie a ekológie 
človeka v roku 1987 sa stal doc. Veselov
ský zástupcom vedúceho katedry. Veľa je
ho úsilia v týchto rokoch smerovalo k vy
tvoreniu nového vedecko-pedagogického 
pracoviska, ktoré by bolo koncepčne obo
hatené o nový výskumný smer v biológii -
o etológiu živočíchov. To sa napokon doc. 
Veselovskému aj podarilo. 1. apríla 1990 
založil na PRIF UK novú Katedru živočíš
nej fyziológie a eťológie a vypracoval jej 
vedeckú a pedagogickú koncepciu. Do 
1. 9. 1990 bol jej vedúcim a do roku 1994 
zástupcom vedúceho katedry. Od 1. sep
tembra 1994 opäť stojí na jej čele. 

Vedecké poznatky, ktoré doc. Veselovský 
získaval vo fyziologickom laboratóriu, pre
nášal ako vysokoškolský pedagóg do 
učební na pôde Prírodovedeckej fakulty 
UK. Pre študentov odboru biológia, ako aj 
pre študentov pedagogických kombinácii 
s predmetom biológia, prednáša základ
ný predmet Fyziológia živočíchov a člove
ka. Do vyučovacieho procesu špecializácie 
živočíšnej fyziológie a etológie postup
ne zavádzal novokoncipované predmety: 
Fyziológiu hmyzu, Fyziológiu živočíšnej 
bunky, Aplikovanú fyziológiu, Metódy živo
číšnej fyziológie a Metódy celkového meta
bolizmu. Z hľadiska celkovej koncepcie sa 
na návrh doc. Veselovského začali postup
ne prednášať dälšie fyziologické predme
ty: Fyziologická farmakológia, Fyziologická 
biochémia, Fyziológia receptorov, Fyzioló
gia srdcocievneho systému a Patologická 
fyziológia živočíchov. 

Okrem prednáškovej činnosti doc. Vese
lovský viedol 34 diplomových a 5 rigoróz
nych doktorských prác a v posledných 
rokoch bol školiteľom doktorandských di
zertačných prác. V spoluautorstve napísal 
tri vysokoškolské skriptá z oblasti fyzioló
gie živočíchov. Veľmi bohatá je jeho čin
nosť aj v rôznych komisiách pre hodnote
nie študentov, ašpirantov a doktorandov. 
Pôsobí ako predseda Komisie pre vše
obecnú biológiu v rámci ŠVOČ na PRIF UK 
a celoštátnych súťaží, predseda Komisie 
SOČ na Gymnáziu L. Novomeského v Bra
tislave, člen celoštátnej komisie pre obha
joby doktorských dizertačných prác z od
boru Fyziológia živočíchov, predseda 
Komisie pre obhajoby kandidátskych di
zertačných prác z odboru Všeobecná 
biológia na PRIF UK, člen Komisie pre ob
hajoby doktorandských dizertačných prác 
z odboru oftalmológia a člen Komisie pre 
obhajoby doktorských dizertačných prác 
z oftalmológie na Lekárskej fakulte UK 
v Bratislave. Bol viacero rokov aj členom 
Vedeckej rady Pedagogickej fakulty v Nit 
re, nepretržite pôsobí vo funkcii predsedu 
Komisie pre Štátne záverečné skúšky z od
boru Fyziológia živočíchov a etológia a Ko
misie pre Štátne záverečné skúšky pre 
pedagogické štúdium, člena Komisie pre 
Štátne záverečné skúšky z odboru Cytoló-
gia na PRIF UK Je členom Slovenskej od

borovej komisie pre Fyziológiu živočíchov 
a členom SOK pre odbor zoológia, pred
sedom Komisie pre obhajoby rigoróznych 
prác z odboru biológia, špecializácie Fy
ziológia živočíchov a etológia na PRIF UK. 

Popri týchto činnostiach je doc. Veselov
ský v posledných rokoch členom Akredi
tačnej komisie pre oblasť biologických 
vied, členom Vedeckého kolégia SAV pre 
molekulárnu biológiu a genetiku, ako aj 
členom redakčnej rady vedeckého časopi
su Acta zoologica. 

Takmer celý život sa doc. Veselovský 
orientoval na výskum v oblasti fyziológie 
živočíchov, konkrétne sa experimentálne 
venoval štúdiu vplyvu chemoterapeutik 
a agrochemických prípravkov na dynamiku 
voľných aminokyselin u živočíchov Avšak 
najpodstatnejšiu časť jeho vedeckej práce 
tvorí výskum fyziológie oka so zameraním 
sa na interakčný vzťah voľných aminokyse
lín s liekmi, ktoré sú aplikované pri liečení 
glaukomového ochorenia na zníženie vnút 
roočného tlaku Túto problematiku rieši 
prostredníctvom rôznych grantových pro
jektov v spolupráci s Katedrou ottalmológie 
Lekárskej fakulty UK. V tejto výskumnei 
činnosti dosiahol doc. Veselovský mimo 
riadne výsledky, ktoré je možné využit aj 
v humánnej oftalmologickej praxi Z naivy 
znamnejšich vedeckých výsledkov možno 
uviesť: objavenie novej vrstvy oka. ktorú 
nazval povrchovou vrstvou látok pigmento 
vého epitelu sietnice, zistenie špecifického 
zastúpenia voľných aminokyselin v tkanivo
vých štruktúrach oka, vysvetlenie mecha
nizmu pôsobenia pilokarpínu a jeho neuro-
protektívny účinok na gangliové bunky 
sietnice oka pri glaukomovom ochorení, 
určenie časovej aplikácie pilokarpínu sa
motného a v kombinácii s timoptolom pri 
tomto ochorení. 

Výsledky vedeckej práce doc. Veselovský 
publikoval v 43 domácich a v 16 zahranič
ných vedeckých časopisoch. Aktívne sa 
zúčastnil na 44 domácich konferenciách 
a kongresoch. Jeho výsledky boli v spolu
práci s poprednými odborníkmi a vedec
kými pracovníkmi z oftalmológie prezento
vané na 11 zahraničných konferenciách 
a oftalmologických kongresoch v Budapeš
ti, v Štokholme, v Brightone, v Paríži, v Mont 
peliér a na Malorke. Ako spoluautor prispel 
aj k vydaniu Entomologického slovníka. 

Doc. Veselovský zasvátíl celý svoj dote
rajší život vedeckej a pedagogickej práci 
pri výchove mnohých generácii biológov 
a fyziológov na PRIF UK. Významného ži
votného jubilea - 60 rokov sa dožíva v plnej 
sviežosti a sile. Pri tejto príležitosti mu želá
me za všetkých jeho študentov, ako aj za 
celú obec fyziológov, etológov, všetkých 
jeho spolupracovníkov splnenie a uskutoč
nenie jeho vlastných pracovných a osob
ných plánov vo vedeckej a pedagogickej 
oblasti Predovšetkým mu však prajeme 
do dalších rokov života veľa životných 
síl, energie a velá zdravia, spokojnosti, 
optimizmu a duševnej pohody a k tomu 
všetkému aj velá osobného štastia. 

Doc. RNDr. Martin Novacký, CSc., 
zástupca vedúceho katedry 
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Lekárske informácie na Internete 

Informačné zdroje v oblasti lekárskych 
vied v svetovej počítačovej sieti Internet 
predstavujú rozsiahlu explóziu, ktorá j e  ná
ročná n a  zvládnutie, a preto si  vyžaduje 
adekvátne riešenia. K týmto patrí najmä 
primeraná orientácia v počítačovej sieti 
a v nemalej  miere a j  jazykové znalosti. 

Okrem toho tieto informačné zdroje s ú  
značne rozptýlené a t ý m  a j  málo prehľad
né. Ich vyhľadávanie j e  preto časovo 
náročné a vyžaduje si  mať určitú vyhľadá-
vaciu prax. 

Z tohoto d ô v o d u  Knižnica Lekárskej fa
kulty Univerzity Komenského v Bratislave 
n a  základe uplatnenia komparatívnej 
analýzy a využitia internetovského prístu
p u  W o r l d  W i d e  W e b  ( W W W )  zosumari-
zovala hypertextové lekárske linky pod 
n á z v o m  "Lekárske informácie na Inter
nete", ktoré sprístupnila n a  svojej  do
movskej  stránke n a  internetovskej adre
se  http://www.fmed.uniba.sk/~kniznica/. 
Takto s a  vytvorili nielen možnosti  preklep-
núť spomínané vyhľadávacie problémy, ale 
a j  urýchliť prístup k hľadaným informáciám 
Vytvorená databáza hypertextových lekár
skych liniek s a  súčasne vyznačuje tým, ž e  
je  použiteľná nielen v podmienkach L F  UK, 
ale m á  a j  univerzálnu použiteľnosť pre celú 
lekársku verejnosť. J e  koncipovaná v kon
zistentnom rámci a v o  zvládnuteľnej simpli-
fikácii. T á  spočíva predovšetkým v tom, že  
používateľ napr, nemusí  poznať internetov-
ské adresy hľadaných informácií, ale stačí 
m u  bežná počítačová orientácia. 

Databázu, ktorá zahŕňa 1 440 internetov-
ských adries, tvorí šesť tematických celkov 
a to: 

Lekárske odbory - zahŕňa 31 základných 
teoretických a klinických lekárskych od
borov, ktoré s ú  v dálšom rozčlenené d o  
168 tematických blokov. 

Lekárske databázy - ponúka prístup d o  
15 databáz. 

Vydavateľstvá lekárskej literatúry - po
skytuje prierez 60-imi rozhodujúcimi le
kárskymi elektronickými vydavateľstvami. 

Elektronické lekárske časopisy - zahr
ňuje 400 časopisov z vydavateľstiev Oxford 
University Press, Springer, Mosby a orga
nizácií a k o  napr. American Heart Associa
t ion, Amer ican Society of  Hypertension, 
Amer ican Physiological Society. 

Lekárske univerzity a knižnice - na zá
klade geografického členenia (Ázia/Stred
ný východ, Austrália, Európa, Kanada, 
USA) sprístupňuje 175 lekárskych univerzít, 
fakúlt alebo knižníc, ktoré s ú  zauj ímavým 
zdrojom informácií v oblasti lekárskych 
vied. 

Zaujímavé adresy na internete - okrem 
všeobecných informácií a k o  napr. data
bázy lekárskych konferencií, nositeľov 
Nobelových cien, ponúka prehľad vyhle
dávacích lekárskych a všeobecných sys
témov. 

Prínos takto vytvorenej databázy j e  pre
dovšetkým v tom, že  prostredníctvom jed
noduchého menu a s mininálnymi nárokmi 
na počítačovú orientáciu s a  vytvárajú v ob

lasti lekárskych informácií predpoklady pre 
zlepšenie: 
- kvalitatívnej úrovne referenčnej práce, 
- úrovne vyhľadávacej orientácie používate

ľov lekárskych informácií či u ž  v Knižnici 
L F  U K  alebo n a  tých pracoviskách, na 
ktorých znalosť nových prístupov k infor
máciám sa stala neoddeliteľnou súčasťou 
ich vedeckej, výskumnej  a pedagogickej 
práce. 

PhDr. Miriam Pekrtiková 

Za Jiřím Kánským 

V jesenných dňoch, 24. októbra 1999, sa skončila životná púť doc. 
PhDr. Jiřího Kánského, CSc. Patril ku generácii, ktorú osudovo postihlo 
obdobie normalizácie a poznačilo jeho osud a dielo. 

Narodil sa 16. 4. 1930 v Prahe a po absolutoriu štúdia filozofie v roku 
1953 pôsobil ako asistent na Katedre spoločenských vied VŠP v Nitre. 
V rokoch 1956-59 absolvoval internú ašpirantúru na katedre filozofie 
FIF UK v Bratislave, kde s krátkou prestávkou pôsobil najskôr ako odbor
ný asistent a od roku 1966 ako docent. 

V tomto období prešiel od problematiky sociálnej filozofie k etike, kde 
sa zameral predovšetkým na otázky indivídua a |eho morálnych kvalít, 
o čom svedčia aj jeho monografické práce "Čo je zmyslom nášho života" 
(1961) a "Šťastie a životný štýl" (1971). V období normalizácie musel 
docent Kánský fakultu opustiť. Príčinou bol publikovaný článok, ktorým 
prejavil svoju osobnú odvahu a vyjadril nesúhlas so vstupom sovietskych 
vojsk na územie ČSSR. V období previerok dostal možnosť svoje stano
visko odvolať, avšak nikdy tak neurobil. Jeho postoj bol zásadný a hoci 
predpokladal sankcie, svoj názor nezmenil. V rokoch 1972-1990 pracoval 
v Slovenskej pedagogickej knižnici v Bratislave. Aj v tomto, preňho určite 
neľahkom období, zachoval vernosť filozofii. Venoval jej nemálo úsilia, 
vdäka čomu nestratil kontakt s vývinom domácej a zahraničnej filozofickej 
tvorby. Po návrate na Katedru filozofie a dejín filozofie FIF UK. ktorý jed
noznačne podporili všetci jej vtedajší členovia, a po následnej politickej 
rehabilitácii, kvalifikovane a zodpovedne pôsobil vo tunkcii docenta až do 
roku 1995, kedy odišiel na dôchodok. 

Napriek dlhej prestávke v pedagogickej práci si docent Kánský našiel 
cestu k svojim študentom a osobný prístup aj ku kolegom. Po odbornej 

stránke sa podieľal na tvorbe koncepcie výučby etiky na FIF UK, aktívne 
pôsobil aj na Univerzite tretieho veku, kde prednášal aj po odchode do 
dôchodku a výrazne prispel k súčasnej podobe tejto formy štúdia. Rovna
ko tomu bolo aj v oblasti filozofickej a etickej publicistiky. Úctu si zasluhu
je aj jeho zodpovedná angažovanosť v redakčnej rade časopisu Etika, 
ktorý vychádzal počas troch rokov od roku 1991 v Brne pod gesciou Filo
zofického ústavu ČSAV. Tento časopis vytvoril široký priestor pre teoretic
ké etické diskusie 

Odborný záujem docenta Kánského sa postupne od širokého spektra 
etických problémov presúval k teoretickej reflexii výsostne aktuálnej prob
lematiky aplikovanej etiky. Ako prvý na Slovensku otvoril tému "etika vo 
vzťahu ku zvieratám" a v rovnomennej štúdii, uverejnenej v časopise 
"Filozofia" (1995), ukázal základné teoretické východiská a možné inter
pretácie tejto problematiky. Jeho štúdie boli prezentáciou poctivo spraco
vaného materiálu, systematického prístupu a značnej filozofické) invencie. 
Jeho systematický prístup sa osvedčil aj v riešení problematiky etiky vo 
sfére hospodárstva, na ktorú sústredil svoju pozornosť v posledných ro
koch. Po odchode do dôchodku aktívne publikoval v uvedenej oblasti, 
svoje teoretické vedomosti uplatňoval v priprave odborníkov z riadiacej 
sféry tých podnikov a firiem, ktoré si uvedomili potrebnosť etických princí
pov v podnikaní. V posledných dvoch rokoch života prednašal podnikatel-
skú etiku aj na Masarykovej univerzite v Brne. 

Súčasná potreba teoretickej reflexie morálnych problémov priťahuje čo
raz širší okruh odborníkov. O to bolestnejšia je skutočnosť, že odišiel člo
vek, ktorý v tejto oblasti mal čo povedať nielen filozofom a etikom, ale a| 
širokej verejnosti 

Katedra filozofie a dejín filozofie FIF UK 
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Д Techcem začínať tým 
1 V obvyklým: čas Vianoc -
čas lásky. Avšak i pre mňa sú 
Vianoce obdobím, kedy si 
viac uvedomujem kvalitu 
medziľudských vzťahov. A 
uponáhľanú dobu. v ktorej 
žijem Vtedy sa snažím zasta
viť a vidieť svet z iného uhla. 
Z perspektívy presvietenej tým 
vzácnym svetlom, ktoré nosí 
každý v sebe, svetlom lásky. 
Na myseľ mi prichádza 
posolstvo Malého princa: 
„Ozajstné veci sú očiam 
neviditeľné Správne vidíme 
iba srdcom ". Keby sme sa 
ním riadili i v našom každo
dennom živote, boli by sme 
šťastnejší. Aspoň trošku. 

ľočas každých Vianoc vy
chádza mnoho článkov, 
v ktorých sa píše, že tieto 
sviatky sú symbolom šťastia, 
zdravia, lásky a rodinnej 
pohody Ale je to naozaj tak'? 

U nás doma je ešte väčší 
zhon ako obvykle Aby bolo 
všetko vyupratované. čisté, 

jednoducho lak. ako to má 
na Vianoce byť. 
Ale nebolo by osožnej š le. 
keby si rodiny, známi, pria
telia v pokoji sadli a poroz
právali sa7 Stým „otvore
ným vianočným srdcom "? 
Myslím, že ak prežijeme 
Vianoce trochu inak, bude vo 
svete menej nedorozumení, 
hádok a nešťastných ľudí. 
Lebo to. čo nám v dnešnej 
dobe chýba, je predovšetkým 
komunikácia a vzájomné" 
porozumenie. 

Simonu Stíllová 

I Študentským perom | 

Voľby do študentskej komory 
Študenti  Filozofickej fakulty U K  mali  v stredu 27. októbra 

m o ž n o s ť  o v p l y v n i ť  h l a s o v a n í m  č i n n o s ť  s v o j h o  a k a d e 
m i c k é h o  senátu.  Z a  n o v ý c h  piatich č l e n o v  d e s a ť č l e n n e j  
š t u d e n t s k e j  k o m o r y  s e n á t u  z v o l i l i  D a n i e l u  R a i m a n o v ú ,  
Antonína Fuchsa, A l e x a n d r u  Gojdičovú, Z u z a n u  Palečkovu 
a Martina Filka. Náhradníkom sa stal Lukáš Diko. 

Voľby otvoril a viedol člen štu
dentskej komory Patrik Pauko. 
V úvodnom príhovore objasnil 
funkciu študentskej komory. 
Zdôraznil jej vplyv na predlžo
vanie zmlúv učiteľom - dôchod
com, na rozpočet fakulty a kre-
ditový systém. 

Jednotliví kandidáti prítomným 
kolegom postupne predstavili 
svoje volebné programy. Martina 
Filka, prváka na psychológii, ku 
kandidatúre pohla pasivita a 
apatia, ktorú pozoruje medzi 
študentami. Širšiu angažova
nosť by chcel dosiahnuť zlep
šením informovanosti, kultúrnymi 
a spoločenskými akciami. Za
meral by sa aj na modernizáciu 
zariadenia fakulty, optimalizáciu 
rozvrhov, zavedenie terénnych 
praxi a predovšetkým na roz
šírenie možností zahraničných 
stáži. Svoj široko koncipovaný 
program uzavrel .perličkami" -
potrebou zrušiť jedálenské ku
póny a prvácky predmet využí
vanie informačných zdrojov. 

Trio druhákov z kulturológie sa 
sústredilo na konkrétnejšie 

projekty. Antonin Fuchs, bývalý 
študent Ži l inskej  univerzity, 
predstavil plán rekonštrukcie 
fakultnej informačnej siete 
Internet by mal  zefektívniť 
spojenie s akademickým sená
tom, študijným oddelením a uby
tovacou komisiou Alexandra 
Gojdičová sa venovala otázke 
zriadenia študentského klubu 
s libressom, galériou, fotokomo
rou, divadlom v podkroví na Gon-
dovej ulici Zuzana Palečková 
hovorila o obohatení knižničného 
fondu, o diskusiách s osobnos
ťami a o zútulnení chodieb fakulty 
umeleckými výtvormi študentov 

Po kulturológii prišla na rad 
propagácia-žurnalistika v za
stúpení tretiačky Daniely Raima-
nove). Okrem iného otvorila tému 
pracovných povolení do Nemec
ka a úprav štatútu fakulty Vyjad
rila ochotu poslúžiť vlastnými 
skúsenosťami z pobytu v Ne
mecku a z predchádzajúceho 
pôsobenia v samotnej študent
skej komore AS. 

Lukáš Diko, prvák na žurna
listike, oznámil kandidatúru až 

A k  máš komu, spievaj... 

Moje najmilšie 
Moje najmilšie verše - taký je 

názov útlej knižočky z produkcie 
vydavateľstva Mladé ietá, ktorá 
si získala čitateľský ohlas. Pri-
vlastňovacie zámeno „moje" pat
ri hercovi L. Chudikovi. Ako po
vedal, sám bol nútený urobiť vý
ber z výberu básní, ktoré má 
najradšej. O d  Sládkovičovej  
Mariny cez Kostrovu Moju rodnú 
až k Rúfusovej Sestričke ná
deji... 

Podľa jeho slov „je to malý 
skvost,  žiaľ, d n e s  sú tu už  
trochu nahluchlé generácie, 
ktoré poéziu pohŕdavo nedo
ceňujú". 

Majster nám navrhuje urobiť si 
z jeho výberu vlastný výber. Je 
to dobrý nápad, ako oprášiť 
zabudnuté slovenské rýmy. 

( s š )  

tesne po otvorení volieb. V o  svo
jom vystúpení vyjadril podporu 
zámerom „predrečníkov". S á m  
vypichol predovšetkým zlepše
nie informovanosti, študium 
v zahraničí, získavanie sponzo
rov a prezentovanie aktivit 
univerzity navonok 

V prvom kole hlasovalo 61 
voličov. Najviac (44) hlasov do
stala D. Raimanová Potrebnú 
nadpolovičnú váčšinu z ískal  
ešte A. Fuchs (36 hlasov), A 
Gojdičová (35 hlasov)  a Z 
Palečková (33 hlasov) O M 
Filkovi a L Dikovi (obaja 29 
hlasov) rozhodlo druhé kolo Zo 
49 odovzdaných hlasov 24 pa
trilo M Filkovi L Diko s 15 hlasmi 
obsadil funkciu náhradníka 

Tretia komora akademického 
senátu filozofickej fakulty ma pat 
nových členov Prekročili svoj 
tieň, aby obhajovali a presa
dzovali záu|my študentov Budu 
však na to potrebovať širšiu 
podporu a väčšiu angažova
nosť samotných kolegov 

Terézia K o l k o v á  

Sneh a šťastie 
Simona štillová 

Keď začne padať prvy 
sneh, v celom byte 
zhasnem asi. 
Budem chcieť počuť všetky 
hlasy ukryté vo vločkách. 
Hlasy ľudí, ktorí zomreli. 
Zvuky, tóny, melódie. 
Obsah zašifrovaný 
v snehu. 
Povedia: sme ďaleko. 
Napriek tomu, vravím: ste 
stále v mojej mysli. 
Tak ako láska, život, ako 
kyslík. 
Povedia: neprideme 
Lenže ja viem, že ste tu, 

Spevácky zbor Comenius pri Pedagogickej fakulte UK 
patri medzi špičkové telesá svojho druhu. Počas ôsmich 

Ф rokov pôsobenia si vyspieval vyše tridsať ocenení. 
Profesionálnu úroveň potvrdil i štrnástimi skladbami debutového 
CD. Krstili ho v máji tohto roku v Primaciálnom paláci. Dirigent zboru 
Sergej Mironov, zapojil telo i dušu, aby trištvrte hodiny zborového 
spevu znelo ako jedným dychom. Lahôdkou pre ucho poslucháča 
je Lennonova Michelle v zborovej úprave od Siváčka. 

Comenius je pravidelným účastníkom medzinárodného súťažného 
festivalu vysokoškolských speváckych zborov - Akademická 
Banská Bystrica. Tento rok opäť chytil správny tón. Štyrikrát mal 
dôvod na úsmev. V kategórií ženských speváckych zborov získal skryti v mojom srdci. 
1. miesto v zlatom pásme. Ženské hlasy boli ocenené aj za vyspelú д///<с/у som v á s  nechcela 
hlasovú kultúru Cenou Asociácie speváckych zborov Slovenska 
Komorná zložka Comeniusa siahla po 2. mieste v zlatom pásme 
v kategórii komorných zborov. Odmenil ju i rektor UMB v Banskej 
Bystrici cenou za pôsobivú dramaturgiu. 

Začiatkom júla študenti Pedagogickej fakulty UK prezentovali svoje 
spevácke kvality v Českej republike. V Hradci Králové a zároveň Z maličkosti. Hoc aj každý 

v Pardubiciach sa konal Medzinárodný festival Bohuslava Martinů deň. 
a súťaž speváckych zborov. Comenius sa stal dvojitým laureátom Nevedela som, že šťastie 
v zlatom pásme, a to v kategórii mládežnícke zbory a komorné j i j 0 / 0  v o  m n e  
zmiešané zbory. C o  v iac by si  mohol priať?  a č a k a / o  л е о Ь / о / l i n e .  Až 

Trocha oddychu priniesol niekoľkodňový zájazd do Perrugie 
V ý m e n n ý  pobyt s tamojšou univerzitou umožnil  vystúpenia 
v najlepšej koncertnej sále Európy. V Perugii koncertujú len uznávaní 
umelci. Sála obsadená do posledného miesta svedčí o úrovni 
slovenského zborového spevu 

(g*) 

stratiť, 
mám vás v sebe tak ako 
hviezdy medzi rukami. 
Som šťastná. 

kým na to neprídem. 
A kým ho vytiahnem. 
Pomaly a jemne, aby moja 
duša nepraskla. 
Od toľkého šťastia 

Túto stranu pripravili študenti 2. ročníka Katedry žurnalistiky FiF UK pod vedením Gabriely Zentkovej 


