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Pred osemdesiatimi rokmi začali prvé prednášky
na Právnickej a Filozofickej fakulte UK
I keď Právnická a Filozotická fakulta UK boli
spolu s Lekárskou a Prírodovedeckou fakultou
UK zriadené už v roku 1919, prvé prednášky
pre študentov začali na oboch fakultách dňa
24. októbra 1921.
Toto významné výročie si Právnická i Filozo
fická fakulta UK pripomenuli slávnostnými za

sadnutiami vedeckých rád fakúlt v Aule UK Právnická fakulta UK dňa 11. októbra 2001 a Fi
lozofická fakulta UK presne na deň výročia 24. októbra 2001. Na zasadnutiach boli prítom
ní poprední politickí a štátni reprezentanti,
zástupcovia partnerských fakúlt z domova i zo
zahraničia, členovia akademickej obce fakúlt

a UK i verejnosť. Slávnostný príhovor na obid
voch zhromaždeniach predniesol rektor UK
prof. Ing. Ferdinand Devínsky, DrSc., a obid
vom jubilujúcim fakultám udelil Pamätnú strie
bornú medailu UK. So slávnostnými prejavmi
pri tejto príležitosti vystúpili tiež dekani fa
kúlt - dekan PRAF UK prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc., a dekan FIF UK doc. PhDr. Ladislav
Kiczko, CSc. Vedenia fakúlt si uctili prácu aka
demických funkcionárov UK i svojich pedagogov, vedeckých pracovníkov a zamestnancov
udelením pamätných medailí.
(Slávnostné

prejavy

uverejňujeme

na str. 6-9)
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Kolégium rektora IIK prijalo zásadné rozhodnutia pre ďalší rozvoj Univerzity
Z rokovania októbrového výjazdového zasadnutia KR UK

\ •
V horskom hoteli Šachtička pri Banskej Bystrici
sa v dňoch 18. - 20. októbra 2001 konalo pod
vedením rektora UK prof. F. Devínskeho výjaz
dové zasadnutie Kolégia rektora UK.
V úvode rokovania sa Kolégium rektora UK
zaoberalo situáciou súvisiacou s návrhmi Zákona
o vysokých školách, Zákona o vede a technike
ako aj Národného programu výchovy a vzdeláva
nia (Milénium) a prijalo stanovisko nasledujúceho
znenia:
„Kolégium

rektora Univerzity Komenského

je znepokojenie
som prípravy

nad čoraz viac meškajúcim
Zákona

o vysokých

školách,

o vede a technike, ako aj Národného
chovy a vzdelávania
nie prerokúvania

(Milénium).

SR v tejto oblastí za svetovými
stva a premenu
progresívnu

proce
Zákona
vý

odklada

týchto návrhov vo vláde SR, a tým

aj v NR SR, nielen neúnosne
nom dôsledku

vyslovu

programu

Neustále

aj principiálne
vedeckej

prehlbuje

zaostávanie

trendmi, ale v koneč
ohrozuje

a výskumnej

reformu škol
činnosti

na

silu rozvoja spoločnosti."

Kolégium odporučilo rektorovi UK, aby s týmto
stanoviskom oboznámil predsedu vlády SR, minis
tra školstva SR a tlačové agentúry.
V ďalšom bode programu sa Kolégium obozná
milo s návrhom projektu založenia Fakulty so
ciálnych a ekonomických vied UK, trinástej fa
kulty UK, ktorý predložil rektor UK prof. F. Devín
sky a ktorý spolu s ním predniesli prof. L. Kabát
a prof. D. Fuller. Po rozsiahlej a stimulatívnej dis
kusii Kolégium schválilo návrh projektu založenia
FSEV UK a odporučilo rektorovi UK, aby po za
komponovaní pripomienok Kolégia predložil návrh
na rokovanie AS UK. Ďalej Kolégium odporučilo
rektorovi UK, aby v prípade pozitívneho stanoviska
AS UK a po splnení zákonom požadovaných pod
mienok založil Fakultu sociálnych z ekonomických
vied UK a podnikol všetky kroky potrebné k tomu,
aby nová Fakulta mohla začať výučbu v akademic
kom roku 2002/03.
Kolégium rektora UK sa ďalej zaoberalo návr
hom zavedenia kreditového systému pre dokto
randský stupeň štúdia na UK, prerokovalo s tým
súvisiaci návrh smernice rektora UK a po zapra
covaní pripomienok Smernicu schválilo. Zároveň
bolo odporučené dekanom fakúlt UK rozpracovať
Prílohu Smernice na vlastné podmienky, materiál
predložiť na rokovanie do vedeckých rád fakúlt
a následne s jej znením oboznámiť aj vedenie UK.
Kolégium rektora UK vzalo na vedomie aj správu
o rozvoji Informačného a komunikačného sys
tému UK v roku 2001 Odporučilo, aby imple
mentácia IIKS UK podľa strategickej štúdie z roku
1998 pokračovala aj v roku 2002 s následnými prio
ritami:
- rozšíriť 100 Mb/s infraštruktúru na kostru celej sie
te UK,
- zaistiť zvýšenie bezpečnosti univerzitnej siete proti
útokom z vonkajšieho prostredia,
- zaistiť zvýšenie ochrany dôvernosti komunikácie
(certifikácia, šifrovanie),
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- vyvinút maximálne úsilie na výber a implemen
táciu moderného systému na podporu študijnej
agendy.

Prof. L. Kabát a prof. D. Fuller

Osobitnú pozornosť Kolégium venovalo návrhu
na zavedenie systému hodnotenia kvality vzde
lávacieho procesu študentmi a absolventmi UK.
Konštatovalo, že v súlade s európskymi a svetový
mi trendmi, ako aj so závermi Pražského summitu
európskych ministrov školstva, sú študenti pova
žovaní za partnerov a ich názor na kvalitu výučby
a ďalších činností fakúlt a univerzity za dôležitý
Kolégium sa preto dohodlo, že sa na fakultách UK
budú organizovať ankety medzi študentmi i absol-

ventmi s cieľom získať informácie o kvalite pedago
gických i ďalších činností fakulty a univerzity, ktoré
by prispeli k ich zlepšeniu. Kolégium posúdilo na
vrhnuté dotazníky a odporučilo, aby slúžili ako
vzor, ktorý si môžu fakulty upraviť na svoje pod
mienky. V tejto súvislosti rektor UK stanovil úlohu
- pripraviť možnosť elektronickej realizácie ankiet
a elektronického vyhodnocovania ich výsledkov
Rektor UK taktiež požiadal dekanov fakúlt UK, aby
budúce návrhy týkajúce sa skvalitnenia vzdelá
vacej činnosti fakúlt (zmeny štud odborov, nové
štud. odbory a pod.) zohľadňovali aj výsledky hod
notení získané zo študentských, príp absolvent
ských ankiet Najmenej 1-krát za akademický rok
(k 31. 7.) predložia fakulty celkové zhodnotenie
prínosu študentskej ankety s uvedením význam
ných návrhov na zlepšenie činnosti fakulty/uni
verzity a príslušných opatrení, prijatých fakultou na
riešenie otázok, ktoré študenti označili za kľúčové
V rámci hodnotenia vývoja medzinárodných
vzťahov UK Kolégium vzalo na vedomie správu
o zahraničných aktivitách Univerzity Komenského
v súčasnom období a správu o plnení programu
Socraíes/Erasmus v akademickom roku 200001
Po diskusii rektor UK požiadal dekanov aby aj ta
kulty UK, podľa svojich možnosti finančne pod
ponh program Socrates,'Erasmus a pnspeli tym
k štipendiám študentov na preklenutie výpadku
ktorý nastal v dôsledku zastavenia financovania
programov EU Kolégium rektora UK prerokovalo
súčasnú finančnú situáciu na UK a prognozu
výsledkov hospodárenia UK do konca roka 2001
a súhlasilo s rozdelením zostatku finančných pros
triedkov vyčlenených pn rozpise rozpočtu UK pre
rok 2001 na havárie a nepredvídateľné situácie
podľa schváienmych writer« delenia rozpočtových
prostriedkov, t zn bežne vydavky sa rozdefea pod
ľa percentuálneho podielu jednotlivých súčasti UK
na rozpise rozpočtu pre rok 2001 a kapitalové
výdavky sa použijú na dofinancovanie obstarania
komponentov investičného charakteru na zrýchle
nie počítačových sietí UK a na zvýšenie bezpeč
nosti prenosu a uchovania dát.
V súvislosti s kontrolnou činnosťou rektor UK
uložil zabezpečiť vykonávanie vnútorných kontrol
a spracovať časový a vecný plán vnútorných kon
trol na fakultách a súčastiach UK v roku 2002.
Na záver zasadnutia rektor UK prof. F Devínsky
vyzdvihol zásadný význam tohto rokovania Kolé
gia pre budúce smerovanie Univerzity najma v tom,
že prijalo kľúčové rozhodnutia na rozvoj UK: schvá
lilo návrh na zriadenie Fakulty sociálnych a ekono
mických vied UK, zavedenie kreditového systému
do doktorandského štúdia, ako aj systém hodno
tenia kvality štúdia študentmi a absolventmi UK
Oh)

Z októbrového zasadnutia Akademického senátu UK
Pod vedením predsedu AS UK doc. PhDr. Františka Gahéra, CSc., zasadal dňa 3. októb
ra 2001 Akademický senát UK.
Akademický senát UK schválil na návrh PRIF UK a v zmysle listu predsedu AS PRIF UK Studi/ný
a skúšobný poriadok PRIF UK bez bodu č.4, § 1 Na návrh PRIF UK a na základe priložene] do
kumentácie schválil pre študijný odbor geológia špecializáciu mineralógia a pelrológia a v študij
n o m o d b o r e c h é m i a novú špecializáciu

environmentálna

chémia.

Na návrh FTVŠ UK a na základe priloženej dokumentácie schválil AS UK vytvorenie novel špe
cializácie trénerstvo v študijnom odbore telesná výchova a šport namiesto doterajších špecializácii
uvedených v prílohe matričného listu č.*058 pod bodmi 1 až 12 v magisterskom druhu štúdia Tak
tiež schválil vytvorenie novej špecializácie regenerácia v študijnom odbore telesná výchova a šport
v magisterskom druhu štúdia.
širšie sa zaoberal ohlasmi členov akademickej obce na spôsob riešenia problémov „obchodo
vania" s ubytovacími miestami v študentských domovoch UK a vyjadril presvedčenie o správnosti
postupu AS UK, keďže opatrenia prijaté AS UK viedli k zásadnej náprave.
Ďalej AS UK vyjadril súhlas s menovaním prof ThDr Viliama Judáka, PhD. za člena Vedeckej
rady UK a zvolil doc MUDr Katarínu Adamicovú, PhD. za predsedníčku Právnej komisie AS UK
a študentku L. Samuhelovú za predsedníčku Komisie pre ŠDaU AS UK.
J e d n o m y s e ľ n e A S U K schválil rozbor hospodárskej

činnosti UK za rok 2000 a z a prvý polrok 2001
m

Čestný doktor Univerzity Komenského - nositel'Nobelovej ceny mieru
Stále máme v živej pamäti deň 15. júla 1999, keď Univerzitu Komenského navštívil generálny tajom
ník OSN Kofi Annan, aby tu prevzal jej čestnú vedeckú hodnosť doctor honoris causa a predniesol
svoje úvahy o budúcnosti Európy a svoje posolstvo slovenskému národu. Kofi Annan bol prvým ge
nerálnym tajomníkom OSN, ktorý navštívil Slovenskú republiku od vzniku samostatného štátu v ja
nuári 1993 a to, že zaradil návštevu akademickej pôdy UK do programu svojej návštevy, bolo skvelým
darom našej Alma mater, ktorá si práve v tom roku pripomínala 80. výročie svojho vzniku.
O dva roky neskôr - 12. októbra 2001 - udelil nórsky Nobelov výbor jubilejnú stú Nobelovu cenu za
mier Kofimu Annanovi a OSN, ktorá pod jeho vedením významne prispieva k riešeniu zásadných
ekonomických, sociálnych, ekologických a bezpečnostných problémov sveta. Nobelov výbor ocenil
K. Annana za celoživotnú kariéru, ktorú venoval práci pre OSN. „Dal jasne najavo, že suverenita ne
môže byt'štítom, za ktorý členské štáty schovávajú

svoje priestupky," zdôraznil v s v o j o m vyhlásení. Toho

ročnú Nobelovu cenu mieru by mal prevziať K. Annan na tradičnej slávnosti dňa 10. decembra 2001
v Oslo. Medzi tými, ktorí mu vyjadrujú hlbokú úctu a obdiv, je aj Univerzita Komenského v Bratislave.

Medzinárodný kredit
rektora UK
V madärskom meste Pécs sa v dňoch
14.-16. októbra 2001 konalo desiate vý
ročné Valné zhromaždenie Dunajskej rek
torskej konferencie (DRC), na ktorom bol
rektor UK prof, F. Devínsky potvrdený vo
funkcii jej viceprezidenta.

Oh)

Valné zhromaždenie Konferencie zvolilo
za prezidenta DRC Józsefa Tótha, rektora
Univerzity vPécsi a za viceprezidentov prof.
Ferdinanda Devínskeho, rektora UK v Bra
tislave a Leopolda Märza, rektora Poľno
hospodárskej univerzity vo Viedni.
Hlavnou témou rokovania Valného zhro
maždenia DRC v Pécsi bola realizácia bo
loňského procesu, ako aj potreba jeho sprie
vodnej inštitucionálnej harmonizácie, pričom
bolo vyzdvihnuté strategické postavenie
DRC. Valné zhromaždenie prijalo Deklará
ciu o autonómii univerzít Dunajského regió
nu a vyjadrilo svoju podporu zásadám de
klarácie Magna Charta a inštitúcii Magna
Charta Observatory.

Herzliche Grüsse alebo objavte nemčinu
Nemčina je konkrétna a abstraktná, môžeme ju vnímať všetkými zmyslami, je vedecky popísaná,
ale ako ju možno adekvátne prezentovať na výstave, ktorá putuje po celom svete tak, aby zaujala napr.
Taliana, Inda či Ira?

Dokázala to pútavo a kreatívne stvárnená multimediálna výstava o nemeckom jazyku Herzliche
Grüsse, ktorú pre záujemcov pripravili vo vestibule historickej budovy Univerzity Komenského
na Šafárikovom námestí v Bratislave velVyslanectvo Nemecka v SR a Goetheho inštitút v spo
lupráci s UK. Výstavu dňa 3. októbra 2001 slávnostne otvorili veľvyslanec Nemecka v SR
Dr. Lambach, riaditelka Goetheho inštitútu Dr. B. Kaulbach a prorektor UK prof. P. Mráz.
Výstava, ktorá trvala do 14. októbra 2001, spájala informáciu s dokumentáciou a zaujímavým spô
sobom sprostredkovala jazykové a krajinovedné poznatky. Jej cieľom bolo zobraziť najrozličnejšie
aspekty nemeckého jazyka tak, aby nepoučovali, ale boli informatívne, napínavé, zábavné i humor
né. Bola určená pre mladšie publikum, pre žiakov, študentov, ale aj pre učiteľov a širokú verejnosť.
Na ploche asi 180 m 2 boli predstavené rôzne oblasti nemeckého jazyka: modrý, červený a žltý dom,
ktoré umožňovali „rozumieťpo nemecky", „vnímať nemčinu" a „chápať nemčinu", doplnil pavilón „Obráz
kov z Nemecka", ako aj ostrovy hier s interaktívnym jazykovým prístupom.
Pomocou aktivít, obrazov, hier a experimentov výstava dokázala, že nemčina môže byť zrozumi
teľnou, pochopiteľnou a citovo hmatateľnou, a preto mala aj u návštevníkov velký úspech.
(jh)

Súčasťou programu bola prednáška rek
tora Univerzity v Maribore Ludvika Toplaka
o vplyve súčasných európskych procesov
na DRC a rektora UK prof. F. Devínskeho
o evaiuácii. zabezpečovaní kvality a akredi
tácii. V tejto súvislosti Valné zhromaždenie
prijalo návrh rektora UK na realizáciu Pilot
ného projektu pre zabezpečovanie kvality,
evaluácie, akreditácie a uznávania akreditač
ného procesu, ktorého cieľom je vytvorenie
podmienok pre vzájomné uznávanie kvali
fikácií v podunajskom regióne. Na financo
vaní projektu sa bude podieľať Výbor pre
medzinárodnú výskumnú a technologickú
spoluprácu (BIT - Bureau for International
Research and Technology Cooperation) so
sídlom vo Viedni.
Najbližšia výročná konťerencia Valného
zhromaždenia DRC sa bude konať v dňoch
19. - 21, septembra 2002 na Univerzite Ko
menského v Bratislave.
Madárská akreditačná komisia (MAK)
schválila na svojom plenárnom zasadnu
tí dňa 26. októbra 2001 rektora UK prof.
F, Devínskeho za člena Medzinárodného
poradného výboru MAK. Spolu s rekto
rom UK schválila na nasledujúce trojročné
funkčné obdobie dalších siedmich členov
výboru: Judith Eaton (USA), Suzy Halimi
(Francúzsko), Inge Jonsson (Švédsko), John
Kelly (Irsko). Klaus Landfield (Nemecko).
Ossi V. Lindquist (Fínsko). Christina Thune
(Dánsko). Rektorovi UK to oznámil prez>
dent MAK profesor Pat Michelberger. bý
valý rektor Technickej univerzity v Buda
pešti. Najbližšie zasadnutie MPV MAK sa
uskutoční dňa 11. mája 2002 v Budapešti
(Bližšie o práci MAK a jej Medzinárod
ného poradného výboru informujeme na
str. 10)

(íl)
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Nový projekt o zabezpečovaní kvality vysokých škôl
Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave a Ekonomická univerzita v Bratislave uza
tvorili dohodu o spolupráci, ktorou sa zaväzujú spoločne riešiť nový projekt - „Zabezpečovanie kvality v oblasti vysokého
školstva - prístupy Velkej Británie a interakcia so slovenskými univerzitami" financovaný Britskou radou, Nadáciou otvorenej
spoločnosti a samotnými tromi univerzitami.
Podľa tejto dohody sa kontraktorom projektu stal
rektor UK prof. Ing. Ferdinand Devínsky, DrSc., a koor
dinátorom PhDr. Daniela Drobná.
Každá univerzita nominovala svojho univerzitného
koordinátora - UK doc. RNDr. Ivana Ostrovského,
CSc., prorektora pre rozvoj UK, STU prof. Ing. La
dislava Javorčika, CSc., prorektora pre vzdelávanie
STU, a EU doc. Ing. Evu Muchovú, CSc., prodekanku
FNH EU.
Hlavným cieľom projektu je prispieť k zvýšeniu kvality
a efektívnosti vysokoškolského manažmentu pri plnení
úloh v oblasti univerzitného vzdelávania a ku kompa
tibilite s európskym vysokoškolským priestorom.
Ciele projektu sú stanovené tak, aby prispeli k:
-zlepšeniu sebahodnotiacich procedúr získaním prak
tických skúseností a zručností,
- posilneniu úlohy externej evaluácie a k vypracovaniu
návrhov na interné a externé systémy zabezpečo
vania kvality s využívaním príkladov dobrej praxe
slovenských a britských, resp. iných európskych sys
témov,
- podpore šírenia osvedčených praktických skúseností
vydávaním príručiek pre užívateľov na jednotlivých
univerzitách,
-zlepšeniu kvality ľudských zdrojov a zabezpečeniu trvácnosti vý
sledkov riešenia projektu,
- podpore spolupráce s partnermi v krajinách Európskej únie tak,
aby sa zabezpečila vzájomná účasť a mobilita slovenských
a zahraničných expertov na procedúrach hodnotenia kvality.
Časový rámec necelých troch rokov, stanovený na riešenie
projektu, zodpovedá náročnosti prác na projekte. Počas uve
deného obdobia sa počíta tak s vyškolením tímov pracovníkov
z každej zúčastnenej univerzity, ako aj s prípravou metodických
materiálov - príručiek a návodov na zabezpečovanie kvality pre
sebahodnotiace procesy i pre externé hodnotenie. Tréningové akti
vity budú prebiehať na Slovensku i v zahraničí a slovenskí repre
zentanti sa zúčastnia ako pozorovatelia hodnotiacich procesov vo
Velkej Británii.
Významnú úlohu v projekte zohrávajú zahraniční partneri, ktorí
by mali pôsobiť ako školitelia a súčasne ako poradcovia pri vypra
cúvaní metodických materiálov. Hlavnými koordinátormi sú David
Bottomley, zástupca riaditeľa Quality Assurance Agency v Škót
sku, a Richard Harris, dekan pre zabezpečovanie kvality z Uni
verzity v Lutone. Výber koordinátorov sa uskutočnil na základe
úspešnej predchádzajúcej spolupráce v projektoch TEMPUS.

Koordinátori dostali k dispozícii ďalšie návrhy na účasť expertov
z Velkej Británie a majú možnosť zaradiť ich do vzdelávacích
aktivít ako lektorov, resp. trénerov
Koncom septembra 2001 sa na pôde Univerzity Komenského
uskutočnilo prvé stretnutie slovenských a zahraničných účast
níkov projektu. Predmetom stretnutia bolo vyjasnit si zámery
a potreby slovenskej strany, požiadavky na zahraničných part
nerov, používanú terminológiu, vzájomne sa oboznámiť o existu
júcom stave v oblasti zabezpečovania kvality a prerokovať kon
krétne, najbližšie aktivity projektu. Na záver stretnutia sa účastníci
zhodli, že opodstatnenosť riešenia tohto projektu spočíva najmä
v potrebe vyškolenia dostatočného počtu pracovníkov ovládajú
cich mechanizmy hodnotenia a zabezpečovania kvality. Napriek
tomu, že tieto procesy sú náročné na čas a ľudské zdroje, je
nevyhnutné im venovať sústredenú pozornosť, pretože pomôžu
pripraviť sa bez väčších problémov na akreditáciu. Čo je však ešte
dôležitejšie - umožnia zdôrazňovanie silných stránok a elimino
vanie slabých stránok, pružnejšie reagovať na potreby vonkajšie
ho prostredia, modifikovať kurikulá a vytvárať nové študijné prog
ramy a zefektivňovat' riadenie univerzít.
Zahraniční kolegovia boli prekvapení, že v Slovenskej republike
sa pristúpilo k akreditácii, keďže na prvotné proce
sy týkajúce sa sebahodnotenia, externého hodno
tenia a auditov, naše univerzity neboli vopred pri
pravené.
Riešitelia projektu (za každú univerzitu bolo no
minovaných príslušným rektorom 6 účastníkov) boli
oboznámení s podmienkami Britskej rady, ktoré ich
zaväzujú šíriť výsledky projektu nielen na vlastnej
univerzite, ale ponúkať svoje skúsenosti aj ďalším
univeritám v Slovenskej republike.
Šírenie iných prístupov k zabezpečovaniu kvality
než tých, ktoré sú v súčasnom období realizované
v našom vysokoškolskom systéme, môže význam
ne napomôcť budovaniu vlastných mechanizmov
pre zabezpečovanie kvality, zodpovednosti sloven
ských univerzít za svoj rozvoj a ku konštruktívnemu
dialógu s decíznymi orgánmi.
O priebehu riešenia projektu budú čitatelia Našej
univerzity pravidelne informovaní
Daniela Drobná,
koordinátor projektu
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Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku odštartoval v mesiacoch september - október kampaň za
stabilizáciu členskej základne a za postupné získavanie nových členov. Zároveň sa k 31. septembru 2001 uskutočnilo aj
štatistické sčítavanie počtu členov odborovej organizácie v jednotlivých organizáciách. To nás viedlo k zamysleniu sa,
kolko nás vlastne je na pôde Univerzity Komenského v Bratislave a prečo sme v odboroch.

Kolko n á s j e a prečo s m e v o d b o r o c h ?
Na jednotlivých fakultách Univerzity Komenského pracuje
12 základných organizácií združených v Rade predsedov. Ra
da predsedov zastupuje celkom 3 915 zamestnancov, z nich je
1 630 pedagogických pracovníkov a 2 285 neučiteľov. V odbo
rových organizáciách je združených celkom 2 473 zamestnancov,
z uvedeného počtu je 2 097 stálych pracovníkov (z nich je 980 pe
dagogických a 1 117 nepedagogických pracovníkov, 1 216 žien)
a 460 členov platiacich udržiavací členský príspevok, hlavne ne
pracujúcich dôchodcov (443), žien na materskej dovolenke (13)
a doktorandov (4) - vo väčšine organizácii sú doktorandi zahrnutí
v počte stálych pracovníkov. To znamená 53,5%-nú organizo
vanosť v odboroch medzí stálymi pracovníkmi UK. Žiaľ, iba
150 členov odborov je mladších ako 35 rokov, čo predstavuje iba
3,83 %. Na jednotlivých fakultách pracuje celkom 166 úsekových
dôverníkov, z nich je 118 žien a 15 z nich má menej ako 35 rokov.
Najvyššiu organizovanosť v odborových organizáciách, ktorá sa
pohybuje až okolo 75 %, vykazujú Pedagogická a Právnická fakulta
UK s počtom členov 153, resp. 128. Odborová organizácia s naj
vyšším počtom členom a organizovanosťou nad 60 % je však na
Prírodovedeckej fakulte UK, ktorá má celkom 470 členov, z nich je
380 stálych pracovníkov. Najmenšia základná organizácia, s or
ganizovanosťou necelých 19 %, je pri Ústave jazykovej a odbornej
prípravy UK, ktorá má celkom 20 členov, z nich 18 stálych. Viac
ako 400 členov odborov má ešte Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky UK, ktorá má 422 členov, z nich 320 stálych. K od
borovým organizáciám s početnou základňou a organizovanosťou
okolo 60 % patrí tiež Filozofická fakulta UK. Lekárske fakulty, FTVŠ
a Farmaceutická fakulta UK majú organizovanosť okolo 50 %. Na
Rektoráte UK je organizovanosť niečo nad 30 %, odborová orga
nizácia pri ŠDaJ Družba vykazuje organizovanosť málo nad 20 %.
Ostáva nám zodpovedať otázku - prečo byť v odboroch?
Predovšetkým preto, že odbory vznikli z potreby zamestnancov
mať svoju organizáciu zameranú na zlepšenie podmienok práce
a spravodlivé odmeňovanie za vykonanú prácu. Rozhodujúcim
faktorom je poznanie, že jednotlivec nič nezmôže pri presadzovaní
svojich záujmov voči zamestnávateľovi či štátu.
Nemusím byť členom odborovej organizácie, ale keby si to
povedali všetci a odborová organizácia by na pracoviskách ne

bola, znamenalo by to, že by nebola možná kontrola dodržiavania
pracovnoprávnych, mzdových a bezpečnostných predpisov ne
bolo by možné uzatvoriť kolektívnu zmluvu, zamestnávateľ by sám
rozhodoval o mzdovom zaradení, pracovnom poriadku, pružnom
pracovnom čase, skončení pracovného pomeru, použití sociál
neho fondu atď. Bez kolektívnej zmluvy by okrem iného nebolo
možné predĺžiť dovolenku a skrátiť pracovný čas, dostať po skon
čení pracovného pomeru z organizačných dôvodov vyššie odstup
né, nebolo by možné poskytnúť 60 % náhrady mzdy v prípade, že
zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu
Na druhej strane si musí každý tiež uvedomiť, čo môže ako člen
odborovej organizácie očakávať. Predovšetkým na úrovni základ
nej organizácie vám členstvo v odborovej organizácii zaručí obha
jobu práv člena odborov v oblasti obhajoby oprávnených požia
daviek a práv zamestnancov v tarifnej oblasti sociálnom fonde, týž
dennom pracovnom čase, platenom voľne nad rámec Zákonníka
práce, podmienkach práce vrátane BOZP. dodržiavania podmie
nok nadčasovej práce, nepeňažnom plnení zo strany zamestná
vateľa. Na úrovni odborových zväzov sa vás dotýkajú nasledovné
skutočnosti: dohoda medzi OZ PŠaV na Slovensku a Ministerstvom
školstva SR, výška príplatkov v rezorte týždenný pracovny čas. ná
roky na dovolenku nad minimálne stanovenie v ZákonniVu práce
podmienky práce, sociálna starostlivosť, dodržiavanie BOZP pre
sadenie požiadaviek OZ v rezortných predpisoch a dohodách
Na úrovni KOZ SR môže KOZ ako partner vlády korigovať v ráme
tripartitných rozhovorov kroky vlády v oblasti redukcie a kompen
zácie dopadov ekonomických krokov vlády v sociálnej oo.ast
prostredníctvom Zákonníka práce, minimálnej mzdy, zmiernenia
rastu cien energií a dopravného, pozície pracovníkov vo verejnej
službe, nariadenia vlády o platových pomeroch v rozpočtovej sfére
a tvorbe legislatívy.
Okrem toho vám odbory môžu zabezpečiť poradenskú činnosť,
bezplatné zastupovanie pred súdom v pracovnoprávnych spo
roch, výpomoc vo finančnej oblasti, výpomoc zo sociálneho fondu,
podporu pri ťažkých a smrteľných úrazoch, informačný servis,
odborárske vzdelávanie, príspevky na rekreáciu a rehabilitáciu.
doc. RNDr. Lídia Turanová, CSc .
predsedníčka Rady predsedov OZPŠaV na UK

Monografia o agentúrnej žurnalistike
Knižný fond Katedry žurnalistiky FIF UK sa obo
hatil o reprezentatívny titul Agentúrna žurnalisti
ka z pera pedagogičky PhDr. Svetlany Hlavčákovej, CSc., ktorý vydalo Vydavateľstvo Univerzity
Komenského. Na rozdiel o d jej predchádzajúcej
čiastkovej monografie Tlačové agentúry v o svete
a štúdií o svetových tlačových agentúrach, au
torka v jej ostatnej publikácii operuje na „velkom
plátne", v rámci ktorého, ak pominieme obrazové
spravodajstvo, podáva celistvý súbor poznatkov
o agentúrnej žurnalistike.
Táto prvá slovenská monografia svojho druhu
zahŕňa všetky dôležité aspekty agentúrnej žurna
listiky, počnúc poslaním a pôsobením spravodaj
ských tlačových agentúr, ich typológiou (univer
zálne, komplexné a špecializované) a klasifikáciou
(svetové, medzinárodné a národné, ako aj globál
ne, kontinentálne a regionálne), pokračujúc pnncípmi a zásadami tvorby slovného agentúrneho
spravodajstva, využívaním zdrojov informácií, hod
notením agentúrnych žánrov a končiac analýzou
jazykovej kultúry a fenoménu presnosti, ktorý má
v spravodajskom texte mimoriadny význam.
Výklad látky je systematicky zoradený do de
siatich kapitol, ktoré na seba logicky nadväzujú.

Recenzia

Z nich niektoré svojou interpretáciou prekračujú
rámec agentúrnej žurnalistiky. Napríklad zovše
obecnenia z kapitol o zdrojoch informácii a ich
praktickom (novinárskom) využiť, o jazykovej ro
vine spravodajstva a o atribúte presného poslania
nájdu vhodné uplatnenie aj v dalších masmédiách
s dennou periodicitou.
Z teoretického i praktického hľadiska si osobitnú
pozornosť zaslúži stať. v ktorej sa autorka zaoberá
teóriou spravodajských hodnôt a nadväzujúc na
práce bádateľov Haškovca a Kunczika pravom
zaraduje k primárnym spravodajským hodnotám
dôležitosť, zaujímavosť a novosť.
V analytickej časti o tvorbe agentúrnej správy po
ložila dôraz na dodržiavanie pnna'pu nestrannosti,
ktorý nie je len záležitosťou profesionálnej etiky, ale
aj významnou podmienkou jestvovania a prospievania spravodajskej tlačovej agentúry, najmä ak
pôsobí v konkurentom prostredí, ako je to aj v prí
pade slovenskej tlačovej agentúry TASR
široké literárne zdroje, vrátane najnovších prác.
umožnili autorke verne odzrkadliť trendy svetovej

agentúrnej žurnalistiky, čo sa prejavilo v počet
n o m zastúpení poznatkov z pôsobenia ne 
významnějších (svetových) tlačových agentur americkej Associated Press (AP), britskej Reuters
a francúzskej Agence France-Presse (AFP). Svet
lana Hlavčáková sprístupňuje ich prístupy ^ie
ako axiómy, ale formou inšpiračných podnetov
a rád. Na kvalite textu sa v o velkej miere po
dieľajú aj jej skúsenosti nadobudnuté dlhoročne ^
pedagogickou prácou, ako aj na stáži v Česko
slovenskej tlačovej kancelárii - ČSTK (teraz TASR;
ö štúdiom pôsobenia najväčšej svetovej agertúry A P počas jej ročného pobytu v Bostone
v Spojených štátoch amerických.
Prednosťou publikácie je. že teoretickú 1 prakťickú látku podáva jasne a zrozumiteľne, a p<ecizne uplatňuje názvoslovie zaužívané v praxi
spravodajských tlačových agentur. Tým sa zvý
šila didaktická hodnota monograf.e ktcia sa
zaiste stane dobrou učebnicou pre posiuchačc.
štúdia žurnalistiky a užitočnou informáciou pre
pracovníkov našich spravodajských tlačových
agentur.
Prof. J U Dr. Ľudovít Jacz. CSc
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80. výročie začatia výučby si Právnická fakulta UK uctila
na Slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady Právnickej takulty UK
dňa 11. októbra 2001 v Aule UK

možno v nádeji, že ho ľudská civilizácia bude rešpektovať aj
po dvoch tis'icročixh.
Jedným z nástrojov harmonického života spoločnosti je
preto aj dobré právo. Dobré môže byť však len vtedy, ak vy
chádza a je založené na základných ľudských právach A tvá
Oves Academ'ici, vážení hostia, vzácni priatelia, milí študen
rou v tvár súčasnému dianiu vo svete niet väčšej výzvy pre
ti, dámy a páni,
ľudské spoločenstvo, niet vyššej méty na stupnici jeho hodnôt,
ako je ochrana a dodržiavanie ľudských práv a slobôd. Len to
,Umožnite utláčaným, ktorí sa domáhajú spravodlivosti, pred
stúpiť pred môj obraz, aby si mohli pozorne prečítať moje písjedine môže zaručiť občanom tejto planéty mier. spravodlivosť
mo vytesané do kameňa' Táto výzva je vyrytá do dva ašvrť a plnohodnotný život.
metra vysokej čadičovej stély spolu s ďalšími 282 článkami
Pri pohľade do minulosti vidíme, že celé ľudské dejiny sú
vôbec prvého právneho textu, ktorý je nám doteraz z histórie
naplnené neľahkým a nie vždy úspešným bojom ľudí za svoje
známy. Stélu možno vidieť v Parížskom Louvri a voľakedy sa
práva a že základnou podmienkou napredovania spoločen
jej bolo možné aj dotknúť. Bolo sa tak možné dotknúť času, ského pokroku bdo vždy rešpektovanie a úcta k týmto nad
keď pred 4000 rokmi vznikali prvé civilizácie sveta a keď okolo časovým hodnotám. Nádejou pre budúcnosť ľudstva je, že za
r. 1790 pred naším letopočtom vznikol vôbec prvý písaný
tisíce rokov svojej existencie dospelo k poznaniu, že principy
právny kódex či deklarácia existujúcich právnych noriem. Je to a hodnoty ľudských práv nemožno vtěsnat výlučne do nonem
právny kódex babylonského kráľa Chammurabiho. Kráľ sa
a paragrafov, ale že sú nadradené legislatíve i praxi zvrcho
nestal známym len preto, že zjednotil Mezopotámiu, ale pre vaných štátov, že stoja nad štátom, jeho ústavou i právom ako
dovšetkým preto, že bol prvým vládcom - zákonodarcom. Je
etické ideály. V modemom vyspelom svete sa rešpektovanie
ho kódex sa zaoberá rodnou, majetkom a obchodom, ale
ľudských práv stak; kritériom stupňa vyzretost a morálky ľud
niekedy išiel až tak ďaleko, že dokonca určoval poplatky za
ského spoločenstva
lekárske úkony. Aj ztohoto krátkeho výpočtu je zrejmé, že už
Aj Z tejto potreby sa zrodila Všeobecná deklarácia ľudských
v dávnych dobách právo a spravodlivosť boli niečím, čo ľudia
práv, prvý univerzálny dokument medzinárodiého práva, obo
pre svoj život a svoj rozvoj nevyhnutne potrebovali. A už vtedy
pínajúci celý svet často nazývaný 3 Ústavou Zeme Histoncdávno babylonský kráf vedel, že právo a spravodlivosť sú jed
ky prvý dokument medzinárodieho práva, ktorého subiektom
ným z hlavných nástrojov, ktorým sa mu podarí udržať v kraji
sa stal človek ako jednotlivec A to je zreime hlavný rozděl,
ne pokoj a privodiť jej prospentu.
v ktorom sa právo naše) cwlizäoe iiši od práva ných earth
V tomto smere, zdá sa, sa ani dnes príliš veľa nezmenilo
záot
Všetci túžime po spravodlivosti a chceme veriť, že existujúci
Ak hovoríme ohtstoni, možno by sa zdalo, že 80 rokov
právny rámec nám dava možnost spravodlivosť dosiahnu;
existencie Právnickei takulty Univerzity Komenského, ktoré
Chceme veriť, že nezávislosť súdov a nestranné posudzo
dnes oslavuieme, je vporwnani so 4000 rokmi písomne
vanie vecí |e samozrejmé. Chceme venť, že všetci su a budu zachytenei právne) nistone zanedbateľný čas Nie je tomu

výučba na Právnickej fakulte Univerzity, vtedajší rektor doktor
obojakého práva prof. Augustín Ráth povedal: .Právo má svoj
život tesne zviazaný s mravným pokrokom národa, lebo právo
je tudsky možné poznávanie a ľudsky možné uskMneníe
pravdy, dobra a krásy života.'
Domnievam s a že toto základné a nadčasové krédo bezo
zvyšku napiňa obsah i smerovanie právnych systémov vo
všetkých vyspelých spoločenstvách. Je a musi byt a| v našei
krajine etickým východiskom pn výchove nových mladých
právnikov i pn výkone právnickei prolesie A práve v tom spo
číva mimoriadna zodpovednosť Právnické) fakulty Univerzity,
aby vychovávala takých absolventov ktoh po cely svq život bu
dú šinť myšlienky humanizmu a demokracie, ktorí si budu ctt
slobodu, pravdu aspravodkvosť, ktorí sa budu nadt svedomm
a pocitom zodpovědnost za svoie skutky a budu predrwšet
kým vzorom morálnosti Pretože položm« si otázku starých
Rimanov: Qud leges sme morbus'' - ü m su zákony bez dob
rých mravov?

posudzovaní rovnakým metrom. Chceme vent, že rozsudky

však lak. Nezabudnime nato, že naša Alma mater я jej Práv

medzníkoch vyvqa naše) spoločnosti, pretože dlhé roky bola

sú spravodlivé, čo je zásadným predpokladom pre to, aby sme
boli ochotní sa im podrobovať. Všetci ale tiež vieme, že keď
raz spoločnosť túto viem stratí, je to jeden z prvých krokov
k j q íýchlemu úpadku a deštrukcii.
Význam spravodlivosť v dnešnom svete nadobúda zvláštny
a mimoriadny rozmer. Ak hovoríme, že 11. septembra 2001
došlo k zrážke dvoch civilizácií, ktorých spôsob ponímania
hodnoty ľudského života je diametrálne odlišný, skúmaním ich
právnych systémov ľahko zistime, že mnohé a závažné prí
činy takéhoto stavu sa nachádzajú práve v nich, v zásadnej
odlišnosti priorít vo vztahu k človeku a k jeho právam. Zistime,
že v jednom systéme dominuje viera v dobro a toleranciu,
pretože si uvedomujeme, že harmónia a tolerancia v živote
našej spoločnosti sú základným pilierom a predpokladom pre
jej rozvoj a prežitie. Možno je to nedosiahnuteľný ideál a zrej
me nemožno dosiahnuť ani dokonalú harmóniu a toleranciu
v ľudskej spoločnosti. Napriek tomu sa o to neustále snažíme.
Snažíme sa nespreneveriť odkazu starých Rimanov, kto
rí hovorili: Aequum et bonum est lex legům - spravodlivosť
a dobro je zákon nad zákonmi, a ktorí nám ho zanechali

nická fakulta je potomkom a dedičom nielen našej zaklada
telky Karlovej Univerzity s jej v i x ako 660 ročnou minulosťou,
nielen univerzitných tradícii Bratislavy s jej Academiou Istropolitanou z r. 1465, ale aj dedičom a takpovediac »genetickou
pamäťou" viac ako 900 ročnej histórie základných univerzit
ných ideí slobodného ľudského ducha. A pritom nezabudnime
ani na to, že aj najstaršia európska univerzita, ktorá vznikla
v Bologni v r. 1088, bola miestom, kde sa prvýkrát slobodne
začalo učiť práve právo, ako prvá a v tom čase jediná
disciplína oddelená od religióznych náuk. Bol to práve Imerius
z Bologne, ktorý okolo r. 1120 na základoch Justiniánovho
rímskeho práva pochádzajúceho zo 6. storočia napísal Corpus
iuris civilis. A nezabudnime ani na to, že my všetci užívame
niekoľkotisícročný destilát práve tohto historického procesu.
Je preto pre univerzitu a nielen pre ňu mimoriadne výz
namné, že má Právnickú fakultu. Že má fakultu, ktorá je istým
spôsobom aj Alma mater všetkých ostatných právnických
fakúlt na Slovensku. Fakultu, ktorej zodpovednosť voči Univer
zite, voči spoločnosti i voči slovenskému právu je mimoriadna.
Pred 80 rokmi, 24. októbra 1921, keď sa prvýkrát začala

jedinou inštitúciou

Prejav rektora UK
prot. Ing. F. Devínskeho. DrSc.

Som presvedčený, že otázky ейку. morálky a humanizmu
su naimä pn výchovnom pôsobení mmonadne dôležité. oso
bitne však na právnických fakultách, pretože teto v ý c h o v » . ^
strategcku ektu s dominantným vplyvom na spoločne*! Moralka ľudí sa neda zment jednoduchým nanadenm anoo
zákonom. je však možné trpezkvo iu všlspovat súbežne s od
borným vzdelávanm - a 3 oeobnym príkladom Je prelo klu
čové, aby telo mšttuoe sam bok neien vysoko odborne м
3 morálne čisté, aby bot vzorom a pridadom dodržiavania zá
konnost. aby ai ony vedome a cielene prwzat na seta v t f e
z o d x v e d v s t za morálku 1 charakter spoločnou Ak by
pravneke takulty podcenil telo úlohy bude ID
netna.'
nivy dopad na celu spoločnoti na n právne vedome ч m
dôveru v zákony a spravodkvost
Právrtcká tafcJta Urmerzty stau pn v M r y t f i r a t o o y c *
poskytujúcou vysokoškolské právnické

vzdelanie, pilierom formovania právneho vedomia spoločnosti
Bola to ona, ktorá po vzniku Československa vychovala prvé
generácie slovenských právnikov, v jej učebniach vyrástli silné
právnické autority, ktoré sa zúčastňovali na riadení štátu a v i a
ceré z nich po roku 1989 zásadným spôsobom pomohli sfor
movať právny status samostatného Slovenska Bola to Práv
nická fakulta Univerzity a jej profesori a docent, ktorí stáli pn
vzniku ďalších slovenských právnických fakúlt, čim prispeli
k rozvoju právnického vzdelania na Slovensku. V krátkom prí
hovore nemôžem spomenúť všetky zásluhy fakulty. Osobitne
by som však chcel vyzdvihnúť účasť expertov fakulty na prí
prave slovenskej ústavy a jej zmeň, ako aj na úspešnom
postupe aproximácie slovenského práva v rámci európskych
integračných procesov. Som vďačný vám všetkým, študentom
i pracovníkom Právnickej fakulty, ktorí ste sa pričinili o dobré
meno
fakulty
a Univerzity
doma ivychovala
vo svete atakmer
chcem16
sa000
vámprs
za
Počas
svoje)
existencie fakulta
to
poďakovať
níkov.
Bdo medzi nimi veľa vynikaiucch osobností, ktoré svo
jimi schopnosťami, talentom a silou charakteru ovplyvnili ducha
doby. Aj dnes absolvent fakulty zastávaj významné politické
a štátnické posty a viacerí z nich sú tu dnes aj prítomní. Teší
ma ich vzťah k našej Alma mater, ako aj to. že sa stále pova
žujú za členov našej akademickej obce Chcem ai im za to po
ďakovať.
Spectabílis. vážený pán dekan, vážená akademická obec
Právruckei fakulty Univerzity Komenského v Bratslave.
pre vedenie Univerzity 1 pre mňa |e potešením, že môžeme
byť dnes přítomni na oslavách 80 výročia započata vyučby
na Právnickej fakulte Univerzity Komenského, prvého právnic
kého vysokoškolského centra na našom území. Je pre nás
všetkých potešením aj to, že si dnes. v |utxle|nom roku tohto
80. výročia, môžeme uctiť Právnickú fakultu našei Univerzity
udelením Památnei Stnebome) medaily Univerzity Komenské
ho v Bratslave a odovzdal ju do rúk jei dekana prolesora
Mojmíra Mamojku.
Do ďalších rokov želám fakulte úspešný rozvoj, želám jej
vymka|úcich odborníkov a veci oddaných pracwnkw, praiem
jej, aby mala vždy len výborných a nadšených študentov, ktorí
budú pokračovať v jej skvelých tradíciách. Blahoželám vám
a ďakujem vám.
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Prejav dekana Právnickej fakulty UK
prol. JUDr. M. Mamojku, CSc.
Magnificencia, vážený pán rektor, excelencia vážený pán
podpredseda Národnej rady SR, excelencia vážený pán mi
nister, excelencia vážený pán predseda Najvyššieho súdu SR,
excelencie, predstavitelia diplomatického zboru akreditovaní
v Bratislave, excelencie páni poslanci, spectabiles et honorabiles, vážení hostia, dámy a páni,
už Ovídius skonštatoval: Tempora labuntur tacitis que
senescimus annis - čas plynie a my nepozorovane starneme.
Čas - našťastie človekom neovplyvniteľný fenomén - plynie si
svojim nezvratným tempom a len šťastnejšie, alebo naopak
smoliarske dni a týždne, nám relativizujú tempo jeho toku.
Táto nezvratná časomiera odštartovala r. 1921 existenčnú
púť aj Právnickej fakulty UK. Formálno-právnym aktom, kto
rým bola zriadená PRAF UK, bol zákon č. 375 z júna 1919.
Súčasne bola zriadená aj Univerzita Komenského v Bratisla
ve. Konkrétnym pracovno-organizačným krokom, ktorý odštar
toval každodenný prozaický život fakulty, bola ustanovujú
ca schôdza profesorského zboru, ktorá sa uskutočnila 4. jú
na 1921 na Ministerstve školstva a národnej osvety v Prahe
so začiatkom o 11.00 hod. Hlasovaním sa rozhodlo o prvom
dekanovi a prodekanovi fakulty.
Tým sa vytvorili nielen organizačno-technické, ale aj perso
nálne predpoklady na začiatok činnosti fakulty. Oficiálne k ne
mu došlo 24, októbra 1921 vo vtedaiše] budove Právnickej fa
kulty na Kapitulskej ul. V týchto počiatočných etapách kládli
základné kamene budúcej fakulty Adolf Záturecký, Vladimir
Fajnor, Emil Stodola, Ivan Dérer, Janko Jesenský, Milan Ho
dža, Milan Slávik a niektorí ďalši.
Z tejto možno kvantitatívne nie veľkej plejády treba predsa
vyzdvihnúť Augustína Rátha - ktorý stál pnamo pri zrode fa
kulty a v prvých dňoch sa staral o jej rozvoj.
Z historického nadhľadu je treba pozitívne hodnotiť pomoc
českých právnikov a profesorov, bez ktorých by Právnická fa
kulta UK v Bratislave nemohla začať napĺňať svoje poslane
Všetkým rovnako, či už Slovákom alebo Čechom, treba vyslo
vit poďakovanie za úsilie, ktoré vynaložili pre zrod PRAF UK.
Ako prví začali vyorávat' brázdu právnické] vzdelanosti na Slo
vensku, ktorá osvedčila svoju životaschopnosť do dnešných
čias. Založenie PRAF UK v Bratislave treba vnímat aj zo širšie
ho kontextu, pretože vysoká škola takéhoto charakteru dokres
ľuje celkový národný a kultúrny rozmer vzdelanosti ako takej.
Fakulta prispela počas svojho pôsobenia nezastupiteľným
spôsobom k ústavnoprávnej i medzinárodnoprávnej emanci
pácii slovenského národa, ku konštituovaniu slovenskej repub
liky ako zvrchovaného, demokratického a právneho štátu, ale
taktiež v súčasnom období napomáha jeho zapojeniu sa do
celoeurópskych procesov, integrácie a harmonizácie právnych
poriadkov.
Právnická fakulta prežila počas svojej 80-ročnej existencie
rôzne vývojové etapy. Nemohla nebyť determinovaná prostre
dím, v ktorom vznikla a existovala o to viac, že reprezentanti
právnickej komunity mali a majú z pohľadu vrcholového rozho
dovania a postov veľmi často vo svojich rukách celospoločen
ský vývoj. Hádam žiadna sféra nie je prepojená svojimi kokrétnymi reprezentantmi, či už vo svojej vedeckej, normotvornej
spoločensko-poíitickej i aplikačnej rovine tak, ako sféra práva.
Právo a právnické vzdelávanie malo a má v rámci fenoménu
poznania aj z týchto dôvodov veľkú zodpovědnost za spolo
čenský vývoj - na strane druhej ale nie je zasa čarovným
prútikom a nemôže poskytovať alibistický priestor pre ďalších,
ktorí spolurozhodujú o spoločenskom dianí a vyznačujú sa
malou mierou sebakritiky.
Brány PRAF UK hádam nikdy neopustili ľudia, ktorí by dlho
dobo a zásadným spôsobom negatívne formovali svoje okolie.
Isto boli aj výnimky, ktoré žili v nesmieme napätých spolo
čenských etapách a s odstupom času by tí. ktorí prišli po nich,
rozmýšľali možno trochu inak ako ten-kťorý súčasník. Napriek
tomu sa dá v r. 2001 jednoznačne konštatovať, že PRAF UK
vychovala a vychováva, a to aj v porovnáni so zahraničnou
kvalitou, právnickú špičku, ktorá obstojí aj v tej najtvrdšej kon
kurencii, Zdôrazňujem, že tu nie je želanie otcom myšlienky sú na to dôkazy.
Aj keď táto chvíľa je priliš slávnostná na to, aby ťažiskom
môjho príhovoru boli pragmatické fakty, napriek tomu alebo
možno práve preto musím skonštatovať, a to isto s celou aka
demickou komunitou, že každý pozitívny výstup akademickej
pôdy poteší o to viacej, že pre slovenskú súčasnosť je žiaľ
stále typická velká priepasť medzi proklamatívnymi vyjadre
niami o význame vzdelania na strane jednej a nie dvakrát
optimistickou realitou na strane druhej, i súčasné hľadanie no
vých dimenzií vysokoškolského vzdelávania je príliš determi
nované skupinovými a prepolitizovanými záujmami so znač
ne materializovaným podtextom a príliš málo sa hovorí o tých,
ktori sýtia nenahraditeľne a nezastupiteľne obsah vzdelá

vania vtom najširšom ponímaní, a to o učiteľovi a o študen
tovi.
Čaru takejto chvíle nemôže byť ublížené pesimizmom. Bolo
by to nielen nenáležité, ale do určitej miery aj nedôvodné.
Prečo? Pretože ak je niečo v ľudskej komunite večné a nezni
čiteľné, tak je to túžba človeka po poznaní - túžba, ktorá je vždy
o to silnejšia, o čo v menej priaznivých podmienkach existuje.
Už stari Rimania tvrdili - victrix lorlunae sapíentia - múdrosť
zvíťazí aj nad osudom. Bez všestrannej a bohatej vzdelanosti
nemôže úspešne a dlhodobo existovať jednotlivec, štátny útvar,
nijaká komunita. Maximálne možná miera poznania je nocditiou sine qua non optimalizácie každej cesty do budúcnosti.
Učenie o štáte a práve je staré ako ľudstvo samo. Poznanie
v technických a prírodných vedách rástlo etapovite vo väzbe
na materiálno-technický a vedecký pokrok. Na druhej strane
ale ľudstvo vždy možno až s hektickou nervozitou, niekedy
naštastie aj trpezlivo a hĺbavo, hľadalo odpovede na otázky
súvisiace s mechanizmom moci, vlastníctva, zodpovednosti
ale na šťastie aj recepty na to, ako pomôcť v núdzi slabším
alebo ako potrestať zlých. A j preto, že mnohé odpovede sa
nikdy uspokojivo nenájdu, je hľadanie vo sfére práva večné,
a kategórie ako právo a morálka, právo a slušnost, právo
a spravodlivosť budú permanentne hľadaniahodnými.
Boto by asi veľmi dobre, keby predmetom nekonečného
a často bezvýsledného hľadania nebol Celzov odkaz ius est
ars boni aet aequi o práve ako o umení dobra a spravodlivosť
a to nie preto, že by nebolo o čo stáť, ale preto, že sa ho už
podarilo naplniť. V súčasnej nielen slovenskej, ale aj globálne
rozkolísanej celosvetovej atmosfére, zostáva právo neraz len
umením: čoho - na to sa už hľadajú odpovede ťažšie. V ob
dobí rozhádzaných hodnotových rebríčkov stoja pred učením

Ak máš jedlo v chladničke, si oblečený, máš strechu nad hla
vou a svoju posteľ, si bohatší ako 75 % obyvateľov tohto sve
ta. Ak máš konto v banke, nejaké peniaze v peňaženke a kôp
ku drobných v krabičke, patríš k 8% blahobytných ľudí na svete.
Ak sa dívame na svet týmto spôsobom, je asi každému jas
né, aké potrebné sú súnáležitosť, porozumenie a akceptácia
vzdelania. Oto poľutovaníahodnejší je fakt že ešte sa občas
pochybuje, či, koho a ako vzdelávať.
Už skoro záverom mi ešte dovoľte povedať pár myšlienok
na konto témy: My a Svet pripadne Svet a My, Už takéto
uvedenie je zrejme dosť chybné, pretože Svet sme a, My a My
sme aj Svet. Napriek tomu alebo práve preto si treba
uvedomiť, že naša zatiaľ ešte ako tak modrá planéta je mozai
kou tvorenou rôznymi čriepkami - ako to ostatne bolo pregnantne vidieť zo vzorky malej svetovej obce.
Podmienkou slušného súžitia v nej je predwšetkým vzájom
ná úcta arešpekť Nemôžeme si vážiť iných bez sebaúcty ksebe a naopak. Nemôžeme si zamieňať slušnosť so servilíťot,
cieľavedomosť s vtĺeravosťou, profesionalitu s pottikäťenírr
záujmy celku so záujmami vlastnými alebo úzko skupinovými.
Vážme si múdrosť iných vrátane ich konkrétnych výstupov
učme sa z nenapodobiteľného perfetoonízmu rímskeho prá
va, uznávajme význam Vertxcyho tripartita kvalitu Cod ovil
alebo Cod de commerce, ale je dobre vedieť aj to, že vy
nikajúcim právnikom bol aj Metod a sám zostavil v podstave
kodifikáciu civilného práva, ktorá zachovávala stav oo polovice
V. storočia nášho letopočtu. Isto je vynikajúce, ak dnes ovlá
dame angličtinu, ak vnímame šarm diplomatickej francúzštiny
nemali t y sme ani zabúda! na ľubozvučnosť ruštiny Ale
vedzme, že už v starom Ríme bola vedia latinčiny agréčfcny
liturgickým jazykom a starosiovienčina Uznávajme a važme
si Oxford, Sorbonnu i Cambndge, ale mame na pamäí že ц
Univerzita Komenského a jej fakulty majú minimálne európsky
cveng Je sto dobre, ak vieme, kde snivapj svoj večný ser
osobnosti dqin, ale nie je asi chytnu. ak sa človek pnstavi a
pn hrobke sv. СуЛа v Ríme a trochu sa zamyslí пае svoj*r>
koreňmi. Som rád. že aj preto, že viem toto prečítal, nepao-ím
k dvom miliardám ľudi, ktori čitat nevedia Možno by sme sa
mali aj v dnešnej uponáhľanej doöe viacej započúval do see
tichého, ale bezchybného životného rytmu prírody a zamyslel
sa okrem iného aj nad tým. že zem je gufalá a prečo Možno,
že je tomu tak preto, aby jednoducho nemala vrch stola

0 práve nové výzvy, aj keď máme často dojem, že v spolo
čenských vedách vrátane práva už bolo všetko objavené
a všetko povedané - myslím si, že nie je tomu tak.
Už pred tisícročiami boli aktuálne otázky, ktoré sú často žiaľ
aktuálne aj dnes, keď sa akýsi radový právnik pýtal a súčasne
vyčítal ctihodnému tvorcovi zákona asi takto
„S potešením vydávate zákony a ešte radšej ich porušujete.
Ste ako deti, hrajúce sa na pobreží oceánu, ktoré s vážnou
tvárou stavap hrady z piesku a potom ich s výskotom rúcajú
Čo vták s tými, pre ktorých zákony nie sú hradmi z piesku, ale
pre ktorých je život kamehom a zákon rlátom, ktorým ho chcú
otesat' na svoj obraz'' Čo s chromými, ktori nenávidia taneč
Milé dámy. vážení pani.
nice? čo s volom, ktorý miluje svoje bremeno a pritom povyšene hladí na jeleňa, vidiac v ňom tuláka bez domova' Čo so
každé, najmä oknjhie jubileum, by maio byl a podnetom
starým hadom, ktorý nevládze zhodil' svqu kožu, a ostatných
aspoň na malé zamyslenie. Na obzretie sa dozadu, aby sme
preto radšej nazýva nahými a nehanebnými?"
vedeli lepšie určiť cesty do budúcnosti. Cesty, ktoré nám
neraz neľahko vyšliapali už iní, cesty, ktoré zasa my dláždíme
Tento malý dobový úrývok je jedným z dôkazov trvácnosti
budúcim generáciám. Je povinnosťou každého z nás zamys
hľadania všestranne prospešného obsahu práva Treba si však
lieť sa čas od času - ako.
uvedomiť, že právo je sice nesmieme silný fenomén, ale na stra
ne druhej je spolu s morálkou, filozofiou, náboženstvom a ďal
šími zložkami imateriänej spoločenskej mozaiky len jej
nadstavbou a je determinované celým radom ďalšich objektív
nych, ale aj subjektívnych vplyvov. Často sa radi anonymizujeme a akosi oddeľujeme od práva ako od niečoho mimo
nás a neduhy často ospravedlňujeme vetou: veď za to môže
legislatíva. Častejšie by sme á e mali vnímať vzácne chvíle
sebareflexie a osobnej odvahy a uvedomovať si, že tak právu,
ako aj ďalším nadstavbovým zložkám nedáva obsah nejaká
vesmírna bytosť z galaxie X, ale my všetci. Môže byť ale
obsah týchto nosných pravidiel hry v ľudskej komunite iný,
lepší, akceptovateľnejši, ak je ideálom čo najrýchlejší úspech
za každú cenu, ak sa stráca medziľudská komunikácia a ak sa
nestráca, tak len vďaka obchodnému podtextu Vďaka súčas
nej informovanosti sa mi v súvislosti s medzinárodným týžd
ňom priateľstva dostal do rúk veľmi zaujímavý text - možno ho
niektorí poznáte - napriek tomu mi dovoľte podstatné výňatky
z neho odcitovať. Jeho až bezohľadná pravdivosť musí kaž
dého donútiť aspoň k zamysleniu.

Dovolte mi, aby som v závere využil túto vzácnu chviľu a
na to, aby som sa poďakoval všetkým tým, ktorí doteraz pisaí
históriu právnickej Alma mater, vážili si a vážia si ju a boli j e
v konkrétnych situáciách bez zbytočných vážnych slov, ale
reálnymi skutkami nápomocni. Dovoľte nm aj z tohto m e s a
poďakovať aj našim partnerom a to: Slovenskej poisťovni, I. sta
vebnej sporiteľni a Slovenským energetickým poďvkom, jad
rovej Elektrárni Mochovce a niektorým dalším za ich finančné
príspevky, aj vďaka ktorým sme sa mohli na tejto slávnostnej
príležitosti stretnúť, poďakoval taktiež družobným univerzitám
a fakultám i domácim rezortným partnerom, profesnym ko
morám aďalšim spolupracujúcim subjektom za doterašie vzta
hy. V neposlednom rade samozrejme všetkým tým peda
gógom a zamestnancom, ktorý každodenne napĺňajú fakultný
život
Okrem poďakovania tým. ktori doteraz napĺňali f^uiťnú
i univerzitnú minulosť, mi dovolte zaželal a všetkým súčas
níkom napĺňanie takých krokov, za ktoré nám budú môcť ti.
ktori prídu po nás, taktiež poďakovať

Hovorí sa v ňom o situácii, keď sa ľud
stvo scvrkne do jednej malej 100 člennej
dedinky. Viete ako by vyzerala pn zacho
vaní proporcie súčasných národov? Bolo
by v nej:
57 Ázijcov, 21 Európanov, 14 Američa
nov (Severo a Juho) a 8 Afričanov,
52 by bolo žien a 46 by bolo mužov.
70 nie-bielych a 30 bielych,
70 ne-anti-krestanov a 30 kresťanov,
89 heterosexuálov a 11 homosexuálov,
6 osôb by vlastnilo 59 % celosvetového
bohatstva a všetci by pochádzali z USA,
80 by trpelo nedostatočnými podmien
kami pre bývanie,
70 by bolo analfabetov,
50 by bolo podvyživených,
1 by umieral, 2 by sa rodili
1 (len jeden) by mal akademické vzde
lanie.
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Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UK
k 80. výročiu začatia výučby na fakulte
sa konalo dňa 24. októbra 2001 v Aule UK

Prejav rektora UK
prof. Ing. F. Devínskeho, DrSc.

v takej miere nemajú filozofické fakulty v Prahe a Brne, a po
čenský a kultumy vývoi Slovenska, osobnosti, ktoré významom
slanie, ktoré z hradiska národného je snád ešte vážnejšie ako svo|ho diela prekročili národné hranice a stali sa pojmom щ
u ostatných fakúlt. Celkom iste by boto postačujúce, keby na v európskom a svetovom kontexte Aj keď v súčasnosti pô
ša fakulta mala spájať a zastávať tie dve povinnosti, ako filozo sobia na Slovensku ďalšie filozofické fakulty podobného
fické fakulty vôbec, totiž pestovať bádateľskú prácu vo svojich zamerania, Filozofická fakulta Univerzity si vzhľadom na svo(e
Vážený pán dekan, vedenie a akademická obec Filozo
vedných odboroch a vychovávať stredoškolský učitefský do
tradície, rozsah odborov, vedecké aktivity, vzhľadom na svO)u
fickej fakulty Univerzity Komenského, milí študenti, váženi
rast. Ale sme si všetci vedomí toho. že naša fakulta sa musí
pedagogickú a vedeckú kapacitu a predovšetkým na svo)u
hostia, vzácni priatelia, dámy a páni, Cives Academici,
okrem toho usilovať o to, aby sa stala intenzívnou prácou svo kvalitu udržiava postavenie akademickej inštitúcie celosloven
čim viac sa prehlbuje ľudské poznanie, čim ďalej človek
jich členov duchovným vodcom Slovenska, obzvlášť preto, že
ského významu. Preiavuie sa to v záuitne o štúdium, v rozsa
preniká za hranice nepoznaného, tým častejšie si kladie otáz
naša fakulta má už od počiatku zastúpené tie vedné odbory,
hu doktorandského štútía. i v skutečnost, že fakiita ma všetky
ky o zmysle svojej existencie, o zmysle života, o posláni člo
ktoré sú po stránke nárrxtei &es na Slovensku predovšetkým svoje študijné odbory akredtwané.
veka na Zemi a jeho mieste v hierarchii prírody. Od prvých
dôležité, totiž národnú a slwanskú filológiu a ttstónu. Všetky tie Filozofická fakulta UK je najctihoonejšim reprezentantom
úvah antických Grékov až po súčasný vek sa základný zmysel
humanitného vzdelávania, strediskom spoločenských vied n
nespracované alebo doteraz nevyriešené otázky slovenské,
a podstata týchto otázok nezmenila, iba hľadanie odpovedi
ktoré do týchto odborov spada/ú. až vytvorením vedeckého študijné odbory reflektujú obraz človeka spoločnosti medzi
s rastom objemu poznatkov je stále ťažšie a zložitejšie.
ľudských vztahov v šírke a) hĺbke, ponukafu mnoho ciest
centra, akým má byť filozofická fakulta, sa budú daťnešit'
Dnes v prenesenom zmysle vzdávame úctu vede, ktorej
Veľmi mi to pnpomina aj našu dnešnú situáciu, keď KR UK
k múdrosti, inšpirujú htadat len imaginárny intelektuálny kfuč
dejiny pre západnú civilizáciu začali pisať Platón a Aristoteles,
minuly týždeň vo štvrtok 18. októbra 2001 odsúhlasilo za
k objektívnej pravde o svete a človeku Jej poslaním, m s o u
ale ktorá sa ako spôsob myslenia stráca až kdesi hlboko
loženie novei fakulty UK Fakulty sociálnych a ekonomických
sú tie naivzácneišie hodnoty - ideály r o i u m , pravdy, dobra
v hmlistých počiatkoch vzniku ľudských civilizácií. Pretože otáz
vied. Paralela je zrqmá: tak ako v minulosti bola Filozofická
a krasy Teda tie nadčasové hodnoty, s ktorým sa ludstvo
ky kto sme, odkiaľ prichádzame a kam smerujeme nás neustá
fakulta založená s cieľom zaplniť tú obrovskú medzeru, ktorú
identifikuje, ale ktoré su tiež v krízových obdobách vývoja
le sprevádzajú. Stále nástojčivejšie sa však tieto otázky a pre
sme na Slovensku v humanitných, spoločenských a kultúr
spoločnosti naviac zranitelne pretože snaha o c h U m d s x
dovšetkým hľadanie pravdivých odpovedi vynáraiu aj v sú
nych vedách mali, dnes sa s podobným cieľom zaplnit vá
dokáže ľudstvu napnac ublížit bez ohfadu na to.* y sa p4e
vislosti s globalizáciou sveta. Nemyslím si, že sa nám niekedy
kuum v oblast aplikovaných ekonomických a sociálnych vied
letopočet. Udalosti. More sa v súčasnosti vo svete ooohrav*.
podarí dat na ne vyčerpávajúcu, úplnú a konečnu odpoveď
a predovšetkým výchovy kvalifikovaných absolventov pre ria
doktaduju 4 to. že ai chore «dene spoločnosti môže naoo
Domnievam sa však. že poznávaním pravdy sa k vytuženym
diace špičky tejto kraiiny, zakladá nová fakulta Na rozdiel od
budnut globálny rozmer O to váčšia. dôležitejšia a nenaŕva
odpovediam budeme môcť aspoň asymptoticky přibližovat
Filozofickej fakulty, ktorá sa pn svojom založení nemohla opie
diteínejšia je úloha humanitne zameranycíi nšwuo predo
rať
o
žiadnu
inu
podobnú
inštitúciu
na
Slovensku
nová
t*uita
všetkým vzdelivacch a hlavne vysokoikoískych Pretože hoci
Zišli sme sa na počesť Filozofickej fakulty Univerzity Ko
počíta
s
pomocou
svojei
staršej
sestry
všetc. musíme i * c Ы všetko preto aby dobro pre 4 n » e H
menského. ktorá 80 rokov rozvíja oblasť humanitných vied,
a prírodu a hodnota ľudského živoum * vidy a všade fio
ktorá sa lásku k múdrosti, symbolicky vyjadrenú aj v podobe
Rad by som preto pn teito příležitosti chcel vyjadnt svo)u
najvyššiu pnontu. 4verve t t / n r o n v myšlenou dobra a ucty
úctu všetkým osobnostiam, českým i slovenským profesorom
bohyne Atény na fakultných inskjniách, snažila i snaží odo
človeka k čtovenu vnašarve týchto myš«nofc do myv naácf
ktorí vynaložili veľké úsilie, aby v s&esnenych podmínkách
vzdával od počiatku svoiei existencie novým a novým poko
študente* je k x pravo* a základnou ~*s*x r u r t a n r a za
napnek nedostatku učebni i Studného matenäiu, пэдпек osob
leniam študentov a absolventov fakulty aj Univerzity
meraných t a k j t a f l M u o i a«e to luttvm ch r n r w e u
Tak ako vznik Lekárskej fakulty mal zásatfiý význam pre
ným problémom dokázali dňa 24 októbra 1921 otvont predpovmnostou. Je to úloha mimonadne lazka a zložitá, o to je
založenie Univerzity a rozvoj jej vedy v oblastiach lekárskych naáky pre študentov.
táto výzva väčšia a zdá sa mi, že v súčasnosti ale щ v budúc
a prírodných vied nielen na Univerzite ale celom Slovensku,
A j vďaka tomuto vzácnemu dedičstvu sily ducha, ktoré sa
nosti to bude výzva najväčšia. Som presvedčený, že k tomu,
tak ako vznik Právnickej fakulty, ktorej započatie výučby sme
spája s jej počiatkami a ktoré si fakulta uchovala a zušľach
aby sme mali šancu prežiť, aby sme zabránili vz^omnému
ťovala osem desaťročí, vďaka všetkým velkým osobnostiam
si pripomenuli minulý týždeň, mal zásadný význam pre výučbu
odcudzeniu, ktoré nás všetkých ohrozuje, sa budeme musiet
fakulty, ich myšlienkam a činom, ktoré sformovali jej dnešný
a rozvoj právnych vied na Univerzite a Slovensku, tak vznik
vrátiť k renesancií humanizmu. Aj preto, aby sme techno
profil ako modernej vysokej školy, patri Filozofická fakulta
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského mal zásadný výz
kratický a pragmaticky spôsob myslenia trochu .poľudštili'
k
základným
pilierom
Univerzity
a
môže
úspešne
plniť
svoje
nam pre rozvoj humanitných vied ale aj kultúrneho rozmeru
A aj keď sa Filozofická fakulta Univerzity Komenského ai tqposlanie
pri
rozvoji
slovenskej
kultúry,
vedy
a
vzdelanosti
Univerzity i Slovenska. Začiatok výučby na Filozofickej fakulte
to výzvy zhostúje vynikajúco, jej zodpovědnost je o to vyš
v
kontexte
európskeho
a
svetového
kultúrneho
odkazu.
Je
pre
Univerzity mal okrem tohto snáď ešte aj ďalší rozmer. V ar
šia, že výchovou učiteľov pre naše stredné školstvo vlastne
fakultu
i
Univerzitu
mimoriadne
potešujúce,
že
aj
po
dlhoročnej
chive UK je uložený vzácny dokument zo 17. novembra 1921,
ovplyvňuje výchovu celých generácii mladých ľudí aj v ich
indoktrinácii v predchádzajúcom období sa fakulte z väčšej
nazeraní na svet a n a hodnotový rebríček vyspelych civili
vlastnoručne písaný pánom profesorom Milošom Weingartom,
časti podarilo vyrovnať aj s týmto dedičstvom, ba dokonca sa
zácii.
členom prvého profesorského zboru fakulty, v ktorom formu
jej darí, aj keď s námahou, odolávať odlivu jej pracovníkov,
luje význam a poslanie filozofickej fakulty pre Slovensko, keď
Je preto pre UK nesmieme dôležité a potešujuce. že má Fi
ako dôsledku archaickej štátnej politiky extenzívneho rozši
hovorí:
,Od začiatku, ke<f sa začalo rokovať o zriadení Filozofickej
lozofickú fakultu. Nielen ako kolísku filozofických vied a sku
rovania vysokoškolského vzdelávania. Rád hovorím, že za
fakulty pri Komenského Univerzite v Bratislave, bol na všet
točnú Alma mater spoločenských vied na Slovensku ale q ako
súčasného vedenia fakulty sa vytvárajú dobré podmienky na
kých stranách - na miestach úradných, v kruhoch odborných,
zdroj a prameň poznania pre smädného pútnika na strastiplnej
prekonanie ťažkostí, ktoré majú, podľa môjho názoru, už len
v dennej tlači i v slovenskej a českej verejnosti - svorný názor
ceste hľadania pravdy a morálnych a etických hodnôt.
prechodný charakter.
o tom, že Fitozďická fakulta v Bratislave má zvláštne poslanie
Za dobu svojho trvania vychovala fakulta takmer 20 000 ab
Dnes. keď si pripomíname 80. výročie začatia výučby na
a mimoriadny význam pre Slovensko: význam, ktorý dnes už
solventov. Medzi nimi mnoho osobností, ktoré formovali spoloFilozofickej fakulte UK, keď hovoríme o je) posláni i o je| úspe
choch. rád by som všetkým učiteľom, pracovníkom a študen
tom fakulty zablahoželal a poďakoval za reprezentáciu Univer
zity Komenského, za všetko to. čo vykonali v prospech školy,
v prospech slovenskej vedy a kultúry. Rád by som vyslovil
'
B9 1
'
želanie, aby i naďalej vyžarovala múdrosť, dobro a krásu, aby
i - E S Q - .
lúče jej humanistekej misie boli čoraz silnejšie a prenikavejšie
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Spectabilis. vážený pán dekan, vážená akademická obec
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave1
Pre vedenie Univerzity i pre mňa je cťou a potešením, že
môžeme byt dnes přítomni na oslavách 80 výročia započatia
výučby na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, prvého
spoločenskovedného vysokoškolského centra na našom úze
mí. Je pre nás všetkých cťou i potešením a| to, že si dnes
v jubilejnom roku tohto 80. výročia, môžeme uctiť Filozofickú
fakultu našej Univerzity udelením Pamätnej Stnebomei medai
ly Univerzity Komenského v Bratislave a odovzdal ju do ruk jej
dekana docenta Ladislava Kiczka
Aristoteles učil, že skutočným zdrojom pnalelstva medzi
ľuďmi je spolupráca na spoločnei úlohe, najmä na úlohe
vznešenej a krásnej Želám fakulte do ďalších rokov, aby
vznešené a krásne úlohy, ktoré plní, trvalo obohacovali jei
i náš život.
Blahoželám vám a ďakujem vám

Prejav dekana FIF UK
doc. PtiDr. L Kiczka, CSc.
Vaša Magnificencia, Vaše Honorability, Vaše Spektabílity,
ctení vzácni hostia, vážení páni profesori, docenti, učitelia,
študenti a zamestnanci Filozofickej fakulty Univerzity Komen
ského, vážené kolegyne a kolegovia,
dnešný dátum 24. október 2001 je pre Filozofickú fakultu
Univerzity Komenského dátumom viac než symbolickým. Pred
osemdesiatimi rokmi v tento deň začala výučba v prvom
akademickom roku 1921/1922 na Filozofickej fakulte našej
Alma Mater. Prví siedmi univerzitní profesori - ako základ pe
dagogického zboru - takmer všetci z prostredia Filozofickej
fakulty Karlovej Univerzity - začali výučbu pre prvých 30 štu
dentov riadneho a 34 študentov mimoriadneho štúdia. Z dneš
ného pohľadu sa nám táto udalosť môže javiť ako púhe
zaregistrovanie historického faktu, ked sa po dvoch rokoch od
založenia Univerzity Komenského podarilo otvoriť výučbu na
jej Filozofickej fakulte. Význam a zmysel tejto udalosti je však
oveľa hlbší. Svedčia o tom slová jej prvého dekana profesora
Josefa Hanuša a profesora Miloša Weingarta o počiatkoch
Filozofickej fakulty UK v Ročenke Univerzity Komenského za
prvých päť rokov. Uvádza sa v nich poslanie fakulty:
1. Po stránke národnej, aby v Bratislave vytvorila baštu ná
rodného presvedčenia v odboroch duchovedných.
2. Po stránke teoretického skúmania, aby táto fakulta bola
vlastne vedeckým ústavom pre výskum Slovenska
3. Po stránke všeobecnovzdelávacej, aby bola najvyšším
kultúrnym ústavom Slovenska v odbore vied duchovedných a
lým nezbytným doplnkom v sústave nových kultúrnych zdrojov
Slovenska.
Pre začiatok výučby na Filozofickej fakulte významnú úlohu
zohrala potreba a naliehavosť vysokoškolského vzdelávania
a výchovy učiteľov stredných škôl, predovšetkým gymna
ziálnych profesorov a vôbec učiteľov, ktori by v podmienkach
existencie mladej samostatnej Československej republiky boli
schopní vyučovať v slovenskom či českom jazyku.
Od svojich počiatkov sa fakulta vo zväzku Univerzity Ko
menského profilovala ako vedecká, vzdelávacia a kiitúma usta
novizeň, ktorej ambície neboli len úzko regionálne podmiene
né, ale chceli byt' v súlade s trendom rozvoja európskej vedy,
vzdelanosti a kultúry. Ako pôvodne jediná vysokoškolská inšti
túcia na Slovensku, ktorá poskytovala vzdelanie v oblasti hu
manitných a sociálnych vied, bola kolískou výchovy profesio
nálnych vedeckých pracovníkov, vysokoškolských pedagógov,
publicistov, literárnych kritikov a historikov, silnej generácie
gymnaziálnych profesorov, predstaviteľov kultúrnej i politickej
elity. Z podnetu a z prostredia fakulty vzišli aj viaceré vedecké
ústavy. Po vzniku Slovenskej akadémie vied v roku 1953 fa
kulta pomáhala budovať jej spoločenskovedné ústavy a do
radov SAV prešla i časť pedagógov fakulty. Filozofická fakulta
stäa í pri zrode dalších vysokoškolských ustanovizni - dnes
partnerských fakúlt podobného zamerania na slovenských
univerzitách, ďalej vedeckých časopisov i edícii vedeckej a od
bomej literatúry. Okrem vedy a vzdelávania fakulta aktivně
vstupovala i do kultúrneho a umeleckého života na Slovensku.
Táto krátka historická retrospektíva úspechov a významu
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského by bola veľmi jed
nostranná, keby sme si nepripomenuli aj to, čo sa nepodarilo,
čo poznačili deformácie a zásahy politických režimov. Počas
ôsmich desaťročí prešla fakulta rozmanitými obdobiami svojho
vývoja, ktorý ovplyvňovali priaznivé i menej priaznivé okolnos
ti, poznačujúce jej činnosť i rozvoj.
Už sám vznik fakulty, ale i cesta, ktorú filozofická fakulta
prešla za osemdesiat rokov svojej existencie, je poznamenaná
zápasom o jej charakter, o jej miesto v kultúrnom a spoločen
skom dianí Slovenska. Táto cesta nebola priamočiara, nebola
bez rozporov a vnútorných protirečení. Roky existencie filo
zofickej fakulty boli rokmi úspechov, rokmi nádejí, ale i rokmi
neúspechov a sklamaní.
Filozofická fakulta Univerzity Komenského sa práve v dô
sledku svojej profilácie v desaťročiach historických a politic
kých udalosti, zmien a premien ukázala ako životaschopný,
ale aj zraniteľný organizmus. Zraniteľný predovšetkým vonkaj
šími nepriaznivými okolnosťami, násilnými zásahmi politickej
moci do štruktúry vzdelávania a výskumu, do personálneho
zloženia, do autonómnych procesov rozhodovania. Častokrát
sa v jej dejinách markantne preukázala aj krehkosť akade
mických práv a slobôd pred takýmito zásahmi a deformáciami
zo strany nedemokratických, totalitných politických režimov
v období druhej svetovej vojny a v období 1948 - 1989. Tieto
zásahy výrazne menili vnútorný život fakulty, klímu vo vedec
kom výskume i výchove a vzdelávaní.
Stránky histórie fakulty však písali predovšetkým významné
osobnosti, ktoré vzišli z radov učiteľov a absolventov fakulty. Filo
zofická fakulta práve vdaka týmto osobnostiam aj v najťažších

obdobiach svojho vývinu, v obdobíxh neúmerných politických
t A o v a nátlakov ů ideologických deformáoi! neprestala byt aka
demickou inštitúciou, vrcholnou představitelkou vzdelania, vedy
a kultúry. Ak by sa vrozličných obdobiach potláčania j q akade
mického charakteru bola zmenila na asto ideologickú inštitú
ciu, asi by len veľmi ťažko dokázala plniť svoje základné funkcie,
ktoré nám dnes umožňujú hovoriť o osemdesiatročnej tradici:
Významné zmeny v živote fakulty priniesol rok 1989 Ob
nova akademických práv a slobôd vo vedeckom výskume a vo
výučbe sa stala základným predpokladom pre rozvoj kon
taktov so svetom, ktoré pre učiteľov i študentov znameniu
podstatnú zmenu v porovnaní s minulosťou Práve rozvijanie
a prehlbovanie akademických práv a slobôd pokladá fakulta
za nevyhnutnú podmienku pre vedeckú a pedagogckú prácu
ako pnestoru, ktorý je spätý s pestovaním humanity, tole
rancie, zodpovednosti za seba a zodpovědnost za iných.
Otvorili sa možnost širokej komunikácie s partnerskými pra
coviskami v zahraničí. Stále väčší počet našich študentov sa
zúčastňuje na krátkodobých i dlhodobých študijných pobytoch
na zahraničných univerzitách. Veľmi významnou udalosťou
v živote fakulty, v jej vzdelávacej činnost, je prechod na kreditový systém štúdia, ktorým sa progresívne približujeme k sys
tému štúdia na popredných európskych univerzitách.
Napriek všeobecne známym problémom, v akých sa na
chádzajú vysoké školy na Slovensku v súčasnosti najmä
v dôsledku hlbokého podfinancovania a ktoré neblaho dolie
hajú aj na základné činnost fakulty, Filozofická fakulta Uni
verzity Komenského sa vyprofilovala na vrcholnú vzdelávaciu,
vedeckú a kultúrnu ustanovizeň celonárodného významu, pri
pravujúcu v oblastach humanitných vied kvalifikovaných odbor
níkov, schopných rozvíjať slovenskú kultúru, vedu a vzdelanosť
v kontexte európskeho a svetového kultúrneho dedičstva.

ných študentov, učiteľov, vedcov, prekladateľov i literátov na
letnom seminán slwenského jazyka a kultúry Studia Acaoerv
caSlovaca.
V roku 80. výročia svojej činnost Filozofická fakulta Univer
zity Komenského predstavuje kvalitne vysonoškoiske vzdelá
vacie a vedecké pracovisko, ktorého ambíciou je podieľal sa
na utváraní intelektuálneho a kultúrneho života našej spoloč
ností.
Vážené slávnostné zhromaždenie, dovoľujem si využit túto
príležitosť na vyslovenie poďakovania všetkým, ktori sa za
slúžili o to. čim je dnes Filozofická fakulta Univerzity Komen
ského. na vyslovenie úcty tym, ktori desaťročia n e s l š t í e t .
vedy a vzdělanost na fakJte a aj na vyslovene pcvzbuoerva
tým. ktori sa v sučasnost bona s neľahkými ргоЫетаг»
a vynakladajú množstvo úsilia a energie, aby fanulta bola na
ďalej kvalitnou vysokoškolskou inštitúciou, uznávanou acr-a
i v zahranič' Filozofická fakulta Univerzity Komenského s:
uvedomuje veftú zodpovědnost za to. že sa s v o j o vedec
kými, pedagogickými a kultúrnymi akívitami a celkovou čin
nosťou vo zväzku našej Alma Mater - Uníveraty Komenského
- spolupodieľa aj na medzinárodnej prezentácii Slovenskej
republiky v súčasných podmienkach, na prezentácii intelek
tuálnej, kultúrnej a mravnej úrovne nášho nároaa a štátu.
Práve akademická pôda predstavuje významné centrum vedy
a vzdelávania, ktorého úlohou je vytvárať podmienky pre
utváranie, presadzovanie a pestovanie takých hodnôt ako je
demokracia, sloboda úcta k človeku a jeho životu, tolerancia
humanizmus. Kvalitné vzdelanie je jednou z nevyhnutných
podmienok rozvoja intelektuálnych, mravných i emocionálnych
schopností človeka na riadenie veci verejných. Bolo by vefm.
dobré, keby sme si to všetci na rozličných postoch neustale
uvedomovali.

Dovolím si uviesť citát z dokumentu, ktorý hovorí o poslaní
Na záver mi dovoľte parafrázovat jednu myšlienku človeka
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského tak, ako ho vníma
ktorého meno nesie naša Alma Male» myšiienku Jána Amosa
jú jej učitelia, vedeckí pracovnici a študent:
Komenského:
.Hlavnou úlohou fakulty v súčasnosti je poskytované vyso
.Tým, ktori sa venujú štúdiu múdrost nemôže byt nezná
koškolského vzdelávania a účasť na tvorivom vedeckom bádame, že múdrost bola oddávna veľmi cenená Zo všetkých bo
ní. Vedecká a pedagogická činnost' Filozofickej fakulty Univer hatstiev je na/drahocennejšia a nič z toho, po čom ľudia túžia,
zity Komenského sa sústreduje na tieto skupiny odborov:
sa jej nemôže vyrovnat .
filozofické vedy, filologické vedy. historické vedy. knižničná
Je nepochybné. že tato Komenského myšlienka nese v se
a informačná veda. pedagogické vedy. psychologické vedy
be dobové kontexty, aie má v sebe aj istý univerzálny vyznar
politické vedy, sociologické vedy, vedy o umení, žurnalistika. a platnosť. Predovšetkým pojem múdrost. čo ako sa nám bu
Fakulta realizuje v jednotlivých špecializáciách štúdium učiteľ de zdať metaforicky a nadnesený o pnamo neurčitý, obsahuje
stva všeobecnovzdelávacích predmetov a štúdium preklav seöe spojenie idey inteiektuainej vzdělanost, veoecbej коdateľstva a tlmočnictva. Z hľadiska svojej vnútornej štruktúry rektnost. ale aj ich mravnej a hodnotovej korelácie. Poznatok,
vybudovanej na špecializácii 31 katedier, ich sekai а oddeien.. ku ktorému dospela už antická kultura, spočíva v tom. že
umožňuje Filozofická fakulta Univerzity Komenského svojim
múdrost nie je len inštrumentálna a technotogocy šprtovo
študentom a absolventom užšie špecifikovanú profiláau s dô podoprela vzdělanost ale aj mravná vyspělost zodpovědnost
razom na jej teoretický a metodologický základ".
za následky možného poznama a konama Tých aspeU»
Fakulta spolupracuje s vedeckými ústavmi Slovenskej aka
ktoié v sebe obsahujú postoje a nazoiy ľudí. kton n e su e n
démie vied orientovanými na vedecký výskum v oblasti huma
vynikajúcimi vedcami, pedagógmi, študent"* a>e a ~ w . " i
nitných a sociálnych vied a s dalšími kultúrnymi, vzdelavacimi
osobnosťami
i osvetovými inštitúciami. Vo všetkých svojich aktivitách fakulta
Do ďalších rokov želám fakulte úspešný rozvoj ievar
nadväzuje na poslanie Univerzity Komenského ako jej orga
naďalej vynikajúcich odborníkov a veo oddaných uötelw
nická súčasť, ktorá udržiava a rozvíja tradície vzdelävama
vedcov a zamestnancov, piaem jej. aby m a a vždy len výbor
a vedy na Slovensku.
ných a nadšených študentov, kton buOu pokračovat v e;
Neodmysliteľnou súčasťou vedeckých, pedagogických
a kultúrnych aktivit fakulty a jej poslania ako národnej inštitúcie
je aj sprostredkovanie slovenského jazyka, literatúry, histône
a kultury zahraničným slovakistom a slavistom Už štvrté de
saťročie sa Filozofická fakulta Univerzity Komenského v let
ných mesiacoch stáva miestom stretnutia desiatok zahranič

dobrých tradíciách
Vážer., pntomni, ďakujem vám všetkým, kjon sie
»
pozvane na slávnostne zhromaždeme . * a s e r * * e j obce
Filozofické) fakulty UK pn príležitosti 90 vyroôa : a 6 a t ^ e
činnost

9

Ako pracuje Maďarská akreditačná komisia
Prvé Haľákove dni
Maďarská akreditačná komisia (MAK) j e ne
závislý orgán zodpovedný za dozor nad kvalitou
vysokoškolského vzdelávania v Madärsku.

skej organizácie. MAK má niekolko výborov a viac
než 500 externých expertov.

v Martine

Zahraničné kontakty
Bola založená v roku 1993 na základe prvého
maďarského vysokoškolského zákona. MAK je ne
závislá profesionálna organizácia a nezávislá práv
nická osoba. Financuje j u parlament v zvláštnej
rozpočtovej kapitole prostredníctvom ministerstva
školstva. MAK zodpovedá z a evaluáciu a akredi
táciu kvality výučby a výskumu na vysokých ško
lách v Maďarsku, pričom podáva svoje posudky
ministrovi školstva (ktorý musí publikovať každé
nesúhlasné rozhodnutie). MAK akredituje programy
aj inštitúcie.
Č o M A K hodnotí
MAK hodnotí: existujúce univerzity a fakulty kaž
dých osem rokov, nové univerzity a fakulty, nové
programy, národné kvalifikačné požiadavky (vydá
vané ako dekréty vlády), doktorandské štúdium,
pravidlá kreditového systému štúdia, návrhy me
dzinárodných dohôd o uznávaní a ekvivalencii dip
lomov. O d roku 2000, na základe novely vysoko
školského zákona, posudzuje tiež vymenúvanie
profesorov.
O d októbra 2000 predkladajú madárské vyso
ké školy MAK-u svoje výročné správy o kvalite
a tieto správy s ú základom budúcej akredi
tácie. MAK a jej úlohu v maďarskom systéme za
bezpečovania kvality hodnotil v roku 2000 tím
medzinárodných expertov a ich správa bola pub
likovaná.
Zloženie M A K
Funkčné obdobie MAK trvá tri roky. MAK má
30 členov, ktorých delegujú vysoké školy, výskum
né ústavy a profesionálne organizácie. Nesmú to
byt úradníci ani rektori. Ďalšími členmi bez voleb
ného práva sú prizvaní zástupcovia všetkých hlav
ných disciplín a jeden zástupca národnej študent-

MAK udržiava kontakty so zahraničnými a me
dzinárodnými organizáciami a projektmi zabezpe
čovania kvality a vysokými školami INQAAHE
(International Network of Quality Assurance Agen
cies in Higher Education), ENQA (European Net
work for Quality Assurance in Higher Education,
EUA (European University Association), EAIR
(European Association of Institutional Research),
PHARE (Phare Multi-Country Program, the Euro
pean Dimension of Institutional Quality Manage
ment), CHEEC, EURASHE (European Association
of Institutions in Higher Education), CHEPS (Cen
ter for Higher Education Policy Studies), IMHE
(Institutional Management in Higher Education),
UNESCO/CEPES a i.
Úlohy Medzinárodného poradného výboru
MAK

Podľa maďarského vysokoškolského zákona
a vládneho dekrétu má MAK svoj Medzinárodný
poradný výbor (MPV), pozostávajúci z najviac je
denástich členov. Jeho úlohou je evaluáda a po
radenstvo princípov činnosti, rokovacieho poriad
ku a akreditačných kritérií a praxe MAK, špeciálne
z hľadiska súladu s medzinárodnými požiadav
kami. Výbor sa stretáva najmenej raz ročne. Okrem
pravidelných zasadnutí môže MAK konzultoval
s členmi MPV o špecifických otázkach, špeciálne
o návrhoch na otvorenie nových študijných prog
ramov a na inštitucionálnu evaluáciu
Internetová stránka Madarskei akreditačnej ko
misie:
http:/'www.mab.hu (v maďarčine)
http: www.mab.hu english,' (v angličtine)

V budove Národne] knižnice v Mar
tine sa v dňoch 25. a 26. októbra 2001
uskutočnili 1. Haľákove dni s medzi
národnou účasťou.
Organizátori si týmto vedecko-odborným podujatím uctili pamiatku význam
ného predstaviteľa slovenskej Pneumo

logie a ftizeológie prof. MUDr. Ondreja
Haľaka, CSc„ (1912 - 1998). Bol zakla
dateľom Kliniky tuberkulózy a respirač
ných chorôb (TaRCH) JLF UK a MFN
V rokoch 1976 až 1982 bol tiež deka
nom tejto fakulty.
Dvojdňová konferencia sa zameria
vala najmä na problematiku zápalo
vých ochorení dýchacieho systému,
chronickej obštrukčnej choroby pľúc,
tuberkulózy, ako aj na fajčenie s jeho
následkami na respiračný systém Odozneio vyše 50 príspevkov popredných
odborníkov z o Slovenska. Čiech. Poľ
ska, Rakúska, Juhoslávie a USA
Toto podujatie, nad ktorým záštitu
prevzal prof. MUDr Ján Danko, CSc ,
dekan JLF UK, poukázalo okrem iného
na vysokú odbornú a organizačnú uro
veň pracovníkov JLF UK (najma Kliniky
TaRCH) a bolo dôstojnou reprezentá
ciou našej univerzity
MUDr. T. Baika, PhD ,
prof. MUDr. Š. Straka, DrSc.

Zuzana Ladzianska

Medzinárodná vedecká konferencia o biografii
Na pôde Univerzity Komenského sa v dňoch 4. - 7. októbra 2001 uskutočnila medzinárodná interdisciplinárna konferencia
„Die Biographik als Zugang zur Wissenschaftsgeschichte", na ktorej vystúpilo viac ako dvadsať domácich i zahraničných
prednášajúcich. Organizátormi podujatia boli Lehrstuhl für Wissenschaftsgeschichte der Universität Regensburg, Katedra
filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty UK v Bratislave a Oddelenie dejín vied a techniky Historického ústavu SAV v Bra
tislave.
Konferenciu slávnostne otvoril prorektor UK doc. RNDr. Pavel
Súra, CSc., s pozdravnými príhovormi vystúpili dekan FIF UK
doc. PhDr. Ladislav Kiczko, CSc., a prof. Christoph Meinel z Uni
verzity v Regensburgu, ktorý bol hlavným iniciátorom tohto po
zoruhodného podujatia.
Referujúci sa zamerali na najrôznejšie (technické, metodické
a metodologické, filozofické, spoločensko-politické a ďalšie)
aspekty biografie ako prístupu a prostriedku skúmania v oblasti
dejín vedy. V prvom bloku boli hlavnou témou lexikografické
a historiografické aspekty biografiky (C. Priesner, P. Csendes,
A. Maťovčík, A. Šourková, M. Morovics a P. Svobodný), druhý
blok sústredil referáty, ktoré venovali pozornosť osobitostiam
konštrukcie (rekonštrukcie) biografickej osoby, ako aj všeobec
nejším predpokladom tejto konštrukcie (W. Fussl, Z Kiczková,
E. Farkašová, P. Zigman). Pozornosť vzbudili aj referáty usilu
júce o rekonštrukciu biografií známych vedeckých osobností
dávnejšej i bližšej minulosti (A. Kleinert a J. Šebesta - každý
z iného hľadiska hovorili o fyzikovi F. Lenardovi, T. Steinhauser
o G. Galileovi). Systémový kontext životných dráh vedcov
a technických vynálezcov bol témou referátov v ďalšom bloku,
z rôznych pohľadov ho prezentovali L. Hallon, M. Svatoš, S. Wolff,
C. Reinhardt, Ch. J. Forstner, J. Janko. O práci nad biografický
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mi monografiami a o metodologických prístupoch ku globál
nemu hodnoteniu vedeckého pôsobenia osobnosti hovorili
M. Bečvářová a M. Hykšová, napokon o počiatkoch modernej
algebry na Slovensku referoval J. Čižmár.
Po každom bloku nasledovalo výstižné zhrnutie téz jednotli
vých vystupujúcich, čo vytvorilo dobrý predpoklad pre následné
diskusie, ktoré boli zasvätené a živé, svedčiace o profesionálnom
záujme, ba až o entuziazme vo vzťahu k danej problematike
Sumarizácia zákiadných myšlienok, ako aj celkové hodnotenie
konferencie a jej prínose pre ďalšie rozpracúvanie problematiky,
odzneli z úst prof. Ch. Meinela v jeho záverečnom slove Treba
povedať, že téma biografie (autobiografie) napríklad v porov
naní s Nemeckom či Rakúskom (najmä po stránke metodo
logickej, filozofickej) - nie je u nás ešte zatiaľ systematickejšie
a komplexnejšie rozpracúvaná, takže možno veriť, že konferen
cia podnieti širší záujem o túto tému aj na našich vedeckých
a odborných pracoviskách Po každej stránke perfektne priprave
né podujatie (hlavná zásluha za to patrí prof. Chrístophovi Meinelovi, Reinhardtovi Carstenovi a Petrovi Zigmanovi) predstavuje
zároveň aj ďalší krok v rozvíjaní spolupráce medzi regensburgskou a bratislavskou univerzitou
Etela Farkašová, Katedra filozofie a dejín filozofie FIF U K

Prostredníctvom programu ERASMUS vycestovalo do zahraničia 2
0 894 slovenských študentov
Od roku 1997 je Slovensko zapojené do vzdelávacieho programu európskeho Spoločenstva pod názvom SOCRATES. Pre
všetky typy inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, všetky disciplíny a úrovne štúdia vrátane doktorandského, je určený jeho
podprogram ERASMUS.
Z 23 akreditovaných vysokých škôl je doň v súčasnosti za
pojených 17 (UK Bratislava, STU Bratislava, VŠVU Bratislava, EU
Bratislava, TU Trnava, SPU Nitra, UKF Nitra, UMB Banská Bys
trica. TU Zvolen, ŽU Žilina, UPJŠ Košice, T U Košice, UVL Košice,
PU Prešov, KU Ružomberok, Univerzita sv. Cyrila a Metoda Trna
va, VŠMU Bratislava).
Jednou z hlavných aktivít tohto podprogramu sú študentské
mobility na obdobie tri mesiace až rok na vysokoškolské inštitúcie
v krajinách Európskej únie. V rokoch 1998 - 2000 vycestovalo do
krajín EÚ 439 študentov (v priemere na päť mesiacov), v akade
mickom roku 2000/2001 vycestovalo 455 študentov. Priemerný
grant, ktorý dostali, bol 430 EUR na mesiac.
Najväčší počet študentov vycestoval do Nemecka, na druhom
mieste je Francúzsko, potom Taliansko, Španielsko, Belgicko
a Veľká Británia. Zo študijných odborov, ktoré študenti študovali
v zahraničí, prevládala ekonómia, cudzie jazyky a filológia, inži
nierske vedy. Pomerne veľa študentov študovalo v zahraničí aj le
kárske vedy.
Podprogram ERASMUS podporuje aj mobilitu učiteľov. Pred
nášky či cvičenia učiteľov, ktorí boli školení v zahraničí, pomáhajú
najmä študentom, ktorí zatiaľ na žiadnej zahraničnej škole ne
študovali, získať poznatky z iných krajín. Minimálna dĺžka pobytu
je týždeň (alebo osem odučených hodín) a maximálna jeden
semester. V rokoch 1998 - 2000 vycestovalo 114 učiteľov a v tom
to akademickom roku 133 učiteľov.
V rámci programu ERASMUS sa vysoké školy zapájajú aj do
aktivít, ktoré podporujú zavádzanie európskej dimenzie do vyso

koškolského štúdia, ako je Európsky systém prenosu kreditov
(ECTS), ale aj projekty zamerané na spoločnú prípravu študijných
odborov. V prvých dvoch rokoch sa vysoké školy zapojili najmä
do aktivity ECTS, menej už do projektov, ktoré pripravujú nové
študijné odbory.
(Sme, 9. 10. 2001)

Ako sa do programu ERASMUS zapája Univerzita Komenského?
V rokoch 1998 - 2000 vycestovalo v rámci programu ERASMUS
do zahraničia celkom 254 študentov UK a 53 pedagógov Na
celkovom počte študentov SR zapojených do programu tak po
diel študentov UK predstavoval 57,9 % a na celkovom počte za
pojených pedagógov sa učitelia UK podieľali 47%-ami
Bližší pohľad na študentské a pedagogické mobility v ak roku
2000/01 ukazuje, že v tomto roku absolvovalo časť štúdia v za
hraničí 105 študentov UK, čo je 23,1 % zo všetkých študentov
SR zapojených do programu a 17 pedagógov (12,8%-ný podiel
na zahraničných mobilitách pedagógov SR v rámci programu
ERASMUS)). Najviac študentov UK vycestovalo do Nemecka
(26), Belgicka (19), Francúzska (17) a Talianska (14) Najvyšší
počet študentov UK (32) študovalo na zahraničných vysokých
školách obchod a manažment, potom jazyky a filologické vedy
(29) a lekárske vedy (21). Priemerná dĺžka ich štúdia v zahraničí
bola 4,5 mesiaca.
Oh)

Seminár SAIA n a UK
Na Univerzite Komenského s a d ň a 24. ok
tóbra 2001 uskutočnil seminár „Poznáte me
dzinárodné programy a existujúce štipendiá?"
Seminár zorganizovala Slovenská akademická in
formačná agentúra - Servisné centrum pre tretí
sektor (SAIA - SCTS) v spolupráci s Univerzitou Ko

menského. Seminár bol určený pre pracovníkov
univerzity, doktorandov a študentov.
Pracovníčky SAIA informovali o medzinárodných
vzdelávacích programoch pre slovenské univer
zity, o akademických programoch SAIA - SCTS,
o výbere štipendistov

Ministerstva

školstva SR (pra

vidlá, kritériá, podkladové materiály, zloženie vý
berovej komisie a pod.), o prijímaní štipendistov
MŠ SR z o zahraničia na slovenské vysoké školy
(úlohy prijímajúcej univerzity/fakulty, termíny na
poslanie podkladových materiálov zahraničných
štipendistov slovenskej univerzite/fakulte, spôsob
úhrady štipendií a pod.), o multiaterálnom stredo
e u r ó p s k o m p r o g r a m e CEEPUS, o Akcii Rakús
ko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní

v rokoch 2002 - 2006, o zapájaní sa univerzít do
medzinárodných výmenných programov (Nadá
cia otvorenej

spoločnosti

(NOS)

(Open

Society

Foundation
Husa).

(OSF)),

Vzdelávacia

nadácia

Jana

Univerzita Komenského vysiela svojich pracov
níkov do zahraničia v rámci bilaterálnych zmlúv so
zahraničnými univerzitami a v rámci európskeho
programu Socrates/Erasmus; študentov však väč
šinou len v rámci európskeho programu Socrates/
Erasmus. Študenti sa o individuálne štipendiá mô
žu uchádzať prostredníctvom SAIA - SCTS (a Do
mu zahraničných stykov MŠ SR na Levickej l á ) .
Bližšie informácie získate na internetových
adresách:
SAIA
http://www.saia.sk/
Prehľad štipendií poskytovaných na základe
medzivládnych dohôd v školskom roku 2002
2003:
http://www. saia.sk/bulletin/2001 /05,index, htm
CEEPUS
http://www.saia.sk/ceepus/index.htm
DAAD
http:/,'Www.saia.sk/stipendia_DAAD/index. htm
Akcia Rakúsko - Slovensko (ARS)
http://www.saia sk'akcia/index.htm
Vzdelávacia nadácia Jana Husa (VNJH)
http://www.vnjh.sk
http://www.vnjh sk3s3s3s htm
Nadacia otvorenej spoločnosti (NOS) (Open
Society Foundation (OSF))
http:/,/www. osf.sk
HESP (Higher Education Support Program
(spoločný program V N J H a OSF))
http://www.vnjh.sk/3s3s3s.htm
Stredoeurópska univerzita (Central European
University)
http: //www. cen.h u indexnsie html
Informačný system Orbis
http /www stipend ia-pro|ekty sk

November už tradične patrí študentom. Patril aj v roku 1989 (archívne foto).

(Й)
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Vedecká konferencia
na katedre kulturológie
Katedra kulturológie Filozofickej fakulty
UK usporiadala v dňoch 25. a 26. októb
ra 2001 v Bratislave vedeckú konfe
renciu s medzinárodnou účasťou pod
názvom „Multikulturalita - interkulturalita
- transkulturalita". Okrem domácich zá
stupcov viacerých slovenských univerzít sa
jej zúčastnili aj hostia zo zahraničia, najmä
z Nemecka a Českej republiky. Najpočet
nejšou bola skupina zástupcov Katedry
teorie kultury pražskej Filozofickej fakulty
Univerzity Karlovy.
Konferenciu v priestoroch A-klubu na Štú
rovej ulici otvorila vedúca Katedry kulturo
lógie doc. PhDr. Katarína Podoláková, CSc.
Nasledoval dvojdňový maratón prednášok
jednotlivých účastníkov rozdelený do niekolkých blokov.
Na úvod prvého bloku odznel príspevok
doc. PhDr. V. Gažovej, CSc., mapujúci jed
notlivé modely multikutturalizmu, ich možné
vyústenia a dôsledky. Následne doc. PhDr.
E. Farkašová. CSc., analyzovala vzťah glo
bálneho a lokálneho ako jeden z parado
xov sprevádzajúcich proces globalizácie
a doc. PhDr. IM. Zágoršeková, CSc., sa za
merala na multikulturalizmus a občianske
práva.
Spoločným menovateľom trojice predná
šok nasledujúceho bloku bol vzťah kultúry
a náboženstva. Dr. G. Virsik z Nemecka vy
stúpil s príspevkom „Je formálny svet ná
boženských symbolov a noriem v podob
nom vzťahu ku kultúre ako je formálny svet
matematiky k predstavám o fyzikálnom sve
te?" PhDr. D. Cuchranová, CSc., poukázala
na vplyv náboženstva na sociokultúrne odliš
nosti a dialógom kultúr v stredoveku sa vo
svojom príspevku zaoberala Mgr. Z. Slušná.
V ďalšej časti vystúpili prof. Dr. K Neumann,
Dr. F. Kuruc z Nemecka a doc. PhDr. M. Ma
tějů, CSc., z Českej republiky.
V nasledujúcom bloku Mgr. Z. Mrvová
predstavila kultúrne politiky vybraných eu
rópskych krajín a Mgr. I. Dubnická sa ve
noval environmentálnej výchove a hrani
ciam multikultúrnosti.
V piatok 26. 10. 2001 konferencia pokra
čovala sériou prednášok, ktoré analyzovali
národnú kultúru, dejiny estetického mysle
nia na Slovensku, problematiku estetické
ho vkusu a vzťah k iným kultúram. V tomto
bloku vystúpili doc. PhDr. A. Fischerová,
CSc., doc. PhDr. J. Sošková, CSc., doc.
PhDr. E. Mistrík, CSc., a doc. PhDr. V. Be
ranová, CSc.
V centre príspevku Mgr. E. Denciovej stá
la téma kultúry v multietnickom priestore,
Mgr. Z. Bolerácová sa na príklade Slovákov
žijúcich na Zakarpatskú vyjadrila k proble
matike interkultúrnych vzťahov. Možnostiam
mulťikulťúrnej výchovy na slovenských uni
verzitách sa venovali PhDr. L Mistríková
a Mgr. A. Vallo.
V záverečnom bloku odzneli príspevky
Ing. R. Bindera, CSc., a Mgr. S. Heřmanovej. Vyústením každého súboru prednášok
bola diskusia k nastoleným témam a otáz
kam.
Väčšina príspevkov prednesených počas
konferencie bude publikovaná v zborníku
„Acta culturologica", ktorý vydáva Katedra
kulturológie FIF UK.
Katarína Uhrová
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Žena - pohyb - zdravie
Pri príležitosti 80. výročia začatia činnosti Právnickej fakulty UK sa pod záštitou
dekana PRAF UK prof. JUDr. M. Mamojku, CSc., konala dňa 27. septembra 2001
medzinárodná vedecká konferencia na tému: „Žena - pohybová aktivita - životný
štýl - zdravie". Konferenciu pripravila PaedDr. M. Havranová, CSc., vedúca Katedry
telesnej kultúry PRAF UK, odborným garantom bol prof. PhDr. Pavol Glesk, CSc.
V úvodnom príhovore poukázala M. Havranová na potrebu prehlbovať vedecké
poznatky o ženách zapojených do športových aktivít a o vplyve športu na zdravý život
ný štýl žien.
Z pätnástich prihlásených z Českej a Slovenskej republiky vystúpilo desať referu
júcich. Prvý referát predniesla Havranová na tému: Žena - študentka zdravie - pohy
bová aktivita a zaoberala sa v ňom charakteristikou ženy a jej zdravia z hľadiska špe
cifičnosti ženského organizmu a pohybovou aktivitou študentiek Buková v svojom
príspevku referovala o poznatkov z výskumu vplyvu pohybového programu pre
cvičenky aerobiku akcentujúceho rozvoj silovo-vytrvalostnej schopnosti Ewiaková
porovnávala škálu motivácie a pohybovej aktivity žien za posledných 20 rokov s jej
súčasnými výsledkami výskumu skupiny 21 - 49 ročných žien Labudová v svojom re
feráte položila otázku: Sú príležitosti na telovýchovnú činnosť zdravotne oslabených
žien? Korvinová predniesla poznatky z výskumu týkajúceho sa pohybovej aktivity
študentiek v prírode. Medeková obrátila pozornosť účastníkov na súvislosti pohybovej
aktivity ženy - matky a detí. Blahutová referovala na tému: Žena a vrcholový šport
a Pavlíková na tému: Záujem žien o šport. Gajdoš sa zameral na problematiku jogy vo
vyučovacom procese na vysokých školách a Cepková oboznámila účastníkov s výsled
kami výskumu vplyvu posilňovacích cvičení na vybrané somatické a motorické ukazo
vatele študentiek univerzít.
Všetky prednesené a prihlásené príspevky budú zverejnené v zborníku z konferencie
Záverečná bohatá diskusia vyústila do týchto záverov:
1. Zlepšovat osvetu ženy o zodpovednosti za svo/e zdravie, mlormovaf a zvyšovať /e;
vzdelanostnú úroveň o pohybových aktivitách ako prostriedku na udržiavame pripadne
zlepšovanie zdravotného stavu.
2. Individualizovať výskum motivačných faktorov vedúcich k vykonávaniu pohybovo/
aktivity podľa veku, úrovne telesne/ zdatnosti a pohybové/ aktivity žien Prehlboval
a rozširovať motivačnú škálu tak. aby pomáhala potahovat k pohybové/ aktrvite ai im ženy
ktoré ju nevykonávajú.
3. Riešiť legislatívne zodpovednosť lekárov pri oslobodzovaní študentov z účasti na te
lesnej výchove na vysokej škole.
4. Vytváranie podmienok (vzdelávaním, osvetou, budovaním velkého počtu športových
klubov, ihrísk, telocviční, plavárni, otvorením školských telocviční aj pre športovanie
obyvateľstva, výrobou finančne prístupných športových náradí a náčiní atď.) pre špor
tovanie žien (matiek) sa prejaví aj v účasti dálších generácii na pohybovej aktivite a tým
aj na zdravotnom stave obyvateľstva.
Marta Havranová, PRAF UK

Archimedova cena EK
Európska komisia zverejnila výzvu na podávanie návrhov na udelenie

Archimedovej ceny
Návrhy je možné podávať do 15. 3. 2002. Cena je určená študentom
bakalárskeho a magisterského štúdia, ktorí vytvorili originálne nápady, alebo
koncepty umožňujúce pokrok európskej vedy Kandidátmi na udelenie ceny
môžu byť fyzické osoby alebo kolektívy, ktoré spĺňajú tieto kritériá:
- štátna príslušnosť v členskej krajine EÚ alebo v kandidátskej krajine,
- registrovanie v bakalárskom, resp. magisterskom štúdiu na vysokej škole
Hodnotené príspevky sa musia vzťahovať k jednej z nasledovných tém:
-

štruktúra a fungovanie makromolekúl,
mode'ovanie a manažment vodných zdrojov,
sociálne a ekonomické dôsledky demografických zmien v EÚ,
energetické zariadenia,
akvakultúra,
dôsledky turistiky na prírodu a ľudský ekosystém
Cena predstavuje sumu 50 000 EUR na jeden projekt
Bližšie informácie nájdete na internetovej adrese:
http://www.cordis.lu/improvlng/awards/home.htm

V A Š E N Á Z O R Y A S T A N O V I S K Á KN O V É M U Z Á K O N U

OV Y S O K Ý C H Š K O L Á C H

K spoplatneniu externého štúdia
O máloktorej téme sa v nedávnej minulosti písalo tolko ako o otázke
spoplatnenia vysokoškolského štúdia všeobecne a externého štúdia
zvlášť. Postoje autorov zväčša vychádzajú z ich politického presved
čenia, napríklad zo „silného sociálneho cítenia" predávaného ľavicou
alebo z argumentov o istej forme „spravodlivosti" či o „rovnej šanci",
čo sa môže zdať prijateľné pre liberálne alebo pravicovo zmýšľajúceho
politika či občana.
Pokiaľ viem, vo väčšine slušných krajín sa považuje za správne opý
tať sa na názor tých, ktorých sa pripravovaná legislatívna úprava týka.
Bohužiaľ, o žiadnom takomto prieskume neviem. Veľmi odporúčam,
aby ministerstvo školstva takýto prieskum urobilo - ak už nie je ne
skoro. Skupinou, ktorú mám na mysli, sú súčasní študenti externých
foriem štúdia. Lepší by bol komplexný prieskum obsahujúci viacero
otázok, ale otázka, ktorá by nemala chýbať, je: Považujete za správne,
aby externé štúdium, za ktoré sa platí, bolo zákonom zakázané? Po
četnosť tejto skupiny je dobre známa a štátny tajomník M. Frone uvie
dol nedávno príslušné čísla (Sme, 26. 10. 2001), ktoré sa dajú považo
vať za oficiálne: „V súčasnosti je na VŠ asi.. 33 tisíc v externých
formách štúdia. Drvivá väčšina z nich nie sú v skutočnosti ľudia z praxe
- zamestnaní, ktorí si dopĺňajú potrebné vzdelanie - ale čerství matu
ranti, ktorí sa nedostali na denné štúdium a vytvorila sa im možnosť
študovať externou formou."
Čo by asi takýto externý študent povedal na spomínanú otázku? Za
predpokladu, že by štát garantoval potrebné dodatočné prostriedky
(okolo miliardy korún), ktoré by umožnili zrušiť externé štúdium a pre
viesť všetkých jeho študentov do nejakej formy riadneho, neplateného
(napr. denného) štúdia, asi by veľmi neprotestoval. A už vôbec by ne
protestoval, keby štát garantoval, že každý študent externého štúdia
dostane po prechode na riadne štúdium aj lacné ubytovanie v inter

náte. Stojí otázka naozaj takto? Neviem, ale nepočul som o žiadnej mi
liarde korún, ktorú štát na takúto operáciu pripravuje.
Ako by asi takýto externý študent odpovedal na spomínanú otázku,
keby sa mu čestne vysvetlilo, že štát žiadnu miliardu nepripravuje, že
externé štúdium sa má jednoducho zrušiť a študenti externého štúdia
majú ísť domov a nájsť si nejakú inú aktivitu či pracovné uplatnenie. Sú
politici odvolávajúci sa na svoje „sociálne cítenie" skutočne pripravení
to externým študentom čestne a otvorene povedať? Opýtali sa exper
tov na dôsledky takéhoto kroku pre nezamestnanosť a pre dostatočné
vzdelanie pracovnej sily v najbližšom čase? A to v situácií, keď okrem uni
verzitného iné terciárne vzdelávanie prakticky nemáme.
Dovolím si predpovedať najbližšiu budúcnosť. Žiadny prieskum názo
rov terajších externých študentov sa neuskutoční. Politici nejako roz
hodnú a budú mať pocit, že prejavením svojho „sociálneho cítenia"
alebo inak motivovaného zásadného postoja predsa len nejaký hlas
pre svoju stranu v budúcich parlamentných volbách získajú. Život pôj
de ďalej a externé platené štúdium bude pokračovať. Bučí celkom
legálne (ak bude spoplatnené), alebo sa zmení jeho názov a nájdu sa
formy, ako ho urobiť aspoň ako-tak konzistentné so zákonom
Súčasné externé štúdium má svoje problémy, napríklad otázku kvality,
čo si zasluhuje podrobnú analýzu. Ale rád by som zdôraznil, že v sú
časnom štáte sa nerobí legislatíva bez vyjadrenia toho, koho sa bude
zákon týkať. V súčasnosti externé štúdium supluje normálne štúdium
A supluje ho preto, že štát nie je schopný (alebo nechce) poskytnúť
dostatok prostriedkov na to, aby každý, kto chce a má na to schopnos
ti, mohol študovať na neplatenej forme VŠ štúdia (alebo iného terciárneho štúdia).
J á n Pišút

Sme. 31. 10 2001

Nesprávne cesty vedú k nesprávnym cieľom
Predkladateľom ostávajú dve možnosti:
buď stihnúť rýchlu novelu súčasného zákona, alebo ho nechať až na ďalšie volebné obdobie
Vláda nedávno vrátila návrh zákona o vysokých školách předklada
telovi - ministerstvu školstva - na prepracovanie. Velká časť dva roky
pripomienkujúcich vysokoškolákov a vysokoškolských zamestnancov,
sústredených v akademických inštitúciách i jednotlivo, si vydýchla.
Výdych nezaznel pre potešenie nad „brzdením" integračných snáh spo
ločnosti, ako to niekedy zaznievalo z radov inak zmýšľajúcich, ale z posil
nenej viery v schopnosť súčasnej vlády načúvať argumentom aj tých,
ktorých sa reforma školstva najviac týka, a tými sú členovia akademic
kých obcí Slovenska.
Po vrátení návrhu zákona predkladateľovi médiá tento fakt viac ráz
prezentovali, akoby išlo najmä o problém platenia či neplatenia VŠ štú
dia. Aj táto nedoriešená otázka je zaiste dôležitá. Bohužiaľ, v proble
matickom návrhu nie je jediná a podľa hierarchie hodnôt už vôbec nie
najdôležitejšia.
Európska únia, na ktorú sa často politici odvolávajú a ktorú na prob
lematickú obranu návrhu využíva aj minister školstva SR, taxatívne ne
prikazuje, v ktorých zneniach sa má náš súčasný VŠ zákon zmeniť.
Európskej únii neprotiřečí zachovanie historických a národných prv
kov. V súčasnosti platný VŠ zákon, tvorený v iných podmienkach dô
very, svojím demokratickým obsahom v zásade neprekáža požiadav
kám Magna charta Universitatum a Bolonskej výzvy. Svojou fixáciou
nezávislosti a autonómie VŠ je dobrou východiskovou základňou na
udržanie demokratických pomerov na akademickej pôde. O to pre
kvapivejšia je „hluchota" předkladatele voči jedinému, právne kompe
tentnému orgánu reprezentácie VŠ, a to Rade VŠ. Táto, podporená se
nátmi VŠ a fakúlt, často na všetkých dostupných fórach zdôrazňovala
oslabenie samosprávnych princípov v novom návrhu. Pritom kvalitu živo
ta akademickej komunity zaručuje sústava samosprávnych akademic
kých inštitúcií a orgánov a pravidlá ich fungovania, ktoré sú založené
na historicky overených hodnotách akademických práv a slobôd, kto
rých základnými atribútmi sú:
-vyvážený vzťah medzi akademickými senátmi VŠ, resp. fakultami
a rektormi resp. dekanmi,
- rovnocenný vzťah medzi fakultami navzájom,
- vyvážený vzťah medzi fakultami a VŠ založený na princípe rovnosti.
Akreditačná komisia navyše dodáva, že naštartovať reformu zásad
ných zmien celého slovenského vysokoškolského systému nie je mož

né bez zásadného presmerovania finančných tokov v oblasti vzde
lávania a vedy, ktoré do neho budú prichádzať z rozpočtových aj
mimorozpočtových zdrojov.
Samosprávne aj výkonné orgány fakúlt, VŠ, ako aj jednotlivci a orgány
reprezentácie VŠ na Slovensku navrhli množstvo zásadných aj iných pri
pomienok k návrhu. AS UK v Bratislave po preštudovaní návrhu musel
s prekvapením konštatovať, že predkladateľ najzásadnejšie stanoviská
nezohľadnil a v niektorých bodoch dokonca nepravdivo uviedol súhlas
s niektorými z nich, ktoré sa v dalších zneniach návrhov neobjavili.
K tomu možno pripomenúť, že:
- pôvodný návrh, ktorého pripomienkovanie trvá približne dva roky, bol
mimoriadne podrobný, rozsiahly, do detailov upravujúci život VŠ a prí
liš zaväzujúci opatreniami s ťažko predstaviteľnou aplikáciou v praxi
(rozsah návrhu s dôvodovou správou mal vyše 10 strán,
- predkladateľ nedal k dispozícii v správnom čase správnou formou
ďalšie znenia návrhov, už pôvodný návrh bol neúplný, dodaný bez
dôvodovej správy. V tomto momente vlastne len niekolko jednotliv
cov pozná verziu návrhu, ktorý bol predložený vláde SR na rokova
nie. Spoľahlivo možno konštatovať, že v súčasnosti akademická obec
nevie, aké zmeny predkladateľ dopísal, a ktoré z dohodnutých a ak
ceptovaných stanovísk sa vytratili.
- žiadosť o zosúladenie jednotlivých ustanovení zákona o VŠ s usta
noveniami zákona o vede a technike a zákona o SAV sa neakcep
tovala, napriek pôvodnému kladnému stanovisku předkladatele Bez
potrebného zosúladenia sa zákon SAV osamostatnil v schvaľovacom
konaní a podobne ďalšie zákony, ktoré sa v mnohých ustanoveniach
týkajú aj pracovno-právnych vzťahov zamestnancov VŠ
Nesprávne cesty vedú k nesprávnym cielom Preto kým si predkla
dateľ neuvedomí, že iba v dialógu s tými. ktorých sa bude zákon o VŠ
bytostne týkať a v pochopení podstatného možno přijat dobry - de
mokratický - skutočne európsky vysokoškolský zákon, ostávajú dve
možnosti: buď stihnúť rýchlu novelu súčasného zákona, alebo vest
ďalšiu zmysluplnu diskusiu o zásadných problémoch a nechat tvorbu
VŠ zákona možno až na ďalšie volebné obdobie - pri uvedomení si
všetkých rizík tohto kroku.
Katarína Adamicova

Sme. 23 10. 2001
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Úprimné slová o veľkom vzore
alebo z vďaky svojmu učiteľovi
K 75. narodeninám pána profesora Kapellera
Najkrajšie vyznania píše život sám a ča
som ich aj overuje. Prof. MUDr. Karol
Kapeiier, DrSc., je nielen mojím učiteľom
a vzorom, ale aj mojím dlhoročným priate
ľom. Pri príležitosti jeho životného jubilea
chcem přiblížit jeho život a dielo, ale aj ži
votnú filozofiu trocha netradičnou uvahou.
Pána profesora poznám od školského ro
ka 195&-1957, keď som bol študentom prvé
ho ročníka na Lekárskej fakulte UK v Brati
slave. Jednoduchá matematika hovorí, že
dodnes je to štyridsaťpäť rokov - teda viac
ako je polovica „štatistickej" dĺžky života
u nás na Slovensku. Vzťah učiteľa a žiaka
postupne prerastal do skutočného priateľ
stva. Roku 1962 som ako mladý lekár na
stúpil na Anatomický ústav LF UK a stal
som sa spolupracovníkom prof. Kapellera.
Do môjho vzťahu k nemu sa premietali reš
pekt a úcta, ale aj nadšenie a očakávanie,
čo bude ďalej. Ale vráťme sa k mojim prvým
pitvám, ktoré viedol práve asistent Kapeller.
Vedeli sme o ňom, že je priateľský, srdečný
a vtipný (o čom svedčil jeho bystrý až ši
balský pohľad), ale vedeli sme aj to, že je
veľmi náročný a prísny, pokiaľ šlo o plnenie
zadaných úloh. Nuž, pomyslel som si, bude
to radostný aj neradostný týždeň v pitevni
a nejako to zvládneme. Áno, nejako sme to
zvládli. A odvtedy viem, že Kapeller je pres
ne taký, ako som ho opísal - ani som sa ne
nazdal a z odovzdávania pitiev som „chytil
utešenú štvorečku" od môjho vzoru - obdi
vovaného odborného asistenta Kapellera.
Poznanie prvé: Kapeller je kamarátsky,
náročný, veľmi prísny, ale vždy spravodlivý.
Pri spoločných odborných aj spoločen
ských posedeniach na Anatomickom ústave
LF sme si často zaspomínali na časy minu
lé. Pri rozhovore s pánom profesorom som
mal vždy veľmi dobrý pocit, že aj pri vysoko
odborných témach hovorím v prvom rade
s Človekom, ktorý ma vníma ako dobrého
priateľa. Vo vedeckovýskumnej oblasti som
síce nepracoval v skupine profesora Kapelle
ra, ale rady, pomoc a ochota, to boli jeho
atribúty - rady boli nezištné, vyjadrenia po
kojné a vecné. A touto, dnes už skoro ne
známou, ale o to žiadanejšou „nákazou"
nainfikoval aj svojich spolupracovníkov. Ob
divoval som ho stále viac a viac ako člo
veka, pedagóga a vedca. Zahraničné pobyty
pána profesora, najmä v Anglicku u pro
fesora Barera, priniesli ohromný pokrok
a neskôr aj veľa pracovných úspechov nielen
jemu ako jednotlivcovi, ale mnohým kole
gom, z ktorých sa stali uznávaní pedagógo
via a vedeckí pracovníci. Publikácie, ktoré
vznikali v laboratóriu profesora Kapellera
a jeho spolupracovníkov, mali (a stále majú)
velký ohlas vo vedeckom písomníctve na
celom svete. Každý morfológ s uznaním pri
kývne, keď nájde citované práce pána profe
sora v uznávanej Gray's anatomy, ktorá má
už 38 vydaní - a to som vybral len jeden prí
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klad z mnohých, ktoré sa hrdia tým najvyš
ším impaktovým faktorom. Vedeckú aktivitu
pána profesora charakterizuje množstvo
prác, v ktorých dominuje elektrónová mik
roskopie s orientáciou na autonómny ner
vový systém.
Láska k povolaniu pedagóga - profesora
Lekárskej fakulty UK sa prejavovala v bri
lantných prednáškach, ktorými vedel udržať
poslucháča v stálom zaujatí. Slovom a pís
mom ovláda viac svetových jazykov, ale
dokáže očariť aj krásnou trnavčinou. Odbor
nosť, elokvencia, obsažnosť, krasomluvné
a uvážlivé splietanie slov do nádherne sta
vaných viet, v ktorých nechýbal sem-tam
vtip, ale aj vklad jeho osobnosti - to boli
„bonbóniky a ťaháky", ktorými si získal pria
zeň medikov. Pána profesora Kapellera na
zvem pedagógom činu, a to aj preto, lebo
študentskú aj medicínsku pospolitosť spolu
so spoluautormi vždy vedel zasýtiť dostat
kom študijnej literatúry. Aj tí študenti, ktorí
nestihli absolvovať prednášky, mali možnosť
načrieť do aktuálnych informácií prostred
níctvom atlasov či učebníc, ktoré pán profe
sor napísal.
Poznanie druhé: Profesor Kapeller je
výborný a obľúbený pedagóg a uznávaný

vedec.
Odchod profesora Kapellera do funkcie
prednostu Ústavu histológie a embryológie
LF UK neznamenal prerušenie našich pria
teľských vzťahov. Profesor intenzívne rozvi
nul dälšie pedagogické a výskumné aktivity.
A ja som objavil ďalší rozmer jeho osobnos
ti. Láska k prírode realizovaná poľovníckymi
a rybárskymi potulkami a nádherné rozho
vory o ešte nádhernejšej slovenskej prírode
- to boli a sú neopakovateľné, prekrásne
a výnimočné spomienky. Dlho som nechá
pal, prečo profesor k svojej bežnej poľov
níckej výbave pribaľuje malý notes a ce
ruzku. Ochotne mi vysvetlil svoje konanie.
Pochopil som ho, pretože byť sám v lone
fantastickej prírody, pokojne vnímať túto krá
su vo vychádzajúcich lúčoch slnka, či v pod
večernom súmraku podfarbenú spevom
vtáčkov - to je poézia života. Myseľ opanta
jú zvláštne krásne slová, ktoré sú jedinečné,
neopakovateľné a rinú sa ako príval svie
žeho horského potôčika a okamžite ich
treba zapísať. Bez poézie, bez čarovnej prí
rody, ktorá napovedá sviežej fantázii, pán
profesor nedokáže ostať ani chvíľu.
Denno-denné vnorenie sa do víru života
a racionalita v hospodárení s časom prinies
li ovocie v podobe zbierky básní „V rodisku
láska zrodená". Pán profesor vo svojich ver
šoch nezabudol na nikoho a na nič, resp.
spomenul všetkých a všetko. Pretože ospie
val krásu a lásku. Ako anatóma ma potešilo,
že priznal aj v poézii „anatomické korene".
A myslím si, že nie na škodu. Jadrnosť, vý
razová otvorenosť a kde-tade anatomické
aplikácie, len pridali básňam skutočný pô
vab a životnú realitu. Myšlienky zhmotnené

v tejto knižočke s červenými ružami na oba
le symbolizujú úprimnú lásku, ktorej nevy
čerpateľným donorom je neustále náš jubi
lant a rozdáva ju plným priehrštím všade
kde sa objaví. Zbierka jeho básni mi bode
navždy pripomínať chvíle, ktoré nemožno
vymyslieť, ktoré treba prežiť Básne sú o kaž
dom z nás Pán profesor nám pootvoril okno
do samej hĺbky svojej dobrei duše a my
sme zazreli ešte emotívnejšie a ľudskejšie
obrysy jeho zveršovaného života, ozaistnu
podobu jeho lásky k rodnei hrude
Byt. v ktorom žije pan profesor s manžel
kou. je miniaturizovaná nádhera reálneho
sveta Oleje, sošky, drevorezby ů insitné
umenie - to všetko dotvára príbytok pana
profesora.
Poznanie tretie: Profesor píše básne, mi
luje život, prírodu a umenie.
Skvelým mediátorom medziľudských vzťa
hov je aj dobré víno. Nie nadarmo o ňom
básnik napísal: „Oj, víno, víno, Boh ti nebo
daj...". O víne sa zmieňujem preto, lebo pán
profesor je znalcom aj milovníkom dobrých
vín. K zrelému veku pristane tak víno mladé
a iskrivé zo slovenských viníc, dobrý rizling
či veltlín, alebo Pesecká leánka, ale aj ne
opakovateľné mladé „múcené" Pri návšte
ve u Kapellerovcov nechýba pohár dobrého
vínka, ktoré je najvýbornejšie aj preto, že ho
servírujú láskavé ruky pani profesorky domácej pani. A malá prehliadka stvárnenej
prírody a fantázie na stenách, ako aj úryvky
poézie z pera pána profesora - to je priam
hmatateľný život, ktorý beží, ba priam uteká,
a z ktorého básne pána profesora vykrajujú
tú najpôvodnejšiu prapodstatu, to najživotnejšie zo života a to največnejšie z prírody
Poznanie štvrté: Ten Kapeller je úplne
normálny, fajn chlap. Daj mu, Bože, ozajst
ného šťastia a dobrého zdravia!
Jozef Beňuška

Erratum
Zo štvrtého odstavca od konca článku
„Ceny

Slovenskej

sporiteľne

pre

na/lepšie

diplomové práce" v našom septembrovom čís

le vypadla (vlnou autora) veta. vcfaka čomu
text odstavca stratil logiku Tou vetou je
„Napriek tomu sa zahraničné prognózy
u nás väčšej dôvere, než domáce "

tešia

Pavel Brunovtký

Slovenska literatúra v jedenástich interpretácia r;
Bratislava, STIMUL 2001
V rámci tridsiateho ročníka Studia Academica
Slovaca vyšiel samostatný suplement zaobeRee
rajúci sa pioblematikou slovenskej literatúry.
Jeho autori, členovia Katedry slovenskej literatúry a literár
nej vt iy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bra
tislave v ňorr> podrobujú analýze jedenásť hodnotovo relevant
ných básnických a prozaických textov slovenskej literatúry
19. a 20. storočia.
V predslove k samotným interpretáciám zostavovateľ publikácie
Ján Zambor uvádza: „Nešlo nám o metodologickú jednotnosť
(dobre vieme, že v minulosti sa za takýmito úsiliami skrýval aj me
todologický apriorizmus) naopak, vychádzali sme z možnosti in
dividuálnej volby interpretačnej metódy (ukázalo sa, že si ju
diktoval aj sám predmet interpretácie) a dokonca aj z nijako nie
nelegitímnej možnosti uplatňovať pri interpretácii popri vlastných
dispozíciách svoj naturel, čoho výsledkom je vlastne koexistencia
prístupov, ba v istých prípadoch aj odlišný výklad toho istého."(s.351). Tiež nás oboznamuje s odporúčaniami - relatívna
komplexnosť výkladu, reflektovanie významných zložiek literárnej
štruktúry s ohľadom na dôležité kontexty, spájanie poetiky a in
terpretácie - ktorými sa riadili tvorcovia zborníka a poznamenáva,
že interpretácie písané pre zahraničného príjemcu sú vzhľadom
k problematike svojho skúmania určené i širokej vrstve domácich
čitateľov
Interpretáciou cyklu Žalospevov Jána Hollého sa vo svojom
príspevku zaoberá Helena Májeková, pričom upozorňuje na
autorov zámer vnímať ich ako súčasť premyslene kompono
vaného celku a ich kontaktibilitu s jeho inými dielami. Slovenskej
literatúre 19. storočia sa venuje i Zuzana Kákošová, ktorá inter
pretuje, nakolko satirická próza Jána Chalupku: Kocúrkovo spĺňa
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Františka Švantnera (Apokalypticué prvky v novele F'antiška
Švantnera Piargy) skúma Dagmar Kročanová-Roberts. Sústre
dený záujem o dielo Voitecy г Mihálika potvrdzuje Miloslav Voj
tech (Mihálikov debut An.fjh v kontexte slovenskej a európskej
spirituálnej poézie), a podobne sa Braňo Hochel vracia k tvorbe
Alfonza Bednára (Rozostavaný dom).
Básnickej zbierke Miroslava Válka Dotyky vyhradili priestor vo
svojich štúdiách Ján Zambor a Valér Mikula. V poradí jedenásta,
a teda záverečná je interpretácia Petra Darovca s názvom Súčas
né poznámky o minulom čase. v ktorej analyzuje novelu Stanisla
va Rakúsa: Temporálne poznámky.
Umenie čítania a zhodno< cvania literárneho textu v zborníku
predkladá jedenásť autorov. Je prínosom, že publikáciu popn
prehľadnej metodike interpretácie charakterizuje ľahký a zrozu
miteľný štýl. Študentom, širokej uó ieľskej obci i zahraničným
záujemcom o slovenskú literatúru sa teda opäť núka príležitosť
rozšíriť svoje vedomosti a zoznán i: sa s najnovšími poznatkami
predstaviteľov s l o v e n s k e j i'.erárnej v e d y .

Vladislav Doktor

Za Tomášom Dratvom
Poznajú ho vzdelanci takmer v každom cípe sveta: v Európe,
Amerike, Afrike i Ázii. S jeho menom alebo s ním osobne sa stre
távali stovky mladých ľudí, ktorí prichádzali študovať na sloven
ské vysoké školy. Poznali ho preto, lebo nemenil svoje pôsobisko.
Aj keď vplyvom rôznych systémov, ktoré u nás vládli, toto pôso
bisko menilo svoj názov. Ľudovo sa mu hovorilo „zahraničná
škola". Áno, Tomáš Dratva pôsobil desiatky rokov v Senci na
„zahraničnej škole" - Univerzite 17. novembra, potom na Peda
gogickej fakulte UK v Banskej Bystrici a nakoniec na Ústave jazy
kovej a odbornej prípravy zahraničných študentov pri Univerzite
Komenského v Bratislave.
Bol učiteľom, metodikom, odborným asistentom, vedúcim ka
tedry, zástupcom riaditeľa. Prostredníctvom nemčiny, angličtiny
alebo ruštiny, podľa toho, z ktorej oblasti sveta pochádzali, všte
poval zahraničným študentom základy slovenského jazyka, aby
po roku prípravy mohli nastúpiť na štúdium na rôzne vysoké
školy u nás.
Po skončení štúdia nemčiny a ruštiny na Filozofickej fakulte UK
v roku 1960 pôsobil krátky čas v Univerzitnej knižnici, no v t o m
istom roku ho prijali za učiteľa kurzu pre zahraničných študentov.
Bol to jeho život. Spolupracoval pri zriadóvaní nových študijných
stredísk pod Sitnom a v Herľanoch.
Hlavná zásluha Tomáša Dratvu je rozvinutie výučby slovenčiny
ako cudzieho jazyka. Pred štyridsiatimi rokmi na „poli neoranom"
to nebola jednoduchá úloha. Spracúval texty, redigoval verzie
učebníc, pripravoval materiály na skúšky, vypracúval sám i s ostat
nými pedagógmi učebné pomôcky, prednášal na praktických
vzorových hodinách pre začínajúcich učiteľov na slovenských
„zahraničných" školách. Zo študijných ciest v USA (ako štipen-

dista UNESCO) a iných
krajín prinášal bohaté skú
senosti, ktoré uplatňoval
pri výučbe na Slovensku
alebo tvorbe učebníc.
Tomáš Dratva je okrem
iného autorom Slovenskonemeckého slovníka (SPN
1967) a učebnice Sloven
čina pre cudzincov I а II
(s kolektívom). Koncep
ciou a metodickým spra
covaním patrí medzi mo
derné učebnice cudzích
jazykov a je prvou učebni
cou slovenčiny svojho
druhu. Používa sa nielen pri výučbe cudzincov na Slovensku, ale
i v zahraničí na lektorátoch slovenského jazyka na takmer 40 uni
verzitách.
Milý Tomáš, tú poslednú nádhernú obrázkovú Slovenčinu
pre cudzincov (SPN Bratislava a Bolchazy USA) si prezen
toval (so spoluautormi) pred dvoma rokmi ešte v plnej sile
v Dome zahraničných Slovákov a chystal si sa s plnou ver
vou do dälšej práce. Žiaľ, už to nestihneš. V oktobri si navždy
odišiel. Ostávaš však v pamäti tisícok vyslancov slovenčiny
na celom svete a v našich srdciach. Ďakujeme Ti a nezabud
neme na Teba.
Tvoji kolegovia
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Študentským perom

Chcete študovať v zahraničí ?

F

Univerzita Komenského (UK) po
núka mnoho možnosti štúdia na
zahraničných vysokých školách,
s ktorými má podpísanú zmluvu o
spolupráci. Nie je ich málo. Bilate
rálne dohody ju spájajú s viac ako
štyridsiatimi univerzitami na celom
svete. Záujemcovia tak majú šancu
stráviť určitý čas napríklad v Bel
gicku, Francúzsku, Španielsku,
Holandsku či Nemecku, ale aj vo
vzdialenejších krajinách, ako je
Izrael, Egypt, Japonsko, Kanada
alebo USA.
UK figuruje aj ako jeden z partne
rov v multilaterálnych vzťahoch.
Práve tie umožňujú zapojiť sa do

Aj tento rok sa už po
jedenásty
stretnú

známeho programu Európskej únie
Socrates. Jeho podprogram Erazmus, zameraný na vysokoškolské
vzdelávanie, je prístupný pre štu
dentov všetkých ročníkov okrem
prvého. Potrebné však je, aby
uchádzač získal schválenie nielen
od domácej fakulty, ale aj od
zahraničnej. Výhodou tohto progra
mu je, že nevyníma ani učiteľov Tí
môžu v zahraničí prednášať mini
málne týždeň, maximálne jeden
semester. Dĺžka pobytu študentov
je limitovaná na rok.
Oddelenie pre medzinárodné
vzťahy UK má aj v súčasnosti
niekoľko zaujímavých ponúk, najma

pre záujemcov s ukončeným dok
torandským štúdiom. Bohatý výber
poskytuje aj Slovenská akademická
a informačná agentúra (SAIA) a
Nadácia otvorenej spoločnosti
(Open Society Foundation)
Väčšina programov funguje na
princípe reciprocity, teda vzájomnej
výmeny účastníkov
Bližšie informácie získate na webovej stránke www.uniba sk alebo
priamo na Oddelení medzinárod
ných vzťahov UK, Šafárikovo ná
mestie 6. na prvom poschodí v no
vej budove, čislo dverí 122. 123.
124
Hana Gallové

raz v Bratislave
milovníci

fotografovania

i kritici

na festivale

Mesiac fotografie

2001.

Či už máte doma svoju
vlastnú ,,laborku", alebo len
každoročne dávate vyvolá
vať fotky z dovolenky, nevy
hnite sa tejto akcii.
Pohltia vás krehké čierno
biele kúsky reality podávané
na papieri. A je dosť možné,
že v decembri, keď sa expozí
cie skončia, budete javiť
abstinenčné

príznaky!

Táto výstava sa vám stane
osudnou a po jej zhliadnutí

OBZRETIE ZA BHS
Galakoncertom na počesť okrúhleho životného
jubilea svetoznámeho tenoristu Petra Dvorského od
štartoval 22. septembra v poradí 37 maratón plný
hudby. K jeho skvostom nepochybne patnla svetová
premiéra pašie The Story od slovenkého skladateľa
Petra Breinera, ktorý od roku 1992 žije a tvorí v Ka
nade. Ďalšim dielom s nálepkou premiéra bola ako
súčasť operných večerov pri príležitosti 100. výročia
úmrtia Giuseppe Verdiho uvedená jeho Luisa Millera
a zazneli aj nemenej známe opery, ako Rigoletto, Ro
meo a Júlia, Don Giovanni, Tosca či Labutie ja
zero.
Okrem vážnej hudby sa na festivale obiavil i džez
v podaní známych bratislavských skupin Traditional
Club a Revival Jazz, ktoré na hudobnom poli pôsobia
už štyridsať rokov.
Z domácich interpretov sa so samostatnými
recitálmi predstavil klavirista Ivan Gajan, akordeonista Boris Lenko, sopranistka Ľubica Rybárska,

mladý talent v hre n a organ Bernadette Suňavska
Zavítali k n á m aj z n á m e zahraničné hudobné telesá Pražský filharmonický orchester. Orchester z Bonnu a
Moskovská filharmónia, ktorá svoje vystúpenie veno
vala pamiatke nedávno zosnulého husľového vir
tuóza Isaaca Sterna
Jednou z dominánt festivalu j e Tnbuna mladých
interpretov Koná sa k a ž d é d v a roky а |в jeho
súčasťou od roku 1969 Prezentujú sa n a nej mlad
mimonadne nadaní u m e l o vybraní medzinárodnou
porotou spomedzi tridsiatich kandidátov a bojuju
o laureatsky titul
D o užšieho výberu sa medzi ôsmich finalistov
dostala aj slovenská klaviristka D a n a Pavtovičova
ktorej kntia predpovedajú sľubnú kariéru O c e n e n ú
získali francúzsky violončelista G. Cupocon, poľsky
huslista K. Jakowicz a trombonista J. J. Sorensen
z Dánska.
D a n a Chudá

začnete i vy mať chuť tvoriť!
Takže pozor!

Prvý november - Sviatok v š e t k ý c h s v ä t ý c h

Fotografia

môže byť nebezpečná!

A to

nielen pre vašu peňaženku...
Dorota

Kráková

POCITY DNEŠKA
Vnútorné prázdno,
myšlienková diera,
mozgový útlm,
roztrieštená viera.
Vnútorná kríza,
vnútorný smútok,
mozgový pochod,
nepríjemný útok.
Nedostatok citu,
nedostatok lásky,
k tomu na mňa zíva
prázdno mzdovej pásky.
Málo pochopenia,
roztratená nádej,
stratený svet,
no ja v ňom žijem ďalej.
Petra Jedličková

Kresťanské uctievanie svätých
osôb sa začína už v období vzni
ku kresťanského kultu. Za svä
tých sa označovali osoby, ktorých
život sa podľa učenia cirkvi vyz
načoval mimoriadnou bohumilosťou, bohabojnosťou a konaním
zázrakov.
Postup aktu vyhlásenia urči
tých osôb za svätých, kanonizá
cia, sa pevne uzákonil v desia
tom storočí. Podľa zásad kultu
svätých a blahoslavených sviatok

každého svätého sa slávi v deň
jeho úmrtia. Počet týchto dní sa
však redukuje, pretože počet
svätých, a teda aj ich sviatkov sa
sústavne zväčšuje.
Zostávajú tie, ktoré sú význam
né pre celú cirkev. Až na výnimky
sú to neprikázané sviatky, to zna
mená bez bohoslužobných cere
mónií. Svätým, ktorým sa neušlo
miesto v kalendári, vyhradila cir
kev sviatok prvého novembra Sviatok všetkých svätých.

Na predkresťanské tradicie
nadväzuje aj Pamiatka zosnu
lých, ktorá sa slávi vždy 2. no
vembra.
Zvykom je slávnostná svätá
omša, sviatočná úprava a ozdo
bovanie hrobov zosnulých kveti
novými vencami a zapálenými
sviečkami a krátka modlitba,
ktorou sa veriaci prihovárajú za
pokojný posmrtný život svojich
blízkych.
( а лľ ;

Pýtame sa, prečo iba na Dušičky...
Svietiace cintoríny a urnové háje
či množstvo kvetov na hroboch s ú
už tradične
symbolom
Pamiatky
zosnulých, Dušičiek.
Druhý november je dňom, kedy si
všetci spomínajú na tých, ktorí ich
už navždy opustili. Vynára sa otáz
ka, prečo je to tak iba v jeden deň
v roku?
Vyzerá to doslova nacvičene. Ce
lá rodina povinne zapaluje sviečky
alebo kahančeky
na hroboch prí

buzných, ktorých možno ani nepoz
nali. ale patri sa to.
Pamiatka zosnulých je pre mno
hých iba nutnosťou. Chodia predsa
všetci, musíme aj myl
Со povedia
susedia
či babky
z rodnej dediny, keby sme starkým
nedoniesli aspoň umelé kvety a pár
kahancov Cesť výnimkám, no väč
šina tudl to robi z povinnosti
Po celý rok si na zosnulého strýka
ani len nespomenú, ale 2 novem

bra stojac pri náhrobnom
kameni,
ronia slzy. zapatujú sviečky a plnia
vázy íivými alebo umelými kvetmi
Všetko je to iba naoko, okrem
ui spomínaných
výnimiek
Skúsme
byť viac úprimní,
me
nej predstierať
a na blízkych,
ktorí nám naozaj chýbajú, si spo
menúť častejšie
ako jedenkrát
za
celý dlhý rok

-| Túto stranu pripravili študenti 2. ročníka Katedryžurnalístiky FiF UK pod vedenim Alexandry Hinkovei j.
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