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NASA UNIVERZITA 
Za veľkého záujmu akademickej obce rektor UK prof. Ing. Ferdinand Devínsky, DrSc., dňa 17. septembra 2001 v Aule UK slávnostne otvoril 

82. akademický rok na Univerzite Komenského. Na slávnostnom zhromaždení sa zúčastnil aj predseda vlády SR M. Dzurinda, podpredseda NR SR 
P. Hrušovský a štátny tajomník MŠ SR M. Frone. 

Prejav rektora UK prof. F. Devínskeho a následný prejav premiéra M. Dzurindu prinášame v plnom znení. 

Mať slobodu z n a m e n á  mať zodpovednosť 
Cives Academici Universitas Comenianae 
Bratislavensis, 

otvárame nový akademický rok vo svete, ktorý je 
od 11. septembra 2001 už iným svetom Vo svete, 
v ktorom, zdá sa, došlo a dochádza k stretu civili
zácií. Vo svete, v ktorom sa schyľuje ku konfrontá
ciám s následkami, ktoré dnes ani len netušíme, 
ani len nevieme odhadnúť. Vo svete, v ktorom na 
seba otvorene narazili dva spôsoby myslenia 
jeden, ktorého základom a najvyššou hodnotou je 
úcta k človeku, humanizmus, sloboda a demokra
cia, a druhý, ktorý úplne pohŕda ľudským životom. 

Teroristický čin, ktorý sa odohraJ minulý utorok 
v Spojených štátoch amerických, nebol len plo
dom intolerancie, nenávisti a fanatizmu a nebol to 
len odsúdeniahodný zločin, pri ktorom zahynuli 
tisíce nevinných ľudí. Bol to aj útok na civilizáciu 
vyznávajúcu demokratické hodnoty. Teda aj útok 
na naše hodnoty, na naše slobody. Súčasne to 
však bolo aj upozornenie, že nikto z nás sa po tých
to udalostiach už nikdy nemôže zriecť zodpoved
nosti, ktorá prislúcha každému jednému z nás za 
osud tejto spoločnosti v globalizujúcom sa svete, 
a že nikto nám túto zodpovednosť z pliec nesní
me. Tisíce obetí nám budú vždy pripomínať, že je 
aj našou povinnosťou chrániť a zveľaďovať tie kul
túrne a civilizačné hodnoty, ktoré sú v prospech 
ľudstva. Prosím vás preto, aby sme sa pokúsili 
zamyslieť nad týmto odkazom počas symbolickej 
minúty ticha, ktorou si uctíme pamiatku obetí. 

Možno by sa niekomu zdalo, že akosi nevidí 
možnosť ovplyvniť chod udalostí, ktoré zdanlivo 
idú mimo nás svojím vlastným ponadkom. Som 
presvedčený, že tomu tak nie je. Každý z nás. ak 
sa tak rozhodne, môže urobiť čosi pozitívne A som 
presvedčený, že akademická pôda, klasická uni
verzita s dlhou históriou a tradíciami, svojou auto
nómiou a stáročnými akademickými právami a slo
bodami je práve tým ideálnym miestom, z ktorého 
sa dá chod vecí pozitívne ovplyvňovať. Univerzita 
totiž dnes predstavuje niečo podstatne dôležitej
šieho ako len symbol miesta, kde sú sústredené 
naše kultúrne hodnoty Predstavuje aj miesto, kde 
pri vzájomnom pôsobení študentov a učiteľov do
chádza k vytváraniu nových a pozitívnych hodnôt. 
Miesto, ktoré napriek permanentnej nestabilite von
kajšieho prostredia, spôsobeného rýchlymi politic
kými, sociálnymi, spoločenskými zmenami, bojmi, 
vojnami i teroristickými aktmi, zostáva zachované 
a takmer večné. A tým predstavuje nielen čosi ako 
chrám vedy, vzdelanosti a kultúry, ale aj priestor 
pre výchovu nových ľudí, tých ľudí, ktorí nakoniec 
prevezmú správu vecí verejných. Závisí preto od 
nás všetkých, akú kvalitu budú mať naši absolven
ti, ktorí budú v konečnom dôsledku zodpovední 
za chod, rozvoj a smerovanie našej spoločnosti. 

V predchádzajúcich rokoch som pri týchto sláv
nostných pnležitosťiach hovoril o dôvere, o stabilite 
aj o existencii univerzít v globalizujúcom sa svete. 
Aj pod vplyvom súčasných udalosť by som dnes 

rád povedal niekolko slov o zodpovednosti O tom, 
že naša zodpovednosť uôitelbv a ostatných pra
covníkov Univerzity voči našim študentom je 
obrovská. Ale aj o tom, že zodpovednosť našich 
študentov voä budúcnosti tohto sveta je mimo
riadna. Aj o tom, že zodpovednosť nás všetkých 
voči našej spoločnosti a zodpovednosť spoloč
nosti voči nám je vzájomná a neoddeliteľná. 
A ketf hovorím o zodpovednosti, mám na mysli 
to, aby naši absolventi opúšťali našu Alma ma
ter nielen kvalitne vzdelaní, ale aby ju opúšťali 
ako tolerantní', pravdu a slobodu milujúci hrdí bdia. 

Pokračovanie na str. 8 

11. septembra 2001 

Vaša Excelencia, 

v mene vedenia Univerzity Komenského, jej uotebv 
a študentov Vám vyjadrujem našu úprimnú sústrast 
Posielam celému americkému národu prejav našej na/-
hlbšej sympatie a podpory. Hlboko šokovaní a pohnu
tí týmto neštástim rozhortene odsudzujeme tento (его-
tisícky útok a všetky formy terorizmu, rasizmu a nenávisti. 

S úctou 

Prot. Ing. Ferúnand Devínsky. DrSc.. 
rektor 

Univerzity Komenského v Bratislave 

Jeho excelencia 
Douglas HENGEL 
Chargé ďAaftaires 
Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických 
Hviezdoslavovo nám. 5 
81102 Bratislava 1 
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Akým jazykom hovorí Európa? Prvé príspevky na podporu 
zahraničných mobilít doktorandov 

V rámci cyklu seminárov Tisíc a jedna 
Európa prednášal dňa 11. Júna 2001 v Audi
tórium Maximum švédsky profesor Thomas 
Lunden na tému „Jazyky štátov a postavenie 
jazykov v Európe". Uviedol príklady, ako sa po
stavenie európskych jazykov v priebehu minu
lých storočí zmenilo, ako sa niektoré jazyky stali 
mŕtvymi, vznikli nové a jazyková mapa Európy 
získala novú tvár. Dôvody týchto zmien sú rôzne, 
no k šíreniu dominantných jazykov prispeli pre
dovšetkým informačné technológie, ktoré však 
možno zároveň využiť aj pri podpore menši
nových a ohrozených jazykov. Zdôraznil, že dô
ležitým faktorom je politický systém a jazyková 
politika štátu, ktorá dokáže vyvolať pozitívne aj 
negatívne efekty. 

Thomas Lunden je profesorom geografie ľud
stva na Univerzite v Štokholme a vedúcim výsku
mu Švédskeho inštitútu. Napísal mnoho publikácií 
o geografii jazykov, politickej a mestskej geografii 

Seminár pnpravila Univerzita Komenského v spo
lupráci s Francúzskym inštitútom, Rakúskym kul
túrnym centrom, Goetheho inštitútom a Delegá
ciou EK. 

Na Univerzite Komenského študuje v súčasnosti 
takmer 2 300 doktorandov, z nich vyše 930 má 
status interných, resp. externých doktorandov -
zamestnancov UK. Práve im je určený Fond 
pre podporu zahraničných mobilít doktoran
dov, ktorý zriadil rektor UK prof. F. Devínsky 
v marci t.r. ako stimulátor kvality vzdelávania 
a vedeckej práce mladých doktorandov. Pod
ľa rozhodnutia rektora UK, bude z Fondu UK 
a iných mimorozpočtových zdrojov pravidelne 
každý rok vyčlenený určitý objem prostriedkov, 
ktorými Univerzita prispeje na financovanie troj
mesačného pobytu mladých interných a exter
ných doktorandov UK na univerzitách alebo 
vedeckých pracoviskách v zahraničí. Prihlásené 
projekty a žiadosti posudzuje odborná komisia. 
Výšku príspevku určuje na základe finančnej si
tuácie Fondu UK a Univerzity rektor UK. Pre rok 
2001 bola výška pnspevku určená na 80 000 - Sk 
pre trojmesačný pobyt včítane cestovných ná
kladov. Pravidlá stanovujú, že v bežnom roku 
je možné uchádzať sa o príspevok z Fondu do 
28. februára, no tento prvý rok bol výnimkou -
termín uzávierky prihlášok bol do 15. júna 2001. 
Do tohto termínu si podali žiadosť o finančnú 
podporu zahraničnej stáže 13 doktorandi. Dva|a 
z nich nespĺňali predpísané kritériá, 11 uchádza
čom navrhla komisia prideliť štipendiá v plnej 
výške. Medzi úspešnými žiadateľmi sú doktoran-
di z PDF UK, FAF UK, PRIF UK. LF UK a JLF UK 
a cieľovými krajinami, kde budú tri mesiace pô
sobiť, sú SRN, Francúzsko, V. Británia. Rakúsko. 
Holandsko a ČR. 

Ako konštatoval rektor UK, štart nového univer
zitného projektu sa vydaril a právom môžeme 
očakávať, že pnspeje k skvalitneniu i k zatraktív
neniu doktorandského štúdia. 

(JU) 

N o v ý  d e k a n  
Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK 

Po voľbách v o  fakultnom akademickom senáte má Rímsko
katolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK od 1. júna 
2001 nového dekana - prof. ThDr. Viliama Judáka, PhD. Vo 
funkcii dekana nahradil prof. ThDr. Ing. Jozefa Kutarňu, ktorý riadil 
fakultu dve volebné obdobia - od 1. júna 1995 do 31. mája 2001. 

Prof. Viliam Judák sa narodil dňa 9.11. 1957 v Harvelke na Ky
suciach. Vysokoškolské štúdium absolvoval v Bratislave v rokoch 
1980 - 1985 na RKCMBF UK, kde získal v roku 1989 licenciát 
a v roku 1991 doktorát z teológie. Pastoračné pôsobil vo far
nostiach Nitra a Drietoma v rokoch 1985 - 1990. Na fakulte pôsobil 
od roku 1989 ako odborný asistent na biblickej katedre a katedre 
kánonického práva a cirkevných dejín. Súčasne pôsobil vo for
mačnej a pedagogickej činnosti na Teologickom inštitúte pri Kňaz
skom seminári sv. Gorazda v Nitre, kde od roku 1996 zastával 
funkciu rektora seminára. V odbore katolícka teológia sa habi
litoval v r. 1993 a za profesora bol vymenovaný 12. 12. 1997. V ro
ku 1995 bol menovaný za člena Akreditačnej komisie MŠ SR. 

V rokoch 1995 - 1998 zastával funkciu prodekana pre vzdelávaciu činnosť. Od roku 1997 je vedúcim 
katedry cirkevných dejín. 

V roku 1994 bol vyslaný MŠ SR na štúdium do Vatikánskeho tajného archívu v Ríme. Je členom 
medzinárodnej historickej spoločnosti CIHEC, Historickej spoločnosti Matice Slovenskej v Bratislave 
Vedeckej rady RKCMBF UK v Bratislave, UKF v Nitre, FF KU v Ružomberku a Slovenskej národnej 
knižnice v Martine, je cirkevným sudcom a zastáva ďalšie služby v Nitrianskej diecéze. 

Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD., je autorom viacerých monografií z oblasti cirkevných dejín. Pravidel
ne sa zúčastňuje na vedeckých konferenciách a prispieva do viacerých teologických a historických 
časopisov. 

Ako nový dekan chce v duchu misie Univerzity Komenského a v súlade s cirkevnými predpismi 
zveľaďovať a zvyšovať výchovno-vzdelávaciu a vedeckú úroveň svojej fakulty. 

A j  touto cestou chceme poďakovať pánovi prof. J. Kutarňovl za jeho príkladnú prácu vo 
funkcii dekana, za jeho úsilie o rozvoj fakulty, o jej personálne dobudovanie po nepriaznivých 
rokoch silnej ateizácle. A novému pánovi dekanovi prajeme veľa Božích milostí v jeho zod
povednej a náročnej funkcii. 

Jozef Jančovlč 

Z letného rokovania 
Kolégia rektora UK 

V zasadacej miestnosti Vedeckej rady UK 
v Bratislave sa stretli dňa 9. júla 2001 Čle
novia Kolégia rektora UK. Rokovanie vie
dol rektor UK prof. Ing. F. Devínsky, DrSc. 

Hlavnými bodmi rokovania Kolégia bolo 
priebežné vyhodnotenie prijimacieho ko
nania na UK pre školský rok 2001/2002 
a návrh zákona o vysokých školách. 

V súvislosti s prijímacím konaním Kolégium 
vzalo na vedomie správy dekanov lakúlt 
a hodnotenie rektora UK o priebehu a výsled
koch prijímacieho pokračovania a konštato
valo, že prijímacie konania na jednotlivých 
fakultách prebehli bez závažných mimoriad
nych udalostí 

V rámci prevencie voči korupcii sa Kolé
gium zaoberalo aj medializovanými podo
zreniami o čistote pnjimacieho konania a ob
rátilo sa na verejnosť s nasledovným vyhlá
sením: 

Vyhlásenie Kolégia rektora UK 

Kolégium rektora Univerzity Komen
ského v Bratislave sa zaoberalo na svo-

j jom letnom zasadnutí akademickým ak 
ti vítam! a v rámci prevencie voů korupcii 
aj medializovanym podozreniam o tis 
tote pnfímaoeho konana na takiAäcti UK 

Kolégium rektora UK zásadne odsúdi
lo akékoľvek lormy a pre/avy korupcie 
a prijalo pnmerané opatrenia na ch ek-
minäciu Kolégium rektora UK sa obra
cia na veřejnost, aby pomohla pbsotxt 

i v tejto oblasti a prípadné podozrenie 
korupcie okamiite oznámia dekanom 
takult aiebo priamo rektorovi UK. Aka
demickí funkcionári UK budú iniciovať 
potrebné aktivity v zmysle platnej legis
latívy SR za účelom objasnenia takýchto 
prípadov. 

K návrhu zákona o vysokých školách 
Kolégium konštatovalo, že verzia návrhu 
zákona zo dňa 12. 6. 2001 obsahuje velký 
počet úprav, z ktorých podstatná časť má 
pozitívny charakter. Čas, ktorý mala akade
mická obec na jeho pripomienkovanie, však 
opätovne nebol dostatočný a návrhy vyhlá
šok, ktoré boli zverejnené ako návrh vyko
návacích predpisov spolu s návrhom záko
na obsahujú tolVo nepresností a chýb, že 
ich nie je možné v tomto stave pripomien
kovať. Požiadalo preto ministra školstva, 
aby sa zaoberal pripomienkami akademic
kej obce UK, ktoré predložila k verzii návrhu 
zákona o VŠ z 12. 6. 2001. 

Ďalej Kolégium vzalo na vedomie správu 
rektora UK o rozdelení finančných prostried
kov z MŠ S R  na doktorandské štúdium 
a s potešením prijalo informáciu rektora UK 
o podpore mobilít študentov doktorandské
ho štúdia Odporučilo rektorovi UK, aby aj 
v nasledujúcom roku vyčlenil na tento účel 
prostriedky minimálne v tej istej výške ako 
v r. 2001 

Okrem iného sa Kolégium tiež zaoberalo 
informáciou kvestorky UK o nových predpi
soch v pracovno-právnych vzťahoch a ich 
dopadoch na odmeňovanie zamestnancov 
UK, ako aj rozdelením grantov na rozvoj IT 
na vysokých školách. Vzalo na vedomie sprá
vu akademického správcu IIKS UK o ukonče
ní konverzie evidencie publikačnej činnosti 
pracovníkov UK do systému VTLS/VIRTUA 
a správu o vyškolení pracovníkov jednotli
vých fakúlt. 

üb) 
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Akademický klub UK oficiálne otvorený 

Pre celú akademickú obec Univerzity Komenského bol 11. Jún 2001 
malým, no dlho očakávaným sviatkom. To, čo dlho bolo Iba velkým 
želaním, sa stalo dňom oficiálneho otvorenia Akademického klubu 
UK skutočnosťou. Tejto milej malej slávnosti sa zúčastnili všetci poprední 
predstavitelia Univerzity Komenského na čele s rektorom UK pánom prof. 
Ferdinandom Devínskym, ktorý slávnostne prestrihol pásku a týmto ak
tom odovzdal Klub do užívania akademickej obci. 

Priestory Klubu prešli komplikovanými rekonštrukčnými prácami, ktoré 
malo na starosti Centrum inžinierskych činností UK v koordinácii s kves-
torkou UK pani Ing. Zorou Dobríkovou. Rekonštrukčné práce výbornej 
kvality odviedla stavebná firma NORESTAV, s.r.o., Bratislava Vďaka jej kva
litne odvedenej práci sa Akademický klub UK stal hodnotným objektom, 
kde by mali nachádzať oddych, poučenie ale i zábavu tí, pre ktorých je 
tento klub určený. 

A teraz k technickým a organizačným otázkam 

Akademický klub UK sa nachádza na Štúrovej ulici číslo 9 v Bra
tislave. Klub |e otvorený v pracovných dňoch denne od 14.00 hod. do 
22.00 hod. Sú tu k dispozícii denný bar, veľká zasadačka s kapacitou 
25 miest a malá zasadačka s kapacitou 8 miest. Priestory sú vhodné 
pre konanie kolégií rektora, dekanov, zasadnutí senátu, porád jednotlivých 
dekanátov. Sú však k dispozícii i pre konanie školení, seminárov a rôz
nych kultúrno-spoločenských akcií, ako aj na oficiálne a neformálne stret
nutia s významnými hosfami UK, pre usporiadanie tlačových besied a po
dobné podujatia. 

Prostredie Klubu je vhodné aj pre prezentáciu samotných pracovníkov 
Univerzity Komenského. Jedným z prvých je akademický maliar pán Sta
nislav Harangozó, docent Pedagogickej fakulty UK, ktorého krásne obrazy, 
vybrané s citlivosťou umelca, vhodne dotvárajú intimitu daného prostredia 

a umelecky zhodnocujú prácu celého realizačného tímu. Je to iba malá 
ukážka toho, ako sa dá na malom priestore uskutočniť velká vec. 

Plánované porady a akcie rôzneho zamerania je potrebné dohodnúť 
aspoň 7 - 1 0  dní vopred. Na telefónnom čísle 52 96 30 82 alebo na 
e-mailovej adrese Danlela.Hlavacova@rec.uniba.sk je Vám denne k dis
pozícii vedúca A-klubu pani Hlaváčová, ktorá s Vami dohodne všetky or
ganizačné a finančné záležitosti týkajúce sa Vášho podujatia. V prípade 
jej neprítomnosti celú akciu zabezpečí pani Tereza Vozárová, zástupkyňa 
vedúcej A-klubu UK na tých istých kontaktných číslach. Organizované akcie 
sa môžu konať aj v sobotu alebo v nedeľu, pracovné najmä v dopoludňaj
ších hodinách. Každá akcia musí byť písomne objednaná, odsúhlasená 
rektorom UK alebo kvestorkou UK a možnosť jej konania písomne potvr
dená vedúcou klubu. 

Od 1. septembra 2001 bude A-klub UK k dispozícii všetkým členom klubu 
ktorými sa môžu stať členovia akademickej obce UK z radov vysokoškol
ských učiteľov a vedeckých pracovníkov. Členstvo vzniká zaregistrova
ním prihlášky a zaplatením členského poplatku vo výške 400,- Sk roč
ne. Prihlášky registruje kancelárka UK na telefónnom čísle 59 24 44 70 
pani RNDr. Zuzana Luptáková, CSc. Všetky práva a povinnosti členov 
upravujú Stanovy a Organizačný poriadok A-klubu UK. Stanovy A-klubu 
Prevádzkový a Organizačný poriadok obdržali po oficiálnom otvorení všetky 
fakulty UK. 

Čo dodať na záver? Citujem slová rektora UK pána prof. F. Devínskeho 
ktoré predniesol pri oficiálnom otvorení klub: ,Želám všetkým učiteľom, 
vedeckým pracovníkom, budúcim členom A-klubu UK, aby sa tu dobre cítili, 
aby tu našli dôstojné miesto na svoje dišputy, na pracovné i neformálne stret
nutia, aby tu našli veľa priateľov 

Daniela Hlaváčová, vedúca A-klubu UK 

V júni zasadal Akademický senát UK 
Akademický senát UK, ktorý sa zišiel dňa 

25. júna 2001, rokoval pod vedením predsedu 
A S  UK doc. PhDr. F. Gahéra, CSc. 

K hlavným bodom rokovania senátu patnlo Sta
novisko k pripomienkovaniu VŠ zákona - verzie 
z 12. júna 2001. V uzneseniach, ktoré AS UK prijal 
k tomuto bodu, vyjadruje sa k nutnosti zachovania 
právnej subjektivity fakúlt. Poukazuje na skutoč
nosť, že RVŠ SR opakovane v mene slovenských 
vysokých škôl a fakúlt žiadala, aby bola zacho
vaná právna subjektivita fakúlt, čo MŠ SR v pred
loženej verzii návrhu zákona nerešpektovalo. AS 
UK dôrazne upozornil ministra školstva na najzá
važnejšie dôsledky, ktoré vyplynú zo zrušenia 
právnej subjektivity fakúlt. Taktiež konštatoval, že 
predložená novela zákona výrazne obmedzuje 
kompetencie akademických senátov fakúlt a vyso
kých škôl, čím sa z nich stávajú formálne orgány. 

Najmä z toho dôvodu AS UK považuje pred
ložený návrh zákona za neopraviteľný a odmieta 
ho ako celok. 

Zároveň sa AS UK stotožnil so stanoviskom AS 
a vedenia LF UK k návrhu novely zákona o vyso
kých školách zo dňa 19. 6. 2001, ktoré považuje 
predložený návrh zákona za neopraviteľný a ne
prijateľný ako celok. Taktiež sa stotožnil s ďal
ším stanoviskom AS LF UK, ktoré senát fakulty 
zaujal k zakotveniu postavenia lekárskych fakúlt 

a ich zamestnancov v návrhu zákona o vysokých 
školách. 

V ďalších bodoch rokovania AS UK schválil 
Študijný a skúšobný poriadok LF UK a zmenu 
Štatútu RKCMBF UK 

Na návrh FIF UK a po predchádzajúcom vyjad
rení rektora UK a Akreditačnej komisie SR schvá
lil AS UK nový študijný odbor na FIF UK -
psychológia, špecializácia: psychológia v ma
nažmente, 3-roč. bakalárske štúdium. Taktiež 
na FIF UK schválil zmenu doterajšieho názvu 
študijného odboru propagácia - 5-ročné ma
gisterské štúdium na názov marketingová ko
munikácia bez zmeny obsahu štúdia. V zmysle 
listu dekana FIF UK a rektora UK schválil AS UK 
vyradenie študijných odborov bakalárskeho 
štúdia pedagogika, špecializácia: pedagogika 
voľného času a slovenský jazyk zo zoznamu štu
dijných odborov a špecializácií FIF UK, keďže sa 
od r. 1996 toto štúdium nerealizuje. 

Na návrh PRIF UK a po predchádzajúcom vy
jadrení rektora UK schválil AS UK návrh na zme
nu názvu doterajšej špecializácie humánna 
geografia a demogeografia pri študijnom od
bore geografia a kartografia na názov humán
na geografia. MŠ SR po vyjadrení Akreditačnei 
komisie priznalo PRIF UK právo konať štátne skúš
ky v študijnom odbore 5-ročného magisterského 
štúdia geografia a kartografia, v špecializácii hu
mánna geografia 

AS UK na náviti dekana FTVŠ UK a po predchá
dzajúcom vyjadrení rektora UK schválil zmenu 
dĺžky štúdia v študijnom odbore magisterské
ho štúdia: telesná výchova a šport z doteraj
ších 4 rokov na 5 rokov. 

Okrem iného AS UK tiež schválil úpravu po
platkov za ubytovanie v študentských domo
voch UK od 1. 7 2001 do 30 6 2002. tak ako ich 
predložila Komisia pre ŠD a ubytovanie AS UK. 

Oh) 

Slávnostné promócie 
V Aule UK dňa 22. júna 2001 sa konalo slávnostné verejné zasadnutie Vedeckej rady UK na 

ktorom prevzali diplomy 8 noví doktori vied. Zároveň rektor UK prof F. Devínsky menoval 13 nových 
docentov UK a 69 absolventom doktorandského štúdia bol pnznaný titul PhD. 
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Medzinárodný filnntrnp G. Soros prednášal na Univerzite Komenského 
Za mimoriadnej pozornosti verejnosti prednie

sol dňa 18. júna 2001 v Auditórium Maximum 
PRAF UK medzinárodný fi lantrop George 
Soros prednášku na tému Otvorená spoloč
nosť a globálny kapitalizmus. Preplnené Audi
tórium s ováciami privítalo svetovo uznávaného 
a úspešného finančníka, ktorý viac než dvadsať 
rokov štedro investuje svoje finančné prostriedky 
do ušľachtilých cieľov - na rozvoj demokracie 
a budovanie otvorenej občianskej spoločnosti. 
Svoje filantropické aktivity zameriava najmä na 
krajiny strednej a východnej Európy, a to pros
tredníctvom siete Nadácií otvorenej spoločnosti -
Open Society Fund. Zároveň je G. Soros medzi
národne akceptovaným filozofom, ktorý v svojich 
filozofických úvahách rozvíja teóriu otvorenej spo
ločnosti, ktorú chápe ako vyšší stupeň občian
skej spoločnosti a ako sám hovorí „otvorená 
spoločnosť znamená demokraciu, trhové hospo
dárstvo, ale aj niečo širšie. Nie je v nej nikto, kto 
má poslednú odpoveď. Nepanuje v nej ideológia, 
ktorá by sa proklamovala za jedinú pravdu. Je 
založená na pochopení toho, že naše poznanie 
nie je dokonalé. Znamená to uznat našu omylnost 
a to, že neexistuje žiadna absolútna pravda. 
Existujú rozliční ľudia s rozličnými názormi a my 
potrebujeme inštitúcie, ktoré umožnia ľudom s roz
ličnými názormi a záujmami žit spolu. Tieto inšti
túcie musia rešpektovať slobodu myslenia, slobo
du prejavu, dodržiavať zákon, uznávať menšinové 
názory a potreby. No aj otvorená spoločnosť má 
svoje slabé stránky, ktoré musia byt korigované. 
Preto treba podporovat kritický spôsob myslenia." 

Sieť Nadácií otvorenej spoločnosti G Sorosa 
dnes obopína 31 krajín strednej a východnej Eu
rópy, Ázie, Afriky a ostatných častí sveta. Ročne 
do transformujúcich sa krajín Európy plynie 
okolo 300 miliónov USD, do samotnej nadácie 
OSF na Slovensku prichádzajú ročne zhruba 
3 milióny USD, pričom ďalšie prostriedky posky
tujú aj regionálne centrály v Budapešti a centrum 
v New Yorku. Na Slovensku Nadácia štedro pod
poruje programy v oblasti vzdelávania a vedy 
a už od jej vzniku v roku 1992 grantovú podporu 
získavali predovšetkým projekty jednotlivých 
fakúlt v rámci Programu podpory vyššieho vzde
lávania na Slovensku, Programu podpory no
vých foriem vzdelávania, Otvoreného grantu pre 
podporu občianskej spoločnosti, ale aj jednot
livci - pedagógovia a študenti - v rámci Soro-
sovho cestovného grantu, programu East-East, 
alebo priamo podporou štipendijných výdavkov 
v rámci študijných programov. 

Z aktuálneho prehľadu dotácií, udelených Uni
verzite Komenského, jej fakultám, študentom 
a pracovníkom vyplýva, že v rokoch 1994-2000 
podporila Nadácia viac ako 140 projektov v rám
ci inštitucionálnych grantov a finančne prispela 

vyše 600 študentom a pedagógom UK. Obiem 
celkových finančných prostriedkov pre Univer
zitu Komenského presiahol 15 miliónov korún 

Na akademickej p>ôde UK vzácneho hosťa pn-
vítal rektor UK prof. F. Devínsky a v slávnostnom 
príhovore vysoko ocenil jeho anagaiovanosť 
v prospech rozvoja demokracie, ako aj vedy a vzde
lania na Slovensku, ked povedal .Som veľmi 
rád, že máme dnes tú česť osobne privítať pána 
G. Sorosa na našej akademicke/ pôde a vy/adriť 
mu úprimné poďakovanie nielen za to, io robí 
v prospech presadzovania idei občianske/ spo
ločností na Slovensku, ale a; za jeho vztah a po
rozumenie pre naše snahy o rozvoj vzdelania 
a vzdelanosti. Rád by som pána Sorosa ubez
pečil, že si jeho podporu a záujem nesmierne vá
žime а že vysoko oceňujeme myšlienkové bohat
stvo a zmysluplný ľudský rozmer jeho činnosti. 

Vážený pán Soros, prijmite, prosím, na znak na
šej úcty a vďaky za Vaše úsilie o upevňovanie 
slobody, demokracie, ľudských a občianskych 
práv, za všetko to, čo ste vykonali pre rozvoj de
mokracie a formovanie občianskej spoločnosti 
na Slovensku, za to, čo ste vykonali v prospech 
študentov, pedagogickej a vedeckej komunity 
našej Alma mater, Veľkú Zlatú medailu Univerzity 
Komenského v Bratislave. Je pre nás cťou, že tým
to aktom sa stávate členom našej akademickej 
obce." 

Na stretnutí s G. Sorosom, ktoré pripravila Uni
verzita Komenského v spolupráci s Nadáciou ot
vorenej spoločnosti v Bratislave, sa zúčastnili po
predné osobnosti slovenského spoločenského 
a kultúrneho diania. Prednášku G. Sorosa, ktorá 
nasledovala, uverejňujeme na str. 12. 

ŽIVOTOPIS G. SOROSA 

George SOROS sa narodil sa v roku 1930 
v Budapešti. V roku 1947 emigroval do An
glicka, kde dokončil štúdium na London 
School of Economics. Ešte ako študent v Lon
dýne začal študovať práce filozofa Karia 
Poppera, ktorý ovplyvnil jeho myslenie a ne
skôr aj jeho filantropické aktivity 

V roku 1956 sa presťahoval do USA, kde 
svojimi investičnými aktivitami prostredníc
tvom medzinárodného investičného fondu, 
ktorý založil a riadil, nazhromaždil značný ka
pitál. 

V súčasnosti je George Soros prezidentom 
a predsedom súkromného investičného fon
du Soros Fund Management, LLC. Táto in
štitúcia slúži ako hlavný investičný poradca 
pre Quantum Group of Funds - skupinu me
dzinárodných investičných spoločnosti The 
Quantum Fund N V je najvačším a najstar
ším finančným fondom v rámci Quantum 
Group a počas svojej 20-ročnej existencie je 
všeobecne uznávaný ako najziskovejší inves
tičný fond na svete 

V roku 1979 George Soros založil prvú 
nadáciu Open Society Fund v New Yorku 
a v roku 19в4 prvú východoeurópsku nadáciu 
v Maďarsku Dnes je zakladateľom a financuje 
nadácie v 31 krajinách strednej a východnej 
Európy, bývalom Sovietskom zväze strednej 
Ázii. ako aj v južnej Afnke na Haiti v Gua 
temale a v USA Tieto nadáoe spaja myt  
lienka budovania a rozvoja mtraitruMúry a in
štitúcii otvorenej spoločnosti 

Zároveň je zakladateľom daliích veArycfi 
inštitúcií, ako napr Stredoeurópska) univerzi
ty (Central European University - CEU), v Bu
dapešti, Medzinárodnej nadácie pre vedu (In
ternational Science Foundation) a financuje 
niekoDío medzinárodných programov. 

G. Soros je autorom mnohých článkov 
a viacerých knih o politických a ekonomických 
zmenách vo Východnej Európe a v bývalom 
Sovietskom zväze. Je nositeľom čestného 
doktorátu New School of Social Research, 
The University of Oxford, The Budapest 
University of Economics a Yale University 
V r. 1995 mu Univerzita v Bologni udelila 
najvyššie vyznamenanie Laurea Honons Cau
sa ako uznanie za jeho  úsilie rozširovať 
myšlienku otvorenej spoločnosti po celom 
svete. 

4 



Ä ,  
v F A C U L T A S  
\ J U R I D I C A  / 

\ * / 

Najstaršia právnická fakulta na Slovensku 

Právnická fakulta Univerzity Komenského 
si v tomto roku pripomína 80. výročie začatia svojej činnosti 

Právnická fakulta patrí k tým fakultám, ktorými sa podľa zákona 
č. 375/1919 Sb. zák. a nar. ustanovila Univerzita Komenského 
v Bratislave, prvá slovenská Alma mater. Do slovenskej histórie 
vstúpila začatím právnických prednášok v študijnom roku 1921/1922 
dňa 24. októbra 1921 o 9.00 hodine. Jej dejiny sú dejinami jednej 
právne nepretržite jestvujúcej fakulty. 

Počas svojej existencie Právnická fakulta UK nezastupitelným spô
sobom prispela k ústavnoprávnej i medzinárodnoprávnej eman
cipácii slovenského národa, ku konštituovaniu Slovenskej repub
liky ako zvrchovaného, demokratického a právneho štátu, k jeho 
zapojeniu sa do celoeurópskych procesov harmonizácie právnych 
poriadkov a integračných procesov. 

Kedze Právnická fakulta UK ako najstaršia právnická fakulta na 
Slovensku si v tomto roku pripomína 80. výročie začatia svojej 
činnosti, celý jubilejný rok je charakterizovaný aktivitami pracovísk 
našej fakulty, ktoré dokumentujú úroveň a poslanie fakulty v dneš
nej modernej informačnej spoločnosti. O týchto aktivitách odbornú 
verejnosť pravidelne informujeme. 

V rámci osláv 80. výročia začatia činnosti PRAF UK usporiadala 
Katedra trestného práva dňa 22. februára 2001 v spolupráci so 
Slovenským národným strediskom pre ľudské práva, študentskou 
organizáciou ELSA, Nadáciou otvorenej spoločnosti a splnomoc
nencom vlády pre rómske otázky medzinárodnú konferenciu Ochra
na ľudských práv a slobôd prostriedkami trestného práva. Me
dzi významných účastníkov konferencie patrili najmä podpredseda 
vlády SR pre legislatívu a predseda legislatívnej rady vlády SR 
doc. JUDr. Lubomír Fogaš, CSc., predseda Najvyššieho súdu SR 
JUDr. Štefan Harabín, predseda Slovenskej advokátskej komory 
JUDr. Štefan Detvai, sudcovia Ústavného súdu SR, zástupcovia 
Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva vnútra SR a ďalší výz
namní odborníci z oblasti trestného práva. 

Súčasťou osláv fakulty bol medzinárodný seminár Komercio-
nalizmus 20. storočia a jeho právno-ekonomické perspektívy 
v 21. storočí, ktorý sa uskutočnil dňa 22. marca 2001 a ktorý od
borne pripravila a garantovala Katedra obchodného, finančného 
a hospodárskeho práva v spolupráci s Katedrou ekonomických 
vied. Katedra si zároveň pripomenula aj 100. výročie narodenia 
prof. JUDr. Jána Spišiaka, DrSc., vedúceho katedry hospodárske
ho práva od roku 1964, kedy bola katedra založená (v roku prijatia 
Hospodárskeho zákonníka). 

Taktiež Knižnica PRAF UK pri príležitosti jubilea fakulty pripravila 
v dňoch 6. - 8. 6. 2001 stretnutie pracovníkov Knižníc právnic
kých fakúlt Českej republiky a Slovenskej republiky. 

V spolupráci s Inštitútom dälšieho vzdelávania v Brne organizo
vala PRAF UK v dňoch 27. - 28. 6. 2001 medzinárodnú konferen
ciu pod názvom Aktuálne otázky vývoja právneho poriadku 
v Českej republike a Slovenskej republike za účasti podpred
sedu vlády ČR JUDr. Pavla Rychetského, predsedníčky Najvyššie
ho súdu ČR JUDr. Elišky Wagnerovej, zástupcov právnických 
fakúlt Českej republiky a Slovenskej republiky a ďalších hostí. Me
dzinárodná konferencia sa konala v Brne. 

Z príležitosti 80. výročia začatia činnosti PFiAF UK a 10. výročia 
založenia Ústavu medzinárodných vzťahov a aproximácie práva 
PRAF UK sa za podpory OBIPO Úradu vlády SR a Spolku štu
dentov a absolventov UMV a AP PRAF UK konala 2. júla 2001 
panelová diskusia s recepciou pod názvom Právo a vzdelanie -
integrácia a globalizácia. Zúčastnili sa jej podpredseda vlády SR 
J. E. Lubomír Fogaš, veľvyslanec Delegácie Európskej komisie 
J. E. Walter Rochel, generálny riaditeľ Sekcie európskej integrácie 
MZV SR Miroslav Adamiš, prvý radca VelVyslanectva Rakúskej 
republiky Dr. Johanes Eigner, sudkyňa Európskeho súdneho dvo
ra pre ľudské práva doc. JUDr Viera Strážnická, CSc., riaditeľ Inšti
tútu európskeho práva Univerzity Viedeň prof. Dr. Peter Fischer, 
riaditeľ German Marschal Found RNDr. Pavol Demeš, CSc., ria-
ditelka OBIPO Úradu vlády SR Mgr. Miriam Šramová, štátny tajom
ník Ministerstva obrany SR Ing Rastislav Káčer, riaditeľ odboru 

hlavného vyjednávača MZV SR Ing. Peter Javorčik, predsedníčka 
Spolku študentov a absolventov ÚMVaAP PRAF UK a ďalší výz
namní hostia. 

Katedra správneho a environmentálneho práva uskutoční dňa 
12. septembra 2001 vedeckú konferenciu na tému Legislatívne 
trendy v rozhodovacej činnosti verejnej správy Konferencia sa 
organizuje pod záštitou dekana PRAF UK prof. JUDr. Mojmíra Ma-
mojku, CSc. Témou konferencie budú otázky ochrany základných 
práv, decentralizácie, demokratizácie, harmonizácie legislatívy 
s európskym právom, konzensuálnosti práva, politiky a morálky 
ako predpokladu efektívnosti rozhodovacích procesov vo verej
nej správe. 

Ďalšiu odbornú konferenciu, organizovanú pri príležitosti 80 vý
ročia začatia pedagogického procesu na PRAF UK pripravila Ka
tedra právnej informatiky a počítačového práva v spolupráci s ak
ciovou spoločnosťou DITEC pod názvom Elektronický obchod 
a elektronický podpis v právnom prostredí Slovenskej repub
liky. Konferencia sa organizuje pod záštitou dekana PRAF UK 
prof. JUDr. Mojmíra Mamojku, CSc., a prezidenta akciovej spo
ločnosti DITEC Ing. Romana Ondruša a uskutoční sa dňa 20. sep
tembra 2001 v priestoroch PRAF UK. Ide o výrazne aktuálnu kon
ferenciu, keďže v odbornej verejnosti súčasnej informačnej spoloč
nosti sa veľmi aktívne diskutuje o novoprijímanom návrhu zákona 
o elektronickom podpise a návrhu zákona o elektronickom obcho
de. Nesporný význam konferencie bude zvýraznený prednáškam, 
ktoré prednesú odborníci z PRAF fakulty UK a odborníci z teore
tickej a aplikovanej informatiky, ktori v tejto oblasti pracujú 

Oslavy 80. výročia začatia činnosti Právnickej fakulty UK v Bra
tislave vyvrcholia v dňoch 10. a 11. októbra 2001. Vedenie fa
kulty pripravilo na tieto dni slávnostný program: 

10. októbra 2001 - Sympózium „Právna kultúra a význam práv
nického vzdelávania v súčasnosti na Slovensku", na ktorom ak
tívne vystúpia okrem iných aj naši zahraniční partneri, s ktorými 
máme uzavreté dohody o spolupráci; 

11. októbra 2001 - Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady PRAF 
UK za účasti predstaviteľov Univerzity Komenského a jej fakúlt, 
významných predstaviteľov spoločenského a kultúrneho života Slo
venska vrátane diplomatov, ako aj pozvaných hostí zo zahraničia. 

Pri príležitosti tohto významného jubilea fakulta vydáva dve 
reprezentačné publikácie: 

Právnici na Univerzite Komenského v Bratislave. 80 rokov 
činnosti Právnickej fakulty UK (1921 - 2001) 

Publikácia dopĺňa titul Právnici na Univerzite Komenského. 75 ro
kov činnosti Právnickej fakulty UK, ktorý vyšiel vraku 1996. Ma 
rovnakú podobu aj štruktúru predchádzajúceho titulu, ktorý 
zmapoval sedemdesiatpäť uplynulých rokov. Dopĺňa posledných 
päť rokov vo vývoji fakulty, charakterizuje jej právne postavenie, 
zmeny v študijnom programe a všíma si aj postavenie učiteľov 
a študentov. V ďalšej časti sú biografie profesorov, s ktorými sme 
sa. žiaľ. za posledných päť rokov rozlúčili a krátke životopisy dvoch 
profesorov, ktorým bol udelený titul čestný doktor právnych vied 
Nová a najrozsiahlejšia je časť. ktorá obsahuje zoznamy abso 
ventov PFiAF UK od roku 1922 do roku 2001. Obe tieto knihy re
prezentujú nielen historický prierez dejinami Právnickej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave, ale mali by byt prejavom vďa
ky tým, ktorí boli pri jej zrode a pri rozvoji jej ďalšej činnosti 

Bibliografia prác učiteľov Právnickej fakulty UK za roky 1994 
-1999 

Prvý titul tohto edičného radu vyšiel za obdobie rokov 1990 - 1993 
V druhom titule sa nachádzaj najdôležitejšie vystupy vedecko
výskumnej prace učiteľov a ostatných pracovníkov PFIAF UK za ro
ky 1994-1999. 

K 80. výročiu začatia činnosti fakulty sa konali, resp budu konat 
na PRAF UK aj ďalšie akcie kultúrneho a športového charakteru 

Doc. JUDr. Daniela Gregušová. CSc.. prodekanka PRAF UK 
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Drahí priatelia, 
odpusťte mi, prosím, to malé rebelantstvo 

hneď v úvode, že som miesto zaslúžených 
a ťažko vyslov/teľných titulov a oficiálnych 
pomenovaní použil len jedno jednoduché 
slovo. Nazvať priateľmi rodičov a blízkych je 
prirodzené. A keďže o chviľu budeme sym
bolicky prijatí medzi vás, chceme v tomto 
prenesenom význame prijatia ostať priateľmi 
so všetkými, ktorí ste dnes tu. 

V tejto aule si navzájom hľadia do očí dve 
skupiny. Jedna väčšia, symbolizujúca naše 
rodinné zázemie, detstvo, mladosť i začatú 
dospelosť a druhá, menšia, symbolizujúca 
exaktnosť, vedeckosť, univerzitu a našich 
predchádzajúcich päť rokov. Dnes sa očí týchtc 
dvoch skupín stretli, aby mohli sledovať pre
vzatie dokumentu o ukončení nášho štúdia, 
ale aj dve malé, nenápadné uklonenia. 

V jednom je ukrytá vďačnosť rodičom za 
najväčší dar a zázrak, ktorému sa nevyrov
ná ani dôkaz veľkej fermatovej vety, či po
chopenie teórie kryštálového pola íigandov, 
dokonca ani dešifrovanie ľudského genómu. 
Je to náš život. Vďaka za lásku mami. ocko. 
brácho, sestra, up, teta. krstná, starkí.. Vďa
ka za tisíckrát ošetrené koleno a štopka-
né nohavice, za prvé hračky, školskú tašku, 
utieranie slz pri domácich úlohách, schová
vačky, naháňačky, súrodenecké bláznenie. 
za dobre myslené odpásanie remeňa či fac
ku Vďaka za trpezlivosť s pubertálnymi vý
strelkami. pri trucováni, či hrdinských po
kusoch rýchlo odletieť Vďaka za všetky ka
marátstva citové vzplanutia, tlčúce srdcia, 
sklamania i vytriezvenia, za stále otvorené 
a vyhriate hniezda, morálnu podporu pri všet
kých skúškach a fyzické a duchovné spon
zorstvo. 

Druhý úklon nesie vrúcnu vďaku za mož
nosť štúdia na Prírodovedeckej fakulte UK, za 
všetkých pedagógov, prednášajúcich, cvičia
cich, laborantov, študijné referentky, aj tých, 
ktorých sme počas štúdia nevideli. Vďaka za 
nezištné odovzdávanie infomiácií, rád, nápa
dov a podnetov, za osobnú pomoc pri diplo
mových prácach. Ďakujeme za spoločnú ra
dosť z pochopenia a objavu, aj keď sa to 
občas stalo až na skúške, za prižmúrené oko 
nad roztrasenými pipetami, pretitrovanými 
roztokmi, rozbitými skúmavkami pri prvých 
návštevách laboratórií. Vďaka za stokrát vy
svetľovaný princíp počítania genetických 
krížení, kongruencií modulov 49, alebo diso-
ciácie kyseliny šťavelovej. 

Na konci dnešnej slávnosti nebudeme 
z auly odchádzať v takom poradí, v akom 
sme do nej vošli. Najskôr, v skromnosti a ako
by v tichosti odchádzajú predstavitelia aka
demickej obce. Opäť hlboký symbol. Dáva
jú nám možnosť odísť ako víťazom, s dip
lomom v njke, kým oni zostávajú v pozadí, 
bez potlesku a gratulácií. Darujú tento deň 
nám, ako zavŕšenie ich 5-ročného darovania 
sa. Chceme vám preto sľúbiť, že na vás 
nezabudneme a budeme robiť všetko pre to, 
aby to dobré, čo ste do nás zasiali, vzklíčilo 
a prinieslo bohatú úrodu. 

Pred vami stoji 30 mladých ľudí, ktorým sa 
otvára ďalšia komnata na zámku života. 
Mnohí z nás sa postavia na opačnú stranu 
školských lavíc. Nevstupujeme do sveta, kde 
znie džez peňazí, ale prudké tango nad
šenia, zápasov o spravodlivosť a profesio
nalitu, umenia motivácie a improvizácie. 
Vstupujeme do sveta, kde sa tancuje len ti
chučký valčík uznania a ohodnotenia. Ale 
my nechceme učiť kvôli džezu, tangu a val
číkom. Nechceme sklamať našich rodičov, 
ani vás, drahí pedagógovia, ale v prvom ra
de nesmieme sklamať tých, ktorých tváre 
s rôznymi pohľadmi nás onedlho privítajú. 
Prosba na záver: držte nám palce1 

Pavol Danko, absolvent PRIF UK 

Jún a júl v znamení promócií absolventov UK 
Maratón 94 promócií absolvovala Aula UK v letných mesiacoch jún a júl. Vysokoškolský diplom tu 

prevzalo takmer 2 500 absolventov UK, medzi nimi aj 29 prvých nositeľov Ceny rektora UK za 
vynikajúcu diplomovú prácu. Počínajúc akademickým rokom 2000/01 bude sa Cena udeľovaf už 
každoročne a bude vždy odovzdaná oceneným absolventom na slávnostnei promócii. 

Cenu rektora UK za vynikajúcu diplomovú prácu za akademický rok 2000/01 získali títo ab
solventi UK: 

P R I F  U K  
Peter Kaňuch (Krajinno-ekologické hodnotenie 
brehových porastov mesta Prešova využitím bio-
indikácie ornitocenóz) 
Juraj Krecháč (Priestorové súvislosti automobi
lového priemyslu na Slovensku) 
Tomáš Mikuš (Mineralógia rudných výskytov v Ma
lej Magure a Suchom) 
Andrea Mazurová (Chromosomal aberrations in 
APL Patients) 
Vladimir Pevala (Morfologické a metabolické zme
ny v Schizosaccharomyces pombe vyvdané mito-
chondriálnymi inhibítormi a expresiou cicavčieho 
proapoptotického proteinu Bax) 

F M  U K  
Michal Rosík (Analýza dát v znalostných systé
moch učiacich sa organizácii) 
Martin Frk (Menové deriváty ako nástroj nadenia 
rizika výmenných kurzov) 

F M F I  U K  
Dušan Bezák (Mass Scenes Rendering Frame
work) 
Ivan Cimrak (Broydenova metóda použitá рл 
nešení degenerovaných parabolických úloh) 
Martin Plesch (Entanglement: Kvantové korelácie 
v mnohočasticových systémoch) 

P D F  U K  
Katarína Troščákova (Využitie historických dižko-
výcři mier na motiváciu na hodinách matematiky) 
Ondrej Kaščak (Podoby pedagogiky v kontexte 
postmodemého myslenia) 
Klaudia Duchoňová (Špeciálny výchovný prog
ram na zlepšenie sociálnych vzťahov detí v det
skom domove) 
Jana Sáčeková (Krajinárska fotografia. Závesný 
kalendár) 
Stanislava Balážová (Montessori terapia v lie
čebnej pedagogike) 

F I F  U K  
Lucia Sorkovská (Systém knižníc Goethe Institut 
Inter Nationes: Analýza knižnično-informačného 
systému allegro) 

Martin Novák (Gravettienske osídlenie spodnej 
vrstvy Kašova I) 
Michal Seleš (Analyse der Deutschen Sprache 
beim Chatten) 
Adriana Mesochorltlsová (Spoločenské a ľud-
skoprávne aspekty problematiky násilia pácha
ného na ženách v intímnych vzťahoch) 
Alena Kredatusová (Probstnerovci z Novej Lu 
bovne a Jakubian Dejiny a genealógia rodu do 
roku 1951 ) 

J L F  U K  
Bc. Andrea Kurucová (Hodnotenie kvality ošet 
rovateľskej starostlivosti na hemodialyzačnom pra
covisku) 

F A F  U K  
Peter Ochodnicky (Analýza mutác» génu KVLQT1 
u deti' so syndrómom predĺženého intervalu QT 
a ich klinická charakteristika) 

P R A F  U K  
Andrea Olšovski  (Manželsky súhlas a jeho vady 
podlá kanonického práva) 
Vladimír Plroiík (Právna úprava prava na mfor 
mácie o životnom prostredí v Slovanskej repub 
like) 

F T V Š  U K  
Miroslav Hluiek (Reakčné schopnosti kĺbová po 
hyblivosf a sila iponovoov trénujuacfi aikidó) 
Boris Grznár (Model ipeciainej prípravy brar^.v i 
v zimnom prípravnom období vo výVonnoemom 
futbale) 

R K C M B F  U K  
Marian Vojtek (Dejiny farnosti Košeca do roku 
1890) 
Stanislav Garaj ("Vy sa budete modliť takto • 
Exegéza modlitby Pána pnhliadajúca na jej podob
nosť s niektorými modlitbami Židov) 

E B F  U K  
Ján Lachký (Problém xenofóbie v kresťanskej kul
túre) 

6 



ш 
шш 

STUDIA ACADEMICA SLOVACA 
FACULTAS PHILOSOPHICA 

USIVERSITAS COM EN I AN A BRATISIAVENSIS 

SAS 2001 v číslach a (aktoch 
153 účastníkov z 26 krajín 

15 študijných skupín 

19 lektorov slovenského Jazyka 

37 prednášok - jazyk, literatúra, história, kultúra 

7 cudzojazyčných prednášok a seminárov -
v angličtine, nemčine, francúzštine, taliančine 

7 besied s významnými osobnosťami sloven
skej vedy a kultúry - D. Hevier, E. Farkašová - J. Ju-
ráňová - G. Rothmayerová, D. Dušek - J. Puškáš , 
M. Podrimavský - j .  Lukačka, J. Hamar, Z. Uli-
čianska - P. Šebesta, J. Sabol - P, Baláž - M. Da-
rovec - M. Čabala - J. Štibraný - M. Mistrík 

Zborník prednášok Studia Academlca Slova-
ca 30. Red, J. Mlacek. Stimul 2001, 539 s. 

2 separáty k zborníku 
- Z dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komen

ského, jej slovakistiky i jej letnej školy s pred
slovom dekana FIF UK L Kiczku. Bratislava, Sti
mul 2001, s. 463-539. 

- Slovenská literatúra v jedenástich interpretáciách. 
Bratislava, Stimul 2001, s. 349-462. 

2 vlastivedné exkurzie - vodné dielo Gabčíko
vo, velká po trase: Trenčín, Bojnice, Nitra, Banská 
Bystrica, Žilina, Ružomberok, Vysoké Tatry, Priby
lina, Spišská Sobota, Demänová, Vlkolínec 

Záujmové podujatia SAS - Sami sebe, nácvik 
ľudových piesní, Slovenčina s Elánom, videofilmy 

Gestori SAS - Ministerstvo školstva SR, Rekto
rát UK, DAAD 

Letná škola slovenského jazyka a kultúry Studia 
Academics Slovaca (SAS), ktorú každoročne v lete 
organizuje Filozofická fakulta UK, práve uzavrela 
svoj 37. ročník. Toto jedinečné podujatie pre za
hraničných slovakistov sa však tentokrát nekonalo 
na jej pôde, ale v priestoroch Inštitútu pre verejnú 
správu (IVES) v Dúbravke. Usporiadatelia letnej ško
ly využili lákavú ponuku IVESu mať všetky aktivity 
SAS takpovediac pod jednou strechou, a tak popri 
ubytovaní a stravovaní frekventantov tu prebiehala 
kompletná výučba. Toto rozhodnutie nieslo zaiste 
nemalé riziká, najmä so zreteľom na premiestne
nie celého štábu a potrebných materiálov z fakulty 
do Dúbravky, ale podpísalo sa pod dobrú študijnú 
morálku účastníkov, ktorí počas troch horúcich 
augustových týždňov šetrili čas i svoje sily, keďže 
nemuseli za školou cestovať. Táto zmena nespô
sobila ťažkosti ani lektorom či prednášateľom, 
ktorí bez problémov zabezpečovali vedecký a vý-
učbový program SAS. A ten tohtoročný bol naozaj 
tematicky bohatý a žánrovo pestrý. Popn tradič
ných formách práce na jazykových seminároch 
a konverzačných cvičeniach v osobitných skupi
nách zostavených podľa stupňa jazykovej kompe
tencie i študijného zámeru frekventantov odznelo 
na 37. ročnou SAS množstvo prednášok mapujú
cich súčasný stav vedeckého a aplikovaného vý
skumu v oblasti jazyka, literatúry, histórie a sloven
ských reálií. 

Popri typických zložkách SASu mala tohtoročná 
letná škola aj svoje zvláštnosti. Na prvý pohľad 
obyčajný 37. ročník SAS skrýval dokonca viacero 
jubileí, ktoré precíznym štúdiom archívnych mate
riálov Filozofickej fakulty UK, dokumentov a člán
kov jej pracovníkov o letnej škole odkryl jej terajší 
riaditeľ profesor Jozef Mlacek a poukázal tak na 
nepresnosti a existujúce mýty o SASe v médiách 
i v povedomí akademickej obce. Vo svojom článku 
príznačne nazvanom „Jubileá nejubilejného 37. roč-
ni1<a letnej školy" osvetlil biele miesta jej prehistó
rie i prvých ročníkov a podrobne rozoberá tn aktuál
ne výročia SAS: 

Studia Academica Slovaca 
v akademickom kontexte 

- 40 rokov predchodcu či predstupňa SAS tzv. slo
venského týždňa, ktorý sa konal v rámci praž
skej Letnej školy slovanských štúdií (1961); 

- 35 rokov existencie letnej školy pod názvom 
Studia Academica Slovaca (1966); 

- 30. zväzok zborníka prednášok Studia Acade
mica Slovaca (1972-2001). 

Profesor Mlacek skúma udalosti vedúce k vzniku 
SAS i vklad jej hlavných aktérov, ktorí stáli pri ko
líske našej inštitúcie a formovali štyri desaťročia jej 
obsah i ciele. K nim jednoznačne patria bývalí ria
ditelia SAS univerzitní profesori E. Pauliny, Š. On-
druš, J. Mistrík, ale aj další členovia riadiaceho tímu 
letnej školy, ako to potvrdili aj priami účastníci be
sedy k jubileám SAS prof. J. Sabol, ktorý viac ako 
tridsaťročie sprostredkúva sasistom zásady slo
venskej lingvistiky ako lektor i prednášateľ, doc. 
P. Baláž sprevádzajúci SAS od jeho začiatkov v úlo
hách lektora, tajomníka a dlhoročného zástupcu 
riaditeľa, doc. M. Darovec vystupujúci viac ako dve 
desaťročia ako lektor i prednášateľ, doc. M Čaba
la ako jeden z prvých tajomníkov SAS a Dr. J. Štib
raný, ktorý vo funkcii tajomníka letného seminára 
prišiel s myšlienkou pomenovať ho ako Studia Aca
demica Slovaca. Tento latinský názov s preziera
vosťou prijal prvý riaditeľ seminára prof. E Pauliny 
a v tejto podobe akceptovanej doma i vo svete, kto
rá výstižne pomenúva jeho aktivity i ciele, funguje 
dodnes 

Na tomto mieste chceme však pripomenúť, že 
profesor Mlacek neuvádza ešte jedno významné 
výroôe SAS, totiž že práve on stojí na čele tejto 
prestížnej inštitúcie už celé desaťročie od r. 1992, 
ktorá рой jeho rozvážnym vedením nadaiej vo 
svete zviditeľňuje našu univerzitu i slovenskú vedu 
a kultúru. Práve z jeho vlastnej iniciatívy i akceptá
ciou podnetov ostatných členov sasistického tímu 
letná škola SAS tvorivo nadväzuje na posolstvo jej 
zakladateľov a zároveň rozširuje ponuku o nové 
aktivity, aby čo najvýstižnejšie odrážala súčasný 
stav vedeckého bádania i metodických postupov, 
aby SAS bol tradičný, a pritom moderný a vždy 
aktuálny. Ako riaditeľ prof. J. Mlacek cieľavedome 
presadzuje vedeckú erudovanosť prednášateľov, 
pedagogické majstrovstvo pôsobiacich lektorov 
i komunikatívnosť ostatných podujatí SASu, aby 
sme spoločne čo najlepšie naplnili predstavy a oča

kávania zahraničných frekventantov. Výsledkom 
takéhoto chápania poslania SAS sú aj dva sprie
vodné projekty v rámci jeho 37. ročníka, ktoré vyšli 
aj ako osobitné separáty zborníka SAS 30. Ide 
o príspevky k 80. výročiu Filozofickej fakulty UK 
(J. Novák), k 80. výročiu slovakistiky na FIF UK 
(P. Žigo), k jubileám SAS (J. Mlacek) Z dejín Filo
zofickej fakulty Univerzity Komenského, jej slova
kistiky i jej letnej školy s predslovom dekana FIF UK 
L Kiczku a spoločný projekt Katedry slovenskej 
literatúry a literárnej vedy FIF UK pod vedením 
J. Zambora Slovenská literatúra v jedenástich in
terpretáciách (H. Májeková, Z. Kákošová, A. Krulá-
ková, L čúzy, A. Bokníková, D. Kročanová-Ro-
berts, M. Vojtech, B. Hochel, J. Zambor, V. Mikula, 
P. Darovec). Okrem toho organizátori nezabúdajú 
ani na svojich študentov a v E d í a i  SAS vydávajú 
učebné matenály a cvičebnice pre cudzincov V te
lo sérii už vyšli Gramatické cvičena (M. Va^čková; 
Konverzačná príručka slovenčiny (H. Steinerová) 
Komuniácta v slovenčine (L Žigová) Gramatická 
a pravopisná cvičebnica (L Žigová), Tvary a tváre 
slovenských frazém (J. Mlacek) a informatónum 
o súčasnom stave slovakistiky na zahraničných 
univerzitách Slovakistika v zahraniä (J. Pekarovi-
čová). 

Dôkazom úspešností našej letnej školy je staie 
rastúci záujem zahraničných študentov a kredit, 
ktorý má SAS v kontexte letných univerzít v zahra
n ú .  To bok) zámerom všetkých bývalých účinku
júcich vo vedení a o to sa snaží' aj súčasný manaž
ment SAS, aby značka Studia Academica Slovaca 
bola dobrou vizitkou našej prezentácie vo svete 
ale aj doma. Práve chýbajúce informácie o históni. 
ale aj nepresnosti o priebehu a zámeroch súčas
nej letnej školy, neraz bez znalostí veci prezento
vané v médiách, spôsobujú totiž šumy v recepcii 
SAS v akademických kruhoch i vo verejností. Pre
to napriek všetkým snahám o senzácie, súčasný 
sasistický tím presadzuje vecnosť, presnosť a od
bornosť, a pritom nepopiera kreativitu, typickú 
slovenskú reflexívnosť a osobnú angažovanosť 
jednotlivých participantov, ktorú ocenili aj frekven
tanti 37. ročníka letnej školy Studia Academica 
Slovaca 

PhDr. Jana Pekarovičová, PhD. 
zástupkyňa riaditeľa SAS 

Organizačný a lektorský tím tohoročného SAS 

7 



Mať slobodu z n a m e n á  mať zodpovednosť 
Dokončenie zo str. 1 

Taki, aby nikdy v živote nezabudli na to, že vzdelanie je jas
ným svetlom v temnotách nevedomosti, predsudkov a strachu, 
že problémy sa majú riešiť dialógom a nie brachiálnou silou, 
že úcta k druhému je základom k tomu, aby činov, ktoré sa 
odohrali 11. septembra 2001, bolo čo najmenej. Som presved
čený, že toto je jedna z najťažších úloh, ktorá môže človeka 
v živote postretnúť. Poskytuje však najväčšiu radosť, ak sa jej 
ciele naplnia 

Naviac my, učitelia, zamestnanci a študenti Univerzity Ko
menského máme zodpovednosť ešte o čosi väčšiu. Už len 
preto, že naša Alma mater je skutočnou matkou vysokých škôl 
na Slovensku a ako taká slúži alebo by mala slúžiť aj ako na
sledovania hodný vzor. 

K tomu však, aby sme túto svoju misiu mohli naplniť, potre
bujeme aj porozumenie a podporu spoločnosti a jej reprezen
tantov. 

A práve vy, ktorí ste prijali naše pozvanie a dnes prišli do 
tejto Auly, srdca vysokoškolského vzdelávania na Slovensku, 
aby ste svojou prítomnosťou prejavili jednak svcj kladný vztah 
k Univerzite a jednak to, že si ctite a veríte v myšlienky univer
zitných tradícií, ste tí, na ktorých pocit zodpovednosti sa nielen 
dnes ale aj v budúcnosti, chceme, a ja veľmi dúfam, že aj bu
deme môcť všetci spoľahnúť 

Srdečne vás všetkých vítam na otvorení nového akade
mického roka 2001/2002 na Univerzite Komenského. Osobit
ne vítam našich študentov, ktorí s dôverou očakávajú, že im 
nezištne, s vysokou odbornosťou, pravdivo odovzdáme svoje ve
domosti a skúsenosti tak, aby boli nielen dobre pripravení pre 
život ale aby dosiahli viac a dovideli ďaiej. ako my. Aby vedeli 
ľahšie hľadať a nachádzať pravdu. 

Zvlášť srdečne vítam medzi nami nových študentov našej 
školy - vás, ktorí ste úspešne zložili svoju prvú dôležitú skúšku 
na Univerzite a vdaka svojim schopnostiam ste sa stali štu
dentmi Univerzity. Vážte si. prosim, túto skutočnosť a majte na 
pamäti, že Univerzita Komenského je doma i v zahraničí uzná
vaná ako elitná vysoká škola Majte, prosim, na památ aj to, 
že z 18 652 uchádzačov, ktorí sa pnjimacieho konania na 
Univerzitu v tomto roku zúčastnili, ste medzi tými 6 255 úspeš
nými, ktori získali možnosť študovať na Univerzite v prvom 
ročníku. Budete sa vzdelávať v 76 akreditovaných študijných 
odboroch bakalárskeho, magisterského a doktorského štúdia, 
vo viac ako 100 špecializáciách, v 156 odboroch akreditova
ného doktorandského štúdia. Budete patriť do veľkej univerzit
nej akademickej rodiny pozostávajúcej z takmer 27 000 štu
dentov a 5 000 učiteľov a zamestnancov. Nepochybuiem o tom, 
že budete našu Alma mater dôstojne reprezentovať a šíriť jej 
dobré meno doma i vo svete. 

Našu Univerzitu totiž nemožno ponímať len ako jednoduchú 
vedeckú, edukačnú a kultúrnu inštitúciu. Je to zároveň inštitú
cia, ktorá svojou činnosťou robí aktívnu medzinárodnú politiku 
a reprezentuje, často ako jediná oficiálna inštitúcia, postoje, 
smerovania, úspechy a často aj nádeje tejto krajiny. A opäť je 
to o zodpovednosti Univerzity nielen voči svoiej akademickej 
obci ale aj voči Slovensku. Ak zoberieme do úvahy len me
dzinárodné spolupráce na úrovni pracovísk, laboratórií, kate
dier a ústavov, zistime, že každý deň, počas všetkých 365 dní 
v roku niekto z nás reprezentuje nielen svoje dielo, svoje vý
sledky ale aj svoje pracovisko, fakultu, Univerzitu i túto krajinu 
smerom k zahraničiu. 

Nepochybne výrazne prispeli k dobrému menu Univerzity 
i Slovenska také návštevy a udalosti ako udelene čestných 
doktorátw Univerzity 14. dalajláma/i Tenzincwi Gyatsovi v októb
ri a profesorovi Zbygnievovi Brzezinskému v novembri mi
nulého roku. Zoznam prominentných zahraničných hostí, ktori 
navštívili našu Alma mater na jeseň minulého roka, je treba 
ešte doplniť o japonskú princeznú Sayako a o Tadeusza 
Mazowieckého, jedného zo zakladateľov poľskej Solidarity. Vo 
februári tr. sme mali tú čest vypočuť si prednášku juhoslovan
ského prezidenta Vojislave Koštunicu, v poradí ôsmej hlavy 
štátu, ktorá navštívila UK od r. 1989. V máji mala akademická 
obec možnosť zoznámiť sa s geopolitickými názormi význam
ného európskeho politika Otta von Habsburga a v júni tu pre
zentoval svoju filozofiu otvorenej spoločnosti medzinárodný 
filantrop a svetový finančník George Soros. Tieto í ďalšie ak
tivity sú zreteľným dôkazom toho, že Univerzita Komenského 
je známou a medzinárodne akceptovanou vysokoškolskou in
štitúciou. 

Pre Univerzitu je akademický rok 2001/02 významný z via
cerých dôvodcv. Vstupujeme do druhého roku, v ktorom na 
Univerzite na 11 fakultách z dvanástich prebieha výučba pri-
naimenei v prvých dvoch ročníkoch podľa Európskeho kredito-
vého systému. A tu si opát môžeme pripomenúť zodpoved
nosť Univerzity voči svo)im študentom a absolventom Sledu

jeme tým nielen kompatibilitu našich študijných programov 
s európskym vysokoškolským priestorom ale щ to. aby v roku 
2010, keď sa má zavŕšiť budovanie novei architektury vyso
koškolského vzdelávana v Európe, bola naša Univerzita už ieho 
integrálnou súčasťou a jej diplomy umožňovali hladké uplatne
nie sa jej absolventov na medzinárodnom trtxj práce. 

Samozrejme by sme boli radí. keby naši absolvent vytvára 
hotfioty na Slorensku a v prospech Slovenska. Aj v tomto 
roku odtóJi stovky a možno a| Usee slovenských študentov 
študovat do zahraničia predovšetkým do Českej republiky 
Naimá preto, že sú presvedčen i že im tam vysoké školy 
poskytnu lepšie vzdelanie, že ch šance na uplatnene v živote 
sú tam a následne v Európskej únii vyššie Vieme tiež že 
jeden z významných dôvodov odchodu mUidych, scMpnych 
a perspektívnych absolventov sú sociálne otázky a veľmi 
často bytový problém. Preto sme sa bratislavskí rektori stretli 
11. septembra s primátorom mesta Bratislavy pánom doc. Mo-
ravčikom, a uzavreli s nim dohodu o pomoci pri riešení bytovej 
otázky mladých absolventov a mladých pracovníkov bratislav
ských vysokých škôl v horizonte dvoch rokov v rámci projektu 
Byty pre mladých. Veľmi dúfam, že toto úsilie podporí aj naša 
vláda 

Univerzita sa snaži oceniť aj svojich najlepších absolventov. 
Morálne i materiálne. Preto sme v tomto roku zaviedli a z Fon
du Univerzity podporili dve nové aktivity, ktoré, dúfam, sa stanú 
tradíciou, a to ocenenie najlepšej diplomovej práce z každej 
fakulty, kde sa diplomové práce realizujú a podporu zahra
ničných mobilít interných doktorandov, ktorú už v tomto roku 
využilo 9 študentov doktorandského štúdia pre svoje trojme
sačné pobyty na zahraničných univerzitách. Už po piatykrát 
sme finančne podporili 100 vedeckých projektov mladých pra
covníkov Univerzity prostredníctvom Univerzitnej grantovej agen
túry. 

V tomto akademickom roku si tiež pripomenieme okrúhle 
výročie troch našich fakúlt Dňa 24. októbra 1921 započala 
výučba na dvoch z našich najstarších fakúlt Univerzity - na 
Fakulte právnickej a Fakulte filozofickej. V novembn oslávime 
10. výročie založenia najmladšej fakulty Univerzity, Fakulty ma
nagementu. Blahoželám všetkým trom fakultám k ich význam
ným jubileám a veľmi dúfam, že tieto výročia budú pre ne 
silným stimulom k zhodnoteniu svojho prínosu nielen pre svoj 
vlastný rozvoj ale aj rozkvet Alma mater, ktorá im dala život 

Veľmi významnou rozvojovou aktivitou Univerzity v najbliž
šom období bude ukončenie návrhu projektu a príprava za
loženia jej trinástej fakulty - Fakulty sociálnych a ekonomic
kých vied Fakulty, ktorej náplňou bude poskytovať aj také 
študijné programy, ktoré sa doposiaľ nedajú kvalitne študovať 
nikde na Slovensku. 

Najvýznamnejšou udalosťou akademického roka 2001/02 
však bude nepochybne schvaľovanie nového zákona o vy
sokých školách vo vláde SR, následne v Národnej rade SR 
apo jeho prípadnom schválení implementácia jeho ustano
veni do života Univerzity. Zákon v navrhovanei dikcii zásad
ným spôsobom zmení chod a činnosti vysokých škôl a vzhľa
dom na svoj rozsah a zložitosť bude mimoriadne kompliko
vané sa podľa neho riadiť, najmä spočiatku Môžeme mať 
i máme viaceré, niektoré aj závažné pripomienky k niektorým 
jeho ustanoveniam. Návrh zákona vo svojej súčasnej podobe 

však prináša niečo, čo sme tu doteraz nemali. Prináša nám 
istý, pomerne výrazný stupeň ekonomickej samostatnosti 
Viaczdrojové financovanie, nezávislé rozhodovanie opndele-
ných prostriedkoch, zmena vlastníckych vzťahov a prevod 
majetku štátu do vlastníctva Univerzity, môže pn rozumnom, 
odbornom a efektívnom využívaní týchto ekonomických ná
strojov zabezpečit práve ten stupeň nezávislosti, ktorý potre
buje každá inštitúcia pre svoj slobodný rozvoj Stručne pove
dané: je to aj o možnosti povedať NIE v situáciách, keď sú 
pokušenia a tlaky včitane politických mimonadne, je to o mož
nosti mat svoje dlhodobé ciele vo výskume a vo vzdelávaní, 
o možnosti získavať pre ich naplňovanie talenty - zamestnan
cov i študentov, o možnosti vyberať si partnerov na spoluprá
cu podľa svojich predstáv Len v takomto prípade bude Uni
verzita slobodná a nezávislá. Alen v slobodnom a autonóm
nom prostredí môžu vznikat nové nápady, nové myšlienky, 
môže sa rozvíjal a| knbcké myslenie, ktoré je pre prospentu 
spoločnosti nevyhnutné Len tam sa môže spoločnost videt 
v zrkadle, ktoré včas odhalí ai nepríjemné veci a možne 
chyby A| o tom je zodpovědnost univerzit voů spoločnosti ate 
a| zodpovednosť spoločnost voči univerzitám A nikdy neza
budnime. že mat slobodu znamena súčasne mat щ zodpo
vednosť 

Musím však. žiar. konštatoval, že napnek mnohým pozitív
nym a vítaným zmenám viaceré ustanovena návrhu zákona 
významne zasahuju do akademických práv a slobôd a mnohé 
zo zásadných pripomienok, ktoré akademcká obec Slovenska 
predniesla bob akceptovane len čiastočne aebo nebo* 
akceptované vôbec Obmedzovaním rafah práv a slobôd je 
napríklad možnost štátu uvaM nutanu správu na vysokú ikdu 
možnost štátu obmedziť vyber študentov možnost tmu ob
medziť základne akademckí právo uůt a právo vztttMt u 

sokoékotekynt п&Миозгт vytvorene stavu. taŕ eden fozho 
duté á druhy, ktorý rozhodnuté nemůže ovptyvn* u ŕ  
vedl teda oddelene zoqpoveOweti od prawnxx, i 
vazné > menej v32ne liMhy oo vnuta эиютстовЬс žrvota 
vysofcycf ОД. s ktorým теггОДгг« vyslov«? sun* . гуспо 
časbacfi zákona sa predkJaúaieŕ nezactov* rodpoveúr* 0 6  

mec, v ktorom konkrétni ľudia a konkrétne spoločenstvá budú 
reformné snahy realizovat a napĺňať. A ak sa mienkotvomä 
časť akademickej obce, ktorá v konečnom dôsledku bude 
zodpovedná za retormu a chod vysokých škôl nestotožňuje 
s viacerými ustanoveniami navrhovaného zákona, ba dokonca 
ich odmieta, potom s pravdepodobnosťou blížiacou sa k istote 
môžeme povedať, že reforma slovenských vysokých škôl 
nebude úspešná 

Podobne málo zodpovedne voči vysokým školám sa před
kladatel správal aj pri spracovaní ďalšej normy, Zákona o ve
de a technike, ktorá bude významným spôsobom ovplyvňoval 
život vysokých škôl. Opäť musím, žiaľ, konštatoval, že tento 
návrh nespĺňa predstavy vysokých škôl, petrifikuje súčasný 
stav, zachováva rezortizmus vo financovaní vedy a tým prak
ticky vylučuje vysoké školy zo súťaže o velVu časť prostried
kov určených na riešenie úloh vedy a techniky. 

A to je opäť o zodpovednosti. Tentoraz o zodpovedrcsti re
prezentantov občanov voči ďalšiemu pozitívnemu vývoju vy
sokých škôl i našej spoločnosti. Napríklad aj o tom. či časť 
Programového vyhlásenia vlády o pnontách, medzi ktoré patr 
aj vysokoškolské vzdelávanie, je ošúchaným deklaratívnym 
sloganom alebo je to vážne ponímaný záujem vtády o vysoké 
školy Konkrétnym prejavom vážneho záujmu byv^u obvykle 
dve veci: ochota počúval a viest dialóg a snaha nešiť prob
lémy, A v tejto súvislostí veľmi rád konštatujem, že obe tieto 
podmienky, aj keď s istým časovým posunom, bok naplnené 
Dokonca potom, čo Slovenská rektorská konferencia v r 1999 
navrhla vláde a vláda začala otvorený (Jalóg o problémoch 
vysokých škôl a aj o takej veľmi citlivej téme, akou je každo
ročné zvyšovanie rozpočtu vysokých škôl o 0,1% podelu 
z hrubého domáceho produktu, zmenila sa situácia k lepšie
mu Nielen preto, že vláda požiadavku rektorov o sústavnom 
zvyšovaní rozpočtu vysokych škôl o 0,1% podelu z HDP 
prijala a v r. 2000 aj v r 2001 splnila, pričom máme prísľub 
pána premiéra, že tento trend bude pokračovat aj v r. 2002 
Ale aj preto, že si vláda, alebo prinaimenei jej reformná 
časť, uvedomuje práve svo|u zodpovědnost voů vysokym 
školám Mo)e presvedčenie, ktoré som vyslovil pn inaugurácii 
v r 2000. že problémy vysokych škôl pokladám za prechodné, 
sa tým len utvrdilo. Treba však povedal aj to, že toto nešenie 
je len prvým krokom ako vyjst z krízového stavu, v ktorom ja 
naše vysoké Školstvo nachádza Bez |eho dôelednei a rychlei 
reformy je totiž každé ďalšie navyšované finančných pro
striedkov pre potreby nereformovaného vysokého školstva 
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čistou stratou. Je preto našou zodpovednosťou akademickej 
obce voči spoločnosti čo najskôr a čo najefektívnejšie usku
točniť systémové zmeny vo vysokoškolskom vzdelávam', v ria
dení vysokých škôl, v štruktúre a inovácii študijných programov. 
A ak sa mám len jednou vetou vrátiť k odchodu našich štu
dentov do cudziny, v Českej republike začali reformu vysokých 
škôl už vr. 1992 a zavŕšili ju prijatím nového zákona vr. 1998. 
Tá časť návrhu zákona, ktorá sa zaoberá financovaním vyso
kých škôl, aj nám otvára takýto priestor. 

Som veľmi potešený, že aj v reformných krokoch Univerzita 
Komenského už dávnejšie udáva tón. Už o týždeň sa v týchto 
priestoroch uskutočni konferencia Svetovej banky, ktorú 
organizuje ministerstvo školstva SR v spolupráci s Univerzitou 
práve na tému problémy nového smerovania a financovania 
vysokoškolského vzdelávania vo svete ana Slovensku. Som 
presvedčený, že sa nám podarí nájsť také riešenia, ktoré budú 
v prospech nás všetkých, lebo ako to už veľakrát odznelo: 
Vzdelanie je v civilizovanom svete považované za zdroj eko
nomickej prosperity, za základný predpoklad dlhodobého a kva
litného ľudského rozvoja. Pri svojej nedávnej návšteve Bra
tislavy generálny tajomník Organizácie pre hospodársku spo
luprácu a rozvoj (OECD) pán Donald James Johnston uviedol, 
že už jeden rok vysokoškolského vzdelávania znamená zvý
šenie celoročnej produkcie na jednu osobu počas jej aktív
neho veku o 4 až 7%. Teda je to pre každého z nás, pre našu 
vládu, našu spoločnosť aj pre Svetovú banku, vynikajúca in
vestícia Preto by sa malo vysokoškolské vzdelávanie pokla
dať za verejné blaho, ktoré musí zostať objektom verejnej 
zodpovednosti. 

Pred nami je dvanásť mesiacov nového akademického 
roka. Predpokladám, že budúci beh dní bude naplnený prípra
vou a zavádzaním nových interných pravidiel a noriem. Čaká 
nás teda pomerne zložité obdobie, ktorého zložitosť sa znáso
buje aj novou medzinárodnou situáciou. Neobávam sa však, 
že úlohy a povinnosti, ktoré pred nás naša budúcnosť postaví, 
by sme nedokázali riešiť. Som presvedčený, že Univerzita 
Komenského je dobre pnpravená na tieto zmeny. Má mnoho 
veci oddaných učiteľov a zamestnancov a má mnohých vyni
kajúcich študentov. Okrem toho si väčšina z nás uvedomuje 
historicky potvrdenú pravdu, že ľudia, ktorí sa bránia zmenám, 
sa nemôžu ubrániť zmene k horšiemu Už len z tohto dôvodu 
by sme mali reformu vysokoškolského vzdelávania na Sloven
sku a na Univerzite čo neskôr zrealizovat . 

Váženi kolegovia, míli študenti, cives academicü 

Želám vám všetkým úspešný a zmysluplný akademický rok. 
Vám, naši študenti, želám nielen veľa úspechov v štúdiu a to, 
aby ste o niekoľko rokov, tu v tejto Aule s hrdosťou prevzali 
vysokoškolský diplom Univerzity, ktorého význam a hodnota 
bude ešte vyššia ako je dnes, ale aby ste počas svojich štúdií 
boli vždy vedení takými učiteľmi, pre ktorých je ich práca 
poslaním. Aby ste naplnili naše očakávania, že budete príkla
dom charakternosti, morálky a zodpovědnost Zodpovednosti, 
ktorá vám umožní splniť to, čo všetci od vás očakávame: šíriť 
a podporovať myšlienky humanizmu, demokracie a porozume
nia a predovšetkým - zmeniť tento svet k lepšiemu. 

Vám, ctené kolegyne a ctení kolegovia, želám, aby ste sa 
vždy stretávali len s vynikajúcimi študentmi, ktorí si uvedomujú 
svoju zodpovednosť voči budúcnosti a želám vám, aby sa na 
vás všetkých vzťahovali slová Komenského: Jediným učite
ľom hodným toho mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha slo
bodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti." 

A nám všetkým želám, aby nám naše cesty pn hľadaní pravdy 
vždy osvetľovalo jasné svetlo poznania. 

Týmto pokladám akademický rok 2001/02 na Univerzite Ko
menského za otvorený. 

Prejav predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu 

Vaša Magnificencia, vážený pán rektor Devínsky, Vaše 
Honorability, Vaše Spektability, ctená akademická obec, 

je pre mňa velkou cťou zúčastniť sa dnes slávnostného ce
remoniálu otvorenia akademického roka na tejto slávnej histo
rickej pôde - pôde Univerzity Komenského. 

Plne si uvedomujem veľkú česť vystúpiť v tomto chráme 
vzdelanosti, aby som osobne zdôraznil, ako zreteľne si ja 
i vláda, ktorej predsedám, uvedomujeme význam a úlohu vzde
lania pre našu spoločnosť. Bez rozvoja vzdelanosti nemôžu 
dlhodobo uspieť žiadne iné kroky podporujúce ekonomický 
rast a trvalú prosperitu. Potvrdzujú to skúsenosti z krajín, ktoré 
majú za sebou podobné náročné procesy, aké prebiehajú 
práve v týchto rokoch u nás. 

Samozrejme, mojou úlohou a úlohou vlády nie je len dekla
rovať vznešené posolstvá o význame vzdelania. Našou povin
nosťou i snahou je vytvoriť pre rozvoj vzdelanosti optimálne 
podmienky. Slovensko má za sebou premeškané roky, v kto
rých bola oblasť vzdelania na okraji záujmu legislativy a pod
pora vzdelanosti sa demonštrovala len efektným, ale myslím 
málo efektívnym zvyšovaním počtu vysokých škôl. Podobný 

neefektívny prístup ťažko poznamenal celú našu ekonomiku. 
Preto je naša úloha neľahká a výsledky sa dostavujú možno 
pomalšie, ako akademická obec od nás očakávala. 

Už v minulom roku sme však urobili prvý zásadný strate
gický krok - prijali sme Koncepciu ďalšieho rozvoja vysokého 
školstva na Slovensku pre 21. storočie. Koncepcia vychádza 
z veľmi jasného cieía - zvýšit podiel študentov a absolventov 
vysokých škôl na úroveň krajin Európskej únie. Plne si uvedo
mujem, ja i vláda, že naše koncepčné zámery môžu byt' na
pĺňané iba prostredníctvom finančných zdrojov a reformných 
krokov. Spomínam si, že som bol na otvorení univerzitného 
roka práve tu, pred dvoma rokmi, a začal som svoje vystú
penie tým, čo hovona zlé jazyky. Zlé jazyky vtedy hovorili, že 
akosi pnčasto chodievam po vysokých školách, univerzitách 
A že o čo je vláda schopná menej dávat peňazí pre univerzity 

0 to častejšie po tých vysokých školách chodím Bola to 
pravda. Chcel som naimä veľa počúval, čo je potrebné urobiť. 
Ale myslím, že dnes už to nie je celkom tak, že to už nie je 
v take) polohe, ako pred dvoma rokmi Vefmi ma teší, že mô
žem deklarovat prvé konkrétne výsledky aj keď si plne uvedo
mujem, že k spokojnosti щ v oblasť vysokého školstva v oblasti 
života našich univerzít je ešte daleko. Dovoľte mi, aby som 
aspoň niektoré z týchto výsledkov zmienil. 

Vlani sme uvoľnili osobitné prostriedky na významné zvý
šenie počtu študentov prvých ročníkov a prijali sme to známe, 
pánom rektorom Devínskym zmienené uznesenie o každo
ročnom navyšovaní rozpočtu vysokých škôl. Pre zlepšenie 
finančnej situácie univerzít sme vyňali z daňovej povinnosti 
príjmy z ich podnikateľskej činnosti. Na preklenutie obdobia do 
prijatia zákona o financovaní vysokých škôl sme uskutočnili 
viacero opatrení na zlepšenie ich finančnej situácie: napr. za
vedenie účtu osobitného financovania v rokoch 2000 a 2001, 
viacnásobné dofinancovanie vysokých škôl v priebehu rozpoč
tového roka, ako i čiastočné vyňatie vysokých škôl z viazania 
rozpočtových výdavkov. 

Vo vláde sme schválili novú vyhlášku o sociálnych štipen
diách a dofinancovali sme potreby v tejto oblasti pre rok 2001, 
dofinancovali sme tiež Študentský pôžckový fond. 

Za najvýznamnejšie však považujem to, čo už povedal pán 
rektor, že sme pre rok 2000 a 2001 dokázali navýšit rozpočet 
vysokých škôl a univerzít o 0,1% z hrubého domáceho pro
duktu. Potvrdzujem prísľub, ktorý som dal rektorskej konferen
cii, že pre rok 2002 takto urobíme a myslím, že aj rozpočet 
ktorý sme schválili vo vláde, vytvára na to dobré predpoklady. 
Ešte to celkom nie je na úrovni 0,1%, je to na úrovni asi 
0,085%, chýba asi 150 mil. Sk, ale vyčlenili sme poslancom 
1 mld. Sk a urobíme všetko pre to, aby sme z tejto miliardy 
150 miliónov odkrojili pre univerzity a vysoké školy a tak sme 
naplnili aj pre rok 2002 ten záväzok - navýšit rozpočet uni
verzít o 0,1% z HDP. Slovensko musí v tomto trende navyšo-
vania pokračovať až dovtedy, kým nedosiahne úroveň porov
nateľnú s krajinami EÚ, 

Našou politikou je, aby pristúp k akademickému vzdelaniu 
nebol limitovaný ekonomickou situáciou rodiny. V rámci mož
ností podporujeme tiež rekonštrukciu internátov a výstavbu 
nových. 

Nechceme si nechat .utiecť vlak" v informačných techno
lógiách - preto sme vypracovali a schválili opatrenia ai pre túto 
oblasť a vyčlenili sme na ich rozvoj na vysokých školách 
čiastku 400 mil. Sk. 

Pred nami je úloha z hľadiska vysokých škôl azda najvýz
namnejšia - úloha pnjať nový dobrý vysokoškolsky zákon 
Proces prípravy tohoto zákona, tak ako sme počuli aj vo 
vystúpení pána rektora Devínskeho, vyvoláva v akademickej 

obcí netrpezlivosť a širokú diskusiu. Snažíme sa však, aby 
sme starostlivo zvažovali neraz protichodné názory aj z vnútra 
akademickej a vedeckej komunity, aby sme oddelili záujmy 
jednotlivcov a inštitúcií od objektívnych záujmov krajiny. Mám 
osobne velký záujem na prijatí dobrého vysokoškolského 
zákona. Rozhodol som sa že rokovania vlády o tomto bode 
sa zúčastni nielen prezident rektorskej konferencie pán rektor 
Dado, ale na rokovanie vlády som pozval aj pána rektora 
Devínskeho, rektora naše) prvej univerzity. 

Vážená akademická obec, 

ako premiér slovenskej vlády nezatváram očí pred tienistými 
stránkami rozvoja univerzitnej vzdelanosti u nás. Viem, aké sú 
platové podmienky na vysokých školách, viem, že mnoho 
mladých absolventov odchádza do zahraničia a i z tých, ktorí 
vzahraničí vyštudujú, sa vracia iba malá čast. Nemyslím s ale, 
že tieto skutočnosti sú dôvodom na skepsu a beznádej. Vní
mam tieto skutočnosť ako výzvu na to, aby sme nachádzali 
recepty, ako tento vývoj obrátit. Ak som v úvode spomínal 
skúsenosť z iných krajin, práve tu sú jasné paralely - rovnako 
tomu bolo napríklad v írsku, ktorému sa podarilo ponúknuť 
svojim .uniknutým mozgom' dôvody na návrat spát do vlas* 
Aby sa aj u nás tento obrat dostavil, sme podnikli, podnikáme 
a budeme podnikat konkrétne kroky. O niektorých som sa už 
zmienil. Iste stabilizujúcim faktorom bude aj pnjase nového 
zákona o štátnej službe, nového zákona o verejnej službe 
Tieto zákony nadobúdajú účinnost 1 aprílom budúceho roka 
Nepochybne vďaka týmto zákonom sa zlepši postavenie pe
dagógov ako aj ich finančné ohodnotenie. 

Avšak najdôležitejší krok v tomto prípade v tomto smere 
v oblasť krokov vedúcich k zvratu v danej situácii. ;e integrácia 
Slovenska do euroaíantických štruktúr. 

Výzva k integrácii Slovenska dnes, vo svetle trapckých uda
lostí z utorka minulého týždňa, nadobúda nový rozmer. Naša 
spoločnosť sa musí jednoznačne rozhodnul, na ktorej strane 
novo sa vytvárajúcich neviditeľných hrane je jej mesto Те 
hranice sú dnes hranicami morálnymi - nrancarrv meazi dob
rom a zlom, hranicami medzi úctou k človeku a ľudskému ži
votu na jednej strane a cynickým pohŕdaním týmao hodnotám 
na strane druhei. 

Za vládu SR chcem jednoznačne vyhlásit, že budeme stal 
pevne na strane boja prot teronzmt že budeme stál pevne 
na strane Spojených! štátov amerických a SeŕeroaSarocxa aiar-
oe Slovenska republika nie je ešte äenom Severoatlantické 
atanoe ale sa správa a bude sa sprava! ako ber tohoto obran
ného spoločenstva Tak sme sa správaí počas baftanskej kr -
zy, počas krízy v Kosové a takto sa budeme správal aj v sú
časnosť. Je tomu tak preto, lebo budujeme spoločnosť na tých 
istých.hodnotách, na akých stojí vyspelý civilizovaný západný 
svet 

Dámy a páni, 

hovoril som o význame vzdelanosť pre rozvoj ekonomiky. 
Dnes je však zrejmé, že najmenej rovnako dôležité je huma-
nízujúce poslanie vzdelania jeho význam pre šírenie hodnôt, 
na ktorých stoji naša civilizácia. To, čo sa v utorok stalo vo 
Washingtone a v New Yorku, je pre vzdelané elity národov 
dôvodom na prehodnotenie viacerých doterajších poslov. Je 
zrejmé, že pokrok vzdelanosť nemôže v takej miere ako 
doposiaľ preferovať len rozvoj nových technológii Nepochy
bujem o tom, že vzrastie význam humanitných odborov Jednak 
preto, že vidime, ako zanedbateľný je účinok aj tej najsofistiko-
van^š^ techniky bez porozumenia sociálnych, kdturálnych 
rozdielov, bez porozumenia ľudskej psychike. Poslaním ta
kýchto odborov však je a bude bež kultivovanie spobčnost. 
kultivovanie jej hodnotových orientáai. 

Vzdelanie nemožno obmedzí len na múdrosť, jeho neod
deliteľnou súčastou musi byt aj zdieľanie napryššeh ľudských 
hodnôt šírenie dobra, usilovanie sa o spoločne dobro. Bo
lestné udalosť, ktoré na začiatku tretieho ťscroäa otnasli sve
tom, nastavili zrkado aj nám samotným. V srooach našich 
ľudí vytrysklo na jednej strane hlboké pohnutie, účasť a ochota 
pomáhat, ale stretávam sa žiaľ. 3 so zaražajucou maiosta. 
zlobou a závisťou. Obraciam sa preto na vás. ctená akade
mická obec Unrveizity Komenského, ako na eWu a buducu 
elitu slovenskej spoločnosť, s vyzvou na spoločne úsilie o lo. 
aby sa pn pnrodzenej rôznorodosti nazotw vrataa naša 
spoločnosť k hodnotám, na ktorých ju naši osvietení pnajkova 
budovali - k hodnotám ľudskosť, tolerancie a lásky k äoveko 

Váženä akademeka obec. 

nadchádzaiua akademicky rok 200102 bude pre našu vlas: 
mimoriadne významný Bude to rok začiatku reformy vyso
kého školstva, ale najmá bude to rok. v ktorom sa rozhoete 
o tom, o ktoré krajný sa razšm Set-eroaíanbcká aianoa. a kto
ré krajiny budu v prves skupine rozširovania EU Je to pre nas 
všetkých nepochybíte veíVa výzva 

Želám Vam uspešn y a plodný akademeky rok 2001C2 

(jh • prepis mtgnetofonovcj ruhrjvky ) 
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Селу Slovenskej sporiteľne za najlepšie diplomové práce 
Pôvodne som chcel písať iba o cenách Slovenskej sporiteľne pre najlepšie diplomové práce štúdia „Ekonomická a finančná matematika" (EFM) 

na Matfyze. Čo však o nich povedať bez toho, že by som toto mláďa medzi študijnými zameraniami, ktorým EFM so svojimi siedmimi rokmi života 
je, aspoň trocha nepredstavil? 

Spoločenské zmeny roku 1989 logicky viedli k dopytu po odborníkoch 
s odborným profilom, ktorý sa v predchádzajúcom režime nepestoval. Jed
nou z takých oblastí bolo finančníctvo a (nemarxistická) ekonómia. Skúse
nosť prvých ponovembrových rokov ukázala, že sa absolventi Matfyzu 
dokážu pružne prispôsobiť dopytu a rýchlo sa v týchto oblastiach uplat
niť. A to bez toho, že by na takúto profesionálnu kariéru boli osobitne 
pripravovaní. Tak sme si viete 1993 s niekolkými kolegami povedali -
prečo našim študentom trocha nepomôcť. Výsledkom trojmesačnej inten
zívnej práce, v ktorej nám pomohli aj naši zahraniční priatelia, predo
všetkým prof. Mikuláš Luptáčik z Viedne a prof. Kevin Sontheimer z Pitts
burghu, bol nový študijný program - EFM. Pri jeho koncipovaní sme si 
určili niekolko zásad, ktoré sa nám, myslím, podarilo v rozumnej miere 
dodržať. Bola to vyváženosť jeho zložiek - matematiky, ovládania počíta
čov a základných vedomostí z ekonómie a finančníctva a vysoká akade
mickú úroveň - teda radšej menej študentov, ale na úrovni. Skeptici nám 
vraveli - nebudete mať záujem o náročné štúdium, kedže je možné titul 
získať v príbuznom odbore s ďaleko menšou námahou na inej škole. 
Verili sme, že mladí nejdú iba po tituloch, ale že sa medzi nimi nájde dosť 
takých, pre ktorých je kvalita a náročnosť štúdia výzvou. 

Záujem o štúdium nám dal za pravdu. Hoci sme informáciu o štúdiu 
rozoslali oneskorene, hneď v prvom školskom roku 1994/95 sa nám pri
hlásilo vyše 70 záujemcov. Tento počet sa v priebehu troch rokov zvýšil 
na tri stovky a túto hladinu odvtedy udržiavame. Berieme tak pätinu 
prihlásených - pri väčšom počte by sme naše predsavzatia - nespúšťať 
z náročnosti - ani nezvládli. 

Dnes pôsobia v praxi už tri ročníky absolventov. Na finančných inšti
túciách sa o nás vie. o ponuky práce pre absolventov niet núdze a na 
zahraničných doktorandských a postgraduálnych štúdiách (CERGE v Pra
he, Institut fúr Höhere Studien vo Viedni) patria absolventi EFM k najlep
ším. A čo je cenné - medzi absolventmi všetkých troch ročníkov sa vy
tvorili vzťahy, ktoré nekončia ich odchodom zo školy. Nielenže obnovili 
zaniknutú tradíciu matťyzáckych vatier po štátniciach, ale stretajú sa aj na 
ich výročia. Azda sa časom aj u nás vytvoria putá medzi .alumni" a ich 
Alma mater, ktoré sú tak silne rozvinuté - a pre školy užitočné - v Ame
rike. 

Zásadu vysokej akademickej úrovne nebolo tak celkom ľahké uplatniť. 
V jej duchu sme si totiž povedali - nijaký učiteľ ekonomického predmetu 
s marxistickou minulosťou. Spočiatku nám vypomohli učitelia z Viedne 
(M. Luptáčik, ktorý u nás pôsobí doteraz, E. Dockner, súčasný rektor Vie
denskej univerzity J. Winckler...), niečo sme sa naučili aj sami. Trvalé rie
šenie to však nebolo. Nemohli sme od našich viedenských priateľov 
očakávať, že zvýšenú námahu tohoto gesta pomoci budú trvale znášať. 
Agentúry, od ktorých sme na ich pôsobenie získali podporu, nám tiež dali 
na vedomie, že hlad po prostriedkoch nemáme iba my a že treba pod
poriť aj iných. 

Opäť sa ukázalo, že náhoda praje pripraveným. Šťastena nám podala 
pomocnú ruku v roku 1997 v podobe viacročného grantu americkej vlád
nej agentúry U.S. Agency for International Development (USAID), ktorej 
jadrom bol „Professional Development Program" (PDP). V jeho rámci 
viacero našich kolegov-dobrovoľníkov absolvovalo úplný dvojročný pred
náškový program doktorandského štúdia ekonómie na Pittsburghskej 
univerzite vrátane skúšok. Ďalší doplnili svoje vedomosti na susednom 
pracovisku na Carnegie Mellon University, ktoré v tomto odbore patrí 
k svetovej špičke. Okrem iného doniesli domov programový balík FTS, 
na ktorom si študenti EFM môžu s využitím online dát z internetu simulo
vane vyskúšať obchodovanie s cennými papiermi na svetových burzách. 
Keďže v oblasti finančných výpočtov sme už boli ďalej, možno hovoriť 
o spolupráci, ktorá viedla k spoločným výskumným výsledkom. 

Vďaka PDP dnes vieme zabezpečiť výuku na EFM v podstate vlastnými 
silami, a to pri významne obohatenej ponuke špeciálnych predmetov 
z ekonómie a financií Porovnaním našich a zahraničných študijných prog
ramov možno doložiť, že EFM je v súčasnosti jediným štúdiom ekonómie 
na Slovensku, v ktorom sa učí ekonómia tak, ako vo vyspelých krajinách. 
Ba čo viac - dôrazom na matematický základ sme zachytili svetový trend 
v jeho zárodku. Zahraničné univerzity nám ho závidia a zaujímajú sa o naše 
študijné programy. 

K oceňovaniu diplomoviek nás vlastne priviedlo USAID. Na záver gran
tu v r. 2000 nám z vlastnej iniciatívy z ušetrených prostriedkov poskytlo 
600 USD na ocenenie troch najlepších diplomových prác. Pravidlá boli 
jednoduché - diplomovku treba odovzdať načas a porotou bola obhajob-
ná komisia. Oneskoreným uverejnením ocenených a ich vedúcich tak 
trocha splácam darcovi, odmeneným a ich vedúcim dlh spred roka. Struč
ne teda k minuloročným výsledkom (v zátvorke uvedení vedúci diplomo
viek sú z FMFI UK, ak nie je uvedené inak): 

1. cena Tatiana Krasuľová Ekonomický model zahraničného obcho
du SR (vedúci V. Páleník z ÚSSE SAV) 

2. cena Vojtech Kolarovlč Oceňovanie finančných derivátov v prítom
nosti velkých transakčných nákladov (I. Melicherčík) 

3. cena Zuzana Gocellaková: Metódy vnútorného bodu v lineárnom 
programovaní (M. Hamala) 

Grant USAID vlani skončil, ale myšlienka oceňovať najlepšie diplomov
ky sa nám zapáčila a videlo sa nám užitočným v nej pokračovat. O auto
rite nášho študijného programu svedčí, že nám ochotne podala pomoc
nú ruku Slovenská sporiteľňa a poskytla nám na tento účel 50 000 Sk, za 
čo jej aj touto cestou vyslovujeme vďaku. Výška podpory nám umožnila 
zvýšiť počet cien. Bolo to prospešné, lebo sme mali z čoho vyberať 
A máme dôvody veriť, že všetky práce sa obiavia v renomovaných vedec
kých časopisoch. Tu sú: 

1. cena Martin Jandačka Uplatnenie parciálnych diferenciálnych rov
níc v oceňovaní finančných derivátov (D. Sevčovič) 

2. cena Adriana Lojschová Načasovanie diskrétnej volby v teórii in
vestovania (J. Boďa) 

2. cena Stacho Mudrák Investovanie a pnspôsobovaae náklady (J Bodaj 
2. cena Andrea Némethová DEA modely a meranie efektívnosti iM Ha 

lická) 
3. cena Martin Budaj Modelovanie priebehu demografickej revolúcie 

(K. Pastor) 
3. cena Simona Lltauská: Porovnanie prognóz ekonomického vývoja 

(V. Páleník) 

K trom z odmenených prác: 

V roku 1996 dostali Scholes a Merton Nobelovu cenu z ekonómie z» 
metódy oceňovania odvodených cenných papierov '.nančnycti derrva 
tov H o d  je založená na ťažkej matematike jej základny výsledok 
Blackova-Scholesova formula, je prekvapuiuoo jednoduchý Jednoduchosť 
však bola umožnená tým, že sa pri odvodení formuly vieiičo zanedbalo 
napnklad to. že každá finančné transakcia niečo ste Ak u to do mod»v. 
zahrnie, celá vec sa skomplikuje, matematika je ešte taíš.a a ideálne 
riešenie problému sa dosiaľ nenašlo. Martin Jandačka urobil v tomto smere 
krok dopredu. Okrem iného odstránil nedostatok doterajšieho modelu 
a to, že výsledky záviseli od jednotky (teda napríklad, či sa počíta v koru
nách alebo v halieroch). 

Adriana Lojschová zasa v snahe pochopiť základnú prácu A. Shleifera 
(oceneného prestížnou cenou J. B. Clarcka z r. 1999) našla v nej chybu. 
Nik z autorov, ktorí na ňu nadväzovali (a nebolo ich málo) si ju nevšimol 
A čo viac, dokázala chybu odstrániť a vec napraviť. Veľmi sme zvedaví na 
odozvy, až sa jej výsledok objaví v časopise. 

Kto by očakával, že prognózy vývoja slovenskej ekonomiky od medzi
národných inštitúcií, ako MMF. Svetová banka alebo OECD vyjdú v prilie
havosti o poznanie horšie, ako predpovede slovenských prognostikov 
(INFOSTAT, ÚSSE SAV, MF, NBS)? A že navyše vykážu systematickú 
odchýlku k horšiemu? Vyplynulo to zo štúdie Simony Litauskej, ktorej 
predmetom bolo porovnanie výsledkov prognóz so skutočnými výsled
kami. Sú jej výsledky potvrdením starej známej pravdy, že doma nik nie 
je prorokom, alebo svedčia o našom hlboko zakorenenom pesimizme 
a sebapodceňovani? 

Dva ročníky cien možno brať ako zárodok tradície. Dobré tradície sú ra
dosťou, ale aj starosťou, lebo znamenajú záväzok. Veríme, že to takto bu
de chápať aj darca. 

Pravdaže, keby to bola naša jediná starosť, mohli by sme jasať Na 
obzore sa však ukazujú chmáry a vetrík, ktoré akosi nie a nie sa roz
plynúť. Hoci fakulta má 500 zamestnancov, EFM stále leží na bedrách 
hŕstky nadšencov. Na nadšení sa však dá stavať len obmedzený čas 
a známky únavy sa skutočne začínaiú prejavovať. Prirodzeným vývojom 
by unavených priekopníkov mala nahradiť transfúzia mladej krvi v podo
be dravých mladých doktorandov, ktorí by štúdium posunuli na vyššiu 
kvalitatívnu úroveň... Lenže, ktorý mladík, či mladica sa dá na akademic
kú kariéru, keď nemá šancu založiť si z akademického platu živobytie pre 
rodinu? A to v oblasti, v ktorej so svojou kvalifikáciou môže poľahky zís
kať dobre platené miesto vo finančnej inštitúcii, alebo sa vybrať do zahra
ničia? 

Všetko nasvedčuje tomu, že naša súčasná vysokoškolská politika vrá
tane pripravovanej legislatívy je vedená jednou jedinou myšlienkou 
zvýšiť počty absolventov na úroveň vyspelých krajín. Majú v tomto pros
tredí šancu vznikať a dlhodobo prežiť iniciatívy, ktoré majú vyššie ambície 
a snažia sa prísť s niečim novým? Je správne, ak mladí, ktorí idú po kva
lite a náročnosti štúdia, musia ho hľadať v zahraničí? 

Pavel Brunovský 
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50 rokov študijného odboru Knižničná a informačná veda 
Po prvýkrát na Slovensku bolo v akademickom 

roku 1951/52 otvorené na Filozofickej fakulte UK 
štúdium knihovníctva. Tento odbor vznikol u nás 
s mnohoročným oneskorením, napríklad v USA sa 
knihovníctvo študovalo na univerzite už v r. 1887. 

Otvorenie štúdia knihovníctva pred polstoročím 
vyvolal silný tlak praxe, kedže už v medzivojnovom 
období v slovenských knižniciach zúfalo chýbali 
odborníci a po druhej svetovej vojne sa situácia 
ešte zhoršila. Úzky vzťah k praxi a reagovanie na 
vývoj inštitucionálnej a metodologickej základne 
knihovníctva sa stali trvalými základmi meniacich 
sa koncepcií študijného odboru. 

Prvými pedagógmi na začiatku päťdesiatych 
rokov boli najvýznamnejšie osobnosti vtedajšieho 
knihovníctva a knihovedy: Dr. Ján Čaplovič, prof. 
Alexander Húščava, Dr. Mária Štefanovičová, Dr 
Boris Bálent, Dr. Ján Mišianik, Dr. Michal Potemra, 
odb. asist. Dagmar Kukučová (spočiatku jediná 
interná pracovníčka) a českí knihovníci, ktorí celý 
život zasvätili rozvoju slovenského knihovníctva -

Dr. Ján Emier, Dr. Marie L. Černá, Dr Marie Huš-
ková. Štúdium knihovníctva bolo v tom čase pri
členené ku Katedre slovenského jazyka FIF UK. 

Z pôvodne dvojročného štúdia knihovníctva sa 
neskôr vyvinulo päťročné. Pravdepodobne vplyvom 
praxe dochádzalo k pomerne častým zmenám 
učebných plánov, ktoré sa premietali aj do zmien 
názvu katedry a odboru. S postupným príchodom 
informačnej spoločnosti sa knižnično-informačný 
sektor stával čoraz dynamickejším. 

Po krátkej epizóde na spoločnej Katedre knihov
níctva a novinárstva (od r. 1952) vznikla v škol
skom roku 1960/61 samostatná Katedra knihov
níctva. O šesť rokov neskôr - ako odraz prenikania 
nových technológií a automatizácie knižnično-in-
formačných procesov - sa premenovala na Kated
ru knihovedy a vedeckých informácií. Prvých dvad
sať rokov stál na čele samostatnej katedry prof. 
Štefan Pasiar. 

Až v školskom roku 1999/2000 však katedra zís
kala názov Katedra knižničnej a informačnej vedy, 

akým sa tento odbor označuje vo svete - Library 
and Information Science. Súčasným vedúcim je 
prof. Štefan Kimlička. 

Za päťdesiat rokov sa na katedre vystriedal 
najrôznejšie formy štúdia: denné, dialkové (popri 
zamestnaní), jednoodborové, dvojodborové, štvor
ročné, päťročné. V súčasnosti katedra ponúka ma
gisterské a doktorandské štúdium. 

Študenti magisterského štúdia si vyberajú nie
ktorú z troch orientácii: Verejné knižnice a manaž
ment, Informačné systémy a informačná analýza 
a Historické knižničné fondy. 

Právo na vykonávanie doktorandského štúdia 
a udeľovanie vedeckého titulu PhD. vo vednom 
odbore 72-10-9 Knižničná a informačná veda ude
lila katedre Akreditačná komisia v roku 1994 Od
vtedy štúdium ukončilo 5 doktorandov. 

Celkový počet absolventov vo všetkých formách 
štúdia za uplynulé polstoročie už prekročil číslo 
1 340. To je na jednu katedru dosť, však? 

Pavol Rank o v 

Promócie 
seniorov 

Pravá slávnostná promočná atmosféra 
panovala v Aule UK dňa 6. júna 2001. i ked 
zloženie účastnfaov auditória bolo trocha mé 
než na aké sme zvyknutí pn promóciách ab
solventov našich fakúlt. V auditónu neseoe! 
s kytcami rodióa a súrodenci promovaných 
aie ich deti vnua. ba aj pravnuci i pnatei.a 
Könau sa totiž promocie 217 absolventov 
Univerzity tretieho veku na UK, ktorí ukon
čili trojročné štúdium v 18 študijných odbo
roch UTV. 

Slávnostný akt promócie vykonal prorek
tor UK doc. RNDr. P. Súra, CSc., ktorý v sláv
nostnom príhovore zablahoželal promovaným 
absolventom UTV a vyzdvihol ich hlboký 
záujem o celoživotné vzdelávanie. Konšta
toval, že UTV na UK vykazuje z a  uplynulé 
desaťročné obdobie kvantitatívny aj kvalita
tívny rast a prekonala už hranicu 1 000 poslu
cháčov vo všetkých svojich ročníkoch a štu
dijných odboroch. 

„V súčasnosti je záujem o štúdium na bra
tislavskej UTV tak velký, že prevyšuje perso
nálne aj priestorové možnosti, ktoré ma, 
a uchádzači o štúdium musia na prijat é do 
prvého všeobecného ročníka čakat. 1 toho 
istého dôvodu nie je možné vyhoviet an> 
množstvu žiadosti z vašej strany, aby sa štá
dium na UTV predĺžilo na viac rokov ako do
teraz. Teši nás váž záujem o vzde з . э "  e vo 
viac ako dvadsiatich študijných odboroch, 
ktoré UTV posic/tuje a rád by som vyjadril 
presvedčenie, že ani dnešný defi slávnost
ného odovzdávania diplomov nebude zna
menať vašu definitívnu rozlučku s unr\ erzitou 
a spolužiakmi a budete sa aj -aďa.'ej stretá-
vat napríklad formou učasr; na podu/at-ach 
Klubu absolventov UTV', uviedol cfaej pro
rektor UK doc. P Súra Na záver senororr 
srdečne zablahoželal k dosiahnutému vý
sledku a popnal pevné zdravie, aby ešte 
dlho mohli vychutnává! uspokojenie z toho 
že vdaka získanému poznaniu lepšie poro
zumeli svetu, ktorý nás obklopuje a oboha
tili nielen svoj duševny žuot ale a; svoje naj
bližšie okolie 

(nh) 

Nová forma práce s doktorandmi 
Počas celého mesiaca júl prebiehal na Evanjelickej bohosloveckej ťakulte UK letný kurz pre dok

torandov fakulty, ktorý striedavo viedli traja americkí teológovia - Dr. Robert Kôlb, PhD , z Concordia Se
minary, St. Luis, Missouri, doc. David Daniel, PhD., autor projektu a prodekan EBF UK a Dr. Jonathan 
Sorum z Minnesoty, ktorý na ťakulte pôsobí ako hosťujúci docent. Záujem o kurz prejavilo 15 dok
torandov fakulty nielen zo SR ale aj zo zahraničia - z Rumunska, Juhoslávie a ČR, ktorí si každý deň 
v dopoludňajších hodinách vypočuli prednášku a diskutovali o teologických témach, popoludnia patrili 
individuálnemu štúdiu. 

Prednášky i diskusia prebiehali v angličtine, doktorandi fakulty, dostatočne ovládajúci anglický jazyk, 
zabezpečovali preklad do slovenčiny. Kurz takto splnil aj úlohu zdokonaľovania sa v anglickom jazyku. 
Program celého kurzu nebol orientovaný iba na výučbu, jeho súčasťou boli aj kultúrne a spoločenské 
stretnutia, ktoré frekventanti kurzu absolvovali spoločne so svojimi lektormi 

Po ukončeni kurzu organizátori konštatovali, že táto nová forma práce s doktorandmi sa mimonadne 
osvedčila a že by bolo na škodu veci nezúročit pozitívne skúsenosti aj v budúcich rokoch Fakulta chce 
preto v organizovaní kurzov pokračovat, získať pre letné doktorandské semináre medzinárodne uzná
vaných teológov a rozšíriť' okruh účastníkov aj o doktorandov zo zahraničných fakúlt. Kecíže ide o semi
nárny spôsob práce bohatý na diskusie, plánuje fakulta vytvoriť prípadne na budúci rok viacero semi
nárnych skupín, každú približne s 12 doktorandmi. Bratislava a Univerzita Komenského by sa tak mohla 
stať malým centrom doktorandských kurzov aj pre zahraničných doktorandov. 

Skúsenosti z tejto novej - letnej formy práce s doktorandmi môžu byť zaujímavé aj pre ostatné fakul
ty UK. prof. ThDr. Igor Kišš, dekan EBF UK 

Vrátime sa 
Na Letnom kurze slovenského jazyka, ktorého 11. ročník pripravil Ústav jazykovej a odbornej 

prípravy zahraničných študentov UK v dňoch 9. - 27. júla v Bratislave a v dňoch 6. - 24. augus
ta 2001 v Košiciach, sa zúčastnilo spolu 71 frekventantov z viac ako 20 krajin sveta 

Našim krajanom štipendium naň poskytlo Ministerstvo školstva SR, pričom 16 účastníci študujúci 
slovenčinu na zahraničných univerzitách dostali štipendium riaditeľky ÚJOP UK. Poslucháči vytvorili 
skupiny podľa stupňa znalosti slovenského jazyka a každá z nich mala svoj plán vyučovania, ktorý 
dopĺňali hodiny konverzácie a práca v jazykovom laboratóriu. Pobyt a štúdium bratislavským i košickým 
účastníkom kurzu osviežili turistické vychádzky a výlety po okolí, bratislavskí frekventanti absolvovali aj 
3-dňový zájazd po Slovensku a košická skupina navštívila Slovenský raj. 

S obsahom výučby i s priebehom kurzu boli zahraniční hostia spokojní a viacerí z nich vyslovili želanie 
vrátiť' sa aj o rok (jh) 
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Svetu globálneho kapitalizmu sa nemôžete vyhnúť 
George Soros 

Chcel by som začať koncepciou globálnej otvo
renej spoločnosti. Pretože sa pomerne kriticky vy
jadrujem o globálnom kapitalistickom svete a mám 
veľmi kritický postoj k nadmernej závislosti na 
trhovom mechanizme - nazývam ho trhový funda-
mentalizmus - chápu ma niektorí ľudia tak, že 
vlastne podporujem návrat k socializmu. Nič mi nie 
je vzdialenejšie. Pokúšam sa vysvetliť, že to nie je 
otázka kapitalizmu alebo socializmu, lebo naozaj 
niet alternatívy k trhovému systému. Alternatíva, 
ktorá sa vyskúšala v praxi, jednoznačne zlyhala. 

Existujú dva spôsoby nazerania na svet: k jed
nému z nich patrí pojem otvorenej spoločnosti 
Podľa neho nijaký systém nie je dokonalý a doko
nalosť sa nedá dosiahnuť. Snaha dosiahnuť cen
trálne plánovanie, spoločné vlastníctvo sa ukázala 
ako nefunkčná. Vládna kontrola takmer vždy pod
nietila opačnú tendenciu, teda odmietanie akého
koľvek druhu kontroly zo strany vlády a úplné 
spoľahnutie sa na trtiový mechanizmus. Som pre
svedčený, že v súčasnosti práve toto ohrozuje 
otvorenú spoločnosť. Niekdajší socializmus a ko
munizmus zlyhali, zatiaľ čo trtiový fundamenta-
lizmus je na vrchole. V súčasnosti je naozaj do
minantným krédom vo svete, predovšetkým v USA 
a Veľkej Bntán« A kecfže USA sú dnes svetovou 
dominantnou silou, prevažuje toto krédo na celom 
svete Chcem poukazovat na určité nedostatky 
tohto systému, to áno, čo však nijako neznamená, 
že chcem návrat minulosti. 

Myšlienková inšpirácia: 
Karl Popper 

Pojem otvorenej spoločnosti ako prvý zaviedol 
Henri Bergson vo svojej knihe Dva zdroje morál
ky a náboženstva Jeden zdroj, kmeňový, vedie 
k uzavretej spoločnosti a druhý, univerzálny, vedie 
k otvorenej spoločnosti. To bolo moje prvé stret
nutie s týmto pojmom Neskôr Karl Popper pou
kázal na to, že existujú univerzálne ideológie, ktoré 
môžu ohroziť otvorenú spoločnosť, napríklad na
cizmus, fašizmus, komunizmus. Hodil ich do jed
ného vreca, lebo všetky tieto kréda hľadajú koneč
né riešenia, konečnú utopistickú formu organizácie 
spoločnosti. Pritom tvrdia, že majú konečnú prav
du. A keďže konečná pravda sa nedá dosiahnuť, 
je toto krédo uskutočniteľné len silou, teda nátla
kom a útlakom. Oproti tomu navrhol Popper kon
cepciu otvorenej spoločnosti, podľa ktorej spoloč-
nost je síce nedokonalá, ale je otvorená zlepšeniu. 

Popperova teória otvorenej spoločnosti bol môj 
orientačný rámec, ktorý som prijal, kecf som v pod
nikaní mal úspech nad všetky moje očakávania 
Možno aj preto sa mi podarilo použiť svoje peniaze 
zmysluplne. Roku 1979 som založil Nadáciu otvo
renej spoločnosti a v tejto činnosti som pokračoval. 
Venoval som sa dichotómii medzi uzavretou a ot
vorenou spoločnosťou, otázkam omylnosti, reflexi
vity a teórie dejín. Pokúsil som sa v rámci tejto 
koncepcie reagovať na historickú príležitosť, ktorú 
nám dal pád sovietskeho systému Potom som zis
til, že táto dichotómia je nefunkčná: pád uzavre
tého systému, akým je komunizmus, automaticky 
nevedie k otvorenej spoločnosti. Dovtedy prevládal 
názor, že sloboda je ohrozená len represívnymi re
žimami. Uvedomil som si, že je ohrozená aj .nedo
statkom vlády". Steven Holmes, odborník na ústa
vu, zaviedol pojem slabého štátu, ktorý taktiež 
ohrozuje slobodu. To zodpovedá aj môjmu ziste
niu, že existuje aj niečo také ako .deficit spoloč
nosť', .deficit vlády". Keď som sa zaoberal globálny
mi finančnými systémami, zistil som, že podobný 
problém existuje v globálnej spoločnosti - a to 
globálne trhy, ktoré dnes máme. Sú motorom vy
tvárania súkromného bohatstva, v tomto smere 
poskytujú slobodu. Možnosť pohybovať sa vo sve
te, kde voľne cirkulujú myšlienky, zabezpečuje 
väčšiu mieru slobody, než akýkoľvek štát. Som te
da zástancom globalizácie. 

Nedostatok systému: 
nevyrovnané ihrisko 

Musíme si však uvedomiť, že tento systém má 
závažné nedostatky Po prvé, je inherentne ne
stabilný A tu sa dostávam do konfliktu s ekonó
mami, pretože ekonómia ako veda vychádza 

z koncepcie rovnováhy. Ja však tvrdím, že finančné 
trhy, tie, ktoré sa odlišujú od bežných trhov, nein
klinujú k rovnováhe. Rovnováhu dopytu a ponuky 
môžete zabezpečiť, ked obchodujete so známymi 
veličinami. Na finančných trhoch sa obchoduje s ne
známymi veličinami, jeho aktéri sa snažia pred
povedať budúcnosť, počítať s ňou. Slovom, rovno
váha nie je tou náležitou koncepciou, podľa ktorej 
by sme ich mali chápať Stojím si za touto myšlien
kou a som presvedčený, že koncepcia rovnováhy 
je potrebná, ak chceme vytvoriť hypotetickú teo
retickú štruktúru, ale jej vzťah k reálnemu svetu je 
otázny. 

Takže to je jedna oblasť - nestabilita finančných 
trhov Trhy si vyžadujú inštitúcie, ktoré by zabez
pečovali ich stabilitu Tieto inštitúcie sa však histo
ricky vyvinuli a rozvinuli v jednotlivých štátoch -
myslím centrálne bankovníctvo, finanční reguláton 
Keď sa finančné trhy stali globálnymi, nemáme 
adekvátne inštitúcie. Na tie, ktoré máme, predo
všetkým Medzinárodný menový fond. sa útočí 
hlavne preto, že sa im nepodanlo udržať pod kon
trolou finančné krizy. Pod vplyvom trhového funda-
mentalizmu je tu určitá tendencia redukovať ka
pacitu trhu a obmedziť jeho funkcie Považujem to 
za nešťastný a nebezpečný vývoj 

Je tu aj další problém, na ktorý sa až tak nepn-
hliada. Daný systém je totiž nevyrovnaný, upred
nostňuje tie štáty a organizácie ktoré tento systém 
spravujú a zodpovedajú zaň Znamená to. že má
me nevyrovnané ihrisko. Štáty v strede su bohaté 
a tie. čo sú na perifém sú zvyčajne chudobnejšie 
Navyše Medzinárodnému menovému fondu domi
nuje ministerstvo financií USA a centrálna banka 
USA má na starosti menovú politiku Tým sú USA 
veľmi zvýhodnené, pretože ak nestabilita ohrozí 
USA, tieto inštitúcie budú USA chránit Ked sa 
nestabilita týka štátov na penférii, tieto inštitúcie sa 
angažujú oveľa menej Nešťastím však je, že na 
penfém je viac porúch a v centre viac stability Ke<í 
pozrieme na nedávnu históriu - pretože goba-
lizácia finančných trhov sa rozvinula len v priebehu 
posledných 20 - 30 rokov - bol tu celý rad kríz: 
banková kríza v osemdesiatych rokoch, roku 1994 
kríza v Mexiku, ktorá ovplyvnila Latinskú Ameriku. 
Roku 1997 to bola globálna kríza novovznikajúcich 
trhov, ktorá sa skončila roku 1999. Všetky tieto 
krízy mali devastujúci dopad na niektoré štáty. Ale 
keď kríza ohrozovala centrum, prijalo sa náležité 
opatrenie a kríze sa predišlo. V mojej predchádza
júcej knihe som sa pomýlil - konštatoval som. že 
systém je na pokraji zrútenia. Roku 1998 to tak aj 
vyzeralo, ale potom prišli tie účinné opatrenia 
Skrátka, ihrisko je nevyrovnané. Som presvedče
ný, že sa proti tomu treba postaviť a vytvoriť inšti
tucionálnu podporu pre rozvojové štáty. 

Tretím veľkým problémom je, že daný systém 
maximalizuje poskytovanie súkromných statkov 
a zanedbáva poskytovanie statkov verejných -
mám na mysli životné prostredie, pracovné pod
mienky, ochranu ľudských práv. dobrú vládu, 
schopnú zachovať mier. Myslím si, že najväčšou 
pričinou chudoby sú zlé vlády. Treba, podľa mňa, 
vytvoriť medzinárodné inštitúcie, ktoré by posilnili 
práve poskytovanie verejných statkov. Je tu však 
problém: všetky pokusy poskytovať medzinárodnú 
pomoc boli nejednotné. Keď som bol zástancom 
akejsi podoby Marshallovho plánu na pomoc roz
padajúcemu sa sovietskemu bloku, vysmiali ma -
myšlienka Mashallovho plánu v dnešnom svete je 
vopred stratený prípad, pretože zahraničná pomoc 
bola neúspešná Argumentoval som, že napriek 
tomu je potrebná. Treba ju urobiť úspešnejšou 

Osud nadácií 

Je pravda, že treba zreformovať mechanizmy 
poskytovania pomoci. Chcel by som zovšeobecniť 
vlastné skúsenosti, pretože som v tejto oblasti ak
tívny viac ako desať rokov. Toto úsilie bolo v pod
state úspešné. Zoberme si Slovensko Som veľmi 
spokojný s tým, ako tunajšia nadácia vynaložila 
poskytnuté prostriedky - okolo 20 miliónov dolá
rov. Podobné skúsenosti máme aj z iných krajín 
Bol to veľmi náročný proces, a preto sa urobilo aj 
mnoho chýb Napríklad Rusko, kde som svoje ak
tivity začal pomerne skoro, roku 1987, keď Gor-
bačov požiadal prominentného disidenta Andreja 

Sacharova, aby sa z vyhnanstva vrátil do Moskvy 
a obnovil svoju vlasteneckú činnosť Pochopil som 
to ako signál, že dochádza k historickej zmene 
a založil som tam nadáciu v nádeji, že takto pomô
žem transformácii Ukázalo sa, že nadácia upadla 
do takého istého zmätku ako celá spoločnost 
V Rusku sa odohral puč a v nadácii sme ich mali do
konca dva Iba za posledných pár rokoch sa poda
rilo dat veci do poriadku Pred pár týždňami som 
bol v Rusku a videl som, že nadácia už mnoho 
dosiahla Ak by som to zhrnul - usiluje sa vytvárať 
horizontálne prepojenia, aby vznikla určitá protivá
ha vertikálnej reintegrácii štátu Prebieha tam totiž 
proces určitej rekonštrukcie štátu Ale do akei mie
ry sa bude po reštaurácii podobat bývalému so
vietskemu štátu - to je stále otvorená otázka Т у т ,  
že sa vytvárajú horizontálne prepojenia - napríklad 
združenie rektorov oblastných univerzít, pokiaľ 
viem je ich 33. alebo združenie starostov malých 
miest, myslím, že 80 alebo 90 malých miest sa te
raz spája vzniká protiváha k tendencii vrátit sa 
k stnktne hierarchickej, vertikálnej rekonštrukcii 

Zlepšovat spoločnosť je riziko 

Na zaklade tejto skúsenosti mám predstavu ako 
zorganizovat veci lepšie Navrhujem tri základné 
principy Prvy pomoc by mala byt zamerarva na 
potreby a požiadavky príjemcu a n «  na potreby 
a požiadavky darcov Keď sa pozriete na rôzne m 
štituoe zistite že sú to zvyčajne donor klon рок la 
dajú za dôležitejšie vlastné záujmy než záujmy 
phjemcov Druhy musíme si uvědomit a k í  tažke 
je angažovat sa v niečom, čomu hovonm sociálne 
podnikanie teda snažiť sa zleptiť spoločnosť To 
je oveľa t a ž š *  ako riadenie podniku pretože ak 
máte podnik viete 6 ste ziskc*i alebo stratoví Aie 
zlepšenie spoločnosti je omnoho náročnejšia úlo
ha a nziko zlyhania je oveľa v y t i «  Napnek tomu 
tu zvyčajne postupujeme byrokraticky BynAraoe 
ako vieme urobia vietko len aby c h  za n ^  ne 
mohli obviňovať. Bez rizika sa však robiť nedá 
a tieto riziká si musíme uvedomovať Bolo by ško
da dať zaniknúť nejakej snahe len preto, lebo je
den konkrétny pokus nebol úspešný Tretím princí
pom je koordinácia podpory Ak máte veľa darcov, 
každý ide svojím smerom a veľmi často sa dostá
vajú do vzájomných konfliktov. Mohol by som ešte 
pokračovať, lebo nám ide predovšetkým o občian
sku spoločnosť, nielen vládu Väčšina medziná
rodných organizácií sú vládne a medzivládne, vy
tvorené medzi vládami a myslím si. že je to veľmi 
nebezpečné Časť podpory, ktorú poskytuje Sveto
vá banka, môže totiž posilniť aj represívnu alebo 
nedemokratickú vládu Je preto dôležité, aby po
moc nebola obmedzená a nasmerovaná len na 
vládu 

Odkaz Slovensku: 
treba oživiť podnikateľskú energiu 

Ešte pár slov o mojich dojmoch zo Slovenska 
Som tu menej ako 24 hodín, ale všimol som si, že 
na Slovensku ešte vždy dominuje starý problém 
staromódneho štátu a jeho kontroly nad hospo
dárstvom Vykonalo sa síce viacero reformných 
krokov, ale ešte vždy nie je vynešená reforma ve
rejnej správy Je tu väčší priestor pre úlohu samo
správy, ale nie preto, aby sa vytvorili ďalšie orgá
ny, s ktorými musia jednotlivci a predovšetkým 
podnikatelia pnchádzať do styku Ak by som to mal 
zhrnúť, ironickým dôsledkom mojej veľmi krátkej 
návštevy na Slovensku je, že som sa stal váčším 
trhovým fundamentalistom než keď som sem pn-
šiel Inak povedané, chcel by som pripomenúť, aby 
ste sa väčšmi spoliehali na trh než sa naň spolie
hate v súčasnosti, pretože treba obnovovať a oži
vovať existujúcu podnikateľskú energiu Je to v zá
ujme konkurenceschopnosti Slovenska vo svete 
Samozrejme, miesto Slovenska je na spoločnom 
európskom trhu Ale pokiaľ na tomto spoločnom 
trhu ťažká ruka štátu potláča podnikateľskú inicia
tívu, Slovensko sotva bude úspešné V zmenených 
podmienkach sa nemôžete spoliehať na staré pri 
stupy Systém zdravotníctva, systém sociálneho 
zabezpečenia potrebujú reformu, aby sa dostali na 
úroveň sveta globálneho kapitalizmu, ktorému sa 
nemôžete vyhnúť, ale len k nemu patriť 
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K jubileu pána profesora Mlynarčíka 

Začiatkom júna tohoto roku sa dožil 
významného životného jubilea vysoko
školský učiteľ a vedecký pracovník, ria
diaca osobnosť naše] Alma mater, kolega 
a priateľ, univerzitný profesor RNDr. Du
šan Mlynarčík, DrSc. Učiteľ, ktorý sa podie
ľal a dodnes podieľa na výchove generácií 
farmaceutov na Slovensku a v Čechách, uči
teľ, ktorý celý svoj profesionálny život 
zasvätil Univerzite Komenského a jej Farma
ceutickej fakulte, rozvoju farmaceutického 
školstva a farmaceutických vied. 

Jubilant sa narodil v prekrásnom kraji Hor
ného Šariša, v perle našich miest - v Barde
jove 7. júna 1941. Po absolvovaní základnej 
a strednej školy vyštudoval farmáciu na Far
maceutickej fakulte Univerzity Komenské
ho, promovaný bol v roku 1963. Od tej 
doby pôsobí ako vysokoškolský učiteľ na 
svojej materskej fakulte na Katedre bunko
vej a molekulárnej biológie liečiv (predtým 
biochémie a mikrobiológie). V roku 1967 
získal titul RNDr. v odbore „farmácia", vedec
kú prípravu absolvoval externe na Biolo
gickom ústave SAV a v roku 1974 získal 
hodnosť kandidáta biologických vied. Vedec
kú hodnosť DrSc. získal vo vednom odbore 
mikrobiológia na Slovenskej technickej uni
verzite vraku 1993 na základe obhájenia 
dizertačnej práce „Pôsobenie amfifilných zlú
čenín na baktériovú bunku". Od roku 1985 
je docentom a v roku 1996 ho prezident 
republiky vymenoval za vysokoškolského 
profesora. Ťažiskovou oblasťou pedagogic
kého pôsobenia prof. Mlynarčíka je výučba 
mikrobiológie, zaviedol nové predmety - far
maceutickú mikrobiológiu, imunologické pn-
pravky a technológiu imunopreparátov. 

Zameranie vedeckej práce nášho jubilanta 
malo niekolko etáp. Zo začiatku sa zameria

val na baktériový mechanizmus vzniku doj
čenskej methemoglobinémie v súvislosti 
s možnou kontamináciou sušených mlieč
nych výrobkov. Ďalej sa venoval imunoche-
mickému štúdiu zloženia li popoly sachari
dov v bunkovej stene gramnegatívnych bak
térií, neskôr štúdiu antimikróbnej aktivity am
fifilných zlúčenín v úzkej spolupráci s Ka
tedrou chemickej teórie liečiv FAF UK (prof. 
Devínsky, doc. Lacko). Na výsledky z tejto 
oblasti nadväzoval vývoj nových kombino
vaných dezinfekčných prípravkov Jodami-
nox, Dusept, Dezol a Multisept. Absolvoval 
niekolko dlhodobejších pobytov na zahra
ničných pracoviskách v Poľsku, Nemecku 
a vo Velkej Británii. Je členom Českosloven
skej spoločnosti mikrobiologickej, Sloven
skej imunologickej spoločnosti, Slovenskej 
lekárskej spoločnosti, Slovenskej farmaceu
tickej spoločnosti, Spoločnosti slovenských 
mykológov, American Society for Microbio
logy. Je členom vedeckých rád Univerzity 
Komenského, Farmaceutickej fakulty UK, 
Neuroimunologického ústavu SAV, Ústavu 
preventívnej a klinickej medicíny, členom 
Spoločnej odborovej komisie pre vedný od
bor mikrobiológia, predsedom SOK pre od
bor klinická farmácia, predsedom celoštátnej 
spoločnej komisie pre obhajoby doktor
ských dizertácií (DrSc.) z farmaceutických 
vied. 

Profesor Mlynarčík patrí medzi vedúce ve
decké osobnosti na Farmaceutickej fakulte 
UK v oblasti mikrobiológie a imunológie. 
Doteraz vyškolil 6 ašpirantov a študentov 
PGŠ, v súčasnosti školí jedného doktoran
da. Výkaz jeho publikačných aktivít udáva 
takmer 100 pôvodných vedeckých prác (po
lovica v zahraničných časopisoch), takmer 
200 citácií, z nich 166 SCI, je autorom a spo
luautorom 18 patentov (3 realizované) a 7 ti
tulov skript. Za prioritné výsledky jeho ve
deckej práce sa považuje analýza chemo-
typov somatických antigénov baktérií Citro
bacter freundii a objasnenie mechanizmu 
účinku amfifilných antimikróbnych zlúčenín 
na bakteriálnu bunku. 

Profesor Mlynarčík vždy patril a dodnes 
patrí k vysoko aktívnym členom fakultnej 
a univerzitnej akademickej obce. Význam
nou mierou sa podieľal na riadení Farma
ceutickej fakulty UK, v rokoch 1988 - 1990 
bol jej prodekanom pre výchovno-vzdelá-
vaciu činnosť, 1994 - 1996 prodekanom pre 

vedu a styk so zahraničím, 1977 - 1999 pr
vým prodekanom fakulty. Významné ale ná
ročné obdobie prežíva náš jubilant od 4, feb
ruára 1999 dodnes vo vysokej akademickej 
funkcii prorektora Univerzity Komenského 
pre oblasť vedeckej činnosti. Od roku 1980 
pôsobil vo funkcii zástupcu vedúceho ka
tedry a vedúceho oddelenia mikrobiológie, 
imunológie a hygieny Katedry bunkovej 
a molekulárnej biológie liečiv FAF UK. 

Za svoju bohatú cieľavedomú pedagogic
kú a vedeckovýskumnú prácu pre rozvoj Uni
verzity Komenského, slovenského vysokého 
farmaceutického školstva ako aj za rozvoj 
svojho odboru bol jubilant ocenený viacerý
mi medailami. Pri príležitosti jeho 60. naro
denín k nim pribudla aj Velká strieborná 
medaila Univerzity Komenského, Zlatá me
daila Farmaceutickej fakulty UK a Weberova 
cena Slovenskej farmaceutickej spoločnosti. 

Popri náročnej pedagogickej, vedeckej 
a riadiacej práci si prof. Mlynarčík stále vie 
nájsť vzácny čas pre svoje záľuby. Mykoló
gii sa venuje dlhé roky (aj organizačne) 
a pri potulkách slovenskými lesmi za „svo
jimi" hubami odventilováva všetko, čím ná
ročná každodenná precízna práca zaťažuje 
a presycuje jeho nervovú sústavu. A druhou 
jeho záľubou je jeho chalupa, kde pookřeje, 
poteší' sa s rodinou a priateľmi, snaží' sa stíhať 
agrotechnické termíny v záhrade a „skontro
luje" priľahlé lesy ako je to s hubami. 

Okrúhle životné jubileum je dobrou príle
žitosťou na to, aby sme poďakovali profe
sorovi Mlynarčíkovi nielen za všetku prácu 
na fakulte a Univerzite, ale poďakovali sa 
mu za jeho priateľstvo, za čestnosť, za jeho 
priamosť a zásadovosť. Za všetko, čím nás 
jeho prítomnosť obohacuje a teší, za príklad
ný vzťah k Alma mater, k farmácii, k študen
tom, k spolupracovníkom, ku svojej rodine. 

Honorabilis, vážený pán profesor, dovol̂  
te aby som Vám v mene všetkých členov 
akademickej obce FAF UK, v mene Va
šich bývalých študentov, v mene vedenia 
FAF UK a vo svojom mene úprimne zabla
hoželal k dožitej šesťdesiatke a poprial 
Vám do ďalších rokov veľa pracovných 
úspechov, dobrého zdravia a osobného 
šťastia. 

Ad multos annosl 

Doc. RNDr. J. Seginko, CSc., 
dekan FAF UK 

Ojedinelá konferencia o t lmočení  a Európskej únii 
Zaujímavú a ojedinelú konferenciu na tému Tlmočenie a Európska 

únia usporiadala v dňoch 2. a 3. apríla 2001 Katedra germanistiky, ne-
derlandistiky a škandinavistiky FIF UK v Bratislave. Sponzormi konfe
rencie boli Nederlandse Taalunie Den Haag a Program Erasmus Brusel. 

Prvý deň bol venovaný prednáškam pani Kristin Tytgat z Erasmus Hoge-
school Brusel, ktorá podala obšírny a vyčerpávajúci obraz o Európskej únii 
z hľadiska tlmočníka a prekladateľa a o metodike výučby tlmočníkov na 
Erasmus Hogeschool v Bruseli. Doc. Taida Nováková z Katedry germanis
tiky, nederlandistiky a škandinavistiky FIF UK vystúpila s prednáškou 
o systéme vzdelávania tlmočniVov na Slovensku a o tlmočníckej praxi na 
súčasnom trhu práce. Spomínanú katedru na FIF UK toho roku opúšťajú 
prví absolventi tlmočníckeho a prekladateľského štúdia v kombináciách 
holandský jazyk-nemecký jazyk a holandský jazyk-anglický jazyk na Slo
vensku. Vzhľadom na to, že Holandské kráľovstvo je druhým najväčším in
vestorom na Slovensku i vzhtadom na naše intenzň/ne integračné úsilie pred

pokladáme, že absolventi nájdu dobré uplatnenie vo svojom odbore. O vy
sokej úrovni štúdia v tomto odbore svedčí aj skutečnost že študenti sa 
veľmi dobre zhostili úlohy tlmočníkov uvedeného podujatia a cely poeberi 
konferencie s použitím kabinovej techniky simultánne timočtii Záujem 
poslucháčov aj z iných tlmočníckych kombinácii potvrdil, že naši študer? 
vidia svoju budúcnosť v realite integrovanej Európy a celkom cielene sa na 
ňu pripravujú. 

Druhý deň konferencie bol koncipovaný užšie a bol veoovanv už iba 
tlmočníckym kombináciám s holandčinou, Pani Knstin Tytgat si vypočutá 
výkony študentov pri konzekutívnom i simultánnom tlmočení a popn n * -
ktorých pripomienkach a praktických radách vyzdvihla ich úroveň a pnpra-
venosf na budúcu profesiu, 

PhDr. Z. Guldanová, Katedra germanistiky, nederlandiítiky 
a Skandinavienky FIF UK 
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Fakulta managementu UK v jubilejnom 10. roku 
svojej existencie opätovne vyhlásila v poradí už pia
ty ročník študentskej vedeckovýskumnej činnosti 
pod názvom Mladé talenty vede V duchu svojej 
tradície aj v tomto ročníku nadviazala na dosiah
nutú vysokú úroveň predložených študentských 
vedeckovýskumných prác z minulých rokov, v kto
rých sa účastníci prebojovali nielen do celosloven
ského a medzinárodného kola, ale v neľahkej kon
kurencii získali v nich aj popredné umiestnenia. 

Fakultné kolo Š W Č ,  ktoré vyhlásil dekan fa
kulty prot. RNDr. Jozef Komorník, DrSc., sa 
konalo 6. a 7. júna 2001. Sponzormi podujatia 
boli Unilever Slovensko, spol. s.r.o, a SAS Institu
te. Do fakultného kola Š W Č  postúpilo 30 študent
ských prác. 

Prvá časť fakultného kola prebehla dňa 6. jú
na 2001. Hodnotiaca komisia pod vedením prof. 
Ing. L Korčeka, DrSc., a členov komisie PhDr. M. 
Samuhelovej, CSc., Ing. Mgr. L Strážovskej, PhD., 
a Ing. P. Hoffmanna v sekcii Manažment posu
dzovala študentské práce z oblasti marketingu, 
finančného, personálneho a informačného manaž
mentu. Niektoré práce boli predložené v anglic
kom jazyku. Hodnotenie prác prebiehalo v dvoch 
kategóriách. Do prvej kategórie boli zaradení štu
denti 1 . - 3 .  ročníkov a v druhej kategórii mali za
stúpenie študenti 4. - 5. ročniVov. 

Účastníci fakultného kola prezentovali svoje 
prace v krátkych 1 5 - 2 0  minútových vystúpeniach, 
za ktorými vždy nasledovala bohatá diskusia 

Hodnoťada komisia po zvážení posudkov na jed
notlivé práce a s prihliadnutím na úroveň prezen-

Mladé talenty vede 
tácie rozhodla o poradí na prvých troch miestach 
v kategórii 1 . - 3 .  ročníkov nasledovne: 

1. Peter Rlchtárik, študent 3. ročníka, s prácou 
Návrh, vývoj a Implementácia databázy ekonm-
base ako nástroj na podporu manažmentu. 

2. Roman Koffler, študent 3. ročníka, s prácou 
Cesty k štíhlemu manažmentu v podniku. 

3. Tatiana Medeková, Martin Rotter, Marek 
Chovanec, študenti 3 ročníka, s prácou Eurotel 
alebo Globtel. 

Cenu prodekanky pre vedu a výskum získal 
Michal Beňo, študent 3. ročníka, s prácou EURO 
- spoločná mena členských štátov El l .  

V kategórii 4 . - 5  ročníkov hodnotiaca komisia 
rozhodla o prvých troch miestach nasledovne: 

1. Róber Bahyník, študent 5. ročníka, s prácou 
Fúzie a akvizície, dôvody, typy, procesy, riziká. 

2. Tomáš Potůček, študent 5. ročníka s prácou 
Analýza vztahu marketingovej komunikácie 
a zákonného poistenia zodpovednosti za ško
du spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 
pred transformáciou tohto poistenia na povin
ne zmluvné. 

3. Štefan Chamraz, študent 4 ročniVa. s prácou 
Osobný predaj v maloobchode. 

Cenu prodekanky pre vedu a výskum získala 
Natália Ondrejičková, študentka 4 ročníka, s prá
cou Mobbing. 

Najúspešnejších študentov fakultného kola Š W Č  
v sekcii Manažment ocenil finančnými odmenami 
sponzor súťaže Unilever Slovensko, spol. s.r.o. 

Dňa 7. Júna 2001 pokračovala fakultná súťaž 
v Hodnotiaca komisia pod vedením doc Ing Jo
zefa Papulu, CSc., a členov komisie doc. RNDr M 
Kalinu, CSc., Ing. I. Stankovičovej a Ing. L. Uramo-
vej, ako zástupcu sponzora SAS Institute, 

určila v kategórii 1 . - 3 .  ročník nasledovné po
radie prvých troch umiestnení: 

1. Michal Rovňaník, Ján Vajcík, študenti 3 roč 
níka, s prácou Miera pokrytia dovozu vývozom 
a hospodársky rast (1993-2000). 

2. Dáša Macháčová, študentka 3 ročníka, s prá
cou Vekové zloženie obyvateľstva SR. 

3. Lubomír Solčanský, Alan Suchánek, štu
denti 3. ročníka, s prácou Analýza nezamestna
nosti a HDP v SR. 

Vecnú cenu získali Katarína Boková a Peter 
Daubner, študenti 3 ročníka, s prácou Technical 
analysis of Stock Market. 

Finančné odmeny a vecnú cenu pre naiuspeš 
nejších študentov fakultného kola Š W Č  v sekcii 
Kvantitatívne metódy v manažmente poskytol 
sponzor SAS Institute. 

Na záver súťaže prodekanka pre vedu a výskum 
doc Ing Viera Cibáková. PhD podákovala učast-
nikom za aktívnu účasť, oceneným študentom po-
pnala vela šťastia, bojovnosti a tvorivého zápalu pn 
obhajovaní svojich dobrých pozic« a mena fakulty 
na celoslovenskom kole Š W Č  

PhDr. Anna Bu|nová, PhO , 
Vedúca oddelenia vedy a výskumu FM UK 

Rektorát UK na výlete 

Červeným autobusom na severovýchod 
Počas posledného augustového víkendu, v dňoch 24. - 26. 8. 2001, sa uskutočnil poznavaci za/azd pracovníkov Rektorátu UK po severovýchodnom 

Slovensku. Na zájazde sa zúčastnili pracovníci RUK a ich rodinní príslušníci. Dopravu zabezpečoval klimatizovaný červený autobus UK, ubytovanie 
s polpenziou poskytol Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach. 

1. deň: „Po schodoch, po schodoch..." 
V piatok bola prvá zastávka v starom banskom meste Kremnici, kde 

v miestnej mincovni sa razia aj medaily UK. Prehliadka hradu spočívala 
hlavne v zdolávaní schodov. Vystúpili sme do veže kostola sv. Kataríny, 
odkiaľ je krásny výhľad na mesto a na okolité kopce, do zvonice, kde sme 
si prezreli zvony a vypočuli z CD-čka ich zvuk, a do veže archeologického 
múzea. Prezreli sme si kostol sv. Kataríny s novým organom za 6,5 mi
lióna Sk. 

Druhá zastávka bola v Demänovskej doline. Tu sme sa uchýlili pred daž
ďom do Jaskyne slobody, v ktorej však pršalo tiež, aj keď o niečo menej. 
Bolo tam ale zakázané otvárať dáždnik, jesť, piť a fotografovať. Po trénin
gu z Kremnice sme hravo zdolali oveľa väčšie množstvo schodov, opäť sa 
dozvedeli a opäť zabudli rozdiel medzi stalaktitmi a stalagmitmi a prezreli 
si nádherné krasové útvary. Vysvitlo, že Demänovka nie je len meno liké
ru. ale aj meno podzemnej riečky, ktorá túto jaskyňu vytvorila. 

Večer autobus dorazil do Košíc, kde nás privítal vicerektor Kňazského 
seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach. 

2. deň: bohatstvo merané kopou hnoja 
V sobotu sme navštívili Bardejov, mesto zapísané do zoznamu Sveto

vého a prírodného dedičstva UNESCO, ktoré získalo cenu ICOMOS pri 
UNESCO za záchranu pamiatok. V meste sa práve konal výročný trh. Bol 
síce zameraný hlavne na importované tenisky, tričká a kabelky, ale bola tam 
aj .ulička remesiel", kde predávali domáce výrobky z dreva, keramiku a na
živo predvádzali tkanie na krosnách. 

Cez Bardejovské kúpele, kde sme ochutnali miestne minerálne prame
ne, sme dorazili do skanzenu „Múzeum ľudovej architektúry", prvého 
múzea tohto druhu na Slovensku. Podľa informácií miestnej spnevodkyne 
sa kedysi výzor a zariadenie domov od seba príliš nelíšili - bohatstvo 
gazdu sa neprejavovalo zariadením domu, ani bankovým kontom, ale veľ
kosťou kopy hnoja. 

Zájazd pokračoval návštevou Pieninského národného parku a plavbou 
na pltiach po Dunajci. Plavba sa začínala pri Červenom kláštore, ktorého 
tradícia dodnes pretrváva na čaji Cyprián. Rozdelili sme sa na dve plte, na 
každej boli dvaja domáci sprievodcovia-pltníci. Pri vesle - vlastne pri tyči -
sa na chviTu ocitli aj vedúca autodopravy a najmladší účastník zájazdu. 
Počasie i výhľad z pltí boli krásne. Plavba trvala asi hodinu a pol a skon
čila sa úspešne: plte nestroskotali a nikto sa neutopil. 

Večer sme obdivovali košickú spievajúcu farebnú fontánu a zvonkohru. 

ÉÉíí 
3. deň: „Non quam diu, sed quam bene" 
V nedeľu predviedol vicerektor Kňazského seminára vo Františkánskom 

kostole pohyblivý a svietiaci oltár, výtvor miestneho elektrotechnika 
Prvou zastávkou na ceste domov bolo mauzóleum, ktoré pre svoju 

manželku postavil pri Krásnohorskom Podhradí jeden z hradných pánov 
hradu Krásna Hôrka. Druhou zastávkou bol hrad Krásna Hôrka, zaujímavý 
najmä ako múzeum dobového nábytku a zariadenia V miestnosti, kde 
zasadala kongregácia, boli zvláštne stoličky každý člen kongregácie mal 
svoju stoličku, prispôsobenú jeho výške. Výsledkom bolo „demokratické" 
usporiadanie: hlavy všetkých členov kongregácie boli v rovnakej výške 

Na záver sme sa všetci zhodli, že latinský nápis „Non quam diu. sed 
quam bene" - „Nie ako dlho, ale ako dobre", ktorý sme našli v mauzóleu. sa 
hodí nielen do mauzólea, ale dá sa aplikovať aj na tento náš zájazd 

V mene nás všetkých, ktorí sme prežili tri pekné dni. by som rada podá 
kovala pani kvestorke Ing. Zore Dobríkovej za všestrannú podporu zájaz
du, pani Bngite Babišovej. vedúcej Referátu evidencie a správy majetku 
RUK, za (ako vždy) perfektnú organizáciu, vicerektorovi Kňazského semi
nára ThLic. Jozefovi Ondovčákovi a Mgr Ing Márii Hamžtoovej. ekonóm
ke, ako aj ostatným pracovníkom seminára za pohostinstvo a vodičovi 
autobusu Štefanovi Dobrovičovi za príjemnú a bezpečnú cestu 

Zuzana Ladzlanska 
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Zomrel profesor MUDr.  Jozef Strelka, DrSc. 
Po dlhej a ťažké] chorobe nás dňa 29. má

ja 2001 v o  veku nedožitých 80. narodenín 
opustil profesor MUDr. Jozef Strelka, DrSc. 
Tak ako skromne a poctivo žil, tak znášal aj útra
py vleklých zdravotných problémov. S trpezlivos
ťou, hrdosťou a noblesou, ale aj aktivitou, nakoľ
ko mu to zdravie dovoľovalo, si užíval zaslúžené 
jesenné ovocie svojho života. Jeho plodný život, 
postoje, životná filozofia, jednota slov a činov 
vyvolávajú v nás, ktorých tu zanechal, tichý smú
tok nad stratou milovanej, priateľskej, potrebnej 
bytosti, človeka, aký je pre ľudstvo ozdobou, člo
veka, ktorého strata vyvolá prinajmenej zamysle
nie nad sebou samým, nad hodnotami, podľa 
ktorých žijeme, nad hĺbkou, ale aj povrchnosťou 
chvíľ nášho života. 

Profesor Strelka začínal svoju profesionálnu 
dráhu ako elév otolaryngológie na ORL oddelení 
prim. Horvátha v Piešťanoch. Neskôr sa stal asis
tentom profesora Lajdu na Otolaryngologickej 
klinike LF UK v Bratislave. Po krátkom pobyte 
v Alžírsku sa stal prednostom II. Otolaryngologic
kej kliniky LF UK na Pionierskej ul. a od roku 1968 
až do roku 1988 viedol I. Otolaryngologic^ kliniku 
LF UK v Bratislave. Za docenta otolaryngológie 
habilitoval v roku 1960 prácou Anatomické variá
cie mozgových splavov a kolaterálneho systému 
vo vzťahu ku krčnej disekcii. Väčšiu časť svojho 
profesionálneho života venoval onkologickej prob
lematike v otolaryngológii a najmä rakovine hrta
na. Výsledky svojich bádaní zhrnul v dizertácii 
Regionálne metastázy karcinómu hrtana a získal 
tak v roku 1980 hodnosť doktora vied. Zaslúženú 
pozornosť venoval aj ďalším smerom v otolaryn
gológii, napísal kapitolu o chorobách nosa a prí
nosových dutín do celoštátnej československej 
učebnice. Svojich žiakov smeroval k dalším od
vetviam otolaryngológie, k otológii, audiológn, re
konštrukčnej chirurgii a podobne. 

Jeho velkou pracovnou láskou bolo štúdium 
odbornej literatúry a písanie publikácií. Aj  tu sa 
naplno ukázali všetky jeho ľudské vlastnosti. Nad 
dnešnou honbou za scientometrickými číslami 
by sa iba chápavo pousmial, ale nikdy by sa im 
nepodrobil s hrozbou straty alebo zníženia kva
lity. Počas svojho plodného profesionálneho ži
vota publikoval asi 100 odborných prác. Pozna
júc, kolko práce si vyžaduje príprava dobrého 
článku, len nechápavo a neveriaco krútil hlavou 

nad tým, ako iní môžu produkovať tolkú kvantitu. 
Miloval čistý štýl a krásu spisovnej slovenčiny. 
Strávil hodiny a hodiny nad hodnotením našich 
prednášok a publikácií, dodnes mám odložené 
jeho korektúry mojich prác a učím sa, ako jedno
ducho a zrozumiteľne sa dajú vyjadriť kompliko
vané myšlienky. 

O jeho láske k otolaryngológii a medicíne svedčí 
aj skutočnosť, že témy a problémy na riešenie 
hľadal aj v čase svojho zaslúženého odpočinku. 
Prichádzal na kliniku a do knižnice LF UK, štu
doval materiály a ako dôchodca publikoval prá
ce zaoberajúce sa najmä etickými problémami 
v medicíne. Mnoho času venoval problematike 
dôstojnej starostlivosti o umierajúceho človeka, 
obhajoval zriaďovanie hospicov a intenzívnejšie 
vzdelávanie študentov medicíny a lekárov v tejto 
problematike. Uvedomoval si, ako málo súcitu je 
dané ťažko trpiacemu človeku v posledných chví
ľach jeho života. 

Pod vedením profesora Strelku habilitovali šty
ria docenti, kandidátske práce obhájilo 6 exter
ných ašpirantov. Mnohí z jeho žiakov dnes ve
dú otolaryngologické pracoviská na Slovensku 
a v Čechách. V rokoch 1973 - 1982 vykonával pro
fesor Strelka funkciu predsedu Slovenskej otola
ryngologickej spoločnosť. Budoval a rozvíjal dobré 
vzťahy s českou spoločnosťou, ktoré pretrvávajú 
do dnešných dní a sú podoprené nielen kolegiál
nymi vzťahmi, ale aj osobnými priateľstvami čes
kých a slovenských otolaryngológov. Veľmi dob
ré pracovné a pnateľské kontakty vytvoril s odbor
nými spoločnosťami v Maďarsku, Poľsku, Nemecku 
a Bulharsku. 

Je nás veľa, pre ktorých bol profesor Strelka 
človekom, učiteľom, lekárom, priateľom, láskavým 
a zhovievavým kritikom, skrátka ľudskou bytos
ťou, náročný ale aj zhovievavý s pochopením pre 
všetko ľudské. Všetci si vieme veľmi dobre spome
núť na jeho súcit s trpiacim pacientom. Vo svojom 
plodnom živote venoval asi najviac času onkolo
gickým pacientom. Pohladenie, podanie ruky, pri-
sadnutie si na posteľ - to boli gestá, ktoré trpiaci 
chorí so spočítanými dňami svojho života veľmi 
vnímali. Týmto vlastnostiam sa však človek učí 
ťažko, pokiaľ mu nie sú dané do vienka, tak ako 
jemu. 

Viedol nás k láske k pacientovi. Pacient bol na 
prvom mieste jeho pracovných aktivít. Nezniesol 

žiadne lajdáctvo alebo nedbalosť vo vzťahu 
k pacientovi. Neváhal stráviť voľné dni alebo noci 
v nemocnici po ťažkých operáciách, aby bol na
blízku pri riešení prípadných komplikácií či prob
lémov. 

Čo v profesorovi Strelkovi strácame najviac? 
Strácame hlboko humánnu ľudskú bytosť, múd
reho človeka s citom pre spravodlivé rozhod
nutia. Vcítenie sa, odovzdanie časti svojho ja, 
sebaobetovanie, to boli hodnoty, ktoré neveno
val iba chorým, ale aj nám, ľudom z jeho okolia 
Schopnosť porozprávať sa s lekárom, so ses
trou, s kuchárkou, či upratovačkou, pochopiť ich 
problémy je to, čo sme sa od neho vždy chceli 
naučiť. V čase, keď som už musel niektoré prob
lémy nešiť ja. neváhal som a zašiel som spýtať 
sa na radu múdreho starého muža. Vždy mal po 
ruke trochu iný pohľad na problém, ä riešenie 
а najmä pochopenie. V detstve a mladost sa člo
vek radí so svojim otcom, neskôr hľadá pomoc 
a pochopenie u láskavých všeobecne akceptova
ných autorít s otvoreným srdcom 

A to je to, čo Vaším odchodom, pán profesor 
Strelka, dnes strácame. 

Česť Vašej pamiatke! 

Prof. MUDr. Milan Profant, CSc., 
prednosta I. Otolaryngologickej kliniky 

LF UK, FN a SPAM 

Jeden z prvých absolventov UK oslávil sté životné jubileum 

Vzácneho životného jubilea - 100 rokov - sa v zdraví dožil dňa 21. júla 2001 jeden z prvých absolventov Lekárskej fakulty Univerzity Komen
ského - MUDr. Albín Holéczy. 

Jubilant sa narodil v Novej Bani, po štúdiách medicíny v Grazi, Brne 
a Bratislave bol 3. marca 1926 v Aule Univerzity Komenského na Kapi
tulskej ul. č.1 promovaný na „doktora všetkých lekárskych vied". Na pro
močných listinách napísaných v latinčine je podpísaný vtedajší rektor UK 
Miloš Weingart, dekan lekárskej fakulty Vietor Reinsberg a promótor 
Bohuslav Polák. Po vojenčine pôsobil najprv ako sekundárny lekár v ko
šickej štátnej nemocnici, po skončení fyzikátu - atestácie v Prahe ako 
praktický, neskôr mestský lekár v Martine. Počas Slovenského národného 
povstania v rokoch 1944 - 1945 bol lekárom Vojenskej záložnej nemoc
nice v Banskej Bystrici a šéflekárom ilegálneho hlavného štábu partizá
nov, kde liečil ranených vojakov a partizánov. Na základe jeho lekárskych 
dobrozdaní sa mnohých z nich podarilo dostat do civilnej nemocnice 
a po vyliečení na slobodu. Za túto svoju nevšednú pomoc dostal poďako
vanie Čsl. červeného kríža a osvedčenie účastníka národného boja za 
oslobodenie. Po vojne pôsobil ako praktický lekár v Martine, od roku 
1946 ako štátny okresný a potom štátny krajský lekár v Košiciach. V roku 
1952 bol riaditeľom Mestskej hygienicko-epidemiologickej stanice v Ko
šiciach, kde ako mestský hygienik pôsobil do roku 1975 a je právom po
važovaný za jedného zo zakladateľov československej hygieny. Za túto 
svoju činnosť dostal viacero ocenení a poďakovaní. 

Pán doktor Holéczy je tiež jedným z posledných žijúcich slovenských 
národovcov menovaných v knihe Slovenskí národovci do 30. októbra 1918, 
ktorých zoznam vznikol po rozpade Rakúsko-Uhorska a vzniku ČSR. 

Pri tejto nevšednej príležitosti rektor UK prof. F. Devínsky dňa 
21. júla 2001 poslal MUDr. A. Holeczymu list nasledujúceho znenia: 

Vážený pán doktor, 
je pre mňa ctbu a potešením pozdravit Vás v čase Vášho výz

namného životného jubilea. 
Oslovujem Vás ako jedného z prvých absolventov Lekárskej 

fakulty UK a som hrdý na to, že ste na svojej životnej púť. vo 
svojej praxi i v spoločenskej aktivite dôstojne reprezentovali našu 
Alma Mater. Dnes, pri príležitosti Vašej storočnice, chcem v jej 
mene, i v mene Vedeckej rady UK a celej akademickej obce vy-
jadríf Vám svoj obdiv a vďaku za vykonanú prácu, za Vašu lásku 
k povolaniu, za humánny prístup k chorým i raneným, ale aj za 
Vašu angažovanost v sociálnej oblasti i osvetovej práci 

Želám Vám dobré zdravie a veľa radosti v kruhu Vašich na/-
bližších a dovoľujem si Vám pn te/to vzácne/ pnležitosb a ne /e, 
počest udělit Pamätnú medailu naše/ UK 

S úctou 

prof. Ing. F. Devínsky, DrSc.. 
rektor UK 
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Pre velký záujem rozširuje Jazykové centrum OK ponuku jazykových kurzov z angličtiny a 
Jazykové centrum UK 

v školskom roku 2001/2002 ponúka 

moduly jazykových kurzov angličtiny 

modul 1 - úplní začiatočníci - učebnica: New Headway Elementary 
modul 2 - mierne pokročilí - učebnica: New Headway Pre-lntermediate 
modul 3 - stredne pokročilí - učebnica: New Headway Intermediate 
modul 4A - konverzačný a odborný jazyk pre stredne pokročilých 
modul 4 5  - zdokonaľovací kurz pre stredne pokročilých 

Každý modul je 2x týždenne po 2 vyučovacie hodiny. 
120 hodín = 3 600,- Sk (pre pracovníkov UK a študentov 3 000,- Sk)  

Kurz JASPEX (jazyková príprava odborných pracovníkov) 
je dvojročný a zahrnuje modul 3 v 1. ročníku a modul 4A v 2. ročníku. 

Po úspešnom vykonaní testov je možné zapojit sa priamo do modulu 4A. 
Kurz končí záverečnou prácou a záverečnými skúškami. Úspešní absol

venti dostanú vysvedčenie. 
Certifikát Univerzity Komenského o jazykovej spôsobilosti možno získať 

po absolvovaní modulov 4A, 4B po vykonaní predpísaných skúšok 

Odborný jazyk pre stredne pokročilých 
1 x týždenne po 2 vyučovacie hodiny 
60 hodín = 1 800,- Sk (pre pracovníkov UK a študentov 1 500,- Sk) 

Kurz anglickej gramatiky pre stredne pokročilých 
2x týždenne po 2 vyučovacie hodiny 
1 semester = 60 hodín = 2 100,- Sk (pre pracovníkov UK a študentov 

1 800,- Sk) 

Prípravný kurz na všeobecnú štátnu skúšku (VŠJS) pre pokročilých 
2x týždenne po 2 vyučovacie hodiny 
120 hodín = 4 200,- Sk (pre pracovníkov UK a študentov 3 600,- Sk) 

Jazyková príprava odbornej angličtiny so všeobecným zameraním 
Obsah kurzu: 

1. Práca so slovníkmi, zaznamenávanie novej odbornej slovne) zásoby 
2. Popis osôb, miest a ich vlastnosti, písanie životopisu, popis praco

viska a projektu, korešpondencia. 
3. Vedecké konferencie (neformálne a formálne, spoločenské a odborné 

diskusné prvky) 
- jazyk, reálie, popis grafov, tabuliek, 
- diskusný príspevok, 
- reakcia na diskusný príspevok (vyjadrenie názoru, súhlasu, nesú

hlasu), 
- písomná príprava príspevku na konferenciu (text príspevku, biblio

grafia, súhrn, anotácia). 
- prednes príspevku (s analýzou prednesú s použitím videozáznamu). 
4. Posluch a porozumenie mediálnych správ 

Časový harmonogram: 11.10. 2001 13.6. 2002 (60 vyučovacích hodín) 
štvrtok 16.00 -17.30 
Vstupná úroveň, intermediate 
Poplatok: 1 800,- Sk (pre pracovníkov UK a študentov 1 500, Sk) + cena 

za študijný materiál - odborné skriptá 
Upozornenie: Po zaradení do kurzu je nutné poplatok uhradit v hoto 

vosti. Ked sa kurz otvorí, uhradené školné sa nevracia 

Jazykové centrum UK 
v školskom roku 2001/2002 ponúka 

moduly jazykových kurzov nemčiny 

modul 1 - úplní začiatočníci učebnica: Themen neu 1 
modul 2 - mierne pokročilí učebnica posledné lekcie z Themen neu 

1 + Themen neu 2 
modul 3 - stredne pokročili učebnica posledné lekcie z Themen neu 

2 + Themen neu 3 
modul 4A - konverzačný a odborný |azyk pre stredne pokročilých 
modul 4B odborný jazyk pre stredne pokročilých (Deutsch К/ den 

Beruf) - učebnice Unternehmen Deutsch Deutsch lernen fur den Beruf 
Wirtschaftsdeutsch 

modul 5 - udržiavací' kurz pre pokročilých učebnica Mittelstufe 
Deutsch s možnosťou prípravy na všeobecnú štátnu jazykovú skuiku 
(VŠJS) 

Každý modul |e 2 x týždenne po 2 vyučovacie hodiny 
120 vyučovacích hodín •• 3 600 Sk (pre pracovníkov UK a študentov 

3 000,- Sk) 

Kurz JASPEX (jazyková príprava odborných pracovníkov) 
je dvojročný a zahrňuje modul 3 v 1 ročníku a modul 4A v 2 ročnfcu j 

Po úspešnom vykonaní testov je možné zapojit sa priamo do modulu 4A 
Kurz konči záverečnou prácou a záverečnými skúškami Uspešm abaot 

venti dostanú vysvedčenie 
Certifikát Univerzity Komenského o jazykovei spôJoWoeJi možno zii*af 

po absolvovaní modulov 4 a 5 po vykoná.",, pfedpiw , „• snuio« 

Bližšie Informácie poskytne: 

Jazykové centrum UK 
Laurinská 14, 
5. poschodie, miestnosť č. 519 
811 01 Bratislava I 

Tel/fax: 5443 3057 
E-mail: |c@rec.uniba.sk 

Inštitút judaistiky Univerzity Komenského 
organizuje v zimnom semestri šk, r. 2001/2002 

Kurzy hebrejčiny: 
- ivrit pre začiatočníkov (2 kurzy) - J. Mielcarková 
- ivrit pre pokročilých (2 kurzy) - J. Mielcarková 
- klasická hebrejčina - čítanie Tóry pre pokročilých (1 kurz) - V. Trabalka 

Kurzy budú prebiehať v priestoroch IJ UK na Panenskej ui. č. 4. 
Do jedného kurzu môže byt prijatých max. 20 poslucháčov. Závázné 

prihlášky sa prijímajú na IJ UK v júni a septembri, prihlásiť sa môžete 
osobne alebo telefonicky na čísle 5441 6867, 5441 6873 (na prvej 
hodine dostanete poštovú poukážku na zaplatenie kurzovného). 

Kurzovné za 1 semester (dve hodiny týždenne - 12 týždňov) 
1 200,- Sk (24 hod. x 50,- Sk) 
840,- Sk (24 hod. x 35,- Sk) pre pracovníkov UK, študentov SŠ a VŠ, 
V cene kurzu je započítaný aj študijný matenál. 

Kurzy budú prebiehať v dňoch: 

pondelok: 17.00 -18.30 hod. pokročilí I. (absolv. 2 sem.) -
začiatok 24. 9. 2001 

pondelok: 18.30 - 20.00 hod, pokročilí II.(absolv. 4 sem.) -
začiatok 24 9 2001 

utorok: 16.30-18.00 hod. klasická hebrejčina - začiatok 11 9 2001 
streda: 15.00 - 16.30 hod. začiatočníci I. - začiatok 26 9. 2001 
streda: 17.00 - 18.30 začiatočníci II. začiatok 26. 9. 2001 

Ďalšie Informácie Vám poskytneme 
na tel. Čísle 5441 6867, 5441 6873 

alebo osobne. 

Tešíme sa na Vašu účasti 
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