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NASA UNIVERZITA
Lesk olympijskej medaily pozlatil aj Univerzito Komenského
Pred ziskom zlatej medaily na letnej
olympiáde v Sydney vo vodnom slalome
málokto vedel o bratoch Hochschornerovcoch, že sú už študentmi Univerzity
Komenského, jej Fakulty telesnej výchovy
a športu, a že ich rodičia sú zamest
nancami našej Alma mater. Široká veřej
nost dnes už vie, že pani Mgr. Gabriela
Hochschornerová je odbornou asistent
kou a pán Peter Hochschorner odborným
pracovníkom na Katedre telesnej výchovy
FIF UK. Mama chlapcov je bývalá česko
slovenská reprezentantka vo vodnom sla
lome, otec, tiež bývalý vodák, ich tréner
od prvých pohybov pádla vo vode. A aby
obraz vodáckej rodiny bol úplný, sestra
Eva reprezentuje Slovensko v rýchlostnej
kanoistike. Všetci sú členmi TJ Slávie UK
a lodenica Slávie pri Dunaji je ich druhým
domovom.
Hneď po zlatom triumfe zablahoželal
olympijským víťazom a ich rodičom aj
rektor UK prof. F. Devínsky.
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K blahoželaniu sa pripája celá akademická obec UK
a prajeme ešte veľa takých skvelých úspechov!

Z rokovania Kolégia rektora UK
Pod vedením rektora UK prof. F. Devínskeho zasadalo dňa
25. 9. 2000 v novom Spoločensko-vzdelávacom stredisku UK
na Štúrovej ul. v Bratislave Kolégium rektora UK.
V úvode rektor U K informoval o udalostiach, ktoré s a odohrali
na pôde Univerzity počas letných prázdnin. Ťažiskovým bodom
rokovania bola informácia o zavádzaní kreditového systému štú
dia n a UK. V tejto súvislosti Kolégium rektora U K konštatovalo,
ž e nábeh celouniverzitného kreditového systému štúdia v 1. roč
níkoch bol bezproblémový, drobné nedostatky, ktoré s a vyskytli,
boli operatívne odstránené. Na základe prezentovaných poznat
kov odporučilo kolégium zvážiť možnosť č o najskoršieho zave
denia kreditového systému n a fakultách U K v o všetkých roční
koch. Kolégium rektora U K s a taktiež oboznámilo s dopadom
uznesenia vlády S R č. 608/2000 z o d ň a 9. 8. 2000 n a U K týkajú
ceho sa zvýšenia počtu prijatých študentov a novoprijatých
doktorandov a čiastočného oddlženia vysokých škôl.

(Jh)

Rokovali o školnom
Rektor UK prof. F. Devínsky sa dňa 27. septembra 2000
stretol na pôde Univerzity Komenského s podpredsedom NR
SR Pavlom Hrušovským.
Obsahom pracovného rokovania boli otázky financovania vy
sokých škôl a návrh vysokoškolského zákona. V otázke zave
denia poplatkov z a štúdium n a vysokých školách s a obaja zhodli
v názore, ž e tento krok je nevyhnutný a prispeje k skvalitneniu
vysokoškolského vzdelávania. Rektor U K prof. Devínsky zdô
raznil, ž e spoplatnením štúdia s a finančné problémy vysokých
škôl nevyriešia. Nový systém financovania by však školám umož
nil získavať viac prostriedkov a vznik konkurenčného prostredia
by ich prinútil zvyšovať kvalitu výučby. Podľa podpredsedu NR
S R P. Hrušovského by poplatky z a štúdium bolo možné zaviesť
ešte počas tohto volebného obdobia. Vládna koalícia však nie je
v tejto otázke jednotná, a preto sa podpredseda parlamentu
bude snažiť presvedčiť koaličných partnerov o potrebe a nevy
hnutnosti ich zavedenia.
(Jh)

Záujem
Seychelskej republiky
o štúdium na UK
Minister zahraničných vecí Seychel
skej republiky Emile Patrick Jeremie
Bonnelam v sprievode honorárneho kon
zula Seychelskej republiky na Slovensku
Andreja Hryca navštívil dňa 29. septem
bra 2000 Univerzitu Komenskeho. Hosta
prijal rektor UK prof F Devínsky spolu s äeomi vedenia UK. Predmetom rozhovoru bol
rozvoj vzájomných kontaktov a najmá mož
nosti štúdia seycheiských študentov na Uni
verzite Komenskeho.
Súčasťou pobytu ministra zahraničných
vecí Seychel v Bratislave bol aj podpis
dohody o bezvízovom styku medzi Slo
venskou a Seychelskou republikou.

EASY PANEL Je tu pre vás!
Možno ste si už všimli,
že aktuálne informácie o dianí na Univerzite Komenského
poskytuje od 1. septembra 2000

elektronický

EASY panel
umiestnený v o vestibule historickej budovy Univerzity Komenského
na Šafárikovom nám. 6.
Ak máte aj vy záujem informovat akademickú obec UK o vašich aktivitách,
prineste svoj oznam na Oddelenie vzťahov s verejnosťou UK,
I. posch. SB, č. dverí 123.
Radi ho uverejníme!
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Pri príležitosti desaťročnej Inštitucionaiizácle politickej vedy na Univerzite Komenského zorganizovali Katedra politológie FIF UK,
Slovenské združenie pre politické vedy pri SAV a Nadácia Friedricha Eberta v dňoch 22. a 23. septembra 2000 v Bratislave mezlnárodnú
konferenciu "Demokracia a právny štát v kontexte rozvoja politickej vedy na Slovensku a v Čechách, ktorá sústredila pozornosť domácich
i zahraničných politológov a politologicky orientovaných sociálnych vedcov.

K desaťročnému jubileu katedry politologie
Úvodné vystúpenie Ĺudské práva v procese
transformácie k demokratickej a pluralitnej spo
ločnosti a ich začleňovanie do politickéj vedy
patrilo prvému vedúcemu Katedry politológie
FIF UK, prof. PhDr. Miroslavovi Kusému, CSc.
Poukázal v ňom na historický pokrok, ktorý za
znamenala slovenská spoločnosť v prístupe
k ľudským právam v rovine legislatívy a ich uplat
nenia v praxi po roku 1989. To však nezname
ná, že porozumenie a rešpektovanie ľudských
práv dosiahlo želateľnú úroveň. Profesor Kusý
sa kriticky vyjadril na adresu zákonodarcov
i štátnych orgánov, ktoré dosiaľ nedospeli k usta
noveniu ombudsmana v SR. Naproti tomu mož
no pozitívne hodnotiť fakt, že sledovanie ľud
ských práv sa stalo doménou viacerých mimo
vládnych organizácií a stáva sa tiež súčasťou
výchovno-vzdelávacieho procesu na rôznych
stupňoch našej školskej sústavy. Na Univerzite
Komenského pôsobí od roku 1992 UNESCO
Centrum pre výchovu k ľudským právam, v rám
ci ktorého zabezpečujú vedenie špeciálnych
kurzov vedecko-pedagogickí pracovníci katedry
politológie. Významnou mierou sa tiež podieľajú
na organizovaní každoročnej Celoslovenskej
olympiády ľudských práv študentov stredných
škôl.
Rokovaniu v sekciách predchádzal referát ve
dúcej Katedry politológie FIF UK doc. PhDr. So
ni Szomolányi, PhD , Reflexia politickej vedy na
Slovensku - 10 rokov po jej ustanovení ako
samostatnej disciplíny, v ktorom podala fundo
vanú analýzu vývoja ako aj súčasného stavu
slovenskej politológie. Osobitne vyzdvihla zá
stoj katedry pri jej formovaní ako samostatnej
vednej disciplíny a poukázala na niektoré prob
lémy vnútrovedného rozvoja, ako aj na problé
my prepojenia politickej vedy na politické dianie
na Slovensku. Ocenila profesionalizáciu politickovedného výskumu a nástup trendu špeciali
zácie a zdôraznila potrebu rozvoja domácejpolitológie v konkrétnom prostredí, v danom
historickom, socio-kultúrnom a zahranično-politickom kontexte. Zaoberala sa aj problémom
praktického uplatnenie výsledkov politologického bádania, stavom komunikácie medzi politológmi a politikmi a vplyvom politológie na poli
tické dianie v krajine. V závere svojho vystúpe
nia venovala pozornosť vzťahu fenoménov ob
jektívnosti a hodnotových postojov v bádaní po
litických vedcov.
Sekcia Právny štát, politické inštitúcie a po
litickí aktéri sa sústredila najmä na otázky poli
tických strán, straníckych a volebných systé
mov. Práve v tejto problematike je súčasný stav
výskumu na Slovensku najbohatší a najroz
manitejší, čo potvrdili tri príspevky prednesené
na túto tému, ale aj prehľadovo-analytický prí
spevok Mareka Rybára, MA, z Katedry politoló
gie FIF UK. Preskúmal niekoľkoročnú produkciu
slovenských autorov v tejto oblasti a poukázal
na to, že skúmanie politických strán na Sloven
sku prechádza z počiatočnej empiricko-deskriptívnej úrovne na úroveň analyticko-reťlexívnu,
kedy sa slovenskí politológovia usilujú kategori
zovať naše strany a stranícky systém na základe
jednotlivých teoretických rámcov, ktoré vznikli
na pôde komparatívnej politológie. Riešia otáz
ky spôsobu organizácie politických strán, ich
súdržnosti a disciplíny, korelácie medzi počtom
sociálnych štiepení a efektívnym počtom strán
v systéme a základnej povahe straníckeho sys
tému. Aj diskusia potvrdila jeho závery, že aktu
álny stav výskumu v súčasnosti je limitovaný
nielen stavom výskumného objektu - politických
strán, ktoré nie sú dostatočne stabilizované, ale
aj subjektívnym stavom poznania a schopností

jednotlivých politológov aplikovať teoretické
a metodologické prístupy vo svojej práci.
Problém stability inštitúcií v kontexte právneho
štátu nastolila Dr. Mahulena Hofmannová z In
štitútu Maxa Plancka pre porovnávacie právo
z Heidelbergu. Jej príspevok sa venoval kompa
ratívnej analýze inštitútu prezidenta v krajinách
strednej a východnej Európy, ktorý formálne
vykazuje znaky príznačné pre demokratické re
žimy, ale neformálny a kultúrny kontext ukazuje,
že sa jednotlivé krajiny v uplatňovaní inštitútu
prezidenta výrazne líšia. Napriek tomu možno
konštatovať, že práve tento inštitút je relatívne
stabilný. Hoci niektoré krajiny v posledných de
siatich rokoch zmenili jeho ústavný rámec, išlo
vcelku o zmeny, ktoré zásadne neovplyvnili
podstatu nových politických systémov. Problé
mom však ostáva, tak v právnickej ako aj v politologickej literatúre, ale aj v kontexte tzv. vý
chodného rozšírenia Európskej únie, definovať
stabilitu.
Ďalšie príspevky sa venovali čiastkovým otáz
kam parlamentu, poslancov, štátu a štátnych in
štitúcií. Rokovanie v tejto sekcii ukázalo, že hoci
sa skúmanie politických inštitúcií v politológii
spája s dôrazom na právne súvislosti a formál
ne legálny prístup, menej sa ho darí prepájať so
skúmaním aktérov politiky. Zásadnou otázkou
do budúcnosti zostáva aj kvalita prehľadovej
a učebnicovej literatúry, ktorá by umožnila roz
víjať špecifický politologický diskurz a termi
nológiu tak, aby prehlbovala komunikáciu me
dzi jednotlivými politologickými pracoviskami
a výskumníkmi.
V sekcii Politická kultúra a politické správanie
vystúpila PhDr. Luba Kráľová, CSc., z Katedry
politológie Prešovskej Univerzity a PhDr. Vladi
mír Krivý, CSc., zo Sociologického ústavu SAV.
Prvý príspevok sa v úvode zaoberal vymedze
ním korupcie ako patologického deviantného
správania, ktorému sa darí tam, kde dochádza
k poruchám normatívneho systému, napríklad
v súčasnosti na Slovensku, keď staré formy už
neplatia a nové ešte neboli vytvorené. Diskusiu
podnietila otázkou, či v prípade korupčného
správania dochádza k zlyhaniu systému alebo
jednotlivca, inými slovami, či 'homo coruptus" je
reakciou na "societa coruptus'. Autorka ďalej
charakterizovala formy inštitucionalizovanej ko
rupcie, ktorá zvyšuje zisky z korupčného sprá
vania: klientelizmus, monopolizmus a etatizaciu
korupcie, prerastajúcej do štátneho aparátu.
Špeciálnym prípadom korupcie je politická ko
rupcia, ktorá sa deje v prospech politickej inšti
túcie, napríklad politickej strany.
V. Krivý na podklade empirických dát doku
mentoval rozloženie manifestných a latentných
ideových typov liberálov, konzervatívcov, socia
listov, národniarov a komunistov slovenskej
spoločnosti v šiestich hodnotových stupniciach,
ich zastúpenie v jednotlivých sociálnych pros
trediach a vo voličských zázemiach politických
strán.
V rozprave diskutéři demonštrovali rôzne as
pekty metodologického postupu pri konštrukcii
latentných typov a konštatovali relevantnosť
skúmania transformácie kultúrnych štiepení
spoločnosti do systému politických strán. V ro
vine terminológie poukázali na problém miery
ich stotožňovania s "cleavages'.
Sekciu Verejná politika možno označiť za prvé
diskusné fórum na Slovensku, venované konceptualizácii problémov verejnej politiky. S príspevkami vystúpili učitelia a doktorandi katedry
politológie, hostia z Francúzska, Čiech ako aj
z iných vedných disciplín, najmä sociológie,
ekonomickej teórie a práva. Účastníci sa zhodli

na tom, že medzi priority politickej analýzy patrí
poznávanie nových aktérov politiky (policy) vo
verejnom, súkromnom a neziskovom sektore
a sledovanie ich aktivít v procese tvorby politiky
ako aj implementácie politických rozhodnutí.
Diskusia sa sústredila natri okruhy:
1. Teoreticko-metodologické otázky verejnej
politiky, a to najmä problémy prekladu a operacionalizácie pojmov preberaných z anglo-saskej
literatúry, kde má teória verejnej politiky (public
policy) ako vyučovací predmet dlhodobú tradí
ciu. Na udomácnení pojmu verejná politika sa
totiž výrazne podieľa vzdelávací systém. Keďže
naše školstvo nemá zatiaľ učebné programy pre
teóriu verejnej politiky, je výzvou do budúcností
ustanoviť ich.
2. Politický proces ako problém formulovania,
implementácie a evaluácie jednotlivých politík
Prezentované boli príklady modelov tvorby poli
tiky, postupy stanovenia politických cieľov, hľa
dania alternatívnych riešení, definovania vplyvu
prostredia, optimalizovania riešení.
3. Politický výstup - skúsenosti z implemen
tácie rôznych politík, vyhodnotenie výstupov
a terapeutické závery pre nové politiky Výsled
ky prezentovaných výskumov v oblasti fungo
vania verejnej správy viedli účastníkov k sformu
lovaniu niekolkých problémových otázok: Ako
rozšíriť politický a ekonomický priestor pre no
vých aktérov vládnutia. Aké mechanizmy vytvo
riť na prechod od ideologickej nepružnosti
k pragmatizmu, kreatívnosti, flexibilite a od kla
sickej byrokracie k adhokracii. Ako integrovať
funkcie verejnej správy, prepojenie agend, or
ganizačných stupňov riadenia, mechanizmov fi
nancovania a podobne. Na akých hodnotách
budujeme nový systém verejnej správy a vzťahy
medzi politikou a administratívou. Ako zlepšiť
mechanizmy kontroly vo verejnej správe.
V sekcii Medzinárodné vztahy sa účastníci
zamerali na nové typy hrozieb pre politickú sta
bilitu v strednej a východnej Európe (obchod
s drogami, jadrovým materiálom, atď). Akcen
tovali význam integrácie krajín uvedenej oblasti
do európskych a transatlantických štruktúr. Vstu
py do EÚ a NATO charakterizovali ako predpo
klady komplexného riešenia faktorov ohrozujú
cich stabilitu týchto krajín a teda ich jedinú sku
točnú alternatívu bezpečnosti.
Viaceré príspevky konštatovali nemožnosť ap
likácie bipolárnych a multipolárnych modelov
medzinárodnej politiky na súčasnú situáciu
Diskusia do značnej miery odhalila problémovosť participácie na globálnych ekonomických
a politických trendoch pri zachovaní národných
špecifík a poukázala na stav a vyhliadky riešení
integračných subsidiarft.
Na Katedre politológie FIF UK sídli šesť rokov
vedenie Slovenského združenia pre pollticke
vedy pri SAV (SZPV), ktoré prispelo význam
nou mierou k integrácii politologických bádaní
v regióne. V roku 2000 sa v rámci konania šies
tej regionálnej konferencie českej, chorvátskej
maďarskej, slovenskej, slovinskej a rakúskej politologickej asociácie stalo skutočnosťou zalo
ženie Stredoeurópskeho politologického zdru
ženia (CEPSA). Významne pokročila účasť slo
venských politológov na iniciatíve European
Thematic Network Political Science. атЫсюи
ktorého je posilniť diskusiu a spoluprácu v ro
vine výuky, výskumu, doktorandského štúdia,
trhu práce a pod SZPV patrilo tiež k iniciátorom
inštituctonalizácie európskej politickej vedy kto
rej formálne zavŕšenie sa predpokladá v ro
ku 2001.
PhDr. Dagmar Horna. CSc
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Už po tridsiaty šiesty raz patrili pries
tory Filozofickej fakulty UK od 6. do
27. augusta 2000 zahraničným účast
níkom letnej školy Studia Academica
Slovaca, ktorí každoročne prichádzajú d o
Bratislavy z rôznych kútov sveta, aby si
v autentickom prostredí p o d vedením skú
sených lektorov prehĺbili svoje poznatky
z jazyka, literatúry a slovenských reálií. Vďa
ka úspešnej realizácii doterajších ročníkov
SAS, premyslenej programovej koncepcii
bývalých i súčasných organizátorov a najmä
zásluhou dobrej reklamy bezmála 4 300 do
terajších absolventov seminára, zlepšila
sa recepcia S A S v zahraničí i vnímanie je
ho aktivít slovenskou (akademickou) verej
nosťou.
Studia Academica Slovaca ako jedineč
n á škola slovakistických štúdií ponúka
popri tradičných aj nové formy a témy
prezentácie jazyka a reálií s o zreteľom n a
požiadavky doby i potreby prítomných
frekventantov. J e potrebné ich správne vy
typovať, aby č o najlepšie vystihli zámer or
ganizátorov a uspokojili študijné ambície
aktuálnej, neraz veľmi pestrej štruktúry po
slucháčov. Vyžaduje si to vhodnú diférenciáciu základných kurzov, ako aj špeciali
zovaných seminárov a sprievoných podu
jatí. Mnohí frekventanti požadujú zaradenie
alternatívnych prednášok a cvičení, ako to
v odpovedi na anketu absolventov S A S
2000 uviedol Jonathan Larson z USA, pô
sobiaci ako letor angličtiny n a Slovensku.
Najviac ho oslovili lingvistické prednášky
mapujúce vývinové tendencie a zmeny sú
časnej slovenčiny v podaní renomovaných
slovakistov, ktoré tvoria samostatný tema
tický celok vedeckého programu S A S i je
ho najnovšieho zväzku zborníka Studia Aca
demica Slovaca.
Istým barometrom úspešnosti seminára
sú názory sasistov - repetentov, ktorí citli
v o reagujú n a všetky z m e n y v programe,
porovnávajú jednotlivé ročníky a radi s a
opätovne vracajú n a SAS, pretože v ž d y t u
nájdu niečo nové. Z a všetkých hovorí vý
poveď Konráda Geigera z Nemecka, štu
denta slavistiky a hudobnej vedy, ktorý s a
na vlastnom programe sasistov nazvanom
SAMI SEBE, vždy predstaví perferktnou
interpretáciou slovenských ľudových pies
ní. Zástupcovia krajanov s dobrými ko
munikačnými schopnosťami si chodia na
Slovensko obyčajne dopĺňať svoj obzor
o aktuálne informácie. Juri Dančik z U S A
vyzdvihuje najmä opätovnú možnosť kon
taktu so svojráznou kultúrou a d o m o v o m
svojich starých rodičov, ktorí svoje deti po
slovensky nenaučili. A d a m Svetlík z Juho
slávie chápe S A S ako príležitosť n a zmo
dernizovanie svojej dolnozemskej sloven
činy. Niektorí krajania by uvítali viacej
kultúrnych podujatí a ešte väčšiu diferen
ciáciu v skupinách pokročilých vzhľadom
na úroveň jazykovej kompetencie i zame
ranie frekventantov, ako to tlmočila pracov
níčka Strediska pre národnostné menšiny
A n n a Kovácsová z Maďarska.
Studia Academica Slovaca sú kurzom
slovenského jazyka a kultúry a zároveň
školou multikultúrnej komunikácie pre
všetkých sasistov - frekventantov, usporia
dateľov i lektorov. Sú miestom, kde s a stre
tajú nositelia rozličných jazykov a rôznych,
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borovcová z Ukrajiny, pôsobiaca ako učiteľ
ka slovenčiny na vysokej škole v Rivne.

tradičný
a

moderný
často veľmi odlišných kultúr, pričom sa
práve slovenčina stáva nielen dorozumie
vacím prostriedkom sasistov, ale aj mé
diom vzájomného porozumenia a toleran
cie tak, ako to často zdôrazňoval bývalý
riaditeľ S A S (1972-1991) univ. profesor
Jozef Mistrik, s ktorým sme s a v čase
vrcholiacich príprav 36. ročníka S A S na
vždy rozlúčili. Pamiatku prof. Mistrika si
sasisti uctili n a slávnostnom otvorení let
ného seminára minútou ticha a jeho m n o
hostrannú činnosť si sprítomnili osobitnou
prednáškou prof. J. Sabola a besedou
pod vedením súčasného riaditeľa S A S
prof. J. Mlacka, ktorá bola spojená s vý
stavkou najvýznamnejších Mistrikových
monografií. Súčasne tohtoročný 29 zvä
zok zborníka Studia Academica Slovaca
venovali jeho autori svetlej pamiatke prof.
Jozefa Mistrika, zakladateľa tejto série
zborníkov, ktoré frekventanti dostávajú n a
záver seminára, aby sa mohli vrátiť k od
před nášaným témam.
O zborníky SAS a slovakistickú literatúru
prejavujú velký záujem aj pracovníci lekto
rátov slovenského jazyka a kultúry, pôso
biaci v súčasnosti na vyše 40 zahranič
ných univerzitách, odkiaľ na S A S tradične
prichádza najviac účastníkov. Práve oni naj
viac oceňujú odbornú pomoc a konzul
tácie, ktoré im poskytuje pobyt na SAS-e,
č o v ich mene s vďakou vyjadrila Luba Ta-

A č o uvádzajú sasisti ako motiváciu štú
dia slovenčiny? Najčastejšími pohnútkami
je štúdium slavistiky a komparatistiky, slo
venský pôvod, záujem o slovenské reálie,
najmä históriu, ale aj súčasné geopolitické
pomery v stredoeurópskom priestore. Mno
hí však otvorene priznávajú, ž e ich k slo
venčine priviedli priatelia alebo jednodu
cho náhoda. Náhoda sa podpísala aj pod
volbu slovenčiny u študentiek z Bulharska
a Poľska, ktoré sa netaja tým, ž e pôvodne
mali iné zámery. Teraz ich však slovenči
na chytila z a srdce a štúdium slovakistiky
neberú len profesionálne, ale ako osob
ný záujem a chcú byť ako slovakistky uži
točné.
V ankete zameranej n a recepciu Sloven
ska a slovacík v o svete odzneli zaujímavé
postrehy i podnety sasistov, ktori väčšinou
konštatujú, ž e Slovensko vo svete nemá dob
rý imidž a je bohužiaľ málo známe aj v kraji
nách našich susedov.
Avšak n a to, aby sa d o sveta šírili ne
skreslené informácie o slovenskej minu
losti a prítomnosti, treba zanietených
znalcov nášho jazyka, reálií a mentality,
takpovediac z domácich zdrojov, zahra
ničných odborníkov ochotných a schop
ných prekonať etnokulturne stereotypy
a mediálne klišé pri vnímaní slovacík
Chceme veriť, ž e aj absolventi S A S 2000
budú takými vyslancami Slovenska v za
hraničí, ktorí prispejú k dobrei reprezen
tácii našej krajiny, jej kultúry a našej
univerzity, ž e práve pobyt na SAS-e ich
podnieti viacej črtať, ale i písať o Slovensku
a Slovákoch a ž e ich zásluhou vzniknu
nové preklady slovenskej literatúry a v o
svete pribudnú ozajstní priatelia a priazivci.
A to j e mottom a zmyslom letnej školy,
ktorá m á svoju koncepciu i tradíciu, ale
aktuálny život jej vdychujú priami aktéri
jednotlivých seminárov. A preto každý roč
ník S A S je premiérou, je originálny a ne
opakovateľný, ako nám to často pripomína
doc. Peter Baláž, ktorý bez prestávky spre
vádza S A S o d jeho zrodu v r. 1965 dote
raz, ako člen vedenia i ako lektor.
S A S je ako orchester, ktorý má síce
mnoho nástrojov a rozličných hráčov, ale
všetci chcú jedno - symfóniu porozumenia
a tvorivej pohody. T á je potrebná na se
minároch, ale azda najvýraznejšie sa pre
javuje pri spoločnom nácviku slovenských
ľudových piesní, ktorý tvorí jednu z najty
pickejších podôb SAS-u, keď z a sprievodu
harmoniky spieva vyše stočlenný medzi
národný sasistický zbor. Tentokrát sa re
pertoár sasistov rozšíril aj o prezentáciu
známych populárnych piesní s komuni
katívnymi textami a chytľavou melódiou,
ktorý si ako SLOVENČINA S ELÁNOM,
našiel ihneď svojich priaznivcov. A j keď
tohtoročný S A S opäť trochu omladol, na
priek letným horúčavám, ktoré znepríjem
ňovali výučbu, s a vyznačoval dobrou štu
dijnou morálkou a priateľskou atmosférou,
povedal v záverečnom hodnotení letnej
školy jej riaditeľ, prof. Jozef Mlacek.
PhDr. Jana Pekarovlčová, PhD.
zástupkyňa riaditeľa SAS

K novele zákona o poskytovaní pôžičiek študentom vysokých škôl
Poskytovanie pôžičiek študentom vysokých škôl sa riadi záko
nom č. 200 1997 Z.z. o Študentskom pôžičkovom fonde, ktorý bol
novelizovaný zákonom č. 23112000 Z.z. s účinnosťou od 1. sep
tembra 2000.

Základné zmeny, ktoré novela prináša, sú:
• žiadateľom môže byť aj študent, ktorý študuje na zahraničnej vysokej
škole a má trvalý pobyt v SR (ak tam nepoberá žiadnu finančnú pod
poru), alebo študent na vysokej škole v SR a je v postavení zahra
ničného Slováka,
• študent môže požiadať o pôžičku aj počas školského roku (pri zmene
podmienok na priznanie pôžičky),
• rozšíril sa § 11 (podmienky na priznanie pôžičky),
• mení sa postup pri poskytovaní pôžičky (nové tlačivo),
• upresňuje sa výška pôžičky v súvislosti s dĺžkou štúdia,
• študentovi vznikla povinnosť oznámiť do 14 dní fondu zmeny v štúdiu
(skončenie, prerušenie, zmena dennej formy štúdia na inú, atď...),
• splatnosť pôžičky je skrátená na 10 rokov (nevzťahuje sa na pôžičky
poskytnuté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona),
• rozšírili sa dôvody na predĺženie lehoty splatnosti.

Dôležité informácie pre žiadateľa o pôžičku:
Podľa zákona č. 200/1997 Z.z. o Študentskom pôžičkovom fonde sa
zriaďuje Študentský pôžičkový fond (ďalej len "fond") ako neštátny účelový
fond na poskytovanie pôžičiek študentom vysokých škôl (ďalej len "VŠ-).
Fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave. Zákon sa s účinnosťou od
1. septembra 2000 mení a dopĺňa zákonom č. 231/2000 Z.z.
O pôžičku z prostriedkov fondu môže požiadať študent dennej formy
prvého štúdia na VŠ v Slovenskej republike alebo na zahraničnej VŠ,
ktorý má trvalý pobyt v SR a nepoberá v zahraničí štipendium ani inú
finančnú podporu, alebo študent, ktorý študuje na VŠ v SR v postavení
zahraničného Slováka (ďalej len "žiadateľ). Za prvé štúdium na VŠ v SR
sa považuje i ďalšie štúdium absolventa bakalárskeho štúdia, ak pokra
čuje dennou formou v magisterskom štúdiu alebo inžinierskom štúdiu.
Ak žiadateľ študuje na viacerých vysokých školách, resp. fakultách
požiadať o pôžičku môže len na jednej fakulte Študent môže požiadať
o pôžičku aj počas školského roka.
Pôžičku možno priznať žiadateľovi, ktorý spĺňa niektorú z nasledu
júcich podmienok:
a) dosahuje počas vysokoškolského štúdia výborný prospech,
b) je občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou,
c) je občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažkým zdra
votným postihnutím, alebo
d) je poberateľom sociálneho štipendia,
e) priemerný mesačný príjem na člena domácnosti ku dňu podania
žiadosti o pôžičku je nižší ako minimálna mzda.
Rada fondu môže pôžičku priznať aj ostatným žiadateľom, ak boli uspo
kojené žiadosti všetkých žiadateľov, ktorí spĺňajú niektorú podmienku
písm. b) až d).
Za výborný prospech sa považujú výsledky do priemeru známok 1,5,
ktoré žiadateľ dosiahol v predchádzajúcom ročníku štúdia za podmienky,

že má vykonané všetky skúšky predpísané študijným a skúšobným po
riadkom fakulty alebo VŠ, ktorá sa nečlení na fakulty, do dňa podania
žiadosti o pôžičku. U žiadateľov v prvom ročníku vysokej školy sa do
priemeru známok započítavajú výsledky z maturitného vysvedčenia.
Žiadosť o pôžičku si nemôže podať študent, ak
a) opakuje ročník, ak nejde o opakovanie ročníka z vážnych zdra
votných dôvodov,
b) prestúpil v ďalšom školskom roku do nižšieho ročníka fakulty alebo
inej vysokej školy,
c) v predchádzajúcom školskom roku prerušil štúdium okrem tých prí
padov, ak sa študent zúčastnil na medzinárodnej výmennej stáži so
súhlasom fakulty, vysokej školy alebo na pastoračnej činnosti bohoslov
cov, ktorú mali pred vysviackou
Žiadatel o pôžičku študujúci na VŠ v SR požiada písomne na tlačive
vydanom fondom do 10. októbra kalendárneho roku o zaradenie do
zoznamu o pôžičku na príslušnej fakulte UK. Žiadateľ, ktorý študuje na
VŠ v zahraničí, požiada o pôžičku fond. Takisto postupuje aj žiadateľ,
s ktorým už bola uzavretá zmluva o pôžičke v predchádzajúcom šk. roku.
Fakulta potvrdzuje na žiadosti, že žiadateľ je študent, prospech žiada
teľa za predchádzajúci rok a poberanie štipendia.
Žiadateľ k žiadosti prikladá overenú fotokópiu rozhodnutia, prípadne
posudok príslušného orgánu osvedčujúci skutočnosti o splnení podmie
nok na priznanie pôžičky podľa vyššie uvedených bodov b), c) a e),
potvrdenie zamestnávateľa alebo daňového úradu o hrubých príjmoch
členov domácnosti, prípadne nahradzujúci doklad a potvrdenie o počte
členov domácnosti žiadateľa.
Rada fondu oznamuje iba kladné rozhodnutie (do 20. novembra kalen
dárneho roka) a spolu s oznámením zašle aj zmluvu. Žiadateľ je povinný
uzavrieť zmluvu o pôžičke s fondom najneskôr do 15. decembra
kalendárneho roka Ručiteľom musí byť občan SR s trvalým pobytom
v SR, ktorý v čase ručenia má trvalý pracovný pomer alebo zabezpečený
iný pravidelný zdroj príjmu.
Pôžička sa poskytuje na obdobie jedného školského roka Najvyššia
poskytnutá pôžička na obdobie jedného šk. roka môže byť 20 000 Sk,
pričom počas celého štúdia nesmie prevýšiť:
- pri trojročnom štúdiu 60 000 Sk,
- pri štvorročnom štúdiu 80 000 Sk,
- pri päťročnom študiu 100 000 Sk,
- pri šesťročnom štúdiu 120 000 Sk.
Úroková sadzba je 3 %. Najdlhšia lehota splatnosti pôžičky je 10 rokov
od uzavretia zmluvy o pôžičke (nezapočítava sa čas štúdia).
Dlžník je povinný oznámiť fondu skončenie, prerušenie, zanechanie
štúdia, vylúčenie zo štúdia, zmenu dennej formy štúdia na inú formu
alebo prestup na inú ťakultu alebo vysokú školu do 14 dní odo dňa zme
ny skutočnosti. Fakulta o tejto skutočnosti tiež bezodkladne informuje
fond.
Na splácanie pôžičiek poskytnutých na základe zmlúv o pôžičke uza
vretých pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa nevzťahuje skrá
tenie lehoty splatnosti pôžičky na desať rokov podľa tohto zákona.
RNDr. M. Turi Nagyová

V l á d a dotuje f o n d 200 m i l i ó n m i
Vláda S R 27. 9. 2000 schválila vy
členenie 200 mil. Sk pre Študentský
pôžičkový fond. Peniaze dostane fond
v troch splátkach - 100 miliónov tento
školský rok a v nasledujúcich dvoch
rokoch po 50 miliónov.
Ako uviedol riaditeľ fondu Lubomír Zburín, ide v podstate len o dofinancovanie,
aby fond preklenul trojročné obdobie,
kým nebude samofinancovateľný. Uvoľne
né peniaze teda nezvýšia celkový počet
pôžičiek, ktoré budú môcť byť pridelené.
Aj tento rok pôžičku dostane len asi 5 tisíc
študentov.
Študenstký pôžičkový fond nie je ani po
piatich rokoch svojej existencie obrátkový,

teda nie je schopný poskytovať nové pô
žičky z dosiaľ vrátených peňazí. Dôvodom
je dlhá lehota splatnosti, ktorá bola do
teraz 15 rokov. Okrem toho môže dlžník
splácanie prerušiť počas vojenskej služby
a materskej dovolenky. Obrátkový by sa
mal stať fond od roku 2002 až 2003.
Novela zákona o fonde, ktorú parlament
schválil tento rok, skrátila lehotu splatnosti
na 10 rokov.
Fond doteraz ročne dostával okolo 7 500 žia
dostí o pôžičku, z nich mohol uspokojiť spo
mínaných 5 000 študentov. Tento rok sa
očakáva nárast počtu žiadateľov, kedže na
vysoké školy bolo prijatých o 10 % viac štu
dentov. Okrem toho podľa novely majú ná
rok na pôžičku aj slovenskí študenti štu

dujúci v Čechách a zahraniční Slováci
študujúci u nás. Novela zároveň pozmě
nila kritériá na udelenie pôžičky. Okrem
výborného prospechu a dokladu o zdra
votnom postihnutí sa bude viac prihliadať
na sociálne pomery študenta.
O d tohto školského roku bude fond pri
prideľovaní pôžičky uprednostňovať štu
dentov vyšších ročníkov. Dôvodom sú skú
senosti, že veľa prvákov štúdium nedo
končilo alebo prestupovali na iné vysoké
školy, čo spôsobovalo problémy pri vy
máhaní splátok. Pri študentoch vyšších
ročníkov je zároveň šanca na rýchlejšiu
návratnosť peňazí.
(Podľa Sme, 28. 9. 2000)
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Pri príležitosti štátnej návštevy Slovenskej republiky zavítal na Univerzitu Komenského dňa 6. júna 2000 prezident
Rumunskej republiky prof. Dr. Emil Constantinescu. Na slávnostnom zasadnutí vedeckých rád fakúlt UK a za účasti
prezidenta SR R. Schustera bola Jeho Excelencii udelená Velká zlatá medaila UK. Pri tejto príležitosti rumunský
prezident predniesol prednášku, ktorú uverejňujeme v plnom znení.

Svet pri Dunaji: Súbežnosťalebo vzájomné ovplyvňovanie?
Ako v mnohých iných krajinách strednej a vý
chodnej Európy, aj novodobé dejiny našich kra
jín sa vyznačovali tým, že sme zabudli jedna na
druhú a pozerali sa rovnako obdivne na Viedeň,
Berlín alebo Paríž. Tieto krajiny boli pre nás vzo
rom, zdrojom pohybu a inšpirácie v dobrom aj
zlom, ich postoje ku nám nás alebo tešili, alebo
zarmucovali. Európsky politický systém bol viac
systémom hodnotiacim ako hodnotovým, krajiny
strednej Európy sa hodnotili cez filter hodnôt
západnej Európy.
Tento západný hodnotový systém bol až do
určitého bodu nesporne užitočný, inšpiroval nás
a povzbudzoval. Zároveň zahraničný pohľad ako
protiváha nám pomohol prekročiť hranice mno
hých postojov, ktoré by mohli spôsobiť naše
skĺznutie do provincionalizmu. Keďže žijeme
v spoločnej časti kontinentu, určite by bolo pro
spešnejšie, keby sa Rumuni aj Slováci otestovali
sami a vytvorili si spoločné perspektívy.
Dnes, keď sa Európa mení a keď sme sa stali
súčasťou tohto procesu zmien, sme si istejší,
ako sme boli v minulosti, viac si uvedomujeme
svoju minulosť a naše vtedajšie správanie. Dnes
môžeme, ba dokonca si myslím, že musíme zme
niť starý spôsob života. Navrhujem vám po
rozmýšľať o zámene starého paralelného roz
voja v Strednej Európe za nový proces, ktorý
by spočíval vo vzájomnom ovplyvňovaní. V tom
to procese budú dôležité podobnosti a nie roz
dielnosti.
Podobnosti, podľa mňa, vyplývajú zo skutočnosti,
že sme žili a žijeme v európskom priestore, ktorý
predstavujú dve osi: Dunaj a Karpaty (resp. Tatry).
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A k o myslí geológ
Vychádzam z konštatovania, že zatiaľ čo hra
nice medzi krajinami sú dejinným výtvorom
stredného trvania, rozdelenie priestoru vodstvami a pohoriami prislúcha dlhotrvajúcej histórii.
K tomuto jednoduchému konštatovaniu dodá
vam pre tých, ktorí čítali Braudela a jeho histo
riografickú školu, môj postreh geológa, ktorý ho
vorí, že vytvoreniu hraníc medzi krajinami čas
tokrát predchádzalo krviprelievanie a len pri
rodzené hranice, vytvorené prírodou (pohoria
a vodstvá), boli čisté, pokiaľ sa nestali politickými
hranicami. Prírodné útvary (Dunaj, Karpaty, Tat
ry) plnia dvojitú funkciu, keď rozdeľujú, ale aj
spájajú brehy respektíve svahy. Rieka a hora nie
je len prekážkou či hranicou jedného územia, ale
aj jej prechodom. Vodné toky, pohoria nepozna
jú takýto priestorový problém, pretože ony už
samy o sebe vytvárajú skôr mikroklímu, ekolo
gický, biologický a ekonomický systém, v kto
rom obidva brehy aj svahy tvoria spoločný celok.
Etnické zloženie obyvateľstva, jeho kultúra, pred
stavuje skôr spoločný model, rozdielnosť je po
stupná a pomalá, a nie náhodná a zlomová či
úplná. A to dokonca aj vtedy, keď populácia ho
vorí rozličnými jazykmi na dvoch brehoch vôd a na
dvoch stranách hôr.
Politik je ten, ktorý delí prírodný a kultúrny útvar
na rozličné, bližšie neurčené časti, entity, celky, či
už priáteľské alebo nepriateľské. Môžeme hovoriť
o Dunaji a pohoriach z ekologického hľadiska, ale
bo môžeme hovoriť o ich právnom štatúte počas
histórie a v súčasnosti, alebo aj o ich kvalite ako
symbole jednoty či rozdeľovania Európy.

ja som sa narodil v oblasti, kde sa Dunaj vlieva
do Čierneho mora cez obrovskú deltu. V parku
Furstenberg v Donauschingene je malá vodná
nádrž so skromným nápisom: "Tu vyviera Dunaj"._Tu som mal pocit, že sa nachádzam nielen
2800 km od jeho delty, ale aj v inom svete, typic
ky nemecky romantickom, plnom zámkov a le
sov. Cesta pozdĺž rieky pokračuje idylickou kraji
nou a až po určitom čase sa objavia dediny
a stále väčšie mestá. Potôčik sa postupne stane
riekou a aj jeho obyvateľstvo sa dynamicky mení.
Rovnako aj pocestný, ktorý prechádza údolím
Rýna, váha medzi moderným a idylickým pohľa
dom na okolité prostredie. Obidva pohľady sú
pravdivé. Tak ako sa Rýn podobá Dunaju, také
sú aj dva uhly pohľadu na Nemecko a na Eu
rópu. V Nemecku pramení aj Rýn aj Dunaj, jeden
ide smerom na východ a druhý na západ. Obi
dve rieky sa vlievajú do dvoch rozličných morí,
do Severného a Čierneho. Kanálom medzi Rý
nom a Dunajom sa vytvorila vodná cesta, spo
ločná os Európy od Rotterdamu až po Sulinu
alebo Konstancu. Dva rovnako dôležité prístavy,
aj keď nie rovnako rozvinuté. Prvý otvára cestu
do Európy smerom na sever, druhý smerom na
Kaukaz a Blízky východ, k bájnemu svetu 'hod
vábnej cesty". Symbolom obidvoch riek je otvo
renosť voči ostatným krajinám a slobodný po
hyb. V minulosti sa pozeralo na Rýn ako na
výlučne nemeckú rieku, tak ako bola Rhôna
francúzska a Temža anglická rieka. Dunaj je zná
my ako medzinárodná rieka, ktorá preteká
dvoma nemecky hovoriacimi krajinami, viace
rými slovanskými krajinami, Maďarskom a Ru
munskom. Dunaj nám dokazuje, aká velká mô
že byť politická rozdielnosť jedného prírodného
útvaru.

Dva svety: Dunaj a R ý n
Bol som prekvapený, keď som uvidel, aký je
Dunaj malý pri prameni v Čiernom lese, pretože

Pluralizmus
Položme si otázku, akú úlohu plní rieka Dunaj
pri zbližovaní a vzďaľovaní sa európskych krajín.
Pre nemeckého básnika Holderlina predstavoval
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Dunaj "tajný a hlboký jazyk bohov*. Dunaj pre
teká cez krajiny, ktoré sú si rozdielne jazykom,
etnicky aj politicky, no spája ich kultúrne po
klady. Je ťažké spočítať kultúrne hodnoty, zhro
maždené popri jeho brehoch. Viedeň, Bratislava.
Budapešť, Belehrad sú nielen velké hlavné, ale a|
rozdielne mestá. Majú podobnú polohu, ale ich
rozdielnosti sú bezpochyby väčšie, ako sú roz
diely medzi mestami pozdĺž Rýna. Dunajský
priestor môžeme preto definovať ako svet mno
honárodný a mnohokultúrny. Pluralizmus robí
z rieky Dunaj charakteristický symbol pre nový
európsky svet, ktorý si teraz želáme vytvoriť. Ne
závisle od politických rozdieľov na jeho brehoch
či už počas kniežatstiev, stredovekých kráľov
stiev, ríš, suverénnych moderných štátov, Dunaj
mal vždy svoj zvláštny kultúrny ráz, iný ako vý
chodná a západná Európa.
Karpatsko-dunajské Ru m u n sk o
Rumunsko je podunajská krajina. Nielen tým,
že táto rieka tvorí jeho južnú hranicu, ale aj pre
to, že celý hydrografický systém smeruje k Du
naju. Transylvánske rieky sa vlievajú do Tisy.
ktorá priteká do Dunaja, Olt sa vlieva priamo do
Dunaja, rovnako ako všetky rieky z Moldavska
a Valašska. Dunaj preteká celým územím krajiny
a rozdeľuje Dobrudžu a Valašsko a celú du
najskú deltu. Rumunsko, tak ako aj iné krajiny,
pozná aj druhý spôsob územného rozdelenia,
a to prostredníctvom pohoria Karpát
Pohorie Tatier a rumunských Karpát vytvára
dva kruhy podobné písmenu S Karpaty sa tiah
nú zo severu na Balkán do Bulharska a delia
Rumunsko priamo v jeho strede. Tým vytvárajú
jeho prirodzený stred, kde sa nachádza aj naj
vyšší bod. z ktorého pramenia rieky, tečúce na
sever alebo na západ smerom k Tise, alebo na
východ a juh smerom k Dunaju.
Tento geografický princíp zhody zaznamenali
mnohí spisovatelia, predovšetkým romantici, ako

bol Nicolae Balcescu a pravdaže, predovšetkým
jazykovedci.
Títo zistili len malé dialektové rozdiely medzi
hovorovým jazykom v Transylvánii, Moldavsku
a vo Valašsku. Hoci pohoria v Nemecku a v Ta
liansku nedosahujú takú výšku ako Karpaty, sú
tam jazykové rozdiely väčšie. Jazykovú jednotu
možno pozorovať aj na úrovni etnografickej, a to
v ľudovej kultúre, v obliekaní a na výrobkoch
z dreva. Na severe a na juhu panuje zjavná jed
nota, ba dokonca aj v období, keď žili Rumuni
z Transylvánie vedľa Maďarov a Sasov, ktorí boli
silno ovplyvnení středo a západoeurópskym
umením od gotiky až po barok. Napriek tomu, že
Karpaty boli kedysi politickou hranicou, predsa
pre Rumunov predstavujú miesto úkrytu počas
ťažkých čias, sú miestom etnickej, kultúrnej a ná
boženskej identity.
Rumunsko ako karpatsko-dunajská krajina pre
berá od Dunaja jeho dynamickú úlohu spojiva,
ktoré pripája vonkajší svet a od Karpát preberá
úlohu rovnováhy a centrizmu. Rumunská identita
sa zakladá na dynamickom združovaní riek a na
stálosti hôr.
R u m u n s k o a S l oven s ko
Otázkou ostáva, či zohrávali Dunaj a Tatry
v slovenskej kultúre rovnakú úlohu, ako v kultúre
rumunskej. Spomínam si na dávnu návštevu Slo
venska, na jeden obed v slovenskej kolibe. Cítil
som sa tam ako u nás v oblasti Maramurešu.
Pastiersky rozmer, prislúchajúci blízkosti hôr, je
spoločný tak pre Slováka ako aj pre Rumuna. Sú
známe ešte aj iné zarážajúce prirovnania. Slo
váci aj Rumuni používali kedysi ako literárny
jazyk staroslovienčinu a latinčinu. Slováci tak ako
aj Rumuni hovorili doma svojim jazykom a čakali na
prftiodný čas, aby mohli preniesť slovenský a ru
munský jazyk do verejného života. Cyrilské písmo,
ktoré priniesli Konštantín a Metod, bob včlenené do
územia Velkej Moravy len dočasne, ale v Rumunsku
sa zachovalo dlhšiu dobu.
Následkom protiofenzívy nemeckého kléru sa
v 9. storočí vytratila slovanská liturgia. Zachovala
sa len v karpaťsko-dunajskom priestore napriek
katolíckym a neskôr aj protestantským tlakom.
Usadenie sa Maďarov v karpatsko-dunajskej kot
line v 10. storočí dotvorilo etnickú mapu tejto
oblasti, a tým definitívne udomácnilo latinskú li
turgiu. A tak sa Slováci ocitli pod katolíckym
vplyvom a Rumuni zostali pod vplyvom ortodox
ným a v kultúrnom priestore byzantskom a neobyzantskom.
Táto záhada je vysvetliteľná aj z politického
hľadiska. Oslabené rumunské kniežatstvá sa
obávali prijať katolicizmus Maďarov a Poliakov,
aby ich kniežatstvá neboli pripojené k týmto
národom, zatiaľ čo Turci rešpektovali ich jazyk aj
náboženstvo.
A tak sa začína paralelný rozvoj Slovákov a Ru
munov. Predsa však nájdeme počas storočí ur
čité vzájomné ovplyvňovania. Katolicizmus prinie
sol podobné kultúrne formy aj tam, kde bol
prijatý len menšou časťou obyvateľstva, čoho
dôkazom je aj katedrála v Kluži, hoci rumunské
ortodoxné obyvateľstvo aj naďalej navštevuje
svoje malé neobyzantské drevené kostolíky.
Aj husistické hnutie malo odozvu na severe
Transylvánie a v Moldavsku. Zaujímavá je aj sku
točnosť, že veľký uhorský renesančný kráľ a ve
dec Matej Korvin bol rumunského pôvodu, tak
ako aj Nikolaj Olahus (v preklade Nikolaj Rumun
ský). Obidvaja podporovali rozvoj humanizmu na
Slovensku, prvý založil univerzitu Academia
Istropolitana v Bratislave v roku 1467 a druhý sa
stal biskupom ostrihomským v roku 1553 so
sídlom v Trnave. Iný humanista Florian Franta
píše epištolu Nikolajovi Olahusovi v roku 1558,
o ktorej sa zmieňuje Corneliu Barborica v diele
Dejiny slovenskej literatúry nasledujúcimi slo
vami:
"Ó dôstojný, neobyčajný, velký biskup, Nikolaj,
venuj pozornosť listom tvojho otroka".
V 16. storočí sa objavili na Slovensku "histo
rické piesne' podobné rumunským baladám,
ktoré mali priamy vzťah k protitureckým bojom.

V 18. storočí sa skladali v Rumunsku aj na
Slovensku piesne o hajdúchoch. V Rumunsku
však bola menej rozvinutá divadelná a baroková
poézia ako na Slovensku. Slovenskí osvietenci
18. storočia píšu diela veľmi podobné rumun
ským z oblasti Transylvánie. Obidva národy majú
rovnaký cieľ, chcú potvrdiť svoju identitu v štáte
podrobenom Maďarmi. Diela Baltazára Magina,
Mateja Bela a Adama Františka Kollára by bolo
potrebné porovnať z hľadiska výberu témy, zá
meru a politického základu s dielami ardealskej
školy Mika Kleina, Šincaia a Petra Maiora. O sto
ročie neskôr spolupracoval Svetozár Hurban
Vajanský s autormi memoranda na obranu slo
venských a rumunských práv počas rakúskouhorského impéria. Na konci 18. storočia sa
stáva slovenský jazyk literárnym jazykom vďaka
snahám katolíckych intelektuálov z Trnavskej
univerzity. Rovnako sa objavuje aj v Rumunsku
v 18. storočí a začiatkom 19. storočia rumunský
jazyk, ktorý nahradil novogréčtinu v literatúre, vo
výučbe, divadle a v tlači. V 19. storočí prostred
níctvom prvého kodifikátora spisovnej slovenčiny
Antona Bernoláka sa formuje slovenská kultúra
bez náboženských rozdielov. Snahy rumun
ských revolucionárov z roku 1848 predovšetkým
Heliadeho Raduleska a Nikolaja Balceska pre
kračujú hranice všetkých rumunských krajín
a sociálnych tried. Kultúrny nacionalizmus, vy
chádzajúci od Herdera, sprevádza tak rumunskú
ako aj slovenskú kultúru smerom k romantizmu,
realizmu a k iným moderným smerom, prostred
níctvom ktorých sa zapísali naše krajiny do plod
ného a súbežného rozvoja v spoločnom velkom
európskom priestore. V tomto velkom európ
skom priestore stoja povedľa seba obdivovatelia
Hegela - Slovák Ľudovít Štúr a Rumun Titu Maiorescu. Medzinárodne uznávaný vedec Pavel Ša
fárik sa zaoberal rumunskou identitou a básnik
Ivan Krasko, ktorý študoval v Rumunsku, bol in
špirovaný M. Emineskom.
Ponaučenie
pre podunajské krajiny
V roku 1809 videl rakúsky dramatik Franz
Grillparzer, ako vstúpil do Viedne Napoleon. Po
zeral naňho s obdivom, ale zároveň aj so skry
tými obavami, ako keby vytušil prehnanú ctižiadostivosť tohto malého Francúza. Claudio
Magris, autor vynikajúceho diela Danubius, cha
rakterizuje tento Grillparzerov postoj ako premodernistický, obávajúci sa prudkosti, s akou Fran
cúzsko vpadlo do Európy. Bola to pokojná
obrana rakúskeho ľudu voči francúzskej horúč
ke. Podľa Magrisa Rakúsko obhajovalo niečo
prchavé, okrajové a druhoradé. Ja by som do
dal, že to bolo iba reflexívne zastavenie sa na
ďalšej ceste k vytúženej méte.
Je tento postoj typický pre celú strednú Euró
pu? Mnohí esejisti súhlasia s týmto postojom
a pridávajú úvahy o skromnosti, tolerancii, ne
zasahovaní do udalostí, ale aj úvahy o neistote,
týkajúcej sa dotknutej hodnoty účelu, skepti
cizmus, pochybovačnosť. Niektoré z týchto čŕt
sa nachádzajú aj v rumunskom povedomí. Ich
hodnota spočíva v odmietaní násilia a fanatizmu,
ale zároveň môžu viesť aj k nečinnosti, k pasív
nemu prijímaniu histórie iných národov. Neviem, či
sa tieto črty a v akej miere nachádzajú aj u Slo
vákov.
Zdá sa, že Rumuni aj Slováci majú spoločný
postoj k histórii, aj k napoleonskej horúčke. Bolo
by lepšie, aby sa v súčasnosti naše krajiny spo
ločne viac zaujímali o dejiny celej Európy, nie
o históriu súbežnú, ale o históriu vzájomnú.
Túto úvahu uzatváram iným Magrisovým citá
tom, ktorý ma veľmi zaujal, a podľa mňa z neho
plynie ponaučenie pre podunajské krajiny: "Kaž
dý národ je predurčený k tomu. aby využil určitý
správny moment. V žiadnom prípade neexistujú
nadradené alebo nižšie civilizácie, ale iba ply
nutie času a obdobia rozkvetu".
Prof. Dr. Emil Constantlnescu
prezident Rumunska

Kanadské štúdiá UK
pn dvoch rokoch
V novembri 1998 bolo za pomoci kanad
skej vlády revitalizované Oddelenie ka
nadských štúdií UK. Akou činnosťou sa od
vtedy prezentovalo, o tom nás informovala
vedúca Oddelenia PhDr. Mária Huttová,
CSc., odborná asistentka FIF UK.
- Po svojom znovuotvorení sa Oddelenie
kanadských štúdií UK plne integrovalo do
štruktúry Univerzity. Jeho činnosť finančne
materiálne a personálne zabezpečujú Rek
torát UK, Filozofická fakulta UK (Katedra
anglistiky FIF UK) a Velvyslanectvo Kanady
v Prahe.
V oblasti vzdelávacích aktivít sme v šk r.
1999/2000 zabezpečovali výučbu kanad
skej literatúry (vyučujúce. PhDr. M Huttová.
CSc., a Mgr. Marián Gazdík) v rámci výbe
rových prednášok pre študentov UK. V zim
nom semestri navštevovalo prednášl<y a se
mináre 11 študentov, v letnom semestri 10
Traja z nich si vybrali kanadskú literatúru ako
predmet svojej diplomovej práce a touto
témou sa bude zaoberať aj jedna rigorózna
práca na FIF UK V súčasnosti pripravujeme
syllabus, osnovy a učebný text pre predmet
Multikulturálne vzťahy v Kanade, ktorý sa
bude prednášať v tomto školskom roku
a rozšíri tak vzdelávacie aktivity Oddelenia
aj UK.
Oddelenie poskytuje tiež informačno-knížnené služby, кесБе jeho súčasiou je kružnica
vybavená počítačom (dar Kanadského veľ
vyslanectva v Prahe), s internetovým pripo
jením Tieto služby využívajú predovšetkým
študenti, ktori sa venujú kanadským štú
diám. Knižnica funguje zatiaľ na báze pre
zenčného štúdia, v budúcnosti bude potrebné
rozšíriť jej časopisecké fondy a sekciu frankofónnej literatúry.
Na podporu kanadských štúdií Oddelenie
vyvfjalo aj rôzne kultúrne aktivity. V aprih
1999 nás navštívili dvaja kanadskí franko
fonní spisovatelia, v decembri 1999 sme
zabezpečili koncert kanadského gitaristu
a skladateľa Tima Bradyho. V spolupráci s vy
davateľstvom JUGA sme sa podielaii na krste
zbierky kanadských poviedok Tichá hudba"
a spolupracujeme tiež na preklade knihy M
Atwoodovej "Služobničkin pnbeh" (The Hand
maid's Tale - preklad M. Gazdík, doslov M.
Huttová). Propagácii kanadskej literatúry a kul
túry sa venujeme aj prostredníctvom časopisu
"Revue svetovej literatúry".
Oddelenie úzko spolupracuje s Veľvyslanec
tvom Kanady v Prahe, bez ktorého podpory
by nebola naša činnosť možná. Nadviazali
sme kontakty a aktívne spolupracujeme aj
s ďalšími európskymi centrami kanadských
štúdii' v Českej republike, v Maďarsku, v Pofsku, v Rakúsku a v Slovinsku
Vedúca Oddelenia kanadských štúdií UK
sa stala členkou Koordinačného výboru pre
kanadské štúdiá v Strednej Európe a mala
možnosť zúčastniť sa aj na tematických
medzinárodných konferenciách v Brne, v Bu
dapešti a v Grainau. V súčasnosti na Oddelení
pôsobí kanadský lektor B Moore, ktorý sa
podieľa na priprave kurzu o multikulturalizme v Kanade. Na budúo rok sme dohod
li prednáškový pobyt lektora z Nemeckej
asociácie kanadských studu
Nazdávam sa, že i tento stručný prehľad
činnosti Oddelenia kanadských štúdií UK
ukazuje, že sme si za uplynulé dva roky vy
tvorili pevný zaklad pre daiši rozvoj našich
aktivít hlavne v prospech študentov UK.
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Vo svete rastie záujem o slovenčinu
Pod patronátom Ministerstva školstva SR a odborným gestorstvom Metodického centra Studia Academica Slovaca pri Filozofickej fakulte UK
sa v dňoch 30. a 31. augusta 2000 uskutočnila v Ústave vzdelávania a služieb v Bratislave vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou pod
názvom Slovenčina ako cudzí jazyk.
Slovenčina ako cudzí jazyk si v povedomí
odbornej i širokej laickej verejnosti našla za po
sledné desaťročie svoje pevné miesto a záujem
o jej štúdium z radov zahraničných študentov,
lektorov, zahraničných pracovníkov pôsobiacich
na Slovensku z roka na rok rastie. Podobne je to
aj v zahraničí, kde svoj záujem o Slovensko, slo
venčinu, slovenskú literatúru a kultúru prejavujú
študenti na mnohých zahraničných univerzitách
v rámci odborného štúdia slovenského jazyka
a literatúry alebo lektorátov slovenského jazyka
a kultúry. Odbornými garantmi štúdia sloven
ského jazyka a literatúry na zahraničných univer
zitách, šíriteľmi najnovších výsledkov slovenskej
vedy, informátormi o kultúrnom dianí na Sloven
sku sú zahraniční slovakisti, slovenskí hosťujúci
profesori a docenti a ostatní pedagógovia zo
slovenských vysokých škôl pôsobiaci na zahra
ničných lektorátoch slovenčiny. Okrem svojho pô
sobenia v zahraničí a okrem pravidelných kontak
tov s domácim prostredím sa každý rok koncom
augusta - po skončení Letného seminára sloven
ského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca
- stretávajú na pracovných seminároch a vo svo
jich vystúpeniach hodnotia situáciu na svojich
zahraničných pôsobiskách. Súčasťou pracov
ných seminárov sú aj odborné prednášky z teo
retického výskumu súčasného slovenského
jazyka so zameraním na špecifiká jednotlivých
jazykových rovín slovenčiny ako cudzieho ja
zyka. Tieto prednášky spolu s jazykovednými
prednáškami z Letného seminára slovenského
jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca,
ktoré tohto roku vyšli v 29. zväzku rovnomen
ného zborníka, rozširujú, prehlbujú vedecký opis
slovenského jazyka z hľadiska jeho prezentácie
cudzincom. Prednášky sprístupňujú vedecké ná
< sv S

zory významných slovenských jazykovedcov na
súčasný slovenský jazyk vo všetkých jazykových
rovinách, na jeho vývin a stavbu a obsahujú
množstvo informácií a návodov na prehlbovanie
znalostí zo slovenčiny a o slovenčine.
Pravidelné každoročné pracovné stretnutia
s lektormi slovenského jazyka pôsobiacimi v za
hraničí vyústili tohto roku do vedeckej konfe
rencie pod názvom Slovenčina ako cudzí jazyk.
Usporiadateľom konferencie bola Sekcia medzi
národnej spolupráce a európskej integrácie
Ministerstva školstva SR a Metodické centrum
SAS pri FIF UK. Účastníkmi konferencie boli
významní slovenskí jazykovedci, slovakisti, slo
venskí lektori pôsobiaci na univerzitách v Poľsku,
Maďarsku, Nemecku, Rakúsku, Taliansku, Chor
vátsku, Juhoslávii, vo Francúzsku, v Českej re
publike, na Ukrajine. Na vedeckej konferencii sa
zúčastnili aj zahraniční slovakisti z Poľska, Ma
ďarska, Nemecka, Talianska a Ukrajiny. Kon
ferenciu otvoril generálny riaditeľ Sekcie medzi
národnej spolupráce a európskej integrácie MŠ
SR RNDr. Štefan Cimbák. Účastníkov konferen
cie pozdravil riaditeľ Metodického centra Studia
Academica Slovaca pri FIF UK prof. PhDr. Jozef
Mlacek, CSc.. ktorý vo svojom príhovore vy
zdvihol dôležitosť organizovania poduiatí tohto
druhu.
Jednotlivé príspevky a vystúpenia účastníkov
konferencie sa týkali dvoch hlavných okruhov Lingvodidaktických otázok slovenčiny pre cu
dzincov a Etnokultúrnych aspektov prezentácie
slovenčiny cudzincom.
Cieľom konferencie bolo prezentovať súčasný
stav výskumu slovenčiny ako cudzieho jazyka so
zameraním na lingvistický opis gramatického
systému slovenčiny pre cudzincov, didaktickú

interpretáciu a metodické postupy pri vyučovaní
slovenčiny pre zahraničnách študentov, medzijazykové vzťahy, sociolingvistické a medzikultúrne
aspekty prezentácie slovenčiny. Konferencia ma
la zároveň predstaviť aktuálny obraz o stave
a činnosti lektorátov slovenského jazyka a kul
túry na takmer 40 zahraničných univerzitách.
Príspevky, ktoré odzneli na konferencii, budú
publikované v zborníku prednášok a príspevkov,
ktorý sa stane vhodným metodickým materiálom
pre zahraničnú slovakistiku. Súčasťou zborníka
budú vyhodnotené výsledky dotazníka Slovakis
tika v zahraničí na prelome tisícročí
Vo svojom záverečnom príhovore prof J Mla
cek skonštatoval, že konferencia bola cenným
príspevkom pre ďalšie koncipovanie lingvistic
kého opisu a teórie vyučovania slovenčiny ako
cudzieho jazyka ako aj pre metodiku a stratégiu
jej vyučovania.
Vzhľadom na to, že v súčasnosti v |azykoved
nej literatúre absentuie základné dielo z oblasti
aplikovaného výskumu slovenčiny a že met mo
difikovanej lingvistickej gramatiky určenei pre
potreby vyučovania slovenčiny ako cudzieho
jazyka, stala sa vedecká konferencia ďalším kro
kom k rozširovaniu poznatkov z oblasti jej apliko
vaného výskumu, k zvyšovaniu kvality, k zetektiv
ňovantu a racionalizácii jej vyučovania Vefcu zá
sluhu na organizačnom zabezpečeni a odbornej
náplni konferencie malo oddelenie slovenčiny ako
cudzieho jazyka Katedry slovenského jazyka FIF
UK, zástupkyňa riaditeľa Metodického centra SAS
pn FIF UK PhDr Jana Pekarovičová. PtiO . • Mgr
Eva Gajdošová zo Sekcie medzinárodnej spolu
práce a európskej integrácie Mš SR
PhDr. Ludmila 2igova, FIF UK

:

Spoločná expozícia farmaceutov na Agrokomplexe 2000 v Nitre
Snahou Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave a Slovakofarmy, a.s., v Hlohovci je bližšie oboznámil širokú verejnosť s liečivými rastlinami. Práve
tento dôvod podnietil FAF UK a Slovakofarmu, aby sa každoročne zúčastňovali so spoločnou expozíciou na vellrhu Agrokomplex v Nitre.
Brány tohoročného 27. Medzinárodného poľnohospodárskeho a potravi
nárskeho vellrhu Agrokomplex 2000 v Nitre sa pre návštevníkov otvorili
17. augusta 2000. Počet 606 zúčastnených vystavovateľov z 18 štátov
zastupujúcich 800 firiem, ktorí si prenajali viac ako 26 000 m 2 čistej výstavnej
plochy svedčí o tom, že aj tento rok sa Agrokomplex 2000 radí medzi
najúspešnejšie podujatia na Slovensku.
Moderný výskum liečiv vychádza z prírodných materiálov, ktoré sú často
dostupným a finančne málo náročným zdrojom biologicky aktívnych látok.
Po určitej dobe stagnácie výroby sa význam liečivých rastlín pre farmaceu
tický priemysel z roka na rok zvyšuje. Stúpajúci dopyt po mnohých liečivých
rastlinách nie je možné uspokojiť z prírodných zdrojov, čo podnecuje mno
hých poľnohospodárov pestovať žiadané druhy liečivých rastlín.
Podstatnou súčasťou našej spoločnej expozície bola kolekcia vybraných lie
čivých rastlín, ktorá slúži pre osvetové a pedagogické účely. Scenár výstavy
pripravili RNDr. T. Lindauerová, CSc., a RNDr. J. Stano, CSc., za účinnej pomoci
RNDr. A Chocholatej, doc. DrPH. PhMr. J. Kresánka, CSc., Ing. M. Koreňovej,
Ing. P. Čupku, CSc., a Ing. L Procházkovej (garantky výstavy). Okrem expo
zície liečivých rastlín bol pripravený pre návštevníkov výstavy prehľad sorti
mentu najnovšie vyrábaných čajovín, tekutých prípravkov a kapsulí zahrnutých
v katalógu Slovakofarmy, ktoré prezentovala RNDr. A Chocholatá z divízie
Liečivé rastliny Malacky. Prezentácia výrobkov bola spojená s poskytovaním
vzoriek rôznych druhov čajov návštevníkom. Pre pestovateľov a zberateľov
liečivých rastlín boli k dispozícií recepty osvedčených čajov, vhodných ako
podporná liečba niektorých ochorení dýchacích a močových ciest, zažívacieho
traktu, pri cukrovke atď. V rámci konzultácií sa poskytovali návštevníkom
informácie o pestovaní, zbere, spracovaní, použití a možnostiach nákupu lie
čivých rastlín. Informácie sa podávali aj o zložení, vlastnostiach a použití pre
dovšetkým voľne predajných prípravkov Slovakofarmy. Záujemcovia o pesto
vanie liečivých rastlín zdarma dostali aj príručku "Pestovanie liečivých rastlín".
Velký počet návštevníkov z radov laickej i odbornej verejnosti potvrdzuje
opodstatnenosť každoročnej spoločnej expozície, tá tohoročná sa tešila
záujmu nielen domácich, ale aj zahraničných hostí hlavne z USA a Ukrajiny,
Pevne veríme, že spoločná expozícia farmaceutov našej univerzity a Slo
vakofarmy splnila svoj osvetový a pedagogický účel. Zároveň si dovoľujeme
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zablahoželať všetkým vystavovateľom, ktorých výrobky, resp expozície boli
ocenené a poďakovať mnohým návštevníkom za cenné a podnetné návrhy
Sme presvedčení, že nasledujúca výstava bude ešte hodnotnejšia a úspeš
nejšia než tohoročná.
RNDr. Ján Stano, CSc., doc. RNDr Marián Bukovský, CSc.,
Ing. Marcela Koreňová

Centrum ďalšieho a celoživotného vzdelávania Univerzity Komenského má prvé skúsenosti
s organizovaním certifikačného kurzu pre lektorov

i >m

Certifikačný

Prečo je dôležité takýto kurz realizovať?
V posledných rokoch sa výrazne zmenila podoba ďalšieho vzdelávania
tak po kvalitatívnej ako aj kvantitatívnej stránke. Vzniká množstvo vzdelá
vacích inštitúcií, množstvo vzdelávacích aktivít a do lektorskej činnosti sa
zapája čím ďalej tým viac rozličných odborníkov. Sú to mnohokrát odbor
níci na najvyššej úrovni, nie je však vždy dostatočná kvalita ich meto
dického prístupu, úrovne a spôsobu vzdelávania. Tento fakt má potom za
dôsledok, že účinnosť týchto vzdelávacích podujatí nezodpovedá požado
vaným kritériám.
Osobnosť vzdelávatelä dospelých je jedným z kľúčových faktorov v pro
cese skvalitňovania ďalšieho vzdelávania, a preto si vyžaduje i osobitnú
prípravu, ktorá v praxi nie je ešte stále dostatočne ocenená.
Č o sa očakáva o d vzdelávateľa dospelých?
Samozrejme základným predpokladom jeho vzdelávacej činnosti je
vysoká odbornosť v príslušnom odbore. Ako človek, ktorý vzdeláva do
spelého, by však mal poznať aj osobitosti jeho učenia sa, poznať nové
progresívne metódy vzdelávania, rozličné spôsoby hodnotenia vzdelá
vania a pod.

pravení pre skúmanie špecifických potrieb účastníkov ako i pre projek
tovanie výučby.
- Vedieť stanoviť ciele vzdelávania, tvoriť obsah vzdelávania, konštruovať
učebné plány a učebné osnovy. Vybrať a použiť primerané metódy a tech
niky vzdelávania pre jednotlivé cieľové skupiny, vybrať a použiť vhodné
prostriedky hodnotenia, ktoré im umožnia overiť výsledky a účinnosť vzde
lávania.
- Byť schopní na základe sebapoznania zvoliť si vlastný štýl výučby, po
rozumieť procesom sociálnej interakcie a komunikácie, chápať a uplat
ňovať profesijnú etiku vzdelávateľa.
Kurz prebieha v ôsmich tematických celkoch:
- Socio-ekonomické základy vzdelávania dospelých
- Psychologické základy vzdelávania dospelých
- Analýza vzdelávacích potrieb
- Projektovanie vzdelávacích aktivít
- Metódy efektívneho vzdelávania dospelých
- Umenie prednášať a komunikovať
- Hodnotenie výsledkov a účinnosti vzdelávania dospelých
- Moderné technológie vo vzdelávaní dospelých

A k o vznikol tento kurz a k o m u je určený.
Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých na Slovensku už dlhšiu dobu
presadzuje myšlienku, že pri akreditácií vzdelávacích projektov by sa mala
do úvahy brat aj kvalifikovanosť lektorov, teda nielen ich odborná kvalifi
kácia, ale aj kvalifikovanosť vzdelávať. Privítala preto podnet zo strany
českej Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých, aby sa spoluzúčastnila
pri realizácii projektu Certifikačný kurz lektorov.
Odborným garantom tohto kurzu je Andragógé - Centrum otvoreného
a dištančného vzdelávania Univerzity Palackého v Olomouci a Katedra andragogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Organizačným
garantom na Slovensku je Centrum ďalšieho a celoživotného vzdelávania
Univerzity Komenského.
Kurz je určený lektorom - odborníkom, ktorí si chcú osvojiť moderné me
tódy vzdelávania, organizátorom a metodikom vzdelávacích zariadení,
podnikovým lektorom, ale i učiteľom stredných a vysokých škôl, ktorí chcú
pôsobiť v oblasti ďalšieho vzdelávania.
A k é j e zameranie tohto kurzu?
Základným poslaním (úlohou) tohoto vzdelávacieho programu je skvalit
niť ďalšie profesijné vzdelávanie prostredníctvom rozvoja osobnosti lektora
a to najmä jeho metodických spôsobilostí.
Na konci tohoto vzdelávacieho programu by účastníci mali:
- Vedieť sa orientovať v súčasných trendoch vývoja vzdelávania dospelých,
ovládať princípy systémového prístupu k ďalšiemu vzdelávaniu a byť pri

So začiatkom akademického roku v Českej re
publike si médiá všimli rekordný počet Slovákov
prijatých na české vysoké školy. Denník SME
nedávno informoval, že z celkového počtu pr
vákov Lekárskej fakulty Karlovej univerzity v Pra
he je takmer polovica zo Slovenska, v Brne na
lekárskej fakulte tvoria Slováci tretinu študentov
prvého ročníka. Slovák je aj každý deviaty štu
dent Matematicko-fyzikálnej fakulty KU v Prahe.
Tieto čísla výrazne prevyšujú dokonca počet slo
venských študentov v Čechách za spoločného
štátu. Nárast umožnila nová česko-slovenská medzirezortná dohoda a český vysokoškolský zákon,
podľa ktorých cudzincov študujúcich v češtine
berú rovnako ako českých vysokoškolákov.
Podľa predstaviteľov našich vysokých škôl od
chádzajú naši študenti najmä za menom univer
zity a lepšími materiálnymi podmienkami. 'Už
niekolko rokov sme mali stabilný index, že z pri
jatých študentov sa zapísalo 66 percent. Tento
rok to bolo len 60 percent. Teda si myslím, že
v prípade tých, čo sa dostali do Prahy, išlo a]
o našich potenciálnych študentov,' povedal
dekan Matematicko-fyzikálnej fakulty UK doc.
Ľudovít Fischer.
Podľa neho to nie je ani tak prejav nedôvery
k nášmu vysokému školstvu, ale vypovedá to
najmä o ekonomickej situácii. 'Stačí si zapnút te
levízor, všetko hovorí o tom, že je to tu v žalost
nom stave. Kvalita pedagógov môže byt' porov

Ku každému tematickému celku dostanú účastníci študijné texty, ktoré
sú spracované metodikou dištančného vzdelávania.
Kurz má 120 hodín výučby, z toho 72 hodín dištančné a 48 hodín
prezenčne. Účastníci na základe študijných textov vypracovávajú koreš
pondenčné úlohy, ktoré sa v rámci prezenčnej časti analyzujú.
Účastníci na záver vzdelávania robia pomerne náročnú záverečnú skúš
ku, ktorej súčasťou je aj analýza videonahrávky ich vystúpenia a závereč
ná práca.
Dokumentácia kurzu je stanovená v súlade s európskymi štandardami
podľa noriem kvality. Obsahuje okrem precízne vypracovaného skúšob
ného poriadku, evidenčných listov aj Etický kódex lektora, ktorý sa ab
solventi tohoto vzdelávania zaväzujú plniť.
Certifikát, ktorý na záver absolventi dostávajú, je podpísaný rektorom
Univerzity Komenského, prezidentom AIVD v SR a predseďom skúšobne)
komisie a má platnosť tak v Slovenskej ako i Českej republike.
V tomto roku ukončilo toto vzdelávacie podujatie v pilotnom kurze 13 vy
braných lektorov z rozličných členských inštitúcií AIVD v SR. V októbri sa
otvára nový kurz ponúkaný verejnosti.
Certifikačný kurz lektorov považujeme za významný prvok systémového
riešenia zvyšovania úrovne vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.
Doc. PhDr. Viera Průsaková, CSc.
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nateľná, ale technické vybavenie nie. Študenti si
to uvedomujú, a tak keď sa dá dostať inde, kde je
navyše ešte možnost získat štipendium a internát,
idú inde,' uviedol.
Objavujú sa však aj opačné názory - že re
kordný počet slovenských študentov v ČR je pre
naše školstvo vlastne úspechom Štátny tajom
ník ministerstva školstva Martin Frone si myslí, že
tento jav je prejavom kvality nášho školstva. Ako
uviedol pre TASR, ministerstvo zatiaľ nemalo žiad
ne negatívne ohlasy na túto skutočnosť z Čiech,
Problém v tom nevidí ani dekan Lekárskej fa
kulty UK v Bratislave Pavel T raubner: 'Necítim z to
ho nijaký komplex. Je to dokonca aj sympatické.
Ukazuje to na kvalitu našich študentov po skon

čení stredných škôl. Vnímam to aj ako istý prejav
demokratizácie. Je právom každého vybrat si, kde
chce študovať,' povedal.
Do Čiech láka aj tradícia školy. 'Je predsa len
iné študovať na škole, ktorá má osemstoročnú
tradíciu, a na takej, ktorá ju má osemdesiatročnú.
Hoci musím povedať, že aj naša škola už má svo
je meno a naši absolventi sa veľmi dobre uplatňu
jú aj v zahraničí,' hovorí P. Traubner. O kvalitu
porovnateľnú nielen s Českou republikou, ale aj
s vyspelým zahraničím sa podľa neho snažia aj
naše vysoké školy.
Tradída sa však neprejavuje len vo väčšej "vá
he" diplomu, napríklad pri postgraduálnom štú
diu v zahraničí, ale aj v úplne konkrétnych ve
ciach, ktoré sa viažu na štúdium
Podľa akademických predstaviteľov však netre
ba mať z tohto "odlivu mozgov" k našim suse
dom hlavu v smútku, 'Myslím, že mnohí z týchto
študentov sa po skončení štúdia vrátia. A po
integrácii Slovenska do EU budú aj tak všetci
mat šancu pracovať a/ inde v zahraničí' dodal
P. Traubner.
Odborníci sa zároveň zhodujú, že aj vo svetle
tohto javu je nevyhnutné čím skór naše vysoké
školy reformovať, ináč slovenské fakulty môžu
prehrať konkurenčný boj o študentov medzi uni
verzitami, ktorý nastane v zjednotenej Európe
Podľa SME, 20. septembra 2000
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Venované jubilantom

Štyri životy jubilanta profesora Mirona Zelinu
Je to nevyspytateľné riadenie osudu, keď pri pohľade na život 60-ročného Jubi, inta môžeme
konštatovať, že prežil kariéry či životy štyroch ľudí.....
Najprv pracoval ako podnikový psychológ v Odev
ných závodoch v Trenčíne, pôsobil v Krajskej pedagogicko-psychologickej poradni v Košiciach,
v Manželskej a predmanželskej poradni v Koši
ciach, štyri roky písal Alenu do Smeny a Sme. Zno
va to trvalo približne desať rokov.
Od roku 1982 do roku 1990 pracoval ako
výskumník vo \tyskumnom ústave detskej psycho
lógie a patopsychológie v Bratislave. Vo výskume
sa orientoval na rozličné psychopedagogické témy,
ale hlavnou oblasťou, v ktorej aj najviac publikoval,
je problematika kreativity, osobnosti, problematika
zlepšovania výchovy a vzdelávania, modernizácie
školských systémov.
Od roku 1990 doteraz vlastne pracuje ako šéf.
(Aj vám pripadá smiešne spojenie "pracuje ako
šéf?) V roku 1990 sa stal riaditeľom odboru slu
žieb škole a starostlivosti o učiteľa na Minister
stve školstva SR a chvíľu riadil aj odbor zá
kladných škôl. V roku 1992 prešiel pracovať na
Pedagogickú fakultu UK, kde sa stal najprv pro
dekanom pre vedu a výskum, a od roku 1997 je
dekanom PDF UK.
Popri tejto línii životných osudov prof. Zelinu
možno ešte naznačiť dve zvláštnosti, nie celkom
bežné u iných ľudí Prvou je to, že v roku 1972
ho vyhodili z vysokej školy a posadili do su
terénu Krajskej pedagogicko-psychologickej po
radne v Košiciach, kde bol osem rokov vlastne
v 'podzemf a mal zákaz publikovať prednášať po
stupovať v kariére, ukazovať sa na svetlo sveta

Pokiaľ neberieme do úvahy detstvo, ktoré
prežil pod Tatrami (narodil sa vo Vikartovciach
v učiteľskej rodine a maturoval v Poprade), tak
prvý život prežil ako učiteľ. Vyštudoval Peda
gogický inštitút v Martine, a učil najprv na dru
hom stupni základnej školy na Orave v Krušetnici, učil na jednotriedke v Zázrivej-Havranej
a chvíľu aj na Strednom odbornom stavebnom
učilišti v Bratislave. Učil aj na Filozofickej fakulte
UPJŠ v Košiciach, na Katedre psychológie, ako
aj na Pedagogickej fakulte UK. Skoro desaf ro
kov prežil ako učiteľ.
Medzitým vyštudoval externe psychológiu na
Fl F UK a začal jeho druhý život ako psychológa.

*

*

*

*

Záujem o chirurgiu prejavil jubilant už počas
medicínskeho štúdia, čo iniciovalo jeho prácu na
Ústave pre normálnu a topografickú anatómiu.
Bolo to v období, keď vedúcim ústavu bol prof.
Milan Kratochvíl, DrSc., a ústav bol zameraný aj
na chirurgickú anatómiu a experimentálnu chi
rurgiu. Na rozvoji ústavu sa v tomto veľmi aktív
nom období podielal svojou prácou prof. Schnor
rer a tu sa zrodil jeho záujem o experimentálnu
a laboratórnu prácu. O vysokej aktivite ústavu
a pracovníkov svedčí fakt, že viac ako desaf
profesorov LF KU začínalo so svojou odbornou
prácou na Ústave pre normálnu a topografickú
anatómiu.
Prechodom na II. chirurgickú kliniku v roku
1955 sa realizovala jeho profilácia na hrudnú
a neskôr srdcovú chirurgiu. Tu pod vedením akad.
Karola Šišku, DrSc., mal jubilant možnosť sa
plne uplatniť. V počiatku to bolo pri diagnostike
vrodených a získaných chýb, kde prispel oxymetriou. Pri rozpracovaní operácií z a pomoci
prístroja pre mimotelový obeh sa zaslúžil o rie
šenie koagulačných sa antikoagulačných problé
mov. Otázky koagulácie krvi po predchádzajúcich
viacerých publikáciách rozpracoval vo svojej kan
didátskej dizertačnej práci: Príčiny krvácania pri
operáciách s mimotelovým obehom krvi (1963)
a habilitačnom spise zverejnenom v roku 1966
s názvom: Heparin a mimotelový obeh krvi. Zvý
šenie svojej odbornej kvalifikácie dosiahol roč
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PhDr. Emil Komárlk, CSc.

*

Laudácia pre pána profesora Schnorrera
Svojich sedemdesiatin sa dňa 29. októbra
2000 dožíva prof. MUDr. Milan Schnorrer, DrSc.
S jubilantom ma spájajú mnohoročné pracovné
kontakty, ale aj veľmi úzke priateľské vztahy.
Využívam túto chviľu na krátku spomienku
a analýzu jeho práce

A j od roku 1982 do roku 1990 mal zákaz činnosti
a tak teda 18 rokov bol "odložený" na vedľajšej
kolaji života. Druhou zvláštnosťou jeho života je,
že napriek nepriazni mocných sa nevzdal,
pracoval, a po roku 1990 nielenže získal všetky
akademicko-vedecké tituly, ale napísal aj 14 mo
nografií - poslednú knihu "Alternatívne školstvo'
pokrstil na oslavách jeho šesťdesiatin rektor UK.
Napísal vyše 150 vedecko-odborných článkov,
jeho citačný index dosahuje číslo 500, často ho
vidieť v televízii, počuť v rozhlase, prednáša pre
učiteľov na celom Slovensku. Spolu s manželkou
vypracoval originálnu teóriu (a prax): Tvorivo humanistickej výchovy", podľa ktorej už učia mno
hí učitelia a filozofia tohto systému sa dostala do
základov projektu výchovy a vzdelávania na
Slovensku. Pracoval na všetkých koncepciách
základného a stredného školstva od roku 1990,
t.j. na koncepcii "Duch školy", "Konštantín", a te
raz pracuje na projekte "Milénium" a na národ
nom programe výchovy a vzdelávania v SR na
najbližších 10 až 15 rokov
Je to dosť, veľa alebo máio pre jeden život?
V jednei zo svoiich kníh (Sloboda osobnosti)
napísal, že zmyslom života je "tvorivá práca a pro
duktívna láska' - myslím si, že pán profesor
nielen píše o problémoch skutočného náplne
ma zmyslu a významu života, ale takýto život aj
žije

ným pobytom na kardiochirurgickom pracovisku v
Düsseldorfe (SRN), ale aj formou krátkodobých
pobytov na rôznych pracoviskách v Európe a
USA.
Ako člen kolektívu II. chirurgickej kliniky osvojil
si v celej šírke aj všeobecnú chirurgiu, ku ktorej
prispel aj sám nemalou mierou. Najviac sú zná
me jeho odborné práce v hematochirurgii, z kto
rých rezultovala doktorská dizertačná práca: Vý
znam splenektómie pri hematologických ochore
niach. Knižná publikácia s týmto názvom získala
cenu Literárneho fondu a Kostlivého cenu.
V mojom príhovore podávam len stručné zhod
notenie práce jubilanta. Publikačná činnosť je
zachytená v 124 vedeckých prácach v oblasti kar
diochirurgie, hemato a všeobecnej chirurgie,
z ktorých je 36 publikovaných v zahraničí. Napí
sal jednu monografiu a zúčastnil sa na príprave
učebníc.
V prehľade som neuviedol ocenenie jeho prác,
ani vedecké funkcie, v ktorých pôsobil ako ško
liteľ, garant a inaugurátor. Pre obmedzenosť pries
toru a mimoriadnosf danej chvíle nepovažoval
som to za potrebné a možné.
Vážený jubilant a milý priatelí Dovoľ, aby som
TI z príležitosti Tvojho jubilea poprial mnoho
štastia a zdravia za mňa a aj našich spo
ločných priateľov (menom spomínam: prof. Dr.
Silvaya, CSc., ktorý asi nebude mať možnosť
zúčastniť sa na slávnostnej chvíli. Tebe a aj
sebe prajem, aby nám Boh doprial mno
ho jubileí, ktoré spolu prežijeme. Ja TI sllibujem, že ku každému prichystám ďalšiu laudáciu.
Ivan Šimkovic

Ocenenie
študentov Lekárskej fakulty UK
Študentom Lekárskej fakulty UK, víťa
zom XXXIX. fakultného kola ŠVOČ, sa do
stalo v týchto dňoch významného ocene
nia, keď získali za svoje práce Cenu
Literárneho fondu SR. Vybrané práce pre
hodnotil výbor Sekcie pre vedeckú a od
bornú literatúru a počítačové programy
a 13. septembra 2000 akceptoval všetky ná
vrhy Rady ŠVOČ LF UK na udelenie prémií.
Sme presvedčení, že aj toto významné
ocenenie bude pre študentov odmenou za
doterajšiu prácu, povzbudením do ďalšej
aktívnej činnosti v rámci ŠVOČ a samozrej
me pre všetkých ostatných študentov nasle
dovaniahodným primladom.
Cenu Literárneho fondu SR získali:
Janega Pavol a Šuly Miroslav (Vzťah
aktinomykotickej infekcie k výskytu chronic
kej tonzilitídy u dospelých),
Celec Peter a Skokňová Martina (Cirkalunámy cyklus testosterónu a priestorové
schopnosti),
Boor Peter a Andraško Adam - PRIF UK
(Sledovanie niektorých biochemických para
metrov počas operácie na otvorenom srdci),
Svorad Trnovec (Anatomická a rádiolo
gická korelácia foramen intervertebrale)
Martin Vazan (Ľudské zdroje v zdravot
níctve - prognostické modelovanie vývoja
počtu lekárov na Slovensku).
Ešte raz všetkým oceneným gratulujeme!
Marián Bernadlč,
predseda Rady ŠVOČ LFUK

Venované jubilantom

Dekan právnickej fakulty oslávil svoje životné jubileum
Životného jubilea - 50 rokov - sa v plnej produktívnej sile dožil popredný predstaviteľ obchod
ného a hospodárskeho práva, dekan Právnickej fakulty UK prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc.

Narodil sa 29. júla 1950 vo Zvolene. Pochádza
z učiteľskej rodiny, - obaja rodičia sa venovali pe
dagogickej práci. Aj táto skutočnosť možno ov
plyvnila budúce rozhodovanie mladého muža
o jeho ďalších životných osudoch. Jeho cesta
k učiteľskému povolaniu však nebola priamočiara.
Po ukončení strednej školy sa prihlásil na štú
dium na Právnickej fakulte UK, ktorú úspešne
ukončil v roku 1973. Ako mladý právnik pracoval
2 roky na Mestskej prokuratúre v Bratislave a ďal
šie 2 roky ako vedúci právnik v Ústrednom kontrol
nom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom
v Bratislave. Táto práca ho však plne neuspoko
jovala, a preto prijal ponuku ústredného orgánu
štátnej správy - Ministerstva financií SR, kde pra
coval v rokoch 1976 až 1985. Najprv pôsobil krát
ky čas na personálnom oddelení a neskôr ako
vedúci majetkovo-právneho a daňového odboru.
V tomto období sa zrejme začal kryštalizovať je
ho vzťah k problematike vlastníctva, správy majet
ku štátu, financiám a všeobecne k otázkam regu
lácie ekonomiky právom a zároveň sa prejavil aj
jeho záujem o vedeckú a publikačnú činnosť. Kan
didátsku dizertačnú prácu obhájil v roku 1984.
Kedže mal záujem o skĺbenie vedeckej a pe
dagogickej práce, nastúpil ako učiteľ od 1. 2. 1985
na Právnickú fakultu UK, konkrétne na Katedru
obchodného, hospodárskeho a finančného práva.
V rokoch 1991 až 1997 vykonával funkciu vedúce
ho tejto katedry. V roku 1997 úspešne kandidoval

na funkciu dekana a v tejto funkcii pôsobí doteraz,
už v druhom funkčnom období.
M. Mamojka bol vraku 1989 menovaný za do
centa, na to v roku 1995 úspešne habilitoval a pod
robil sa inauguračnému konaniu, výsledkom kto
rého bolo v roku 1999 jeho menovanie univerzitným
profesorom.
Od nástupu na Právnickú fakultu UK sa jubilant
prejavil ako dobrý pedagóg, ktorý si rýchlo našiel
cestu k študentom. Pracoval vo všetkých formách
pedagogického procesu - prednášal a prednáša
obchodné a hospodárske právo, vedie cvičenia
a konzultácie v pregraduálnom štúdiu. Vedením
postgraduaJistov a teraz doktorandov významne
pomohol zvyšovať kvalifikácie našich mladších ko
legov, ako aj budovať odbor "obchodné právo"
okrem vlastného pracoviska aj na Právnickej fakul
te UMB v Banskej Bystrici.
Kvalita jeho pedagogickej práce bola potvrdená
neraz aj vo viacerých behoch postgraduálneho
štúdia (neskôr celoživotného vzdelávania) zamera
ného tak na oblasť hospodárskeho ako aj ob
chodného práva. Oporným pilierom jeho pedago
gickej práce je schopnosť prezentovať svoje
poznatky tvorivým, inšpiratívnym spôsobom, vzbu
dzujúcim záujem poslucháčov. Pedagogický pro
ces najmä na praktických cvičeniach je charak
teristický vedením živého dialógu s poslucháčmi,
kreatívnym prístupom a riešením modelových si
tuácií.
Viedol viac ako 30 diplomantov a veľmi dobré
výsledky dosahovali aj jeho študenti v rámci ŠVOČ,
kde sa umiestňovali na predných miestach. V sú
časnosti vedie osem študentov externého dokto
randského štúdia a jeho šiesti absolventi doktorand
ského štúdia sa už úspešne uplatnili v rôznych
sférach právnej praxe.
Predmetom vedeckého záujmu jubilanta bola
najmä problematika vlastníctva a správy majetku
štátu. Po roku 1989 táto téma nestratila na aktuál
nosti, aj keď dostala nové dimenzie a dynamiku
s ohľadom na reštitúcie, privatizáciu a vznikajúcu
podnikateľskú činnosť - teda začínajú prevládať
obchodnoprávne aspekty. Adaptáciu na úvahy tak
de lege lata ako aj de lege ferenda na margo
novej úpravy Obchodného zákonníka prezentoval
na mnohých prednáškach odbornej i laickej verej

nosti. Rovnako svoje názory publikoval v desiat
kach článkov v odborných časopisoch. Viaceré
názory boli akceptované aj pri rokovaniach v Ko
misii legislatívnej rady SR pre finančné právo
a čiastočne aj v pracovnom tíme pre rekodifikáciu
Občianskeho zákonníka.
V prípade účasti na zahraničných kongresoch,
konferenciách alebo sympóziách sa venoval otáz
kam, ktoré boli v danej chvíli predmetom diskusií
a polemík, a preto mali značnú vypovedadu schop
nosť. Za všetky uveďme medzinárodné sympózium
v Katoviciach, kde prednášal na tému "Privatizácia
a niektoré otázky vlastníctva". Pritom treba uviesť
aj jeho zahraničné študijné a prednáškové pobyty
na právnických fakultách univerzít v Leningrade,
v Sofii, ako aj Komisii Rady Európy pre mediálne
právo.
Vzhľadom na rozsiahlu publikačnú činnosť, ktorá
si získala pozitívny ohlas v teórii i praxi, sa prof.
Mamojka stal členom viacerých redakčných rád
napr. časopisov Podnikateľ a právo. Dane a právo,
Ars notária, Justičná revue atď.
Významná je angažovanosť jubilanta vmimofakultných inštitúciách. Za všetky uveďme aspoň
členstvo vo vedeckých radách Univerzity Komen
ského, Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, Práv
nickej fakulty MU v Bme, Policajnej akadémie SR
Ďalej pôsobí ako člen Rady SR pre rozhlasové
a televízne vysielanie a podpredseda Rozhodcov
ského súdu pri Slovenskej obchodnej a priemysel
nej komore.
Prof. Mamojka je vyhladávaným účastníkom
každého podujatia, ä už vedeckého alebo prakticko-aplikačného zamerania V praxi sa neraz uká
zala pravdivosť a opodstatněnost úvah de lege
ferenda. Jeho, v mnohých prípadoch kritický po
hľad na normotvornú i aplikačnú stránku práva,
nebol nikdy deštrukčný, ale vyjadroval úsilie o na
chádzanie pozitívnych východísk.
Jubilantovi želáme za všetkých študentov,
pedagógov a pracovníkov Právnickej ťakulty
UK ako aj za širokú právnickú verejnosť mnoho
zdravia, duševnej pohody a optimizmu pri ria
dení fakulty i vo vedecko-pedagogickej práci
a k tomu veľa šťastia v osobnom živote.
Doc. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
vedúci katedry

* * * * *

Profesor MUDr. Ľudovít Danihel, PhD., - päťdesiatročný
Spoluzakladateľ a zástupca vedúceho Centra
pre trofoblastovú chorobu v SR, vedúci Oddelenia
histopatologickej diagnostiky, bývalý vedecký
sekretár Česko-Slovenskej a neskôr Slovenskej
spoločnosti patológov SLS, zakladajúci člen Slo
venskej divízie Medzinárodnej akadémie pato
lógov (SD IAP, bol aj jej prezidentom), prezident
Slovenskej spoločnosti patológov SLS, člen Slo
venskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
SLS, člet Imunochemickej spoločnosti, člen Sve
tového združenia spoločnosti patológov (WASP)
a Európskej spoločnosti patológov. Bývalý pro
dekan a I. prodekan Lekárskej fakulty UK, člen
Vedeckej rady UK v Bratislave, zástupca pred
nostu Ústavu patologickej anatómie pre pedago
giku, člen redakčnej rady časopisu Česko-Slovenská patológia s prílohou súdne lekárstvo - prof.
MUDr. Ľudovít
Danihel, PhD., sa 1. októbra 2000 dožil svojich
päťdesiatich narodenín.
Jubilant je bratislavský rodák a tu absolvoval
školské vzdelanie - základné, stredoškolské a vy

sokoškolské. Na Lekárskej ťakulte UK v Bratislave
promoval na všeobecnom smere v roku 1975. Od
promócie pracuje na Ústave patologickej anató
mie, kde obhájil kandidatúru, habilitoval sa a bol
menovaný riadnym profesorom.
Úspešne urobil špecializačné atestácie svojho
odboru. Je aktívny v pregraduálnej a postgra
duálnej výučbe študentov a patológov, je členom
skúšobných komisií pre atestácie z vedného od
boru patologická anatómia. Opakovane bol na
študijných pobytoch vo Viedni u profesora G.
Breiteneckera na Ústave klinickej patológie LF.
Zdokonaloval sa v najnovších imunohistologických vyšetrovacích metódach, ktoré využíva vo
svojej bioptickej praxi. Venuje sa predovšetkým
problematike gynekopatológie, ako na úrovni kaž
dodennej bioptickej práce, tak aj v oblasti vedecko-výskumnej. Taktiež vykonáva konzultačné
vyšetrenia nielen pre iné pracoviská v SR. ale aj
v zahraničí.
Každoročne prednáša ako "invited speaker* vo
Viedni a v rámci Annual lecture v Thessalonikách.

Opakovane vystupoval na kongresoch v Rakúsku
(Viedeň, Insbruck), Izraeli (Jeruzalem), Mexiku
(Accapulco), Fínsku (Helsinki), Dánsku (Kodaň),
Brazílii (Sao Paulo), Anglicku (Manchester), Ma
ďarsku (Budapešt). Grécku (Thessaloniki), ČR
(Praha) a na mnohých iných kongresoch na do
mácich a zahraničných odborných podujatiach
Získal ceny mnohých odborných spoločnosti
a tiež Pamätné medaily UK a LF UK.
Jeho prednášková (viac ako 150) a publikačna
(takmer 90 prác) činnosť je obsiahla na domácej
pôde i v zahraničí. Je spoluautorom textov pre
pregraduálnu a postgraduálnu výchovu nešitefom
a spoluriešiteľom vedecko-výskumných úloh.
Jubilantovi prajeme dobré zdravie a aby vy
trval v doterajšej aktivite na každom useku svo
jej činnosti.
Ad multos annos!
Prof. MUDr Michal Valent. DrSc.
vedecky sekretár SGPS SLS

11

Velká strata pre evanjelickú fakultu

PUBLIKÁCIE VYDANÉ VO VYDAVATEĽSTVE UK

Na novej budove EBF UK zaviala po prvý raz čierna zástava. Bola
prejavom nášho smútku nad smrtou vzácneho človeka, docenta našej
fakulty ThDr. Daniela Štefana Veselého. Smutná správa o jeho smrti po
dlhotrvajúcej nemoci srdca nás zastihla vo štvrtok dňa 21. sepembra
2000. Nechceme teraz opisovat jeho život. Chceme si len krátko
pripomenúť význam jeho osobnosti.

CENY PUBLIKÁCIÍ SU BEZ DPH

Docent D. Š. Veselý bol významnou postavou evanjelickej cirkvi v druhej
polovici 20. storočia. Od svojho príchodu na fakultu sa profiloval ako
neohrozený bojovník proti totalite. Jeho otvorená povaha ho doviedla do
konfliktu s vtedajšou politickou mocou. Neboli bez viny ani niektorí
spoluštudenti na fakulte, kde vtedy začal boj o orientáciu cirkvi v dobe
začínajúceho socializmu, ale aj ateizácie u nás. D. Veselý sledoval líniu,
podľa ktorej sa orientovali aj biskupi Dr. Čobrda, Fedor Ruppeldt a farár
Juraj Struhárik, a to nezájsf priďaleko v spolupráci s ateistickým režimom.
Cirkev sa nesmie nechať štátom ovládnuť, ale musí si zachovať určitú
slobodu prejavu aj v novej spoločnosti. Takáto koncepcia bola nepri
jateľná pre vtedajšie štátne orgány. Po určitých provokáciách zo strany
polície (zaslanie čísla humoristického časopisu, kde bol zosmiešňovaný
Stalin), bola daná zámienka na jeho vyhodenie z fakulty spolu s jeho
spoluštudentom Milanom Oravcom a došlo aj k ich uväzneniu. Poslucháč
teológie Milan Oravec doplatil na väzenie životom, na následky nútených
práv v jáchymovských uránových baniach. D. Veselý väzenie prežil, ale
nemohol sa stať kňazom. Musel pracovať ako kombajnista na JRD a aj na
iných pracoviskách. Napriek tomu sa však nenechal zlomiť. Cítil povolanie
od Pána byť kňazom, a preto keď sa politické pomery zmiernili, hlásil
sa znova na fakultu do Bratislavy. Medzičasom sa oženil s kaplánkou Ludmilou rod. Plesníkovou a mali už aj deti. Štúdium ukončil ako
otec rodiny, i keď bol vyše dvoch rokov od nich vzdialený. Priniesol aj túto
obeť.
Keď sa stal D. Veselý farárom vo Švábovcíach, nielen že tu v ťažkých
podmienkach protináboženského boja v štáte postavil nový kostol, ale
pilne sa venoval štúdiu cirkevných dejín. Cirkevné dejiny sa stali jeho
láskou a hlavným odborom jeho vedeckej práce. Študoval najmä dejiny
reformácie a život jedného z prvých evanjelických biskupov-superintendentov Eliáša Lániho. Stal sa najlepším odborníkom na slovenské evanje
lické cirkevné dejiny. Jeho prednosťou bolo, že neovládal len jeden výsek
cirkevných dejín, ale možno povedať, že cirkevné dejiny zvládol komplex
ne pre všetky obdobia. Jeho odbornosť uznávali aj mimo evanjelickej
cirkvi, a preto bol často pozývaný prednášať na rôznych aj svetských kon
ferenciách historikov. Bol požiadaný o vypracovanie niektorých hesiel
v encyklopédii Beliana. Vždy dokázal pozrieť sa na danú dobu očami evan
jelického cirkevného historika a tlmočiť tento pohľad aj mimo evanjelickej
cirkvi.
Keď došlo u nás po roku 1989 k zmene politických pomerov, D. Veselý
dobre zúročil roky svojho tichého štúdia v cirkevnom zbore a pomerne
rýchle za sebou predložil svoju dizertačnú a zakrátko aj habilitačnú prácu
z odboru cirkevných dejín, čo pred tým nebolo možné. Fakulta mu vyjad
rila dôveru a stal sa na nej vedúcim katedry cirkevnýcvh dejín. Zaslúžil sa
o vydanie prekladu Symbolických kníh evanjelickej cirkvi v slovenčine.
Vydal knihu o Lutherovi a Melanchthonovi a učebnice cirkevných dejín.
A j cirkev ocenila jeho vernosť v rokoch prenasledovania a po roku 1990
si ho evanjelickí kňazi zvolili za predsedu Združenia evanjelických duchov
ných na Slovensku. Bol povolaný aj do riadiacich funkcií v evanjelickej
cirkvi a stal sa členom Generálneho presbyterstva evanjelickej cirkvi a čle
nom mnohých najvyšších cirkevných výborov. Presídlil zo Šváboviec do
Bratislavy, kde sa jeho manželka stala zborovou farárkou, aj keď štyri
dcéry (z toho dve sú vyštudovanými a ordinovanými farárkami) zostali ver
né podtatranskému kraju. Tu mal možnosť sa vyjadrovať k významným
rozhodnutiam našej cirkvi. Nie vždy so všetkým súhlasil. Ale len v demo
kratickej diskusii sa môžu zrodiť dobré a správne rozhodnutia.
Sta) sa známym aj v zahraničí, bol pozývaný na rôzne zahraničné kon
ferencie historikov najmä do Nemecka Rakúska a Maďarska V poslednej do
be bol členom zvláštneho výboru historikov, ktorý má svoje centrum v Dánsku,
kde sa venujú štúdiu dejín jednotlivých cirkvi' v dobe vlády komunizmu. Tu
študoval dejiny evanjelickej cirkvi za posledných 40 rokov.
Odchod D. Veselého je skutočne velkou stratou pre EBF UK, keďže na
katedre chýba jeho nástupca z mladšej generácie. I ked niektorí mladí
študenti prejavujú záujem o cirkevné dejiny, bude to trvať ešte roky, kým
sa z nich stanú ozajstní odborníci. Boli by sme na fakulte potrebovali doc.
ThDr. Daniela Veselého ešte mnoho rokov. Univerzita v ňom stratila člena
Akademického senátu UK a člena právnickej komisie ako aj Rady vyso
kých škôl. Zachovajme ho vo vďačných svojich mysliach, jeho sebaobeť
pre cirkev, jeho lásku k cirkevným dejinám, jeho zápal v zápase o krásnu
cirkev.
Prof. ThDr. Igor Kišš

v júni až septembri 2000

Študijná literatúra
Baláž, P. - Serafinová, D.: Parlons slovaque ou Les amis
deľinternet
Baštín, Š.: A Short History of American Literature
Búraj, I.: Foucault a moc
Erdélyi, L.: Anglický výkladový slovník
so slovenskými ekvivalentmi к učebnici
Insights into Business,
Fazekaš, Т.: Moderná aplikovaná štatistika
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Gavorník, P.: Otravy hubami
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Žigová, L : Komunikácia v slovenčine.
Textová priručka a cvičebnica
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Zborníky vedeckých prác
AFRN UC, Geographica - Supplementum 2/I
AFRN UC, Geographica - Supplementum 2/1I
Historica X U V
Modem Infosystems at Faculties of Science
Philosophica XXXII
Spring Conference on Computer Graphics 2000
Súčasný stav sociálnej pedagogiky na Slovensku
Studijné programy na šk. r. 2000/2001
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
Fakulta managementu UK (slov.)
Fakulta managementu UK (angl.)
Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Farmaceutická fakulta UK
Filozofická fakulta UK
Filozofická fakulta UK - kreditový systém štúdia
Jesseniova lekárska fakulta UK (slov.)
Jesseniova lekárska fakulta UK (angl.)
Lekárska fakulta UK (slov.)
Lekárska fakulta UK (angl.)
Matematicko-fyzikálna fakulta UK
Pedagogická fakulta UK
Právnická fakulta UK
Právnická fakulta UK - bakalárske štúdium,
Obchodné a finančné právo
Právnická fakulta UK - bakalárske štúdium, Obchodné právo
Právnická fakulta UK - bakalárske štúdium, Pracovné právo
a právo sociálneho zabezpečenia
Právnická fakulta UK - bakalárske štúdium. Súdni exekútori
Prírodovedecká fakulta UK
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK
Univerzita tretieho veku
Ústav jazykovej a odbornej prípravy
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