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NASA UNIVERZITA
F. DEVÍNSKY: Doba, ktorá nastala, dôkladne preveruje naše schopnosti
akceptovať nevyhnutné zmeny a chuť k realizácii retoriem
V dôstojnom ovzduší akademických obradov sa v historickej Aule UK konalo dňa 16. septembra 2002 Slávnostné zhromaždenie akade
mickej obce Univerzity Komenského pri príležitosti otvorenia nového akademického roka 2002/2003 Aula U K zaplnená d o posledného miesta
členmi univerzitnej komunity i prítomnosť velkého počtu študentov boli sympatickým prejavom ich úprimného vzťahu k tradíciám : súčasnosti našej
A l m a mater, ktorá týmto d ň o m začala u ž svoj 83. akademický rok.

Slávnostný prejav na zhromaždení predniesol proť. Ing. Ferdinand Devínsky, DrSc., rektor Univerzity Komenského:
Cives Academici Universitas Comenianae Bratislavensis,
tradične sa každý rok v tomto období stretávame v historických priestoroch
Auly Univerzity Komenského, aby sme slávnostne otvorili nový akademický
rok. Letopočet dokazuje, že v novodobej histórií našej Alma mater dnešným
dňom otvárame u ž jej 83. rok života.
Začíname nový akademický rok v podivnom svete, plnom neistoty, znepo
kojujúcich riešení i udalostí. V o svete, kde dochádza k zmene hodnôt, sym
bolov i posolstiev. V o svete, ktorý je po 11. septembri 2001 už celkom iste iným
svetom.
Len o deň neskôr, ako sme si pripomenuli prvé výročie teroristických útokov
na Spojené štáty, sa v Bratislave, v tom istom čase, uskutočnilo odovzdávanie
dvoch čestných doktorátov n a dvoch najväčších slovenských vysokých ško
lách. Jeden n a Univerzite Komenského kardinálovi Zenonovi Grocholewskému, prefektovi Kongregácie pre katolícku vých o vu v Ríme, predstaviteľovi
duchovnej moci, druhý n a Slovenskej technickej univerzite pánu prezidento
vi Rudolfovi Schusterovi, hlave štátu, predstaviteľovi svetskej moci. V kontex
te a kontraste týchto dvoch udalostí som v o svojom vystúpení povedal: „Náš
súčasný svet je plný zvratov a nečakaných udalostí, ktoré nie sú vždy trans
parentné, ktorých ciele nám môžu uniknúť a ktoré nás môžu ľahko uviesť do
neistoty, pochybnosti' a často nasmerovať naše kroky možno aj nesprávnym
smerom. Nemožno sa zbaviť pocitu, že udalosti okolo nás sa stále viac zrých
ľujú, že mnohé rozhodnutia nemusia byť optimálne práve preto, že sa musia
udiať rýchlo, často bez možnosti zvážiť všetky alternatívy, že celkový pocit nespeje k lepšiemu, krajšiemu a jasnejšiemu svetu, ale skôr k svetu uponáhľa
nému, menej citlivému i viac mocensky riadenému a ovládanému, v ktorom

sa pocit krásy, dobra, porozumenia stáva zriedkavejším tým viac, čím viac
ho potrebujeme. Je v povahe ľudí, aby neustále hľadali odpovede na otázky,
ktoré sa im stále nástojčivejšie prihovárajú, ale súčasne ye v ich povahe а/
to, aby hladaii a nachádzali pevné zázemie, o ktoré sa môžu spolahlrvo oprieť.'
Povedal som tiež. že tak cirkev počas svojej dvojtisícročnej existencie ako
aj univerzity počas svojho viac ako 900-ročného trvania prešli vývojom ktorý
im zachoval ich morálnu integritu práve preto, že svoju autoritu nebudovali
n a využívaní mocenských nástrojov, ale predovšetkým n a charizme morál
neho presvedčenia. Je nepochybné a nespochybniteľné, že pravda, morál
k a a svedomie v medziľudských vzťahoch s ú principiálnymi hodnotami a sú
pre dnešný svet, pre nás všetkých, pre prežitie ľudskej civilizácie, nevyhnutné
Je úlohou univerzít, aj Univerzity Komenského a jej akademickej obce. aby
sme tiež prispeli k pestovaniu a ochrane týchto základných civilizačných hod
nôt, pretože aj univerzity svojim spôsobom vytvárajú pocit pevného z á z emi a

Premeny vnútorného sveta Univerzity
Mení s a aj vnútorný svet našej Univerzity. Je to dôsledok prevratných
zmien v celoeurópskych súvislostiach, ktoré pre vysoké školstvo Európy za
čali v r. 1999 prijatím Bolonskej deklarácie. Jej vyhlásenie odštartovalo re
formný proces, potvrdený v Prahe v r. 2001, smerujúci k vybudovaniu novej
architektúry európskeho vysokoškolského priestoru v pnebehu desiatich ro
kov, s termínom ukončenia v r. 2010. Som mimoriadne rád. ž e v týchto pro
cesoch zohráva aj naša Univerzita aktívnu úlohu a v niektorých oblastiach
napríklad v udržiavaní a rozvíjaní kvality v y s o k o š k o l s k ý c h systémov, patri
{Pokračovanie na str. 8 a 9)
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Rektor UK zriadil novú, trinástu fakultu Univerzity Komenského
Fakultu sociálnych a ekonomických vied UK
Prečo vznikla nová Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK?
Zrod novej fakulty žiadna univerzita nepokladá
za bežnú a rutinnú udalosť, pre každú vysokú školu
je tento akt určitým historickým medzníkom, potvr
dením toho, že vývoj školy nestagnuje, ale po
zitívne sa rozvíja v duchu aktuálnych potrieb doby.
Samotná vyše 800-ročná história univerzít doka
zuje, ako univerzity postupne od prvých základných
fakúlt - teologickej, právnickej, filozofickej a le
kárskej rozširovali paletu vzdelávania a zakladali
ďalšie nové fakulty, u ktorých bol predpoklad, že
lepšie a efektívnejšie splnia ciele, ktoré univerzita
stanovila v o svojom rozvoji a ktoré sa v súlade
s rozvojom ľudského poznania ukazovali ako kľú
čové. Napokon pre konkrétne príklady nemusíme
ísť ďaleko, v roku 1991 vznikla nová fakulta U K Fakulta managementu, ktorej zameranie nielenže
reflektovalo zmeny v slovenskej ekonomike po
revolučnom roku 1989, ale zároveň rozvinulo kla
sickú štruktúru Univerzity aj do oblasti ekonomic
kých vied. U ž na začiatku deväťdesiatych rokov
však bolo zrejmé, že Univerzita Komenského po
trebuje aj také vzdelávacie pracovisko, ktoré by
vychovávalo odborníkov pre stredné i vyššie ria
diace sféry, odborníkov pripravených reprezen
tovať Slovensko v európskom priestore, takých,
ktorých politicko-ekonomické myslenie je zrelé
odpovedať na výzvy globalizujúceho sa sveta. Na
priek tomu, že vedenie UK bolo presvedčené o po
trebe vzniku tohoto typu fakulty, atmosféra v aka
demickej obci Univerzity živená v tých časoch ešte
reliktmi minulosti zabránila jej založeniu. Našťastie
dnes už je na Univerzite situácia iná, i keď musím
dodať, že vzhľadom na blížiaci sa rok 2004, keď
m á Slovensko reálnu šancu stať sa členom EÚ,
sme založením Fakulty sociálnych a ekonomic
kých vied UK len ako tak stihli naskočiť do odchá
dzajúceho vlaku.
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malé, no odborne silné jadro bude tvoriť skupina
vysokoerudovaných odborníkov, a keďže naša
Alma mater m á na Slovensku najvyšší potenciál
poskytovať univerzálne vzdelávanie, počítame s úz
kymi medzifakultnými formami spolupráce. Pred
pokladám tiež, že praktická aplikácia európskeho
kreditného systému (ECTS) v podmienkach celei
UK spoluprácu novej fakulty s ďalšími univerzit
nými pracoviskami nielen podstatne rozšíri, ale ai
významne zjednoduší Fakulta začína s bakalár
skym štúdiom v troch akreditovaných študijných
odboroch Je len otázkou krátkeho času. kedy fa
kulta požiada o akreditáciu magisterského štúdia
Na záver by som rád poďakoval celému reali
začnému tímu, osobitne vedúcemu pracovnej sku
piny prof. Ladislavovi Kabátoví, ako i ďalším domá
cim i zahraničným priaznivcom, ktorí túto myšlienku
vedenia UK pomohli realizovať tak. že dňa 25 má
ja 2002 Akreditačná komisia vlády SR jednomy
seľne vyjadnla podporu vzniku novej fakulty a dňa
5. júna 2002 Akademický senát UK na návrh rek
tora UK súhlasil so založením fakulty Preto som
mohol v tento istý deň v zmysle nového zákona
o vysokých školách založiť novu tnnástu fakultu
Univerzity Komenského - Fakultu sociálnych a eko
nomických vied S o m presvedčený, že sa nová
fakulta rýchlo vyrovná so všetkými svojimi í p e o
ftckym úlohami v pedagogickom a vedeckovýs
kumnom procese a že sa rýchlo dokáže zvidrtelrvt
a prezentovať nielen v d o m á c o m akademickom
a spoločensko-politickom prostredí ale aj v európ
skom priestore

Vznik novej fakulty nemožno posudzovať iba
ako rozšírenie organizačnej štruktúry Univerzity,
mal by byť tiež vnímaný ako reakcia našej Alma
mater na meniacu sa domácu spoločensko-politickú situáciu, na politicko-ekonomický vývoj na
európskom kontinente, na politické a ekonomic
ké smerovanie Slovenska a n a nové požiadavky
globalizujúceho sa trhu práce. Súčasný domáci
i zahraničný politicko-ekonomický vývoj ako i z ne
ho sa odvíjajúci trh práce požaduje absolventov
vybavených ekonomickými informáciami a dispo
nujúcich dostatočnou znalosťou sociálno-ekonomického prostredia. Absolventov, ktorí sa v tomto
dynamicky sa meniacom prostredí dokážu rýchlo
orientovať, adaptovať a ktorí ho dokážu tiež kon
cepčne ovplyvňovať. Mnohé aktuálne spoločenské
problémy - globalizácia, zjednocovacie procesy
v Európe, teritoriálne problémy, prevencia konflik
tov, sociálne a kultúrne disproporcie medzi re
giónmi a iné - nemožno riešiť bez znalosti ich so
ciálneho, ekonomického a kultúrneho pozadia.
S o m presvedčený o tom, že fakulta bude úspešne
vychovávať budúcich adeptov politickej práce, od
borníkov pripravených pracovať v najvyšších orgá
noch štátnej správy a samosprávy, špecialistov
schopných aktívne vstupovať do priamych pracov
ných vzťahov s medzinárodnými organizáciami
a to tak vládnymi ako aj nevládnymi, expertov,
ktori sa môžu úspešne presadiť v orgánoch novej
európskej administratívy. Tento typ vzdelania n a
trhu práce zjavne absentuje a vzdelávacie prog
ramy, ktorých absolventi zodpovedajú týmto po
žiadavkám, sú u nás ojedinelé, pričom požiadav
ky na odborníkov sú enormné
Štruktúra tejto novej fakulty bude neortodoxná,
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Nová fakulta Univerzity Komenského začína svoju činnosť
Nový akademický rok 2002/03 je prvým rokom existencie novej, trinástej fakulty Univerzity Komenského - Fakulty sociálnych a ekono
mických vied. Bližšie informácie nám o novej fakulte poskytol prof. Ing. Ladislav Kabát, DrSc., dočasne poverený vedením novej
fakulty.
na ekonómiu, štatistiku, antropológiu, medzinárod
né vzťahy a pod. V tomto prepojení vidíme záruku
úspešnosti absolventa na trhu práce. Absolvent bu
de pripravený pre prácu v najvyšších článkoch
riadenia spoločnosti - vo vláde, na ministerstvách,
v politických štruktúrach, v mimovládnych inštitú
ciách, vo verejnej správe, bude schopný pôsobiť
na medzinárodnej úrovni ako pracovník alebo
spolupracovník organizácií, v ktorých je zastúpe
ná Slovenská republika, ako i v medzinárodných
organizáciách, zameraných na riešenie problé
mov nadnárodného charakteru, akými sú napr
otázky medzinárodných vzťahov, integračných pro
cesov, spoločenských konfliktov, negociačných
procesov, sociálnych deviácií, kooperácie a súži
tia etnických skupín. V súvislosti s ekonomickou
globalizáciou a rozširovaním siete medzinárod
ných pracovných skupín sa absolventi môžu tiež
uplatniť ako poradcovia pri výbere a príprave pra
covníkov týchto multikultúmych skupín, alebo ako
poradcovia pre personálnu politiku a vedúci odde
lení rozvoja ľudských zdrojov v organizáciách vý
robnej i nevýrobnej sféry.

• Aké je základné poslanie fakulty?
- V stručnosti možno konštatovať, že základným
poslaním fakulty je rozvíjať teoretické poznanie
a jeho aplikácie v oblasti ekonómie a teritoriálnych
štúdií, európskych štúdií a medzinárodných vzťa
hov, v oblasti sociálnych a politických vied. Rozvíjať
poznanie v disciplínách zaoberajúcich sa medzikultúrnymi vzťahmi a problematikou menšín, rozvíjať
poznanie v oblasti verejnej politiky a tieto poznatky
systematicky sprostredkovávať svojim študentom
a prostredníctvom informačných médií aj širokej
verejnosti.
• Blíži sa termín prijímacích skúšok, budú sa
konať 21. októbra - aké ste stanovili kritériá
pre výber uchádzačov?
- Ako sme už verejnosť informovali, základnou
formou štúdia je trojročné denné bakalárske štú
dium. Počítame stým, že toto štúdium bude po
stupne doplnené o vyššie stupne vzdelávania. Na
štúdium budú prijímaní absolventi stredných škôl
s maturitou a študenti iných vysokých škôl, ktorí
splnia požiadavky stanovené zákonom a internými
dokumentmi Univerzity Komenského a FSEV UK.
Prijímacie skúšky sa budú konať z angličtiny a ma
tematiky a sú koncipované tak, aby sa popri fakto
grafických znalostiach uchádzača overoval aj jeho
tvorivý potenciál a schopnosti ďalšieho rozvoja
jeho osobnosti. Pri výbere uchádzačov o štúdium
dostanú prednosť uchádzači podľa poradia, ktoré
určí súhrn výsledkov z obidvoch predmetov do
siahnutý pri prijímacej skúške. Predpokladáme, že
v akademickom roku 2002/03 prijmeme na denné
bakalárske štúdium na FSEV UK 80 študentov.
• Môžete nás bližšie intormovať o štruktúre štu
dijného programu?
- Predmety študijného programu sa členia na tri
časti a to na povinné predmety, ktoré študent ab
solvuje v presne predpísanom rozsahu, na povinne
voliteľné predmety, ktorých rozsah a spôsob výbe
ru určuje študijný poriadok fakulty a na voliteľné
predmety podľa individuálneho výberu študenta,
ktoré však musia nadväzovať na jeho študijný prog
ram.
Základnou stavebnicovou jednotkou štúdia je
semester a výsledky štúdia sa budú hodnotiť v sú
lade so systémom ECTS. Každý predmet je ohod
notený kreditmi jxidlä náročnosti a rozsahu pnamej
a individuálnej prípravy. V priebehu jedného semes
tra musí študent získať minimálny počet kreditov,
ktorý určila fakulta a podmienkou ukončenia troj
ročného bakalárskeho štúdia je získanie 180 kredi
tov. Po úspešnom ukončení štúdia získajú absol
venti hodnosť bakalár.

• Nová fakulta má zatiaľ tri študijné odbory.
Aký je ich obsah a aké budú možnosti uplat
nenia absolventov v praxi?
- Na bakalárskom stupni štúdia majú študenti
možnosť, aby sa profilovali v študijných odboroch:
aplikovaná ekonómia a teritoriálne štúdiá, európ
ske štúdiá a medzinárodné vzťahy a aplikovaná
psychológia. Absolventi týchto študijných odborov
prejdú rozsiahlou multidisciplinárnou prípravou,
ktorá ich vybaví potrebnými kompetenciami tak,
aby mohli úspešne pracovať v rôznych spoločensko-politických podmienkach rozvinutej a globálne
fungujúcej informačnej spoločnosti.
Absolvent odboru Aplikovaná ekonómia a terito
riálne štúdiá bude odborne pripravený k práci na
úrovni nadpodnikových a vyšších článkov ekono
mického a politického riadenia a verejnej správy
Charakteristickou črtou jeho profilu bude znalosť
ekonómie a politickej teórie, znalosť informačno-

komunikačných technológií a analytických a matematicko-štatistických nástrojov potrebných pre
dôslednú analýzu a interpretáciu konkrétnych eko
nomických a sociálnych problémov spoločnosti.
Absolventi odboru sa počas štúdia naučia praco
vať v prostredí administratívnych štruktúr, a to tak
domácich ako aj medzinárodných. Zvládnu infor
mácie o štruktúre a poslaní medzinárodných orga
nizácií a naučia sa s nimi, resp. ich výkonnými
orgánmi a subštruktúrami efektívne komunikovať
a spolupracovať. Tieto schopnosti im vytvoria pries
tor k tomu, aby sa uchádzali o prácu v národných
vládnych i nevládnych organizáciách, ktoré pracu
jú na rozhraní domáceho a medzinárodného pros
tredia. Po nadobudnutí potrebnej praxe a splnení
kvalifikačných predpokladov budú absolventi
schopní konkurenčne sa uchádzať o pracovné
miesta v prostredí medzinárodných organizácii
a v oblasti diplomatickej služby Slovenskej repub
liky.
Štúdium odboru Európske štúdiá a medzinárod
né vztahy rozvinie potrebné vedomosti v proble
matike európskej integrácie tak, aby absolvent bol
konkurencieschopný nielen na domácom, ale aj
medzinárodnom a hlavne jednotnom európskom
trhu práce. Cieľovými pracoviskami absolventov
budú domáce inštitúcie, ktoré spolupracujú s or
gánmi E Ú a ich regionálnymi štruktúrami, ako aj
ďalšie medzinárodné a transatlantické organizá
cie. Absolvent bude kvalitne jazykovo pripravený
v angličtine (lingua franca Európskej únie) s dôra
zom na komunikačné schopnosti a na odbornú
„euro-terminológiu". Absolventi tohoto študijného
smerovania nájdu uplatnenie vo výrobnej sfére,
napríklad na úsekoch zahraničného obchodu, ako
aj vo sfére štátnej správy - na ministerstvách za
hraničných vecí, hospodárstva, pôdohospodárstva,
školstva apod. Taktiež sa môžu uplatniť v pracov
ných skupinách ekonomických a politických inšti
túcií pre oblasť tretieho sveta, resp. ako pracovníci
masovokomunikačných prostriedkov.
Absolvent fakulty v odbore Aplikovaná psychol&
gia získa široké spektrum poznatkov z vedných
odborov, najmä z psychológia a sociológie, ktoré
dotvoria jeho interdisciplinárny poznatkový základ
a ktoré nadväzujú na relevantné odbory, ako napr

• Počítate so zahraničnou spoluprácou a so
spoluprácou s inými inštitúciami?
- Vedeckovýskumná orientácia Fakulty otvára
široké pole pre rozvoj spolupráce s akademickými
partnermi z celého sveta Pn konkretizácii fonem
a rozsahu spolupráce vychádzame z oficiálne exis
tujúcich a fungujúcich zmluvných partnerských
vzťahov, ktoré už má UK uzatvorené. Popri tom
však fakulta vstupuje do nových medzinárodných
vzťahov tak. aby ich pomocou a ich prostred
níctvom čo najskôr dobudovala svoj akaóe—cký
profil a aby svojim študentom a učiteľom .vytvárala
široké možnosti medzinárodnej prezentácie a koo
perácie. Konkrétnu a účinnú partnerskú spoluprácu
očakávame predovšetkým od univerzitných in
štitúcii, ktoré s nami v rôznom rozsahu spolupra
covali na tvorbe projektu Fakulty a ktoré majú
záujem spolupracovať aj na jeho realizácií. Oso
bitné postavenie medzi našimi partnermi má Aca
demia Istropolitana Nova (AINOVA), predovšetkým
naša spolupráca pri kreovaní študijného programu
Aplikovaná ekonómia, ako aj naše spoločné úsilie
0 jeho akreditáciu na magisterskej úrovni.

• A Vaše predsavzatia do prvého akademické
ho roku?
- Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
vstupuje do svojho prvého akademického roku
a jej nevelký pracovný kolektív m á pred sebou
mimoriadne náročné úlohy. Zabezpečiť potrebnú
kvalitu vzdelávania a úspešne realizovať aj ďalšie
činnosti, ktorými sme poverení, nebude ľahké
Sme však rozhodnutí dôsledne uskutočňovať stra
tégiu postupného budovania vnútornej štruktury
fakulty tak, aby sa racionálne a s na/vyššou účin
nosťou využívali vedecko-pedagogické kapacity
UK a FSEV UK. ale aby sa komplementárne vy
užívali tiež vysokokvalifikované externe personálne
zdroje. Prvé úspechy Fakulty na poli medzinárod
ných grantov ukazuju, že táto cesta je možná
Vznik novej fakulty, ktorá by svojimi vzdetavaami
1 vedeckovýskumnými výstupmi mala pomôcť aj
pri kultivovaní domácej politickej scény, by nebol
možný bez zásadného konštruktívneho postoja
a systematickej podpory vedenia UK a jej akade
mických orgánov Jednoznačnú podporu projektu
novej fakulty vyjadnla aj Akreditačna komisia vlá
dy SR a MŽ SR Bude ulohou nových organom
FSEV, aby dokä2alt oprávnenosť tejto podpory
a aby ju pri budovaní pracoviska aj správne vy
užili.
Qh)
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V rámci d n í Bavorskej kultúry, ktoré s a v júni konali v Bra
tislave, s a v o vestibule historickej budovy UK n a Šafárikovom
námestí prezentovali aj bavorské vysoké školy. Výstavu za
prítomnosti rektora UK prof. F. Devínského otvoril dňa 10. jú
na 2002 Hans Zehetmair, minister pre vedu, výskum a ume
nie spolkovej republiky Bavorsko Expozíciu si so záujmom
prezrel aj minister školstva S R P. Ponický. O b a j a ministri s a
potom zúčastnili otvorenia sympózia slovenských germanistov
„Regionalita a identita" n a Filozofickej fakulte UK.
• • • • •

Univerzitu Komenského navštívila dňa 21. Júna 2002 dele
gácia Ministerstva školstva Čínskej lUdovej republiky, vede
ná štátnym tajomníkom MŠ Č L R p Zhao Qinplngom. Hosti
v mene rektora UK prijal prorektor UK prof. P Mráz spolu s člen
mi vedenia UK. Po informačnom rozhovore si členovia delegácie
prezreli reprezentačné priestory Univerzity a navštívili Katedru
jazykov a kultúr krajín východnej Azie FIF UK.

Z rokovaní Kolégia rektora UK
V Modre-Harmónii sa pod vedením rektora UK prof F. Devínske
ho konalo v dňoch 13. - 14. juna 2002 mimoriadne výjazdové za
sadnutie Kolegia rektora UK. rokovanie Kolégium ukončilo dňa
24. júna v Bratislave.
Kolégium rektora U K prerokovalo a schválilo nasledovné d o k u m e n 
ty internej legislatívy UK, ktoré predložil rektor UK:
- Zásady konania rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce na UK
- Rokovací poriadok koordinačnej porady n a prerokovanie ponuky
zahraničných pobytov študentov a pracovníkov U K
- Pravidlá n a schvaľovanie školiteľov doktorandského štúdia na U K
- Štipendijný poriadok U K
- Š t u d i j n ý poriadok U K
- Z á s a d y výberového konania n a obsadzovanie pracovných miest
vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracov
níkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamest
nancov n a UK.
Zároveň KR U K odporučilo rektorovi UK, aby dokumenty, ktoré s ú
v zmysle nového z á k o n a o vysokých školách vnútornými predpismi,
predložil n a schválenie Akademickému senátu U K a dokumenty,
ktoré v zmysle z á k o n a nie s ú vnútornými predpismi Univerzity alebo
ich neschvaľuje Vedecká rada UK, vydal a k o Opatrenia rektora U K
(Zásady konania rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce na
UK, Rokovací poriadok koordinačnej porady na prerokovanie ponu

V sprievode ministra školstva S R P. Ponického a V Šuchu
z Misie S R pri európskych spoločenstvách v Bruseli navštívila
Univerzitu Komenského dňa 17. júna 2002 pani Viviane Re
ding, nová komisárka Európskej únie pre vzdelávanie, šport,
kultúru a mládež. V zastúpení rektora U K vzácneho hosťa
prijal prorektor U K prof. D. Mlynarčík spolu s členmi vedenia
UK.
• • • • •

ky zahraničných pobytov študentov a pracovníkov UK, Pravidlá na
schvaľovanie školiteľov doktorandského štúdia na UK)
Kolégium rektora U K sa tiež zaoberalo pripomienkami k dalším le
gislatívnym d o ku me n t o m (Disciplinárny poriadok U K pre študentov.
Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie U K pre študentov. Pracov
ný poriadok U K a Štatút UK). Odporučilo rektorovi UK. aby všetky
legislatívne dokumenty schválené Kolégiom boli členom akademic
kej obce a zamestnancom U K prístupné n a internetovej stránke UK.

Ďalšie rokovanie Kolégia rektora UK, ktoré sa uskutočnilo dňa
8. j ú la 2002 v Bratislave, sa okrem iného zaoberalo priebežným

Slávnostné promócie doktorandov

vyhodnotením prijímacieho konania na U K pre ak. rok 2002/2003
a konštatovalo, že prijímacie konanie na väčšine fakúlt U K prebehlo
bez mimoriadnych udalostí. Ďalej Kolégium venovalo pozornost pri

Na slávnostnom verejnom zasadnutí Vedeckej rady UK,
ktoré sa konalo dňa 21. júna 2002 v Aule UK, odovzdal rektor
U K prof. F. Devínsky diplomy 3 n o v ý m doktorom vied, 45 ab
solventom doktorandského štúdia a dekréty 10 docentom, kto
rí habilitovali pred vedeckými radami fakúlt UK.
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pomienkam k návrhu Štatútu UK. V súvislosti s nižším o b j e m o m
finančných prostriedkov pridelených M Š S R n a novoprijatých doktorandov súhlasilo s návrhom rozpisu novoprijatých doktorandov na
fakulty v ak. rok 2002/03

(jh)
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V zastúpení rektora U K odovzdal dňa 25. júna 2002 prorektor
U K prof. MUDr. P. Mráz, DrSc., Pamätnú medailu UK pánovi
Aiainovi Latulippeovl, radcovi pre politické a verejné záleži
tosti Kanadského velVyslanectva v Prahe, pri príležitosti ukon
čenia jeho diplomatickej misie v Českej a Slovenskej republike.
Vyznamenanie m u udelil rektor U K ako prejav uznania z a j e h o
angažovanosť a podporu Kanadských štúdií na UK.

V LETE

Rektor UK prof. F. Devínsky prijal dňa 27. júna 2002 repre
zentantov najstaršej európskej univerzity - Univerzity v Bo
logni, na čele s jej rektorom prof. Pierom Ugom Calzolarim.
Predmetom rozhovoru boli otázky medziuniverzitných kontaktov
a aktivít pri vytváraní európskeho vysokoškolského priestoru

V letnom období trikrát zasadal Akademický senát UK
Pod vedením predsedu doc. PhDr. F. Gahéra, CSc., trikrát počas
prázdnin zasadal Akademický senát UK. Na zasadnutí dňa 5. jú
na 2002 AS UK:
-Vyhlásil doplňovacie volby študentov za AO ako celok a určil, že
akt volieb sa uskutoční na zasadnutí A S UK v októbri 2002.
- V súlade s novým vysokoškolským zákonom schválil na návrh rek
tora UK zriadenie Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK so
sídlom v Bratislave.
-Schválil návrh rozdelenia ubytovacej kapacity v ŠD UK pre šk.
r. 2002/2003 a návrh výšky poplatkov za ubytovanie.
- V z m y s l e príslušných dokumentov (materiály z kontrol, stanovis
ká AS FM UK a dekana FM UK prof. J. Komorníka a prednesených
stanovísk a vyjadrení na zasadaní AS UK dňa 5. 6. 2002) AS UK
konštatoval, že sa v prijímacom pokračovaní na Fakulte manage
mentu UK vyskytli v minulých rokoch závažné metodické a systémo
vé chyby, ktoré mohli spochybniť objektivitu prijímania na štúdium
a za ktoré nesie osobnú zodpovednosť dekan fakulty ako aj čle
novia akademického senátu fakulty. V tejto súvislosti tiež AS UK
zdôraznil, že je dôležité, aby akademickí funkcionári FM UK a jej
samosprávne akademické orgány prijali také riešenie, ktoré zabráni
možnému spochybňovaniu ich schopnosti riešiť závažné problémy
fakulty a tým aj spochybňovaniu samosprávneho charakteru a auto
nómie fakulty.
- Vyzval dekana Lekárskej fakulty UK v Bratislave, aby zmenil pod
mienky prijímania rómskych uchádzačov na štúdium a AS LF UK,
aby túto zmenu schválil.
- Schválil volebný poriadok pre volby do ŠRVŠ a stotožnil sa s od
mietavým stanovisko RVŠ k návrhu zákona na zriadenie Slo
venskej zdravotníckej akadémie.
- Schválil Správu o činnosti AS UK.

Druhé letné zasadnutie Akademického senátu UK sa konalo dňa
26. júna 2002 a bob venované najmä aplikácii právnych noriem na UK
- AS UK schválil Štipendijný poriadok UK a požiadal rektora UK, aby
v prípade závažných pripomienok akademických senátov fakúlt na
vrhol jeho novelizáciu.
- AS UK požiadal akademické senáty fakúlt aby do 8 júla 2002 zaslali
stanoviská k nasledovným návrhom vnútorných predpisov Uni
verzity Komenského - k Disciplinárnemu poriadku UK, k Rokova
ciemu poriadku disciplinárnej komisie a k Zásadám výberového
konania. Ďalej požiadal akademické senáty fakúlt, aby do 10. sep
tembra 2002 poskytli svoje stanovisko k návrhom Štatútu UK, k Štu
dijnému poriadku UK a k Pracovnému poriadku U K Pripomienkova
ním uvedených materiálov poveril tiež A S UK všetky svoje odborné
komisie.
Tretíkrát počas leta sa stretli členovia Akademického senátu UK dňa
10. júla 2002.
Na tomto rokovaní Akademický senát UK schválil zriadenie 3-ročného bakalárskeho štúdia v študijnom odbore „Zdravotnícke
a diagnostické pomôcky" na Farmaceutickej fakulte UK. Vzhľadom
na súčasnú verejnú mienku o miere korupcie spojenej s prijímaním
na vysoké školy sa AS UK zaoberal postupom prijímania uchádza
čov na štúdium na fakulty UK a spôsobmi vyhodnocovania prijí
macieho pokračovania a odporučil fakultám prijať optimálny postup
pri prijímaní na štúdium s dôrazom na transparentnost, objektivitu
a spravodlivosť.
Z návrhu na vymenovanie za členov Správnej rady UK, ktorý pred
ložil rektor UK, schválil AS UK týchto kandidátov: Marián Jusko. Peter
Mihók, Pavol Lančarič, L Roman a M. Lasica. Zároveň AS UK schválil
návrh na vymenovanie Františka Gahéra za člena Správnej rady UK.
Oh)

Akademický senát UK vyhlásil volby kandidáta na rektora UK
Akademický senát U K v yhlá sil v o l b y kandidáta na rektora UK a termín volieb stanovil na 20. novembra 2002.
Právo navrhnúť najviac 1 uchádzača o kandidatúru n a funkciu rektora U K majú akademické senáty fakúlt, členovia Akademic
kého senátu UK, rektor U K a dekani fakúlt UK. Návrhy na uchádzačov o kandidatúru je nutné doručiť predsedovi Volebnej ko
misie A S UK pre volby rektora prostredníctvom podateľne RUK alebo priamo n a sekretariát A S UK najneskôr do 11. októbra 2002
do 12.00 hod. Návrh musí obsahovať súhlas uchádzača o kandidatúru potvrdený jeho vlastnoručným podpisom. Návrhy ktoré
volebná komisia obdrží p o uvedenom termíne, nemôžu byť akceptované.
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V krátkom čase už druhá kráľovská návšteva na Univerzite Komenského
V histórii našej Alma mater s a ešte nesta
lo, aby v priebehu krátkeho času hostila n a
svojej akademickej pôde dve kráľovské náv
števy. V apríli tohoto roku sme mali česť stret
núť sa so švédskym kráľovským párom, v júli
poctil svojou prítomnosťou Univerzitu Ko
menského španielsky kráľovský pár - kráľ
Juan Carlos I. s kráľovnou Sofiou. Kráľ
Juan Carlos I., ktorý vládne v Španielsku od
roku 1975, je medzinárodne uznávaným poli
tikom, jeho obraz v očiach svetovej verej
nosti je spojený so zápasom o obranu de
mokracie, keď vo februári 1981 rozvážnym
no rozhodným spôsobom odvrátil pokus
o neofašistický prevrat v krajine. Mimoriadne
sa pričinil o proerópske smerovanie Špa
nielska a o jeho prijatie do Európskeho spo
ločenstva. Jeho presvedčenie i konkrétne
kroky, ktorými podporuje európske integrač
né tendencie, ako aj úloha, ktorú zohral pri
nastolení demokracie v Španielsku, boli od
menené mnohými medzinárodnými cenami
a uznaniami.
Slávnostné stretnutie kráľovského páru
s členmi akademickej obce UK sa usku
točnilo dňa 3. júla 2002 v Rektorskej sie
ni UK za prítomnosti prezidenta SR R.
Schustera s manželkou.
Na akademickej pôde U K privítal vzác
nych hostí rektor U K prof. F. Devínsky spolu
s členmi vedenia UK. Do posledného miesta
zaplnená Rektorská sieň UK bola svedkom
nielen dôstojného oficiálneho ceremoniálu,
ale aj následného srdečného rozhovoru krá
ľovského páru so študentmi a pedagógmi
hispanistiky.
V slávnostnom príhovore rektor U K prof.
F. Devínsky vyzdvihol dlhoročné výnimočné
a plodné kontakty, ktoré viažu Univerzitu
Komenského s treťou najstaršou španiel
skou univerzitou, s Univerzitou Complutense
v Madride, keď povedal: „Bola to práve táto
univerzita, ktorá rýchlo reagovala na novú
situáciu v našej krajine po roku 1989 a po
núkla priestor ku konkrétnej akademickej
spolupráci. A bola to opäť táto univerzita,
ktorá v roku 1996 iniciovala na Univerzite Ko
menského vznik Katedry a nadácie Alexandra
Dubčeka zameranej na štúdium hispanistiky
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a v roku 2000 založila z iniciatívy jej rektora
Rafaela Puyola na našej Filozofickej fakulte
UK Bibliotecu Hispániou Complutense. Vďa
ka hlbokému záujmu Univerzity Compluten
se o Slovensko vzniklo na tejto madridské/
univerzite centrum slovakistiky, ktoré je naj
významnejším ohniskom propagácie sloven
ského jazyka a kultúry v Španielsku." Úspeš
ný rozvoj španielsko-slovenských kultúrnych
vzťahov dokumentoval rektor UK taktiež na
skutočnosti, ž e šesť slovenských vedcov sú
nositeľmi vysokého španielskeho vyzname
nania z a šírenie španielskeho jazyka a kul
túry, ktoré im udelil kráľ Juan Carlos I., a to
Kríža Rádu Izabely Katolíckej a Kríža Rádu
Alfonza X. A dodal, ž e ako rektor tejto školy
je osobitne hrdý na to, že z týchto šiestich
vyznamenaných osobností sú štyria členmi
akademickej komunity Univerzity Komen
ského.
Na záver rektor UK vysoko ocenil, ž e Ich
Veličenstvá počas svojej návštevy Bratislavy
zaradili d o svojho programu aj pobyt na
Univerzite Komenského, pretože tak máme
aspoň príležitosť vyjadriť kráľovskému páru
úprimné poďakovanie z a sympatie, ktoré
prejavujú našej krajine a našim snahám
o vstup do EÚ, ako aj úctu španielskej vlá
de z a jej podporu rozvoja slovensko-španielskych akademických vzťahov.

„Vaše Veličenstvo, rád by som Vám I kralóvnej Sofii podákoval za Vašu návštevu
Univerzity. Mimoriadne oceňujeme Vaše
úsilie o šírenie demokracie, humanizmu
a mierovej spolupráce medzi národmi. Va
šu pomoc integračným snaham Sloven
ska I za Váš vztah a podporu akademic
kej spolupráci, ktorá významne prispieva
k vytvoreniu pevneho mosta medzi naširrú
národmi. Preto by sme boli mimoriadne
poctení, keby ste na znak úcty a ocene
nia prijali najvyššie vyznamenanie Uni
verzity Komenskeho - jej Velku zlatu me
dailu."
V odpovedi Jeho Veličenstvo kráľ Juan
Carlos i. podákoval z a udelenie vysokého
univerzitného vyznamenania a príjemne
prekvapil svojou znalosťou akademických
kontaktov medzi Univerzitou Komenského
a Univerzitou Complutense.
Potom s a zvítal nielen so slovenskými
hispanistami, ale aj s ich študentmi, u kto
rých ocenil dobrú úroveň ich jazykových
znalostí. V y š e hodinová návšteva španiel
skeho kráľovského páru uplynula príliš rých
lo, v účastníkoch stretnutia však zanechala
hlboký dojem a umocnila hrdosť n a kvalitu
slovensko-španielskej akademickej spolu
práce.
ah)
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Taliansky prezident Carla Azeglin Ciampi hosťom Univerzity Komenského
V sprievode prezidenta SR R. Schustera navštívil Univerzitu Komenského dňa
10. júla 2002 prezident Talianskej re
publiky Carlo Azeglio Ciampi. Slávnost
né stretnutie akademickej obce Univerzity
s J. E. C. Ciampim sa konalo v Rektorskej
sieni UK, za bohatej účasti členov akade
mickej obce i verejnosti. V najnovšej histórii
Univerzity je to z Apeninského polostrova už
druhá prezidentská návšteva, kedže v roku
1994 bol hosťom našej Alma mater vtedajší
taliansky prezident Oscar Luigi Scalfaro.
Pán prezident C. Ciampi je vynikajúcim
finančníkom a pred zvolením d o funkcie
hlavy štátu sa ako guvernér centrálnej ban
ky a následne ako premiér talianskej vlády
rozhodujúcou mierou podieľal n a urovnaní
ekonomických problémov, ktoré predchá
dzali prijatiu Talianska z a člena európskej
menovej únie. Dnes je pán prezident vníma
ný ako uznávaný politik, ktorého rešpektujú
všetky politické sily v Taliansku, ako osob
nosť, ktorá s a vytrvalo angažuje z a oživenie
národnej identity a posilnenie myšlienok
vlastenectva.
V slávnostnom príhovore rektor U K prof.
F. Devínsky poukázal na historické korene
európskej kultúry a vzdelanosti, keď o Ta
liansku povedal: „Je to krajina, ktorá po ti
sícročia zásadným spôsobom ovplyvňova
la chod dejín Európy a sveta. Umelecké
i kultúrne diela, ktoré boh na jeho území vy
tvorené, pretrvávajú dodnes a majú často
aj priamy dopad na náš súčasný život. Tak
je to aj s univerzitami. Pozitivně dôsledky to
ho, čo sa odohralo v roku 1088 v Bologni,
keď bola založená prvá európska univerzita,
pociťujeme dodnes. Pretože bez Bologne
by nielenže nebola Univerzita Komenského,
ale predovšetkým neboli by ani 900 rokov
pretrvávajúce univerzitné idey slobodného
ľudského ducha. Bola to pre Európu udalosť
prvoradého významu, pretože týmto aktom
boli položené základy vysokého učenia aj
v dalších európskych mestách. Je preto cel

kom prirodzené, že práve múry tejto staro
bylej a najslávnejšej európskej univerzity boli
v roku 1988 svedkami pri/atia základného
dokumentu európskych univerzít - Magna
Charta Universitatum, ktorá, vychádzajúc
z deváfstoročnej tradície európskeho uni
verzitného vzdelávania a yeho historických
princípov, formulovala moderné poslanie uni
verzít a ich úlohy v meniacej sa a stále viac
globalizovanej spoločnosti. A treba dodat
aj to, že to bola opäť univerzita v Bologni,
ktorá v roku 1999 hostila 32 ministrov škol
stva európskych krajín, ktorí svojím podpi
som pod Bolonskú deklaráciu dali jasne
najavo svoju politickú vôľu vytvoriť európ
sky priestor vysokoškolského vzdelávania
a vybudovať jeho novú architektúru. Talian
sko sa tak, v duchu svojich kultúrnych tra
dícií, znovu, aj v modemom veku, stalo mies
tom, odkiaľ vychádzajú impulzy k rozvoju

a pozdvihnutiu európskej vzdelanosti a kul
túry."
Rektor U K taktiež vyzdvihol spoluprácu
Univerzity Komenského s univerzitami v Udine, Padove, Terste, Florencii a Bologni a do
dal, ž e táto spolupráca siaha desiatky rokov
do minulosti. Prví lektori talianskeho jazyka
prišli totiž na Univerzitu u ž v tridsiatych
rokoch minulého storočia a bol medzi nimi
aj známy taliansky spisovateľ Bonaventura
Tecchi. Univerzita Komenského vtedy bola
jedinou inštitúciou n a Slovensku, kde bolo
možné bližšie sa zoznámiť s talianskym ja
zykom a kultúrou.
Na záver rektor U K vyjadril úprimné poďa
kovanie J. E C. Ciampovi ako aj vláde Ta
lianskej republiky nielen z a velkorysý knižný
dar Univerzite, ale aj z a sympatie a podpo
ru, ktoré prejavujú našim snahám o vstup
d o EÚ. Na znak toho, ako Univerzita Ko
menského oceňuje úsilie J. E. C. Ciampiho
o šírenie demokracie, humanizmu a miero
vej spolupráce medzi národmi i jeho pomoc
integračným snahám Slovenska, odovzdal
m u rektor U K najvyššie univerzitné vyzna
menanie - Velkú zlatú medailu U K
J. E . C . Ciampi poďakoval z a udelenú
poctu a širší priestor v svojom prejave ve
noval ambíciám Slovenska stať sa členom
E Ú a predpokladom spoločného mierového
spolunažívania krajín v zjednotenej Európe,
pričom sa obracal najmä n a mladú gene
ráciu. Priliehavou odpoveďou bolo vystú
penie študentky 1. ročníka odboru taliančina-angličtina FIF UK, ktorá ubezpečila pána
prezidenta o pripravenosti študentov prispieť
k integračným procesom.
Po oficiálnej časti stretnutia nasledovala
živá diskusia pána prezidenta i členov ta
lianskej delegácie s pedagógmi a študent
mi romanistiky n a UK.
(jh)
(Prejav J. E. C. Ciampiho prinesieme
v budúcom čísle)
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dokonca k vedúcim špičkám pri tvorbe a implementácii príslušných doku
mentov a postupov. Uvedomujeme si totiž, ž e ak v r. 2010 nebude naša Uni
verzita kompatibilná s tým, č o s a bude diať v Európe, a to sa netýka len
našej Univerzity ale všetkých vysokých škôl aj n a Slovensku, zostaneme zá
konite mimo tohoto priestoru s o všetkými dôsledkami, ktoré by z toho pre
nás vyplývali. Na reformy a transformáciu však nestačí len dobrá vôľa akade
mickej obce na presadzovanie zmien. Tieto musia byť podporené aj prísluš
nou internou i externou legislatívou. Nový vysokoškolský zákon č. 131/2002,
ktorý nadobudol účinnosť k 1. aprílu 2002, reflektuje práve trendy, ktoré s a
v Európe rozbehli a je v súlade s Boloňským procesom. Môžeme mať a aj má
me veľa výhrad k tejto legislatívnej norme a nepochybne bude vecou novej
vlády a nového parlamentu, aby sa podujali novelizovať niektoré z jej ustano
vení. Nemám tu n a mysli len ustanovenia o zriaďovaní rezortných vysokých
škôl a v tejto súvislosti degradovanie tretieho stupňa v y s o k o š k o l s k é h o
vzdelávania n a úroveň potvrdzovania stredoškolského vzdelania, n a zása
hy štátu do štruktúry tvorby študijných odborov, ale napriklad aj pretrvávanie
oddelenia rozhodovania o d zodpovednosti a niekolko dalších ustanovení
týkajúcich sa napr. viaczdrojového financovania vysokých škôl. Napriek všet
kým nedostatkom zákona však treba povedať, ž e tak, ako to vyjadrili študenti
pri prerokúvaní návrhu v NR SR, keď návrh záko n a podporili, nový zákon,
hoci prišiel päť minút po dvanástej, nám ešte umožnil naskočiť do odchá
dzajúceho európskeho vysokoškolského vlaku. Zákon zvýšil autonómiu vy
sokých škôl aj tým, že im dal ekonomickú autonómiu. Po prevode majetku
n a vysoké školy o d 1. januára 2003 s a táto autonómia ešte viac prehĺbi. A č o
je možno ešte dôležitejšie, zákon s a pokúša zvýšiť zodpovednosť všetkých
aktérov z a úspech a pozitívny rozvoj vysokej školy. Hovorí o vyššom stupni
zodpovednosti v rámci ekonomickej nezávislosti vysokých škôl, o vyššom
stupni zodpovednosti pedagógov z a prípravu študentov pre európsky trh
práce i o vyššom stupni zodpovednosti samotných študentov z a svoj profe
sijný profil. Rozšírením autonómie vysokých škôl, ich akademických práv
a slobôd, zákon potvrdzuje ich vyššiu zodpovednosť z a budúcnosť tejto kra
jiny, z a jej obraz pred Európou a svetom, ktorý nás u ž považuje z a slobodnú
a demokratickú krajinu, z a rovnocenného a plnoprávneho partnera a ktorý
nás, ako krajinu ašpirujúcu n a vstup d o EÚ, hodnotí v oblasti školstva prísny
mi kritériami.
Keď som povedal, ž e sa mení aj vnútorný svet našej Univerzity, myslel som
aj n a to, ž e to nie je len dôsledok procesov prebiehajúcich mimo nej. Je to aj
dôsledok diskusií a stretov medzi postojmi a názormi, ktoré nechápu alebo
nechcú pochopiť nevyhnutnosť dalších zmien, ktoré nás čakajú - lebo mož
n o v niektorých prípadoch doteraz nepochopili ani zmeny, ktoré s a udiali
v r . 1989 - a medzi postojmi a názormi tých, ktorí vidia, ž e je výhodnejšie
a lepšie zmeny predvídať, zúčastňovať s a n a príprave ich stratégií a formovať
ich podobu tak, aby boli pre naplnenie našich predstáv prijateľné. Univerzity
nežijú v izolácii o d spoločnosti, ale s ú jej významnou súčasťou, s ú zdrojom
jej dynamiky. T o vyžaduje, aby s a otvorili v o vnútn i navonok, aby ako inte
lektuálna špička spoločnosti využili svoje ambície, aby pochopili svoju po
vinnosť určovať trendy vývoja spoločnosti a vidieť i z a vzdialené horizonty.
V opačnom prípade s a buď dostaneme do izolácie alebo budeme musieť vý
voj pracne, nákladné a s námahou dobiehať ako outsideri. Čím skôr si tieto
skutočnosti uvedomíme, tým lepšie pre nás i našich študentov.

Universitas professorum et scholarum - jedinečné spoločenstvo
A j preto pokladám otvorenie nového akademického roka z a jeden z naj
významnejších aktov v živote našej A l m a mater, na ktorom vás všetkých čo
najsrdečnejšie vítam. Vaša účasť n a tomto slávnostnom zhromaždení je nie
len výrazom úcty k akademickým tradíciám, k historickej misii univerzít, k to
mu jedinečnému spoločenstvu Universitas professorum et scholarum, ktoré
aj naša A l m a mater predstavuje, ale aj výrazom kontinuity vývoja vzdelanosti
u nás, kontinuity výchovy našej inteligencie. S o m rád a ďakujem vám, ž e ste
prijali naše pozvanie a ž e s v e d o m í m spolupatričnosti prikročíme k začatiu
výučby v novom akademickom roku.
Srdečne vítam našich študentov. A j tých, ktorí už vedia, o čom je štúdium na
Univerzite Komenského, ale osobitne tých, ktorí prvýkrát zasadnú do učební,
knižníc i laboratórií našej A l m a mater a ktorí s a možno práve teraz prvýkrát
stretávajú s históriou a majestátnosťou Univerzity. Vítam preto nielen prvákov
prítomných tu v Aule, ale všetkých našich novozapísaných študentov, kto
rých je v tomto roku viac ako 5000, nových členov našej tridsaťtisícovej aka
demickej obce. Všetkých vás chcem uistiť, ž e urobíme všetko preto, aby
sa v á m dostalo kvalitné vzdelanie, ktoré bude zárukou vášho uplatnenia sa
v o vašom budúcom živote. Vážte si, prosím, skutočnosť, ž e máte šancu štu
dovať na Univerzite Komenského, ktorá je d o m a i v zahraničí považovaná za
elitnú vysokú školu, ktorej diplomy s ú akceptované aj v zahraničí. To, že ste
sa stali našimi študentmi, svedčí o vašich výnimočných schopnostiach i o va
šom pevnom predsavzatí absolvovať náročné štúdium. Želám vám veľa štu
dijných úspechov a som presvedčený o tom, ž e budete vždy dôstojne repre
zentovať našu Alma mater a šíriť jej dobré meno do ma i v o svete.

Založením novej fakulty reaguje Univerzita na potreby spoločnosti
Dnešné otvorenie nového akademického roka je zvlášť významné ešte
z ďalšieho dôvodu: do zväzku Univerzity Komenského pribudla jej nová, tnnásta fakulta - Fakulta sociálnych a ekonomických vied, ktorá týmto akade
mickým rokom začína svoju činnosť. Zrod novej fakulty je pre každú vysokú
školu istým historickým medzníkom a potvrdením toho, ž e vývoj školy pozi
tívne napreduje. Samotná v y š e 900-ročná história univerzít dokazuje, ako
univerzity postupne - od prvých základných fakúlt - teologickej, právnickej, fi
lozofickej a lekárskej, rozširovali paletu vzdelávania a zakladali ďalšie nové
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fakulty, u ktorých bol predpoklad, že lepšie a efektívnejšie splnia ciele, ktoré
si univerzita stanovila v o svojom rozvoji a ktoré sa v súlade s rozvojom ľud
ského poznania ukazovali ako kľúčové. Nová fakulta bude pripravovať absol
ventov pre ich uplatnenie najmä v orgánoch štátnej správy a samosprávy,
pre verejné riadiace funkcie rôznych stupňov, i tých najvyšších, pre pôsobenie
v politickej sfére i expertov pre európsku administratívu. Tento typ vzdelania
v našej spoločnosti zjavne absentuje, vzdelávacie programy, ktorých absol
venti zodpovedajú týmto požiadavkám, s ú u nás ojedinelé, pričom požiadav
ky na takýchto odborníkov s ú enormné. Ešte raz däkujem Kolégiu rektora
i Akademickému senátu UK, že podporili toto kľúčové rozhodnutie vedenia UK
a prajem novej fakulte, aby sa vyrovnala so všetkými svojimi špecifickými
úlohami v pedagogickom a vedeckovýskumnom procese a rýchlo dokázala
zaujať viditeľnú pozíciu nielen v domácom, ale aj v európskom akademickom
priestore.

Zahraničný imidž UK vytvára kvalitná práca celej univerzitnej komunity
Som rád, že môžem konštatovať, ž e i v uplynulom roku rástlo dobré meno
Univerzity v zahraničí a ž e sme ako verejná vysoká škola mali príležitosť
aktívne prispieť k zahraničnej politike štátu a k vytváraniu pozitívneho obrazu
Slovenska v zahraničí. Návštevy viacerých svetových osobnosti, ich huma
nistické posolstvá prednesené n a našej akademickej pôde. aj ich záujem dis
kutovať s našimi študentmi iba podčiarkli, aké kvalitné meno si Univerzita
a j e j študenti získavajú v o svete, ako si plníme svoju misiu pri šírení myšlie
nok humanizmu a demokracie Nemôžem pri te|to príležitosti nespomenúť
medzinárodný seminár Svetovej banky o reforme vysokého školstva n a
Slovensku organizovaný UK spoločne s MŠ SR. návštevu chorvátskeho pre
zidenta Stjepana Mesica, ktorý práve u nás prvýkrát zverejnil svoj 12 bodový
návrh Charty protiteronstickej koalície, ako i skvelé vystúpenia poľského pre
zidenta Aleksandra Kwasniewského a talianskeho prezidenta Carta Campiho
Našimi hosťami boli i svetoznámy filozof Jürgen Habermas, tiež Jan Mannus
Wiersma, poslanec a spravodajca Európskeho parlamentu pre S R komisar
E K pre v ed u a v ý s k u m Phillip Busquin a komisárka EK pre vzděláváme pa
ni Viviane Redingová.
V tomto roku Univerzita Komenského udelila čestné doktoráty trom osob
nostiam svetového mena - perinatológovi Albertovi Huchovi z Univerzity
vZúrichu, francúzskemu molekulárnemu biológovi prof Piotrovi Stommske
mu, členovi Univerzity Pierra a Mane Cuneových v Paríži a ako som už uvie
dol, aj kardinálovi Zenonovt Grocholewskemu Vefkym vyznamenaním pre
Univerzitu boli v tomto roku aj návštevy švédskeho a španielskeho krafc»
ského páru na našej pôde Tieto medzinárodne kontakty Univerzity Komen
ského vysoko prekračujú rámec obvyklých konvencii a majú mimo idr>»
velký internacionálny dosah Nemožno c h zužoval iba na akt s u . - w s v e h o
ceremoniálu, s ú odrazom nášho zahraničného imidžu ktorý vytvára k . .vrtní
práca celej univerzitnej komunity A za to by som vam všetkým rad vyjod svo
je úprimne poďakovanie.
Chcem tiež spomenúť aj prácu jednotlivých členov našej akademickej
obce v rozličných zahraničných organizáciách, napr. v Európskej asociácii
univerzít (EUA), ktorá združuje viac ako 640 vysokoškolských inštitúcií z ce
lej Európy, v Združení univerzít hlavných miest Európy (UNICA), v Podunaj
skej rektorskej konferencii (DRC), v EUNIS, v Asociácii univerzít tretieho veku
(AIUTA), v Medzinárodnej organizácii univerzitných administrátorov (IMUA)
a mnohých ďalších, kde zastávame vysoké, ba dokonca aj najvyššie funkcie
v ich riadiacich a koncepčných orgánoch. A to nehovorím o dalších členstvách v o významných medzinárodných organizáciách a o veľmi dobrej
a prospešnej spolupráci s takmer polstovkou zahraničných univerzít, ktoré
nám okrem iného umožňujú intenzívne podporovať zahraničné mobility štu
dentov aj učiteľov, ich vedecké kontakty a spoluprácu napr. aj prostredníctvom
nadácie Sasakawa alebo Dubčekovej katedry.

Rozvoj informačných technológií na UK
Je zrejmé, ž e v informačnej dobe si nemožno predstaviť žiadnu úspešnú
spoluprácu, ktorá by nevyužívala elektronické médiá. S potešením konšta
tujem, ž e po istej stagnácii v tejto oblasti v rokoch 1995 - 1996 sa nám po
darilo v ostatnom období významným spôsobom zrýchliť univerzitnú sieť A to
aj vďaka tomu, ž e sme inštalovali nové technológie a ž e n a tých pracovis
kách, ktoré sa tejto problematike venujú a nachádzajú podporu vedenia fa
kulty, sa hardwareové vybavenie dostalo na pomerne slušnú úroveň, a že tech
nickí správcovia Integrovaného informačného a komunikačného systému,
ktorých fakultám poskytlo vedenie Univerzity, úspešne prispievajú k rozvoju
IT na Univerzite a j e j súčastiach. Navyše virtuálna elektronická knižnica Um
verzity sa vyvíja veľmi potešujúco a Ministerstvom školstva financovaná a Uni
verzitou spravovaná celoslovenská databáza W e b of Science významným
spôsobom prispieva nielen k zvýšeniu kvality vedeckej práce, ale aj k zvyše
niu kvality návrhov n a menovanie docentov a profesorov. Na internátoch sa
podarilo zriadiť ďalšie počítačové miestnosti určené výlučne pre študentov
a tým rozšíriť prístup k informačným, komunikačným a vzdelávacím z d r o p m
širokému spektru záujemcov. Preto sa na tomto mieste chcem poďakovať aj
samotným študentom, ktorí aktívnym a pozitívnym spôsobom do týchto pro
cesov zasahujú. V najbližšej dobe sa predpokladá rozšírenie počtu takýchto
počítačových učební.

Podpora mladých vedeckých pracovníkov - jedna z kľúčových stratégii
Univerzity
Pozitívny rozvoj Univerzity je nemysliteľný bez rozvoja vedy a výskumu
Výučba a výskum s ú neoddeliteľné spojené nádoby, pretože vyššia kvalita
výskumnej práce priamo ovplyvňuje kvalitu vzdelávania Dávno prekonaný

sovietsky model o tom, ž e vysoké školy majú učiť a vedou sa majú zaoberať
iné, nevysokoškolské inštitúcie, ktorý ešte aj dnes hlásajú niektorí predsta
vitelia vedeckej komunity, zásadným spôsobom brzdí financovanie a najmä
rozvoj vedy na vysokých školách. Nečaká nás teda len novela zákona o vy
sokých školách, ale aj n o v e l a z á k o n a o v e d e alebo d o k o n c a nový z á k o n
o vede a výskume a samozrejme reforma a transformácia výskumu.
Nemožno však čakaf len na novú legislatívu. Okrem toho, ž e sme na Uni
verzite identifikovali 39 centier vedeckej excelencie a predpokladáme aj ich
finančnú stimuláciu, vedenie Univerzity Komenského s a ako jednu z kľúčo
vých strategických aktivít rozhodlo dlhodobo podporovať a venovať osobitnú
pozornosť mladým vedeckým pracovníkom a doktorandom, ktorí by mali byť
zárukou kontinuity vedeckej práce. V snahe podporiť ich vedeckovýskumnú
činnosť s m e v r. 1997 zaviedli „Granty UK". K ý m vlani bolo evidovaných
155 žiadostí a pridelená podpora n a 98 projektov v celkovej výške prostried
kov 3,3 milióny Sk, tento rok bolo z celkového počtu 199 návrhov podpore
ných 115 projektov v celkovej výške 4 milióny Sk.
Pre interných doktorandov a externých doktorandov - mladých zamest
nancov U K bol v roku 2001 zriadený „Fond podpory zahraničných mobilít
doktorandov", n a ktorý boli vyčlenené prostriedky z Fondu UK a z mimorozpočtových zdrojov Univerzity. Prvých 10 doktorandov realizovalo svoje 3-mesačné pobyty na zahraničných univerzitách a významných vedeckých pra
coviskách n a jeseň minulého roku, ďalších 8 nastúpilo svoje pobyty v tomto
roku. Fond kryje všetky náklady doktoranda n a trojmesačný pobyt v zahra
ničí včítane dopravy.
Pre motiváciu mladých uchádzačov o docentúry a profesúry bol v tomto ro
ku vytvorený rozvojový fond. Po dobu 12 mesiacov o d vymenovania poberá
docent, ktorý získal svoju kvalifikáciu n a Univerzite Komenského a nedosia
hol ešte 40 rokov v e k u v čase svojho vymenovania, mesačne 1 500 - Sk.
Podobne nový profesor do 45 rokov veku 2 000.- Sk mesačne. V súčasností
poberajú takýto finančný príspevok 2 profesori a 6 docentov UK.
Pozitívne pôsobí aj rozhodnutie vedenia U K stimulovať vypracovávanie
projektov uchádzajúcich s a o prostriedky z európskych fondov určených n a
podporu vedy (5. a 6. Rámcový program) a to odmenou 10 000,- Sk z a kaž
dý projekt evidovaný v Bruseli.
Z a najpodstatnejšiu však považujem skutočnosť, ž e n a základe dohody
o spolupráci medzi Magistrátom hl. mesta Bratislavy, bratislavskými vyso
kými školami a osobitne s Univerzitou, pridelil Magistrát bratislavským vyso
kým školám 25 obecných bytov, z ktorých bolo 6 určených pre mladých
pedagogických, vedeckých pracovníkov a doktorandov našej Univerzity. Po
važujem to z a mimoriadny úspech a dúfam, že i týmto spôsobom prispejeme
k zlepšeniu ich sociálnei situácie a k ich stabilizácii ako členov našej akade
mickej komunity. J e reálnou možnosťou, ž e v najbližšej budúcnosti budeme
môcť uspokojiť aj ďalších záujemcov.

Študenti sú spolutvorcami obrazu a kvality Univerzity
Zmyslom a cieľom našej práce sú študenti. S ú osou a duchom školy, me
radlom našich pedagogických úspechov i neúspechov. S ú nielen našimi
partnermi, ale aj spolutvorcami obrazu a kvality našej A l m a mater. Ako zvyk
nem hovorievať, m y s m e tu pre študentov, nie študenti pre nás. V súčasnosti
ešte nie je Univerzita odkázaná - v o väčšine svojich študijných odborov - na
intenzívnu súťaž o študenta. Dopyt po štúdiu prevyšuje našu ponuku v prie
mere asi štvornásobne, m á m e v š a k aj odbory, k d e p o m e r uchádzačov
k prijatým prevyšuje 1 0 : 1 . Napriek tomu pozorujeme prudký pokles záujmu
o učiteľské štúdium a v niektorých odboroch aj pokles vedomostnej kvality
uchádzačov. Nemôžeme si zakrývať skutočnosť, ž e demografický vývoj na
Slovensku je veľmi zlý a ž e je len otázkou krátkeho času, kedy sa aj Univer
zita bude musieť veľmi vážne zaoberať týmto problémom. Zvlášť, ak bude
velký podiel financovania závisieť o d počtu študentov. Je to problém blízkej
budúcnosti a súvisí najmä s možnosťou vysokej školy poskytnúť študentom
ubytovanie. To, že sa nám v priebehu predchádzajúceho akademického roka
podarilo zrekonštruovať tri ubytovacie bloky v Mlynskej doline a dnes stojíme
pred dokončením štvrtého, ešte náš problém zásadným spôsobom nerieši.
Z počtu prijatých študentov sa okolo 1 000 nezapíše na štúdium práve preto,
ž e ich nemôžeme ubytovať. Je preto naďalej strategickým rozhodnutím Uni
verzity zvýšiť ubytovacie kapacity maximálne m o ž n ý m spôsobom, pretože
odkladanie riešenia tohto problému môže v budúcnosti znamenať životné
ohrozenie nielen niektorých odborov, ale dokonca aj fakúlt.
S týmto súvisí aj veľmi chvályhodná snaha zvýšiť počty študentov tak, ako
to chcú urobiť napr. obe lekárske fakulty a farmaceutická fakulta, keď otvorili
nové akreditované študijné odbory a hodlajú prijať ďalších viac ako 600 štu
dentov, predovšetkým v odbore ošetrovateľstvo Avšak vzhľadom na limito
vané ubytovacie možnosti, predovšetkým v Bratislave, nemusí byť ich úsilie
korunované úspechom.

Univerzita musí dokázať svoju flexibilitu
Vážené slávnostné zhromaždenie!
Univerzita a spolu s ňou všetky slovenské vysoké školy vstúpili v tomto
roku do historicky novej etapy svojej existencie aj z hľadiska svojej orga
nizácie a hospodárenia. Prestali byť štátnymi rozpočtovými organizáciami,
stali sa verejnými vysokými školami s podstatne vyššou vlastnou zodpoved
nosťou za svoje aktivity a s podstatne nižšou závislosťou o d štátnych dirigistických vplyvov. V tejto súvislosti dochádza k zásadným zmenám aj n a
Univerzite. V o veľmi krátkom č a s e s m e museli pripraviť kompletne n o v ú
vnútornú legislatívu Univerzity včítane jej Štatútu. Bude sa musieť dopracovat
systemizácia funkcií, ale aj vypísať výberové konania n a nové funkčné mies

ta. Bude sa to týkať 227 profesorov a 505 docentov. Je nepochybné, že funk
čné miesta sa budú obsadzovať n a základe kvality uchádzačov a je tiež
nepochybné, že nie vždy bude k dispozícií tolko miest, kolko máme v súčas
nosti vysokoškolských učiteľov na tejto pozícii alebo kolko bude uchádza
čov. V danej chvíli je vecou fakúlt, ako budú tento problém riešiť. Podobne
bude náročný proces re-akreditácie všetkých študijných odborov na študijné
programy v pomerne krátkom čase a tiež proces zaradenia Univerzity Ko
menského medzi výskumné univerzity. Žiadosť o začatie tohto procesu som
podal u ž v mesiaci júli.
Veľmi veľa ďalších, časovo i organizačne náročných činnosti' Univerzity a jej
súčastí závisí o d schválenia Štatútu a jeho registrácie na ministerstve škol
stva. Nielen preto, že vnútorné predpisy fakúlt a súčasti musia byť v súlade
so Štatútom Univerzity, ale aj preto, ž e bez Štatútu môže Univerzita fungovať
len v núdzovom režime. Preto vedenie Univerzity v zmysle zákona pripravilo
nové znenie Štatútu Univerzity, ktoré Kolégium rektora pripomienkovalo dňa
8. júla 2002 a upravená verzia bola odovzdaná A S UK na ďalšie konanie dňa
10. júla 2002.
O desať dní by mal A S UK schváliť nový Štatút Univerzity Komenského, naj
dôležitejší vnútrouniverzitný zákon, podľa ktorého sa bude riadiť život našej
Alma mater. Osud Univerzity leží teraz v rukách A S UK, pretože je to posled
ný možný termín na jeho schválenie. A mne, ako rektorovi tejto školy s plnou
zodpovednosťou z a jej chod. vôbec nie je ľahostajné, aký postoj A S UK zauj
m e k predloženému návrhu Štatútu UK. Pred dvesto rokmi v o Francúzskom
národnom zhromaždení poslanec Pierre d u Ponte povedal , Páni, ostrá
diskusia zvádza každého k nepríjemnému zvyku - predpokladal zlé úmysly
K úmyslom treba byt vľúdny. Malo by sa veriť, že sú to dobré úmysly a oni
zjavne dobré sú. Ale vôbec nemusíme byt vľúdni k nekonzistentnej logike ale
bo k absurdným argumentom. Zlí logici napáchali viac nedobrovoľných zlých
činov, než úmyselne spáchali zlí ľudia " Dovolím si byť optimistom a n a zákla
de doterajších skúseností chcem vyjadriť presvedčenie, ž e k takejto diskus
v našom senáte nedôjde a ž e senát Štatút schváli.
Keď prvý rektor našej Alma mater proť. Kristián Hynek otváral prvý akade
mický rok n a Univerzite Komenského, hovoril aj o úlohe Univerzity pri utvára
ní mravných hodnôt: „Našou úlohou a cieľom je pomocou kultúrnych hodnôt
viest našu mládež k inteligencii, t. j. k dosiahnutiu čo najvyšších stupňov osob
nej dôstojnosti, a to v prvom rade v zmysle mravnom. Znalosti a pestovanie
vedy slúžia na to ako prostriedok, nie ako cieľ. Nie to, čo človek vie, ale ako
to využíva, spôsob myslenia a účely, ktoré sleduje, určujú jeho hodnotu. Ta
káto inteligencia je potom dušou štátu a nie tá, ktorá využíva svoje znaJosc len
pre svoju vlastnú osobu alebo malú skupinu osôb, ktoré zdmžujú hmotné
záujmy." Asi by sme si mali jeho slová častejšie pnpominať Pretože vycho
vávame inteligenciu, ktorá z a krátky čas prevezme v tejto krajine správu vec
verejných
Teda ak sa ešte raz sa obzneme z a uplynulým obdobím, myslím s: že na
priek pestrému obrazu, napriek niektorým problémom týkajúcich s a aj
prijímacieho k on a n i a n a jednej z našich fakúlt, m ô ž e m e s uspokojením
konštatovať, ž e Univerzita išla dopredu bez velkých otrasov, aj keď často
v podmienkach, ktoré ohrozovali jej vitalitu. V ž d y si však zachovala svoju
tvár, pretože mala a m á svoje ciele a vízie, ktoré sa usilovala plniť i v rýchlo
sa meniacom prostredí. Vstúpili sme do nového, zlomového obdobia, ktoré
zásadne zmení ekonomickú aj legislatívnu podobu Univerzity, jej vnútorných
i vonkajších vzťahov. Univerzita m á charakter konzervatívnej inštitúcie, č o vy
plýva z jej tradícií, z jej velkosti, aj z jej hierarchického postavenia v sieti slo
venských vysokých škôl. T o však neznamená, ž e nemôže byť flexibilná. D o b a
ktorá nastala, dôkladne preveruje naše schopnosti akceptovať nevyhnutné
zmeny a chuť k realizácii reforiem. S o m presvedčený, ž e ak si Univerzita
zachová kontinuitu svojho charakteru, svojich činností a svojho postave
nia, možno jej budúcnosť vidieť optimisticky. Najmä preto, ž e m á mnoho vy
nikajúcich a veci oddaných osobnosti' v o všetkých oblastiach svojich činnos
tí, ž e m á mnoho vynikajúcich študentov a ž e disponuje takým všestranným
potenciálom, ktorý jej umožňuje byť členom rodiny kvalitných európskych
univerzít.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí študenti, cives academic!!
Želám v á m všetkým úspešný a zmysluplný akademický rok. Vám, naši štu
denti, želám nielen veľa úspechov v štúdiu a to, aby ste o niekolko rokov, tu
v tejto Aule s hrdosťou prevzali vysokoškolský diplom Univerzity, ktorého
význam a hodnota bude, dúfam, ešte vyššia ako je dnes, ale aj to. aby ste po
čas svojich štúdií boli vždy vedení takými učiteľmi pre ktorých je ich práca
poslaním. Ale aby ste aj v y naplnili naše očakávania tým, že budete pnklad o m charakternosti, morálky a zodpovednosti Zodpovednosti ktorá v á m
umožní splniť to, č o všetci od vás očakávame: šíriť a podporovat myš.«nky
humanizmu, demokracie a porozumenia a predovšetkým - zmeniť tento svet
k lepšiemu.
Vám, ctené kolegyne a ctení kolegovia, želám, aby ste sa vždy stretáva:;
len s vynikajúcimi študentmi a želám vám. aby sa n a vás všetkých vzťahova
slová Komenského: Jediným učiteľom hodným toho mena /e ten. ktorý' vzbu
dzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobne/ zodpovědnost '
A nám všetkým želám, aby nám naše cesty pn hľadaní pravdy vždy osvet
ľovalo jasné svetlo poznania.
Týmto pokladám akademicky rok 2002 - 2003 na Univerzite Komen
ského za otvorený.
Piati hovorené stovo
(Medzititulky redakcia N U
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V júnovom čísle nášho spravodaja sme vás informovali, že sa novým čestným doktorom Univerzity Komenského stal fran
cúzsky molekulárny biológ prof. Piotr Slonimski, ktorý patrí k popredným osobnostiam svetovej vedy. Slávnostný akt udelenia
čestného doktorátu sa uskutočnil dňa 29. mája 2002 v Aule Univerzity Komenského. Dnes prinášame slávnostný prejav rektora UK
prof. F. Devínskeho, ktorý predniesol pri tejto príležitosti, ako i následnú prednášku prof. P. Slonimského.

Slávnostný prejav rektora UK Dr.li.c. prol. Ing.

DrSc.

Honorabilis, vážený pán profesor Piotr Slonimski,
Magnificencie páni rektori, Vaša Excelencia pán veľvyslanec,
Honorabiles prorektori, Spectabiles dekani a prodekani,
pán predseda a členovia Akademického senátu Univerzity,
milí študenti, cives academici, ctení hostia, dámy a páni,
keď Henrik Sienkiewicz preberal v roku 1905 Nobelovu cenu za litera
túru, za svoje dielo Quo vadis, v akceptačnej reči povedal, že týmto vy
znamenaním švédska akadémia nevzdáva úctu jemu, ale poľskému
národu, genialite jeho ducha. Nepochybne vedel, o čom hovorí. Dva roky
pred tým bola udelená Nobelova cena za výskum rádioaktivity Mani Curie-Sklodowskej, ktorá túto poctu získala ešte raz v roku 1911 za objav
a výskum rádia a polónia. I keď jej vedecká kariéra bola spätá s Francúz
skom, jej vzťah k rodnej krajine ostal mocný a živý, keď nový pivok po
menovala polóniom.
Dnešné slávnostné stretnutie Vedeckej rady Univerzity Komenského
v Bratislave rozšírené o vedecké rady fakúlt sa uskutočňuje na počesť ved
ca svetového mena, ktorého život a vedecká kariéra v mnohom pripomí
najú osud Marie Curie-Sklodowskej. Tak ako bola ona, aj on je poľského
pôvodu, tak ako ona urobil vedeckú kariéru vo Francúzsku, tak ako ona
prispel zásadnými objavmi k rozvoju vedy. Jeho vedecké dielo bolo opa
kovane navrhované na odmenenie Nobelovou cenou. Bez preháňania
možno jeho prinos do vedy, rovnako ako onginálnosť výsledkov, ktoré zís
kal, porovnať s výkonom pani Marie Curie-Sklodowskej.
Je cťou pre Univerzitu Komenského v Bratislave, že môžeme dnes na jej
akademickej pôde pnvftať pána profesora Piotra Slonimského. popredného
svetového molekulárneho biológa a genetika, emeritného profesora Uni
verzity Pierra a Marie Curie v Paríži a člena Francúzskej akadémie vied.
Je pre nás vyznamenaním, že pán profesor vyslovil súhlas s prijatím čest
nej vedeckej hodnosti našej Alma mater, titulu doctor honoris causa Uni
verzity Komenského v Bratislave a o malú chvíTu sa stane členom našej

akademickej komunity.
Pán prof. Slonimski zasvätil celý život výskumu kvasiniek, ich genetické
mu správaniu a bol jedným ziniciátorov sekvenovania ich genómu. Vý
sledky jeho práce a celé jeho vynikajúce vedecké dielo bolo impulzom aj
k programu sekvenovaniu ľudského genómu. Práve prof. Slonimski so spo
lupracovníkmi zistili, že mnohé kvasinkové gény sú tie isté, ako sú gény ľud
ské. Tento úspech bol rozhodujúci pre prácu na zostavení genómu človeka
Preto keď vedci pracujúci na projekte ľudského genómu 26. júna 2000
oznámili svetu, že dekódovali ľudský genóm, že sú schopní čítať približne
90 % ľudskej DNA, bolo to dielo a víťazstvo aj pána profesora Slonimského.
Vedecké dielo pána profesora Sloninského prispelo k tomu, že ľudstvo
má šancu priblížiť sa k odpovediam na večné otázky o prapôvode života,
ktoré si kládli už grécki filozofovia päť storočí pred Kristom: Ako vznikol
život? č o určuje osud človeka? V čom a prečo sa líšime? č o nás spája a
čo rozdeľuje? Niekolko tisícročí ľudstvo hľadá na ne odpoveď, často sa
domnievajúc, že už ju má. Zdá sa, že správny smer cesty ukázalo až pre
kročenie prahu postgenómovej éry, i keď na odpoveď, či znalosť nášho
vlastného genómu prispeje k pochopeniu zásadnej biologickej otázky: ako
vznikol život, si budeme musieť asi ešte počkať.
Sám James D. Watson, autor objavu štruktúry DNA, za ktorý dostal No
belovu cenu v roku 1962, v rozhovore pri udelení čestného doktorátu
Univerzity Karlovej v Prahe v máji 1998 na otázku, ako prispeje k pocho
peniu všeobecných biologických zákonitostí napríklad štúdium ľudského
genómu, odpovedal: „Projekt sekvenovania ľudského genómu nám po
skytne niečo ako knihu návodov, ale ešte nás čaká kus práce - nezname
ná to totiž, že túto knihu budeme vedieť čítať. Zatiaľ vieme čiastočne pre
ložiť jej jazyk, budúcim cieľom je vedieť tento jazyk preložiť úplne. A potom
ešte dlho potrvá, kým úplne pochopíme, čo tieto návody hovoria. Neviem,
ako dlho, ale v budúcom storočí tejto knihe ešte úplne rozumieť nebude
me. Potrebujeme aspoň sto rokov, aby sme pochopili, prečo naša kniha
vyzerá tak, ako vyzerá." A ako dodal, najzaujímavejšie ale aj najobtiaž
nejšie v ďalšej etape výskumu bude napr. porozumieť tomu, ako mozog
ukladá informácie, prečo a ako vznikli imaginálne disky, ale najmä po
chopiť, čo sa deje pri vývoji najjednoduchších organizmov, teda tých sú
vislostí spätých s podstatou vzniku života.
Je preto celkom prirodzené, že napriek týmto úžasným objavom sa i na
ďalej vedci legitímne pýtajú, čí genóm obsahuje všetky informácie potrebné
pre konštrukciu živého organizmu, alebo či je niektorá zásadná informá
cia skrytá niekde inde, a keď áno, tak kde. Že rozvíjajú úvahy, či tieto úda
je stačia pre kompletné modelovanie štruktúry a správania živých buniek,
alebo či časť nevyhnutných informácií bude pre experimentálne štúdium
nedostupná.
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Tieto úvahy však nič nemenia na skutočnosti, že aj zásluhou vý sledkov
vedeckého výskumu pána profesora Sloninskeho vstúpila molekulárna
biológia rozhodujúcim spôsobom aj do sveta lekárskych vied Jet pôso
benie na mediánu sa niekedy zrovnáva s vplyvom, aky mali pre astrono
miu objavy Koperníka 6 Galilea, alebo Einsteinova relativita pre modemu
fyziku Dokázala v prospech ľudstva zmeniť základy na klo<ych staa
medicína do 20 storočia Metodológia molekulárnej biológie ovplyvtVje
všetky ťn roviny praktickej medicíny, t.j. diagnostmu, terapiu aj prevenciu.
Vytvorila napríklad nové diagnostické postupy, ktoré výrazne zrýchľujú
a spresňujú stanovenie diagnózy a naviac umožňujú zisťovať kedysi ne
poznateľné poruchy.
Výskum genómu, ako i vôbec súčasný stupeň poznania v oblasti gene
tiky, vyvolávajú a priori - a ešte viac a posteriori - množstvo etických
otázok. Výsledky bádania a jeho možnosti aplikácie na jednej strane vzbu
dzujú dojem, že človek konečne dospel k takmer najvyššiemu stupňu
poznania zákonitostí prírodného sveta, na druhej strane vzbudzujú obavy
z ľudskej schopnosti, či skôr neschopnosti vstupovat a zodpovedne riadiť
tieto zákony. Vyvstáva obava z toho, aby postupné poznávanie nášho
fungovania ako ľudských bytostí nezmenilo poňatie zmyslu a hodnoty
života. Nielen v genetike, ale aj v každom inom vednom odbore je každý
rýchly nárast poznatkov a tým aj možností sprevádzaný nebezpečen
stvom zneužitia, pokiaľ nie je výskum zároveň sýtený úsilím o zvýšenie spo
ločenskej zodpovednosti. Nie je možné zakazovať poznanie - túžba po
poznaní je jednou zo základných ľudských slobôd, jedným z práv člo
veka. Ak však genetický výskum má patriť medzi základné slobody, má
rovnaké medze, ako každá iná sloboda. To znamená, že ho limituje slo
boda druhého, že končí tam. kde by mohol ohrozovať bezpečnosť, ne
závislosť a dôstojnosť iného človeka. Oveľa viac ako v iných vedných
oblastiach tu teda vystupuje do popredia nutnosť uplatnenia zásadnej
vedeckej a etickej stratégie vedy. Sama budúcnosť ukáže, ako |e ľudstvo
pripravené zvládnuť tieto, pre jeho osud nekompromisné úlohy Osobne
som presvedčený, že práve v tejto oblasti majú univerzity nezastupiteľné
poslanie a že je ich historickou misiou zdôrazňoval vo výchove huma
nistické a etické princípy a vštepoval ich mladej vedeckej generácii
Zdalo by sa, že výskum v tejto vednej oblasti je vyhradený len úzkej
skupine špecialistov. Možno je to dnes skutočne tak Ale dopad tohto po
znania dnes zasahuje všetky vedné disciplíny, celý náš život a spoloč
nosť. Ba dokonca aj vzťahy jedného voči druhému, vzťahy malých i veľ
kých ľudských spoločenstiev navzájom. Ako sme mali celkom nedávno
možnosť počuť na profesorskej prednáške práve tu, v tejto aule, genóm
všetkých ľudí na svete je na 99,9 % rovnaký Bez ohľadu na rasu. Do
mnievam sa, že toto je jedno z mimoriadne silných posolstiev pre celé
ľudstvo. Znamená to ťažký a ja veľmi dúfam, že smrteľný úder rasizmu
A to je len jedna z mimoriadne prospešných vecí v oblasti ľudských vzla
hov, ktorú nám tento výskum priniesol. Kolko ich bude ďalei, nikto nevie
Ale vieme, že na začiatku aj tohto výsledku stálo dielo profesora Slonim
ského a jeho kvasiniek. Ale nielen jeho Všetkých tých jeho žiakov a spo
lupracovníkov, ktorí priložili svoju ruku k tomuto dielu A je pre našu Alma
mater a nás všetkých mimoriadnym potešením, že k týmto obiavom pnspeli

aj členovia našej akademickej obce z Prírodovedeckej fakulty, z ktorých
mnohých máme tú česť tu dnes privítať. A j ich práca prispela k rozšíreniu
obzoru nášho poznania, k šíreniu dobrého m e n a Univerzity a Slovenska v o
svete.
V súlade s dávnymi univerzitnými tradíciami založenými n a ideách huma
nizmu, slobody a úcty k ľudským hodnotám udeľuje Univerzita Komenské
h o čestný titul doctor honoris c a u s a osobnostiam, ktoré s a v ý z n a m n o u
mierou podieľajú n a rozvoji poznania, vzdelaností, kultúry, demokracie
a všeľudských hodnôt, ktoré v oblasti vedy a vzdelávania získali medziná
rodný ohlas a ktoré prispeli aj k rozvoju v e d y a vzdelávania n a Univerzite
Komenského. S o m presvedčený, ž e pán profesor Píotr Slonimský takou

osobnosťou je, a preto je cťou pre Univerzitu Komenského udeliť m u ten
to čestný titul.
Vážený pán profesor!
Rád by s o m vyslovil úprimný obdiv výsledkom Vašej vedeckej práce,
ktorá nezvyčajným spôsobom obohatila svetové poznanie a rád by som
sa V á m poďakoval z a Vaše úsilie o rozvoj medzinárodnej vedeckej spolu
práce, z a Vašu dlhoročnú podporu slovenských vedeckých centier štu
dujúcich mitochondrie, i z a podporu vedeckému výskumu n a Univerzite
Komenského. S radosťou konštatujem, že spĺňate všetky kritériá na ude
lenie čestnej vedeckej hodnosti doctor honoris causa našej A l m a mater
a bude mi cťou privítať V á s z a člena našej akademickej komunity.

Prejav prof. Piotra P. Slanimského - čestného doktora Univerzity Komenského v Bratislave
V a š a Magnificencia, pán rektor, páni profesori, milí kolegovia!
Som veľmi šťastný, ž e môžem byť v Bratislave n a Univerzite Jána A m o s a
Komenského.
Jestem szcz§šliwy z d w ó c h powodów: po pierwsze czuje si? gl?boko
zaszcycony titulem Doktora, który mi nadano. P o drugie chcialem W a r n
powiedzieč, že bylem juž v Bratyslawie 3 0 lat temu, ale nie moglem wtedy wejšč n a Uniwersytet ani zwiedzič W a s z e piskne miasto. Przyjechalem
wtedy "prywatnie" po dužych trudnošciach n a granicy polskiej, žeby odwiedzič m e g o przyjaciela Laco Kowaca. L a c o zostal przez komunistów
wyrzucony z Uniwersytetu, tak ž e spotykaliámy si? u níego w domu, gdzie
prowadzilišmy dlugie dyskusje o genetyce, biologii i polityce. Dyskusje
trwaly caľymi nocami, byly pasjonujace i zabronione przez policj?. Drogi
Laco, ciesz? si?, ž e ten okres prešladowaň nie tylko nie zlamal Pana moralnie, ale wprost n a odwrót dodal Panu sily i zaowocowal gl?bokimi refleksjami o filozofii nauki i epistemologii biologii.
Teraz prejdem do modernej latinčiny, to znamená do angličtiny moleku
lárnej biológie. Je mi ľúto, ž e to nie je klasická latinčina, a som presvedče
ný, ž e univerzálny jazyk, ktorým napísal Ján A m o s Komenský svoju „Janua
Lunguarum Reserata", je oveľa lepší ako ten žargón, ktorý dnes dominuje
v o vede.
Chcel by som povedať niekolko poznámok o genetike a genomike, dvoch
oblastiach biológie, v ktorých som 55 rokov aktívne pracoval. Genetika je
stará viac ako 100 rokov a g e n o m i k a m á len 10 rokov. Úzko spolu súvisia,
ale nie sú identické. Často dochádza k ich zámene nielen v masmédiách,
ale dosť často si ich mýlia aj samotní vedci. Táto zámena je zvlášť zaráža
júca medzi politikmi a všetkými druhmi byrokratov, ktorí rozdeľujú peniaze
a žijú v ilúzii, že lepšie ako všetci ostatní vedia, ako treba podporovať, orga
nizovať a programovať vedecký v ý s k u m a vedecké objavy. Existuje však
názor, ktorý je, žiaľ, dosť rozšírený v o verejnosti aj v o vládnych kruhoch,
ž e genetika j e z l á a nebezpečná, zatiaľ čo genomika je dobrá a užitočná.
O prvej s a predpokladá, ž e manipuluje gény a klonuje monštrá, zatiaľ č o
druhá bude liečiť choroby a urobí ľudí krásnymi a šťastnými. Samozrej
me, všetko je to celkom nesprávne. Genetika a genomika nie s ú v o svojej
podstate ani dobré ani zlé. Predstavujú dve komplementárne stránky, d v a
komplementárne prístupy toho istého vedeckého bádania: čo je dedičnosť,
ako sa prenáša a prejavuje v bunkách, organizmoch, populáciách a evo
lúcii.
Dedičnosť je prenos informácie a nie prenos atómov alebo elektrónov.
Informácia sa prenáša z generácie n a generáciu, z bunky do bunky, z nuk
leových kyselín d o proteínov, ale nie z proteínov d o DNA.
Genetika s a zaoberá jednotkami tohto procesu, hĺbkovým skúmaním
génov, ich vzťahov, interakcií, regulačných okruhov, mutačných a evoluč
ných zmien. Vytvorila si vlastnú formálnu analýzu
a mimoriadne silné molekulárne metódy, jedinečné
v biologických vedách. Ale genetika má svoje obme
dzenie. Nemôže analyzovať všetky živé organizmy,
ale len ich malú a vybranú podmnožinu. Genetika
na základe Mendelovho hrachu, Morganových ovoc
ných mušiek, baktérií, kvasiniek, vírusov a veľmi má
lo druhov rastlín a živočíchov vysvetlila Darwinovu
evolučnú teóriu. Ale čo s miliónmi vše t kých ostat
ných živých tvorov, ktoré experimentálna geneti
k a dosiaľ nepreskúmala a ani nepreskúma? Príčiny
s ú rozličné, m ô ž u byť etické, ako v prípade h o m o
sapiens, ťažkosti s p o k u s m i v prípade niektorých
extremofilov, alebo historické udalosti, ako v prípa
d e vyhynutých živočíchov, ktorých jediné zbytky s a
nachádzajú v jantáre. T u nastupuje sila genomiky.

s ú v mnohých aspektom blízkym príbuzným h o m o sapiens. Genomika
objavila aj tisíce úplne neznámych génov, ktoré klasická genetika a bio
chémia neodhalili ani nepredpokladali. Odkiaľ pochádzajú, čo robia a ako
prispievajú k adaptačnej schopnosti organizmu - to je ďalšia výzva pre
biológiu.
Moja posledná poznámka s a týka Jána A m o s a Komenského a. č o vás
mož n o prekvapí, jeho vzťahu k u genetike. Predovšetkým by som chcel
spomenúť niekolko historických skutočností, ktoré, ako som presvedče
ný, s ú v á m dobre známe. J á n A m o s Komenský žil, pracoval a vyučoval
n a Morave, v Poľsku, Prusku, Švédsku, Transylvánii, Sliezsku, Anglicku,
Francúzsku a v Holandsku, kde zomrel. V každej krajine bol doma, bol
vítaný a ctený, pretože bol učiteľom, učencom, ktorý prenášal nielen svo
je vlastné poznatky, ale, č o j e dôležitejšie, aj metódu, technológiu, ktorou
sa poznatky majú prenášať. Zlepšil a zreformoval vzdelávací systém, urobí
h o univerzálnym, zrušil výlučnosti, požadoval, aby prírodné vedy a pozo
rovania predchádzali gramatiku: „oculari demonstratione". V o svojej Didactica Magna požaduj e:,Náprava veci sa má začínat od nápravy škôl (...)
Školy sú dielňami svetla; a svetlo alebo temnota rozumu, znalost alebo ne
znalosť veci sú (...) prvým zdrojom poriadku alebo zmätkov vo veciach
ľudských."
V reči modernej biológie Ján A m o s Komenský presadzoval prenos in
formácií z generácie n a generáciu. T o je presne to, o čom je genetika. Inými
slovami, Komenský robil genetiku bez toho, aby o t o m vedel, podobne
ako . p á n Jourdain písal prózu bez toho, aby to vôbec vedel". Medzi pre
nosom informácií v predľudskej evolúcii a prenosom informácií v ľudskej
kultúre je však veľký rozdiel. V evolúcii neexistuje dedičnosť nadobudnu
tých charakteristických znakov: samotná DNA sa neučí, ale zanikne a zmiz
ne z replikačného bazénu ak bunka, organizmus alebo druh, ktoré j u obsa
hujú, nemajú dostatočnú adaptačná schopnosť. My našťastie nezabíjame
svojich študentov keď s a neučia, alebo keď s a učia niečo iné, a k o chce
me. Ľudia s a líšia o d všetkých živých tvorov, pretože kultúra j e založená
hlavne n a dedičnosti nadobudnutých charakteristických znakov. Z tohto
hľadiska s m e viac lamarckovskí ako darwinovskí.
Univerzálnosť vedeckej kultúry, jej kozmopolitnosť, ktorá j e uznaním
rôznorodosti v rámci jednoty hodnôt ako j e sloboda, tolerancia, vzdela
nosť a dôstojnosť, je dedičstvom J á n a A m o s a Komenského. S o m zvlášť
hrdý a hlboko vďačný, ž e ste mi toto dedičstvo odovzdali udelením titulu
doktor honoris causa.
Je voudrai terminer par u n seul mot dans m a langue ď adoption, dans
la langue d e m e s enfants: un trčs grand merci pourtoute votre gentilesse
et bonne chance ŕ v o u s tous, étudiants et professeurs pour la continua
t i o n d a n s le c h e m i n tracé par Jan A m o s Komenský.

Zaoberá sa súbormi. Všetky organizmy s a dajú skú
mať genomickým prístupom. Ich informačný obsah,
úplný repertoár ich g énov s a d á analyzovať, po
rovnávať a študovať. Ich D N A sa d á izolovať, synte
tizovať a prenášať. V posledných desiatich rokoch
sme s a dozvedeli, ž e mnohé gény prenášajú tú
istú informáciu v baktériách, rastlinách i ľuďoch. Po
čas bilióna rokov s a nezmenili. Pekárske kvasnice
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Nové bakalárske štúdium
na Farmaceutickej fakulte UK
Farmaceutická fakulta UK ako jediná svojho druhu v SR posky
tuje v súčasnosti úplné vysokoškolské vzdelanie v študijnom
odbore „farmácia" formou magisterského štúdia. Vychováva
zdravotníckych pracovníkov - farmaceutov ako odborníkov n a
liek a liečivo.
Na návrh Akreditačnej komisie vlády SR priznalo Ministerstvo
školstva SR (podľa § 109 ods. 2 zákona č.131/2002 Zb. o vyso
kých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov) FAF UK
právo konať štátne skúšky aj v študijnom odbore bakalárskeho
štúdia Zdravotnícke a diagnostické pomôcky. Ide o trojročné
štúdium, bez možnosti pokračovať na magisterskom stupni. Vý
učba začína v akademickom roku 2002/2003.
Vývoj v oblasti zdravotníckych pomôcok a ich zavádzanie do lie
čebnej praxe z a ostatné roky zaznamenal značný kvalitatívny,
ale aj kvantitatívny pokrok, zvýšil nároky na odbornosť pracov
níkov, ktorí s nimi prichádzajú do styku n a rôznych úrovniach.
Oddelenia zdravotníckych pomôcok v nemocničných lekárňach
vedú vysokoškolsky vzdelaní farmaceuti z a asistencie laboran
tiek. Vzhľadom na šírku sortimentu materiálov, funkcie a odbor
ného spracovania týchto výrobkov je bezpodmienečne nutné,
aby túto prácu vykonávali odborníci. Na stredných zdravotníckych
školách sa žiaci oboznamujú so základnými druhmi zdravotníc
kych pomôcok, n a F A F U K sa počas svojho vysokoškolského
štúdia farmaceuti zaoberajú touto problematikou orientačne
v predmete Zdravotnícke potreby. Široký sortiment, požiadavky
na zaobchádzanie, uchovávanie, kontrolu, používanie diagnostik
a iné vyžadujú dnes kvalifikovaného odborného pracovníka
Zatiaľ sa tejto oblasti n a žiadnej vysokej škole v S R nevenuje
sústredená pozornosť a prax ukazuje odôvodnenosť prípravy ta
kýchto špecialistov.
Program štúdia v novom odbore je zameraný na získanie teo
retických vedomostí, techniky a technológie materiálov, zdra
votníckych a diagnostických pomôcok celého sortimentu a n a
osvojenie si praktických schopností potrebných pre prácu v od
bore. Študent zároveň získa znalosti aj v oblasti manažmentu,
etickej komunikácie s odbornými pracovníkmi i s pacientmi. Ab
solventi bakalárskeho štúdia nájdu uplatnenie v nemocničných
lekárňach, špecializovaných predajniach a výdajniach zdravot
níckych pomôcok, distribučných firmách, zariadeniach na kon
trolu zdravotníckych a diagnostických pomôcok.
Doc. RNDr. Katarína Ducková, PhD.,
prodekanka FAF UK

Nové študijné odbory v tomto akademickom roku
má aj Lekárska fakulta UK v Bratislave
a Pedagogická fakulta UK
Ministerstvo školstva SR n a základe vyjadrenia Akreditačnej
komisie vlády SR priznalo Lekárskej fakulte U K právo konať
štátne skúšky v dvoch nových študijných odboroch - Ošetro
vateľstvo a Verejné zdravotníctvo, ktoré je možné študovať v ba
kalárskej i magisterskej forme štúdia. Podľa vyjadrenia dekana
fakulty prof. P. Traubnera bude n a štúdium ošetrovateľstva pri
jatých v tomto akademickom roku 200 a ž 300 študentov a ve
rejné zdravotníctvo bude môcť študovať približne 20 záujemcov.
Pedagogická fakulta UK m á priznané právo vykonávať štátne
skúšky v novom odbore magisterského štúdia Učiteľstvo pre
špeciálne školy v špecializácii Pedagogika psychosociálně na
rušených a v študijnom odbore bakalárskeho štúdia Majster od
bornej výchovy.
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Centrum ďalšieho a celoživotného vzdelávania UK
ponúka

kurzy projektovania a realizovania výskumu
v oblasti sociálnych vied a prieskumu trhu
Žijeme v dobe, kedy sa vo svete dynamicky rozvíjajú metódy
spoločenskovedného výskumu. Najmä v konfrontácii so spolo
čenskovedným výskumom v západných krajinách náš výskumník
intenzívne pociťuje potrebu zdokonaliť sa, naučiť sa uplatňovať
metódy a postupy, ktoré sme v minulosti nepestovali. Centrum
dälšieho a celoživotného vzdelávania sa preto rozhodlo otvorit
v školskom roku 2002/2003 kurz Projekt a realizácia výsku
mu v sociálnych vedách, ktorý odpovie na nasledujúce otázky
v oblasti charakteristiky výskumného problému a realizácie vý
skumu v sociálnych vedách:
-

Ako identifikovať výskumný problém?
Aká je oblasť, v ktorej sa problém nachádza?
Ako závažný je problém?
Aké sú naše výskumné ciele?
Čo relevantné o problémovej oblasti a probléme je známe?
Ktoré a aké teoretické pojmy a ich vzťahy tvoria náš teoreticky
obraz problému a problémovej oblasti?
- Aké sú naše výskumné otázky/hypotézy?
- Aký je empirický obsah teoretických pojmov?
- A k o sú formulované výskumné otázky/hypotézy empirickými
pojmami?
- Aké dáta a ako ich budeme zhromaidovaf?
- Aké metódy, postupy uplatníme v analýze získaných dát?
- Aký je časový, finančný a personálny ptán realizácie výskumu?
Účastníci kurzu sa naučia analyzovat konkrétne fakty zo spoločen
skovedného výskumu a prezentovat získané vysledky. prakticky
aplikovať súčasné nástroje analyzy dát na požadovanej metodolo
gickej úrovni na svojom vedeckom a pedagogickom pracovisku,
vo výskumnej práci, či pri tvorbe dizertačnej práce
Ďalšou charakteristickou črtou súčasnosti je potreba výskumov
trhu a aplikácie získaných údajov. Kedže mnohí zamestnanci mar
ketingových oddelení nie sú pripravení dostatočne zhodnotiť zís
kané výsledky, javí sa potreba vzdelávať pracovníkov v oblasti
analýzy a interpretácie výsledkov kvantitatívne orientovaných mar
ketingových výskumov. Z týchto dôvodov sme sa rozhodli otvorif
nasledovné kurzy, ktoré sa zaoberajú prieskumom trhu:
Kurz Marketing a prieskum trhu je zameraný na analýzu a inter
pretáciu výsledkov marketingových prieskumov. Tento kurz vám
pomôže pochopiť systém projektovania a realizácie marketingo
vého prieskumu, analyzovať a interpretovať konkrétne fakty zís
kané v prieskume, prakticky uplatniť získané poznatky.
Kurz Štatistika v prieskume trhu je zameraný na projektovanie
a realizáciu marketingových prieskumov. Cieľom kurzu je pocho
piť systém projektovania a realizácie marketingového prieskumu,
vytvoriť konkrétny projekt, analyzovať konkrétne dáta, interpreto
vať a prezentovať získané výsledky, prakticky realizovať s použitím
štatistického programu SPSS kvantitatívne orientovaný marketin
gový prieskum.
Profesionálny štatistický systém SPSS - modul BASE je efek
tívny a špičkový nástroj analýzy dát. Tento kurz Vás oboznámi
s možnosťami štatistického systému SPSS, naučí Vás analyzovat
konkrétne dáta z prieskumu trhu a spoločenskovedného výsku
mu, prezentovať získané výsledky z prieskumu, prakticky apliko
vať na požadovanej úrovni štatistický počítačový systém SPSS
vo svojej výskumnej agentúre alebo pri tvorbe dizertačnej práce
Pre tých, ktorí zatiaľ nemajú skúsenosti s prácou na počítači,
sme pripravili kurz Práca na personálnom počítači, ktorého ab
solventi budú vedieť pracovať s operačným systémom MS Win
dows, používať textový editor MS Word. tabulkový editor MS Excel
a využívať možnosti celosvetovej počítačovej siete Internet
Bližšie Informácie o kurzoch získate
na tel. čísle 02/5541 0676 u Ing. Evy Jančárikovej
alebo na e-maile: cdcv@rec.unlba.sk
alebo na www.vzdelávanle.sk,www.uniba.sk.

Bratislava - Regensburg

Slovensko na ceste do EÚ
V rámci spolupráce medzi Univerzitou Komenského a Univerzitou v Regensburgu sa uskutoč
nilo na nemeckej pôde v dňoch 3. - 5. júna 2002 tretie medzinárodné sympózium na aktuálnu
tému - Sociálne a politické aspekty rozšírenia Európskej únie na východ so špeciálnym zame
raním na situáciu na Slovensku. Odborníci z rôznych vedných disciplín oboch univerzít venovali
pozornosť vnútorným i vonkajším faktorom rozšírenia EÚ. Každý z o svojho uhla pohľadu identifikoval
procesy, ktoré v relatívne krátkom časovom horizonte rozhodnú o pozícii Slovenska n a jeho ceste d o
európskych integračných štruktúr. T é m y referátov s a týkali tak duchovnej, ako aj právnej, hospodár
skej a politickej dimenzie zjednocujúcej sa Európy. Interdisciplinárny charakter rokovania potvrdzuje
skutočnosť, že popri vystúpeniach o úlohe teológie (najmä evanjelickej, ale i iných) odzneli prezentácie
n a tému filozofických základov vznikajúceho európskeho spoločenstva, európskych kritérií ochrany
a rešpektovania ľudských práv, úlohy politických kultúr a vytvárania európskych identít, ako i diskusie
k otázke charakteru budúcej európskej ústavy a jej vzťahu k ústavám členských a kandidátskych krajín.
Rokovanie sympózia potvrdilo, ž e citlivou súčasťou integračných procesov ostáva nedostatočná úro
veň ekonomického rozvoja v kandidátskych krajinách, ktorú považuje prevažná časť odporcov rozší
renia Únie z členských štátov z a rozhodujúci faktor svojich negatívnych postojov v o č i z v y š ov a n i u
počtu členov E Ú z radov postkomunistických krajín.

Inštitút judaistiky
Univerzity Komenského
organizuje v z i m n o m semestri
šk. r. 2002/2003

kurzy hebrejčiny
- ivrit pre začiatočníkov (2 kurzy)
J. Mielcarková
- ivrit pre pokročilých (2 kurzy)
J. Mielcarková
- ivrit pre pokročilých - konverzácia (1 kurz)
D. Weiss
- k l a s i c k á hebrejčina - čítanie Tóry pre po
kročilých (1 kurz)
V. Trabalka
Kurzy budú prebiehať v priestoroch U UK
n a Panenskej ul. č. 4. Do jedného kurzu mô
ž e byť prijatých max. 20 poslucháčov. Záväz
né prihlášky sa prijímajú n a IJ U K d o 26. jú
na 2002 a od 16. septembra 2002 osobne ale
bo telefonicky n a čísle 5441 6867, 5441 6873
(na prvej hodine obdržia účastníci poštovú
poukážku n a zaplatenie kurzovného).
Kurzovné za 1 semester
(dve hodiny týždenne - celkom 12 týždňov)
1 200,- Sk (24 hod. x 50,- Sk),
840,- Sk (24 hod. x 35,- Sk)
pre pracovníkov UK, študentov S Š a VŠ.
Kurzy budú prebiehať v dňoch
pondelok: 17.00 - 18.30 pokročilí I.
(absolventi 2 sem.) - začiatok 30. 9 2002.
pondelok: 18.30 - 20.00 pokročilí II.
(absolventi 4 sem.) - začiatok 30. 9. 2002,
utorok: 17.00 - 18.30 klasická hebrejčina I.
začiatok 1 10. 2002,

Partneri z Univerzity v Regensburgu
vyjadrili záujem pokračovať v organizovaní rôznych vedeckých
aktivít podobného zamerania aj v budúcnosti. Ostáva len dúfať, ž e koncepčná a organizačná práca
pri príprave podobných sympózií si získa aj ďalších priaznivcov.
Prof. ThDr. Igor Kišš, dekan EBF UK

streda: 15.00 - 16 3 0 začiatočníci I
začiatok 2 . 1 0 . 2002,
streda: 17.00 - 18.30 začiatočníci II.
začiatok 2. 10. 2002.
Kurz konverzácie s D. W e i s s o m s a uskutoč
n í podľa dohovoru.

Prezentácia slovenskej literatúry a vedy
Spolupráca medzi univerzitou v Regensburgu
a Univerzitou Komenského v Bratislave m á u ž
svoju niekolkoročnú tradíciu a potešiteľné je, ž e
sa jej podoby neustále rozvíjajú. Možnosti vyplý
vajúce z medziuniverzitnej dohody úspešne reali
zuje v rôznych formách spolupráce aj Katedra
filozoťie a dejín filozoťie Filozofickej fakulty UK,
a to najmä s Katedrou dejín vedy, ktorú vedie
profesor Christoph Meinel poverený rozvíjaním
kontaktov medzi o b o m a univerzitami. Tieto pra
coviská pripravili vlani v spolupráci s dalšími in
štitúciami medzinárodnú interdisicplinárnu konfe
renciu o biografike ako spôsobe skúmania dejín
vedy, ktorá s a konala n a p ô d e Univerzity Ko
menského v Bratislave. V tomto školskom roku s a
okrem študentských pobytov uskutočnili n a regensburgskej univerzite aj pracovné pobyty via
cerých filozofov a filozofiek či u ž formou účasti n a
vedeckých konferenciách (doc. Ladislav H o h o š
z KFDF, doc. František G a h é r z Katedry logiky
a metodológie vied) alebo formou samostatných
prednášok a vystúpení v rámci kolokvií (doc.
Etela Farkašová, doc. Z u z a n a Kiczková - obidve
z KFDF).
Iniciátormi nateraz posledných kontaktov boli
prof. Ch. Meinel a prof. Richterová, ktorá j e n a
regensburskej univerzite poverená koordináciou
pedagogicko-výskumnej práce v oblasti rodových
štúdií. Na ich pozvanie a vďaka organizačnému
úsiliu Dr. Petra Zigmana, ako aj univerzitnej nadá
cii Hansa Vielbertha, ktorá podporila tento pro
jekt, s a v prvý j ú n o v ý týždeň uskutočnili na
Univerzite v Regensburgu tri podujatia prezen

tujúce slovenskú literatúru a vedu. D ň a 5. jú
n a 2002 s a publikum malo možnosť oboznámiť
s ukážkami z prozaickej tvorby Etely Farkašovej
- ktoré doplnila diskusia o súčasnej slovenskej li
teratúre, o vzťahu filozofie a literatúry (umenia).
Ďalší deň boli n a programe prednášky doc. E. Far
kašovej a doc. Zuz a n y Kiczkovej n a širšie poní
man ú tému hľadania identity - tieto prednášky
odzneli v rámci interdisciplinárneho kolokvia.
E. Farkašová konkretizovala problematiku pro
stredníctvom analýzy obrazov ženy, ženskej skú
senosti a mužsko-ženských či matersko-detských
vzťahov v textoch slovenských prozaičiek n a
priereze dvoch posledných desaťročí a Z. Kiczko
v á predstavila slovenskú časť medzinárodného
projektu „Pamäť žien", ktorý mapuje (metódou
„orálnej histórie") skúsenosti troch generácií žien
u nás. O b e prednášky aj literárny večer s a stretli
u početného nemeckého publika s o záujmom
a naznačili ďalšie možnosti rozvíjania doterajšej
medziuniverzitnej kooperácie, prípadne prípravy
nových spoločných projektov do budúcnosti. Sú
časťou pracovného pobytu filozofiek boli aj stret
nutia s prof. H a n s o m Rottom, vedúcim katedry
teoretickej filozofie, s Dr. Carstenom Reinhard
tom, zástupcom vedúceho na Katedre dejín vedy,
s Dr Christianom Pruniťschom a doc. Miroslavou
Sokolovou z Inštitútu pre slavistiku, ako aj s ďal
šími pedagógmi. Bola to milá zhoda náhod, že
bavorsko-slovenské kontakty získali práve začiat
kom júna, keď u nás prebiehali dni bavorskej kul
túry, aj takúto podobu.
(az)

Ďalšie informácie Vám poskytneme
na tel. čísle 5441 6867, 5441 6873
alebo osobne.
E-mail: ij@ij.uniba.sk
Tešíme sa na Vašu účast 1

Prví čínski študenti
ukončili štúdium slovenčiny
Na Filozofickej fakulte UK ukončila v júni
dvojročné štúdium slovenčiny skupina sied
mich čínskych študentov Ide o vôbec prvých
čínskych slovakistov, ktori získali u nás vzde
lanie. Slovenčinu sa začali učiť už v Číne. n o
po odchode slovenskej lektorky krajiny prob
lém vyriešili tak, ž e študenti pokračovali v o
vzdelávaní na Slovensku Na fakulte absolvo
vali aj prednášky z histone, politológie. slovan
skej literatúry a ľudovej kultúry, aby ovládali
nielen jazyk, ale získali aj obraz o Slovensku
a spoznali európske myslenie. Slovenčinu si
vybrali, lebo to bol netradičný a novy odbor
a ako sa sami vyjadnli, začiatky boli veľmi ťaž
ké, angličtina a nemčina je pre nich ľahšia
Pobyt n a Slovensku využili aj n a cestovanie
prešli nielen Slovensko, ale aj Európu a s u
rozhodnutí s a n a Slovensko určite vrat't ak
nie služobne, tak ako tunst
(podľa Sme. 10. juna 2002)
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Studia Academics Slovaca - história a súčasnosť v kronikách
SAS 2002 v prehľade:
38. ročník letnej školy: 4. - 25. augusta 2002
137 účastníkov z 28 krajín: Nemecko (14), Francúzsko (13), Maďarsko (12),
USA (9), Poľsko, Taliansko, Ukrajina (8), Rusko, Španielsko (6), Bulharsko,
Rakúsko, Rumunsko (5), Juhoslávia, Slovinsko (4), Anglicko, Belgicko, Bie
lorusko, Česká republika, Fínsko, Japonsko (3), Chorvátsko, India, Nórsko
Švédsko (2), Azerbajdžan, Egypt, Kórea, Švajčiarsko (1).
Štruktúra frekventantov:
90 študentov univerzít, 18 vysokoškolských
učiteľov, pracovníci ambasád, predstavitelia krajanských organizácií, mana
žéri, prekladatelia, lekári, dôchodcovia;
61 mužov, 77 žien; najstarší účastník 76 rokov (Belgicko), najmladší 18 ro
kov (USA).
13 študijných skupín 5 (začiatočníci), 5 (mierne pokročilí), 3 (pokročilO17 lektorov slovenského jazyka: L. Banášová, J. Beřová, L. Buzássyová,
E. Driiková, Z. Garajová, M. Koncová, E. Krčméryová, M. Palcútová, K. Resutíková, J. Sabol, O. Sabolová, M. Sedláková, D. SeraHnová, J. Štefánik, M Va
jíčková, M. Vojtech.
35 prednášok
jazykoveda (13), literárna veda (8), história (8), etnológia
(4), umenoveda (2).
4 cudzojazyčné
prednášky: v angličtine (M. Botíková, A. Sopúšková),
v nemčine (M. Par/ková), vo francúzštine (K. Bednářová)
5 besied: s redaktormi časopisu RAK (B. Hochel, autori a spolupracov
níci časopisu)', o slovenskom preklade (M. Kusá a hostia); k jubileu literárne
ho kritika A. Bagina (J. Sabol, O. Sabolová, J. Zambor, J. Miacek); o roz
hlasovej rozprávke v Slovenskom rozhlase (J. Uličiansky, S. Kubíčková),
o histórii SAS v kronikách (M. Mistrík, J. Sabol, J. Miacek, J. Pekarovičová)
6 tvorivých dielnilworkshopov.
tradičné bábkové divadlo a ľudový tanec
(J. Hamar); nácvik ľudových piesní (J. Sabol); slovenčina s elánom (J. Pe
karovičová): slovenské ľudové remeslá (L Mlynka); slovenská ľudová roz
právka (J. Pekarovičová, M. Vojtech, J. Beňová); Sami sebe - prezentačný
program účastníkov letnej školy.
Zborník prednášok Studia Academica Slovaca 31. Red. J. Miacek Stí
mul 2002, 399 s.
Separát k zborníku: Kapitolky zo slovenských dejín. (J. Badunk, M. Homza,
M. Hronský, M. Kučera, M. Podrimavský, V. Segeš, D. Škvama). Stimul 2002,
s. 281-399.
Kultúrno-poznávacie
podujatia: prechádzka historickým centrom Brat;
slávy s výkladom; výlet na hrad Devín; návšteva výstavy na Bratislavskom
hrade Stred Európy okolo roku 1000; vystúpenie folklórneho súboru Maguráčik a ľudovej hudby Javorina.O
3-dňová vlastivedná exkurzia: Nitra (poľnohospodárske múzeum), Krem
nica (koncert P. Michalicu, prehliadka mesta), Martin (Múzeum slovenskej
dediny), Levoča (radnica, kostol s v. Jakuba), Spišský hrad, Spišská Sobo
ta, Vysoké Tatry (Hrebienok, Belianska jaskyňa) Banská Bystrica (Múzeum
SNP, centrum mesta)
Gestori SAS - Ministerstvo školstva SR (102), Rektorát UK (5), SAIA Akcia Rakúsko - Slovensko (4)
Sponzori SAS: Tatra banka, D&D Studio
Letná škola slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca (SAS),
ktorú každoročne v lete organizuje Filozofická fakulta UK, má úspešne za
sebou svoj 38. ročník. Toto jedinečné podujatie pre zahraničných slovakistov sa už po druhýkrát konalo v priestoroch Inštitútu pre verejnú správu
(IVES) v Dúbravke. Usporiadatelia letnej školy po minuloročnej dobrej
skúsenosti znovu uprednostnili možnosť maf všetky aktivity SAS pod jed
nou strechou, a tak hladký priebeh letnej školy nenarušila ani povodeň,
ktorá v auguste poznačila život Bratislavčanov a na niekolko dní zamedzila
vstup do našich akademických priestorov na dunajskom nábreží.
Aj tohoročný SAS patril k tematicky bohatým a žánrovo pestrým ročníkom.
Popri typických zložkách výučbového a prezentačného programu, ktorý
rámcovo zachytávajú uvedené štatistické údaje, vyznačoval sa 38. ročník
SAS niekolkými koncepčnými novinkami. Osobitnú časť prednáškového
programu tvoril historický blok príspevkov, v ktorých autori reagujú na
stále aktuálne otázky a problémy slovenskej historiografie na začiatku
21. storočia, ako to v úvode samostatného separátu k zborníku SAS pod
názvom Kapitolky zo slovenských dejín načrtol jeho zostavovateľ prof.
J. Baďurík. Tradične sú medzi frekventantmi obľúbené slovakistické pred
nášky dokumentujúce najnovšie výsledky vedeckého bádania v jednotli
vých disciplínách, ktoré sa tematizujú v interpretačných seminároch alebo
tvorivých dielňach. Viacej pozornosti sa venovalo problematike slovenskej
frazeológie a paremiológie, zameranej na výskum slovenských prísloví a po
rekadiel a ich praktické ovládanie, ktoré si sasístí otestovali v špeciálnej
ankete zostavenej doc. P. Ďurčom. S týmto zámerom tvorcov programu
úzko súvisí zaradenie rozhlasovej rozprávky do výučby formou jazykových
cvičení na rozvíjanie počúvania s porozumením a hovorenia. Pracovalo sa
s vybranými nahrávkami a textami Zlatá prladka (P Dobšinský), Sudkáčik
a Dubkáčik (J. C. Hronský), Nedeľa (J. Uličiansky) a Jazykové kráľovstvo
(B. Škreko), ktoré letnej škole poskytol Slovenský rozhlas. Tento tematický
okruh dopĺňal opis a prezentácia slovenských remesiel a tradičných sloven
ských jedál v podaní kolegov etnológov, ale aj prednášky spojené s ukáž
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kami o slovenskom tradičnom bábkovom divadle 6 ľudovom tanci pod skú
seným vedením Dr. J. Hamara. ktoré oslovili frekventantov SAS bez ohladu
na ich vek. Znovu sa rozozvučal sasistický chór pri nácviku slovenských
ľudových piesní za sprievodu harmoniky prof J Sabola & pri počúvaní
a speve slovenských populárnych piesní s pútavými textami tentoraz o lás
ke a mladosti
Nezabudnuteľný umelecký zážitok pnpravil sasistom Peter Michalica ktorý
pozval účastníkov letnej školy do Kremnice a v svojom rodnom dome im
ponúkol koncert s vlastným sugestívnym komentárom prezentujúcim pre
myslený výber z klenotov slovenskej i svetovej hudby, kde podčiarkol sto
vensko-európske kontexty i vzťah Kremnice s kulturnym svetom
Studia Academica Slovaca maju však aj svo| vlastný archív Histona
SASu i priebeh aktuálnych ročníkov sú zaznamenané v kronikách ktore
r 1972 ako pamatnú knihu založil prof J Mistrík Odvtedy doteraz vedú
členovia organizačného tímu a skúsení lekton záznamy o jednotlivých ioč
níkoch, o plánovaných bodoch programu i mimoriadnych udalostiach
ktoré sprevádzajú SAS Ide o aktuálny dokument ktorý časom nadobudc
historický rozmer, ale a| o citlivú sondu do života organizmu letnei ihoty
všetkých členov organizačného tímu lektorského zboru a/e парта zahra
ničných účastníkov, ktorí svojou prítomnosťou a prípadným vystúpením
poznačili chod beineho ročníka i jeho celkový charakter. Preto k vrchol
ným bodom 38. ročníka letnej školy patrilo stretnutie so zástupcom rodiny
Mistríkovcov doc. Milošom Mistríkom, ktorý do archívu SAS priniesol štyri
kroniky, vedené vrokoch 1972 - 1991, keď riaditeľom SAS bol jeho otec
prof. Jozef Mistrík. Akt odovzdania týchto cenných dokumentačných ma
teriálov sa uskutočnil za prítomnosti bývalých členov vedenia, ktorí stáli pri
zrode letného seminára a dlhé roky sa podieľali na jeho profilácii i terajších
účastníkov SAS. Niekolkí z nich našli záznam o svojej účasti na letnej
škole spred mnohých rokov. O programovej náplni i osobných zážitkoch
vypovedajú početné záznamy priamych účastníkov SAS, ktorých práce,
básničky, pesničky, eseje či jednoducho vyjadrenia vďaky sa dostali na
stránky kroniky a sú bohatým zdrojom reálií SASu i recepcie jeho poslania
a aktivít očami našich adresátov, zahraničných frekventantov, ktorým je
letná škola určená Po odchode prof Mistríka z funkcie riaditeľa SAS sa
neprestali viesť záznamy o jednotlivých ročníkoch a v súčasnosti sa píše
už šiesta kniha kronikárskej série Studia Academica Slovaca tak pred
stavujú jednak zdroj spomienok pre zainteresovaných, ale najma bohatý
materiál na sociolingvistický výskum reálií SAS i mimosasistických okol
ností, ktoré determinovali prípravu a priebeh jednotlivých ročníkov z hľa
diska retrospektívy i perspektívnej budúcnosti slovenských akademických
štúdií pre potreby početnej rodiny zahraničných slovakistov i rodiaceho sa
odboru slovenčiny ako cudzieho jazyka.
Jana Pekarovičová, zástupkyňa riaditeľa S A S

Tak ako v predchádzajúcich ročníkoch, aj v tomto šk. r. 2001/2002 prejavili študenti Fakulty managementu UK záujem o ŠVOČ, ktorej
v poradí už 6. ročník vyhlásil dekan FM UK. Úroveň prác mnohých účastníkov, s ktorou sa po vyhodnotení katedrových kôl prebojovali až do
fakultného kola, opätovne potvrdila, že časť študentov chce a dokáže zúročiť svoje vedomosti aj mimo povinných študijných úloh.

Fakultné kolo ŠVOČ na Fakulte managementu UK
Fakultné kolo Š V O Č sa konalo 6. júna 2002 v priestoroch FM UK.
Sponzormi podujatia boli Všeobecná úverová banka, a.s., člen finančnej
skupiny Gruppo IntesaBci, Unilever Slovensko, spol. s.r.o a SAS Institute.
Do fakultného kola ŠVOČ postúpilo celkom 24 študentských prác, ktoré
boli hodnotené v dvoch sekciách: v sekcii Manažment a sekcii Kvantitatív
ne metódy v manažmente.
Hodnotiaca komisia pod vedením predsedu komisie prof. Ing. L Korčeka, DrSc., posudzovala v sekcii Manažment práce z oblasti finančného
manažmentu a bankovníctva, marketingu, personálneho manažmentu
a manažmentu informačných systémov. Niektoré práce boli predložené
v anglickom jazyku. Hodnotenie prác prebiehalo v dvoch kategóriách. Do
prvej kategórie boli zaradené práce študentov 1 . - 3 . ročníkov a v druhej
kategórii boli hodnotené práce študentov 4. - 5. ročníkov.
Účastníci fakultného kola mali možnosť prezentovať svoje práce v krát
kych 1 5 - 2 0 minútových vystúpeniach, po ktorých nasledovala bohatá
diskusia. Svoje vystúpenia prezentujúci dopĺňali najmodernejšou audiovi
zuálnou technikou, kde okrem spätného projektoru využívali tiež Power
point. Hodnotiaca komisia s prihliadnutím na posudky hodnotených prác
a po zvážení úrovne jednotlivých prezentácií, rozhodla o poradí na prvých
troch miestach v kategórii 4. - 5. ročníkov nasledovne:
1. miesto - Peter Boledovič, (5. ročník) s prácou Design of margining
system for derivates in e-brokerage business. Získal Cenu VÚB, a s., za
najlepšiu študentskú vedeckú a výskumnú prácu z oblasti finančníctva
a bankovníctva. Vedúci práce: prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
2. miesto - Hana Potocká, (4. ročník) s prácou Portfólio metódy vyu
žívané v strategickom rozhodovaní v medzinárodnom podnikaní. Získala
Cenu Unilever Slovensko, spol. s.r.o. Vedúca práce: doc. Ing. Valéria Nináčová, CSc.
3. miesto - Michal Horváth, (5. ročník) prácou Fiškálna politika a hod
nota meny - prípad Slovenska. Získal cenu VÚB, a.s. Vedúci práce: prof.
RNDr. Jozef Komorník, DrSc.

1. miesto - Peter Veselý, (1. ročník) s prácou Manažment informačných
systémov v praxi. Získal Cenu Unilever Slovensko, spol. s.r.o. Vedúci prá
ce: doc. RNDr. M. Greguš, PhD.
2. miesto - Terézia Macháčova, Marta Bekeová, (3. ročník) s prácou
Komunikačné bariéry. Získali Cenu Unilever Slovensko, spol. s.r.o. Vedú
ca práce: PhDr. M. Samuhelová, PhD.
3. miesto - Belas Andrej, (1. ročník) s prácou Vládnutie v spoločnosti
Získal Cenu Unilever Slovensko, spol. s.r.o. Vedúca práce: PhDr. M. Sa
muhelová, PhD.
V druhej sekcii Kvantitatívne metódy v manažmente (s podporou systému
SAS) hodnotiaca komisia pod vedením predsedu doc. RNDr. M. Greguša,
PhD., hodnotila práce študentov 1 . - 2 . ročníka a stanovila nasledovné
poradie víťazných prác.:
1. miesto - Ivana Lehocká, Soňa Obrtálová, (2. ročník) s prácou Vývoj
spotreby elektrickej energie v SR. Vedúca práce: Mgr. E. Brestovanská
2. miesto - Ivana Kupčihová, (2. ročník) s prácou Anatýza výdavkov na
potraviny v domácnostiach SR (Englove krivky). Vedúca práce: Ing. I. Stankovičová
3. miesto - Andrej Šupák, Michal Zeman (2. ročník) s prácou SCA
Gemerská Hôrka, výroba. Vedúca práce: Mgr. E. Brestovanská.
Vecné ceny získali:
Boris Marko, Michal Cwiecek (1 ročník) s prácou Marketingový pneskum pre časopis. Vedúca práce: Ing. I. Stankovičová
Ludmila Onderová, Lucia Országhová (2. ročník) s prácou Analýza
demografických ukazovateľov. Vedúca práce: Mgr. E. Brestovanská.
Tatiana Markova, Peter Pontúch (2 ročník) s prácou Vývoj cien byto
vých priestorov. Vedúca práce: Mgr. E. Brestovanská.
Finančné odmeny a vecné dary (knihy) pre ocenených študentov v sek
cii Kvantitatívne metódy v manažmente poskytol sponzor SAS Institute

V kategórii 1 . - 3 . ročník hodnotiaca komisia rozhodla o prvých troch
miestach súťažiacich nasledovne:

PhDr. Anna Bujnová, PhD.,
vedúca oddelenia vedy a výskumu FM UK

Nymfa Pisonia zaľúbená do Istra
čiže krátka správa o seminári viedenských klasických filológov

Výskum latinských textov, ktoré vznikli a ž
po zániku antického sveta, ale pritom kot
via hlboko v grécko-rímskom kultúrnom
základe, patrí k najprogresívnejším smerom
súčasnej klasickej filológie. Obsahuje nemá
lo objaviteľského, keďže s a zaoberá dosiaľ
viac-menej neznámymi dielami slovesného
umenia, ktoré popri estetických hodnotách
prinášajú závažnú výpoveď o svojej dobe,
0 úrovni vzdelanosti v krajine svojho vzniku
1 o európskych kultúrnych prepojeniach.
Táto vedná disciplína, ktorá s a označuje
ako neolatinistika, s a najmä vďaka osob
nosti prof. Miloslava Okála etablovala n a
Filozofickej fakulte U K na začiatku 70-tych
rokov a dosahuje výsledky, ktoré sú európ
sky súmerateľné.
Filozofická fakulta U K bola v dňoch 7. a 8.
júna 2002 hostitelkou jubilejného 25. se
minára Inštitútu pre klasickú filológiu, stre
dovekú latinčinu a neolatinistiku (Institut fúr
Klassische Philologie, Mittel- und Neula
tein) Viedenskej univerzity. Seminár sa za
meral na tému Rímska elégia a novolatlnská oslavná poézia. Viedol ho prof.
Dr. Franz Römer, súčasný dekan Fakulty

duchovných vied Viedenskej univerzity,
asistovali Dr. Elisabeth Kleckerová, Son
ja M. Schreinerová a Sonja Reusnerová.
Na seminári odznelo deväť referátov, kto
ré analyzovali jednotlivé básne 4. knihy
Propertiových elégií a tri rozsiahle rozbory
novolatinskej poézie. Novolatinské referáty,
reflektujúce podnety rímskej klasickej elégie
(topika, metrum) pre latinskú poéziu 16. 18. stor., zaujali obzvlášť tematicky. Týka sa
to básne o prvopočiatkoch Schônbrunnu
pri Viedni, ale najmä oboch príspevkov
s bezprostredným vzťahom k Slovensku.
Elégie Štiavničana Pavla Rubigalla (1537,
kritické vydanie M. Okál 1980) predstavujú
typ angažovanej poézie z čias akútneho
tureckého ohrozenia, literárna hračka jezui
tu Petra Scheza (1716) o nymfe Pisonii,
ktorá s a zaľúbila d o Istra čiže Dunaja, sa
d á chápať ako duchaplné dištancovanie sa
o d legendy, podľa ktorej Bratislavu-Possonium založil rímsky vojvodca Piso.
Záujem pritiahli a uznanie spojené s po
nukou konkrétnej pomoci získali aj traja
bratislavskí účastníci z Katedry klasic
kej a semitskej filológie FIF UK: Svorad

Zavarský predstavil v rakúsko-uhorskom
kontexte humanistu Aenea Silvia Piccolominiho, Milota Malovecká latinské die
lo historika Carola Wagnera SJ, Barbora
Lunterová Bazilovičovu latinsko-cirkevnoslovanskú obhajobu gréckokatolíckej
liturgie.
Seminár bol prínosom z hľadiska ve
deckých aktivít, ale aj v medziľudskej ro
vine. My sme získali ďalšie cenne podnety
pre vedenie našich špeciálnych seminá
rov, viedenskí hostia lepšie spoznali za
čiatky. výsledky i súčasnosť klasickej filo
lógie na FIF UK. V spolupráci s Dr. Evou
Frimmovou z Historického ústavu SAV
navštívili historickú regionálnu knižnicu
a videli niektoré dälšie pozoruhodnosti
Bratislavy. Spoločne sme sa upevnili
v presvedčení, že aj podujatia tohto dru
hu prispievajú k odstraňovaniu barier
a budovaniu novej európskej pospolitos
ti na základe spoločného kulturneho de
dičstva.
Doc. PhDr. Daniel Škoviera.
Katedra klasickej a semitskej filologie
FIF UK
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K j u b i l e u profesora Gustáva Čatára
Na Lekárskej fakulte UK v Bratislave sa dňa 26. júna 2002 konal slávnost
ný seminár venovaný 75. narodeninám prof. MUDr. Gustáva Čatára, DrSc.
Toto podujatie usporiadali Ústav lekárskej biológie a genetiky LF UK,
Parazitologicky ústav LF UK spolu so Slovenskou biologickou spoloč
nosťou SAV a Slovenskou parazitologickou spoločnosťou S A V v Bra
tislave.
V úvodnej časti miniseminára sa prihovorili laudáciami zástupcovia
Lekárskej fakulty UK, vedeckých spoločností a dalších inštitúcií, kde
jubilant pôsobil a svojou prácou prispel k rozvoju.
Profesor Čatár, významný vysokoškolský učiteľ, vedec a organizátor
vedeckého života na Slovensku a predtým v Československu, zastával
skoro dve desatročia funkciu dekana Lekárskej fakulty UK, prorektora
Univerzity Komenského a viaceré významné posty v rámci Slovenskej
akadémie vied a Československej akadémie vied. A j v zložitých spoločensko-politických obdobiach svojimi rozvážnymi postojmi prispel
k tomu, aby čo najprijateľnejším spôsobom boli vyriešené zložité
otázky.
Ako vysokoškolský pedagóg vychoval stovky lekárov, ktorí pracujú do
ma aj v zahraničí. Ako školiteľ vychoval početnú skupinu dnes už univerzit
ných profesorov, docentov a vedeckých ašpirantov. Väčšina z nich zastáva
významné postavenie na rôznych zodpovedných postoch. Za túto prácu
bol odmenený najvyššími vyznamenaniami a oceneniami v rezorte škol
stva, vedy ako aj vedeckých spoločností, kde svojou hřivnou prispel k ich

rozvoju. Dňa 27. júna 2002 mu Vedecká rada Lekárskej fakulty UK na znak
úcty k práci, ktorú vykonal, udelila pamätnú medailu Kristiana Kyneka
V rámci seminára, okrem zhodnotenia práce jubilanta, ktorý bol za
kladateľom Parazltologického ústavu a jeho dlhoročným riaditeľom
a prednostom Ústavu biológie a parazitológie LF UK, mu blahoželali
jeho priatelia a žiaci. V odbornej časti odzneli príspevky súvisiace
s jeho odborom - parazitológiou, ktorej je jedným zo zakladateľov.
Poukázali najmä na velký pioniersky prínos prác v oblasti výskumu
Toxoplazmy gondii, ktoré okrem iného zásadným spôsobom prispeli
k rozvoju humánnej a klinickej parazitológie a jej zaradenia do medi
cínskej praxe. V náväznosti na prednesenú problematiku zazneli prí
spevky týkajúce sa podielu teratogennych činiteľov na vzniku vývino
vých chýb.
Podujatie sa nieslo v komornej a priateľskej atmosfére, bolo vhodnou
príležitosťou na ocenenie doterajších aktivít jubilanta, ako aj vyslovenia
vdäky za jeho plodnú pedagogickú, vedeckovýskumnú i organizátor
skú činnosť. Veríme, že tak ako doteraz v plnom zdraví bude svojimi
skúsenosťami múdrym radcom mladšej nastupujucej generácii Jeho
žiakov.

Každý Európan m á ovládať
o k r e m s v o j h o ešte tri cudzie jazyky
Ešte v apríli, presne v piatok 19. apríla 2002, sa na pôde Prírodovedeckej
fakulty UK konalo dôležité stretnutie vedúcich jazykových katedier nefilo
logických fakúlt Univerzity Komenskeho, Ekonomickej univerzity a Sloven
skej technickej univerzity
Cieľom stretnutia bolo predovšetkým vzájomné informovanie sa o súčasnej
situácii v o vyučovaní jazykov a diskusia o tom, ako č o najlepšie pripraviť štu
dentov n a nové požiadavky a úlohy, ktoré pred každého absolventa vysokej
školy stavia „zjednotená Európa". Kolko jazykov vieá, tolkokrát si človekom, pri
zvukovali nám už naši starí rodičia. Dnes to platí viac ako kedykoľvek v minu
losti. Preto s a Rada Európy rozhodla podporovať jazykovú a kultúrnu diverzitu
občanov Európy, rozvíjať ich záujem o učenie sa cudzích jazykov a usilovať sa
o koherenciu a transparentnost' v ich vyučovaní. S týmto cieľom vypracovala projekt
„európske jazykové portfolio", považovaný z a osobný nástroj všetkých občanov
Európy, slúžiaci n a rozvoj plurilinguizmu a interkultúrnych kompetencií. Je to
vlastne utriedená zbierka dokumentov, ktorými jeho držiteľ dokumentuje svoje
skúsenosti, zručnosti a dosiahnuté vzdelanie v oblasti učenia sa cudzích jazykov.
O jazykovom portfoliu a o spolupráci n a vytvorení európskeho modelu certifi
kačného systému podľa nemeckého modelu UNIcert nás informovala predsed
níčka Česko-Slovenskej asociácie učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách
(CASAJC) Alžbeta Moravčíková. (CASAJC pôsobí v rámci celoeurópskej asociácie
jazykových centier CercleS od januára 2001 a jej hlavným cieľom je pracovať n a
harmonizácii! unifikácií a štandardizácii učebných programov.)
UNIcert, čiže univerzitný certifikát, bude spĺňať potreby našich študentov pri
preukazovaní jazykovej kompetencie a m á byť prílohou vysokoškolského diplo
mu, akceptovanou n a všetkých európskych univerzitách a inštitúciách. Na pre
ukázanie jazykových vedomostí už teda nebudú potrebné certifikáty T O E F L ani
Cambridge.
Stretnutie učiteľov jazykov n a PRIF U K prinieslo veľa podnetov pre ďalšiu prácu
a zároveň umožnilo podeliť s a o zaujímavé a inšpirujúce skúsenosti. A k o sme s a
dozvedeli z referátu PhDr. Luby Rovanovej, vedúcej katedry jazykov n a Fakulte
elektrotechniky a informatiky STU, ktorá s a zúčastnila Dňa otvorených dverí
Európskeho centra pre moderné jazyky v Grazi, na univerzitách v Nemecku,
Rakúsku i Maďarsku s a študenti učia cudzí jazyk celých šesť semestrov, a na
vyše môžu študovať ďalší cudzí jazyk. Pre porovnanie - n a PRIF U K sú to iba tri
semestre, pričom len jeden je povinný.
Cieľom, ktorý si Rada Európy stanovila je, aby každý Európan ovládal nie je
den, ale tri cudzie jazyky ako svoj vlastný. A napokon, prečo cudzie? Jednodu
cho jazyky.
Znie to ako utópia? A k vedenia našich fakúlt neurobia včas potrebné a dôležité
rozhodnutia v oblasti ďalšieho vyučovania cudzích jazykov na vysokých školách,
zostane to naozaj len utopickým cieľom. Každý správny krok nás však môže
priblížiť k tomuto cieľu i k Európe.
PhDr. Jarmila Cihová, Katedra jazykov PRIF UK
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doc. RNDr. Igor Tomo, CSc.,
Ústav lekárskej biológie LF UK

Sapientia klub
Na Lekárskej fakulte UK v Bratislave vznikol
..Sapientia klub', ktorý je dobrovofným spolkom
terajších a bývalých pracovníkov Lekárskej fa
kulty UK Klub je organizovaný pod zaititou
dekana LF UK prof. MUDr Pavla Traubnera.
PhD., a členovia sa schadzaju príležitostne,
aby si na priatelskych stretnutiach pripome
nuli minulé významne skutočnosti
Ako pri slávnostnom otvorení Klubu pripome
nul dekan LF UK prof P Traubner. ciefom ako
aj jednou z hlavných zasad štatútu klubu je múd
rosť, skúsenosť a pamatlivosť pre úžitok LF UK
a všetkého, čo je na svete prospešné a dobré.
Jednou z prvých akcii Sapientia klubu bo
la beseda s jubilujúcim profesorom MUDr.
Gustávom Čatárom, DrSc., pri príležitosti jeho
75. narodením, ktorá sa konala 25. júna 2002
po slávnostnej odbornej schôdzi venovanej tej
to významnej udalosti. Na besede, ktorú viedol
za Sapientia klub prof. MUDr Emil Kmety, DrSc
sa zúčastnilo 11 emeritných profesorov LF UK
V diskusii prof. Čatár pripomenul nielen začiatky
budovania svojho vedného odboru, ale prezento
val aj mnohé skúsenosti z riadiacej práce v pro
spech Lekárskej fakulty a UK. Priebeh diskusie,
otázky a odpovede, ktoré pripomínali minulé
a v mnohom objasňovali súčasné, ukázali, že
klub bude mať významné miesto v dotváraní
obrazu fakulty, formovaní jej historického odka
zu, ale aj pri nastoľovaní nových úloh pre budú
ce generácie.
M. Bernadič

V

e

Životné j u b i l e á významných slovakistov
P o č a s letných prázdnin sa dožili významných
životných
Katedry slovenského jazyka Filozofickej fakulty UK.

jubileí

traja

V júli sa v zdraví dožil 75 rokov univerzitný profesor PhDr. Rudolf
Krajčovič, DrSc. Narodil s a 22. júla 1927 v Trakoviciach a po absolvovaní
tunajšej základnej školy, po gymnaziálnych štúdiách v Trnave a v Hlohovci
prišiel r. 1947 n a štúdium slovakistiky a filozofie n a Filozofickú fakultu U K
v Bratislave. Ešte pred jej ukončením s a v r. 1950 stal asistentom Slovan
ského seminára a po absolutoriu v r. 1951 stal sa jedným z prvých vedec
kých ašpirantov. Vysokoškolskej katedre n a Filozofickej fakulte U K ostal
verný a ž d o d n e š n ý c h dní. Prešiel n a nej všetkými pedagogickými aj ve
deckými pôstmi: bol asistentom, odborným asistentom, docentom, získal
vedeckú hodnosť doktora filologických vied a stal s a univerzitným profe
sorom. V jubilantovom živote zaujali výsostné miesto nemenné hodnoty:
stálosť názorov, poctivosť v práci, krištáľovo čistá presvedčivosť vedeckej
metódy, vernosť pracovisku, úprimná a veselá povaha. Rozsiahlu publi
kačnú činnosť prof. Krajčoviča predstavujú vedecké práce, v ktorých s ú
najnovšie poznatky z historickej jazykovedy najmä v o vzťahu ku genetickej
charakteristike slovenského jazyka. K začiatkom genetickej charakteristiky
juhozápadnej časti slovenských nárečí patrila práca Pôvod a fonoiogický
vývin juhozápadoslovenských
nárečí (1964), ktorá s a stala základom syn
tetizujúcej migračno-integračnej teórie o pôvode slovenčiny publikovanej
pod názvom Slovenčina a slovanské jazyky I. Praslovanská genéza sloven
činy. (1974), resp. anglického vydania historickej morfológie slovenčiny
A Osobitný
Historical Phonology
of Slovak (1975).
a nový metodologický
postup uplatňoval R. Krajčovič aj pri
tvorbe množstva vysokoškolských učebníc, z ktorých pozornosť si zasluhuje
aspoň Vývin slovenského jazyka (1961), Náčrt dejín slovenského jazyka
(1966, 1971), Technika jazykovednej interpretácie (1966), Textová príručka
k dejinám slovenského jazyka (1979), Pôvod a vývin slovenského jazyka
(1981), Vývin slovenského jazyka a díalektológia (1988), vysokoškolské

* *
Uprostred leta - 30. júla 2002 - sa v dobrom zdraví dožil svojich
65. narodenín popredný slovenský jazykovedec, medzinárodne uznávaný
odborník v o frazeológii a dlhoročný riaditeľ Letnej školy slovenského
jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca - univerzitný profesor
PhDr. Jozef Mlacek. CSc.
Záujem o jazykovedné bádanie vzbudil v ň o m jeho stredoškolský pro
fesor, známa osobnosť slovenskej jazykovedy, Belo Letz. Po absolvovaní vy
sokoškolských štúdií sa Jozef Mlacek vydal n a pedagogickú dráhu najprv
ako stredoškolský profesor v Ružomberku, odtiaľ prešiel n a Filozofickú fa
kultu UPJŠ v Prešove a po absolvovaní vedeckej ašpirantúry začal v r. 1973
pracovať ako odborný asistent v bratislavskej pobočke Univerzity 17. no
vembra, ktorá s a orientovala n a štúdium prekladateľstva a tlmočníctva. Po
zániku tohto vysokoškolského pracoviska s a PhDr. Jozef Mlacek, CSc.,
stal odborným asistentom Filozofickej fakulty UK, kde bol v r. 1980 vyme
novaný z a docenta a o d r. 1995 je n a tomto pracovisku profesorom sloven
ského jazyka.
Vedecká fundovanosť profesora J. Mlacka s a formovala v o viacerých
oblastiach jazyka: o d počiatkov vedeckého bádania v oblasti pravopisu
cez syntaktickú a morfologickú problematiku a štylistiku a ž k frazeológii,
ktorá s a stala doménou jeho bádania a v ktorej ho vedecká komunita po
kladá z a vrcholného odborníka a najčastejšie citovaného autora. V množ
stve štúdií a článkov profesora Mlacka nachádza oporu konfrontačného
výskumu veľa domácich a zahraničných jazykovedcov, jeho doktorandov
a diplomantov. Základné staršie knižné práce Z o syntaxe frazeologických
jednotiek a Slovenská frazeológia d o p ĺ ň a ve lké mn o žst vo v e d e c k ý c h
štúdií, v ktorých jubilant analyzoval jazyk a štýl slovenských prozaikov
a básnikov L. Ťažkého, L Ondrejova, M. Kukučina, J. Kalinčiaka, V. Mihálika,

* *
V zdraví a na vrchole svojich tvorivých síl sa 20. augusta 2002 dožil
okrúhleho životného jubilea - šesťdesiatin - popredný slovenský jazy
kovedec, významný slovakista, germanista a všeobecný jazykovedec univerzitný profesor PhDr. Juraj Dolník, DrSc. K hlbokej brázde, ktorú jubi
lant vyoral z a necelé štyri desaťročia pôsobenia v jazykovede, h o v r. 1959 1964 priviedli štúdiá slovakistiky a germanistiky n a Filozofickej fakulte U K
Po jej ukončení pracoval Juraj Dolník najprv ako stredoškolský profesor
(1965 - 1970), neskôr prešiel všetkými vysokoškolskými odbornými a pe
dagogickými pôstmi: najprv ako asistent a odborný asistent, neskôr sa stal
docentom a univerzitným profesorom n a Katedre slovenského jazyka Filo
zofickej fakulty UK. Profesor Dolník pôsobil n a Humboldtovej univerzite
v Berlíne, n a Freiuniversität Berlin a n a univerzitách v Lipsku, Budapešti,
Kleli. Regensburgu a Berne. V slovakistických. všeobecno-jazykovedných
a germanistických kruhoch je profesor Dolník známy ako teoretik jazyka,
ktorý rešpektuje potreby jazykovej praxe. Vedecká komunita ho v n í m a
najmä prostredníctvom metodologicky priebojných príspevkov v oblasti
lexikálnej sémantiky a prostredníctvom vedeckého a teoretického spracoJubilu|úclm univerzitným profesorom slovakistiky želáme do dalších ri
A d multos annosl

>prední slovakisti

a slavisti,

dlhoroční

vysokoškolskí

učitelia

a profesori

učebné texty Čeština a slovenčina v starších archiváliách v predspísovnom
období (1983, 1991), Príručka k dejinám spisovnej slovenčiny (spoluautor,
1999). Výsledkom jubilantovej neutíchajúcej tvorivej aktivity je aktualizácia
vydania práce Slovenčina a slovanské jazyky II. a posledné vydanie Dejín
spisovnej slovenčiny. Pri enumerácii jubilantovej tvorby treba spomenúť
vydanie výberu z Valaskej školy o d Hugolína Gavloviča (1971, 1982), pôso
benie v redakčných radách vedeckých časopisov a zborníkov (Slovenská
reč, Jazykovedný časopis, Philologica), členstvo v Medzinárodnej komisii
pre slovanskú onomastiku pri Medzinárodnom komitéte slavistov, členstvo
v Medzinárodnom výbore pre onomastické vedy (ICOS), členstvo v predsed
níctve Slovenskej onomastickej komisie, Slovenskej komisii pre Encyklo
pédiu dejín strednej Európy a v komisiách pre udeľovanie vedeckých hod
ností. Okrem desiatok domácich a zahraničných vedeckých konferencií,
sympózií a vedeckých seminárov univerzitný profesor R. Krajčovič absol
voval množstvo zahraničných prednáškových pobytov v popredných sla
vistických strediskách, s referátmi vystupoval n a medzinárodných sla
vistických zjazdoch v Sofii (1963), v o Varšave (1973), v Bratislave (1993),
na medzinárodných onomastických sympóziách v Lipsku (1969), Vroclave
(1972), Krakove (1978) a n a sympóziu o podunajských národoch v Regen
sburgu (1967).
Celoživotné pôsobenie v úlohe vysokoškolského pedagóga je v prípade
profesora R. Krajčoviča bytostne späté s Fl F UK. Jeho prednášky a semi
náre s a o d začiatku a ž d o dnešných dní vyznačovali množstvom nových
poznatkov, pútavosťou, invenčnosťou metód a tvorivosťou. Pohľad n a ve
deckú a pedagogickú orientáciu univerzitného profesora Rudolfa Krajčovi
č a je len krátkou zastávkou pri jeho rozsiahlom diele, ktoré okrem spome
nutých prác dopĺňajú viac ako d v e stovky vedeckých štúdií v domácich
vedeckých a odborných časopisoch a zborníkoch.

* *
A. Stachu, A. Matušku, ale aj frazeológiu v dielach D. S. H o r ä č k u а zhod
notil Zátureckého Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia Velky význam
m á jubilantova organizátorská práca v o Frazeologickej komisii pn Medzi
národnom komitéte slavistov a príprava a vydanie kolektívnej monografie
Slovenské frazeologické názvoslovie
Veľa úsilia vynaložil profesor Mlacek aj pri výkone funkcie vedúceho Ka
tedry slovenského jazyka FIF UK v rokoch 1990 - 1997. O d r. 1992 je profesor
Mlacek riaditeľom Metodického centra Studia Academica Slovaca a rovno
mennej Letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Toto jeho pôsobenie m á
velký význam najmä z hľadiska v ý chov y zahraničných slovakistov a sla
vistov, z hľadiska prezentácie výsledkov univerzitnej vedy v celom svete,
ale aj z hľadiska pôsobenia v komisii Ministerstva školstva SR, ktorá vy
berá uchádzačov n a miesta lektorov slovenského jazyka v zahraničí. N a
týchto postoch profesor Mlacek uplatňuje dlhoročné skúsenosti z výchovy
zahraničných slovakistov n a domácich slovakistických pracoviskách a z o
zahraničného pôsobenia n a lektorátoch slovenského jazyka. Vý z n a mn é j e
jubilantovo pôsobenie v redakčných radách popredných slovakistických
časopisov a zborníkov (Kultúra slova, Slovenská reč, Philologica) a každo
ročná príprava a vydávanie zborníka prednášok z letnej školy slovenského
jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca.
Namiesto enumerácie niekolkých stoviek jubilantových bibliografických
jednotiek treba vyzdvihnúť ich v y s o k ú poznávaciu hodnotu a dosah n a for
movanie jazykovedného myslenia a metodológie vedeckého výskumu.
Všetky kvalitatívne atribúty zhrnul profesor J. Mlacek v o svojej najnovšej mo
nografii Tvary a tváre frazém v slovenčine, ktorá s a stala najvyššou métou
slovakistických frazeologických výskumov, vzorom a východiskom viacja
zyčného konfrontačného výskumu.

* *
vania otázok jazykového systému. Jubilujúci univerzitný profesor Juraj Dol
ník sa vyznačuje aj organizátorskými schopnosťami v o funkcií vedúceho
Katedry slovenského jazyka FIF UK, ako predseda spoločnej odborovej
komisie Slovenský jazyk, ale aj ako vedúci riešiteľ výskumných úloh Prin
cipy stavby, vývinu a fungovania /атука a Explanácia štruktúrnych, vývinových
a funkčných aspektov slovenského jaz^'ka. K jubilantovým najznameišim
monografickým prácam Lexikálna sémantika (1990), Porovnávací aspekt
slovnej zásoby (1993, spoluautor). Textová lingvistika (1998. spoluautor).
Jazyk a hodnotenie (1999). Spisovná slovenčina a jej použ^ate a (2000i
s a riadia aj vysokoškolské učebnice Súčasný slovensky jazyk. Lex/kologia
(1994), Základy lingvistiky (1999) a desiatky fundovaných vedeckých štú
dií, publikovaných v domácich a zahraničných vedeckých zborníkoch a od
borných periodikách. Velkým prinosom pre slovensku jazykovedu je aj pô
sobenie profesora Juraja Dolníka v redakčných radách vedeckých časop<sc\
a zborníkov (Jazykovedný časopis, Slovenská reč. zborníky Phi.oiegica.
Princípy stavby vývinu a fungovania jazyka. Principy jazyka a textu) a jeho
účasť n a vedeckých konferenciách a diskusiách o spisovnom jazyku
ov pevné zdravie, veľa tvorivého elánu a úspechov.

(*9)
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Bývalí dekani j u b i l u j ú
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK si v tomto roku s úctou pripomína nielen 65 rokov kňažstva, ale i nevšedné
jubileá svojich dvoch bývalých dekanov - prof. ThDr. Štefana Janegu a prof. ThDr. Jozefa Vrableca. Ich život je dlhé roky neodlučiteľne
spojený s bohosloveckou fakultou, obaja významne zasiahli do formovania našej teológie a našich teológov v dvadsiatom storočí
Möns. prof. ThDr. Štefan Janega sa narodil 10. 12 1912 v Zemian
skom Podhradí v okrese Nové Mesto nad Váhom a v decembri si
teda pripomenie svoje deväťdesiate narodeniny. Po absolvovaní gym
naziálnych štúdií v Novom Meste nad Váhom začal v roku 1932 štu
dovať teológiu v Nitre a v štúdiu pokračoval v Olomouci, kde bol aj
5. júla 1937 vysvätený za kňaza. Pôsobil ako kaplán v Terchovej a ne
skôr ako dočasný správca farnosti v Konskej. Rok po vysviacke úspeš
ne obhájil dizertačnú prácu Celibát katolíckeho kňaza a bol v Olomouci
promovaný za doktora teológie. V rokoch 1938 a 1939 psobil ako kap
lán a katechéta v Nitre a neskôr ako profesor náboženstva na Učiteľ
skom ústave a Obchodnej akadémii v Nitre. Verný svojmu zámeru
ustanovil ho biskup K. Kmetko v roku 1940 za prefekta v kňazskom se
minári a profesora biblických vied na Vysokej škole bohosloveckej
v Nitre.
Neskôr pôsobil ako suplujúci profesor Nového zákona na Katolíckej
teologickej fakulte v Bratislave (1945 - 1947). V roku 1941 sa stal čle
nom biblickej komisie pre preklad Svätého písma. Počas tohto obdo
bia pôsobil v pastorácii (Terchová, Dražovce, Trenčianske Mitice).
Po zmene spoločenského systému sa ako väčšina profesorov a pred

stavených seminárov ocitol v r. 1950 v internačnom tábore pre kňazov
v Močenku a neskôr v prísnej izolácii v Nových Zámkoch. Po prepus
tení z väzenia bol ustanovený za správcu farnosti v Chynoranoch. kde
pôsobil až do roku 1968. Od roku 1968 bol správcom farnosti v Tren
čianskej Teplej až do odchodu na dôchodok roku 1990.
V roku 1976 nastúpil znovu do pedagogickej činnosti na Teologic
kej fakulte v Bratislave ako profesor Starého zákona a v rokoch 1982
- 1990 bol dekanom CMBF v Bratislave. Zároveň sa stal v novembri
1988 administrátorom Nitrianskej diecézy. Biskupstvo spravoval do
februára 1990, keď ju odovzdal novovymenovanému diecéznemu bis
kupovi Möns. Jánovi Chryzostomovi Korcovi.
Až do roku 1998 prof. Janega prednášal na CMBF UK hebrejčinu
a Starý zákon, keď od roku 1987 bol vedúcim biblickej katedry CMBF
Počas tejto aktívnej služby venoval sa najma biblickým vedám a ka
nonickému právu. Dodnes sa ako odborník významne podieľa na
príprave ekumenického prekladu Svätého písma Svoju erudovanosf
v oblasti biblickej vedy preukázal tiež ako autor prekladu starozákon
ných kníh Jozue, Sudcov a oboch kníh Makabejcov. Okrem toho (e
autorom viacerých vysokoškolských skript a knižných titulov

* * * * *
Möns. Prof. ThDr. Jozef Vrablec je považovaný za jedného z naj
významnejších profesorov CMBF v druhej polovici 20. storočia. Po
štúdiách v Olomouci, kde bol ordinovaný (5. 7. 1937), pôsobil pas
toračné na viacerých miestach nitrianskeho biskupstva (Trenčianska
Teplá, Bošany, Dubnica nad Váhom, Močenok, Nitra, Klatová Nova
Ves). Zároveň bol profesorom náboženstva na Obchodnej škole a na
Štátnej obchodnej akadémii v Nitre. Doktorát z teológie získal v roku
1944 na Slovenskej univerzite. Krátky čas prednášal na Vysokej škole
bohosloveckej v Nitre a po jej zrušení v r. 1950 bol zatknutý štátnou
bezpečnosťou.
V rokoch 1959 - 1968 bol docentom filozofie na CMBF. v r. 1968 1969 docentom pastorálnej teológie a od roku 1970 až do r 1995 pro
fesorom homiletiky a pastorálnej teológie na tejto fakulte. Zároveň bol
vedúcim katedry. V r. 1994 - 1998 prednášal aj na Teologickom inšti
túte CMBF UK v Nitre.

Do povedomia svojich poslucháčov sa zapísal ako erudovaný
a široko rozhľadený pedagóg a jeho homiletická škola mala pozitívny
ohlas aj v zahraničí Výsledkom jeho príprav na službu ohlasovania
sú stovky homílií, ktoré vyšli knižne, či už ako samizdaty alebo ako
vydania v SÚSCM v Ríme, po r. 1990 a| v domácich vydavateľstvach
V časoch, ked bol akútny nedostatok odbornej náboženskej litera
túry na CMBF. postaral sa o vydávanie viacerých diel v cyklostylovanej
forme. Je autorom desiatok knižných titulov a skript
V obdob' r 1973 - 1988 pôsobil ako generálny vikár biskupa Möns
J. Pásztora v Nitre V rokoch 1980 1983 zastaval funkciu prodekana
a r. 1991 - 1994 dekana na CMBF UK v Bratislave Za |eho vědecko
pedagogickú činnosf a za rozvoi fakulty mu bola v roku 1994 udelená
Zlatá medaila Univerzity Komenského.
Ad multos annos!
Daniel Dian

Recenzi a
Dušan Hovorka a Jozef Michalik „О COM HOVORIA NAŠE VRCHY" (Geológia pre každého)
Vydavateľstvo VEDA, 2001
Rozhodnutím predsedníctva SAV začala
vo vydavateľstve SAV Veda vychádzať edícia
„Svet vedy". Pilotným dielom tejto edície je
práve recenzovaná publikácia autorov D. Ho
vorku & J. Michalíka, ktorí v oblasti vedecko-popularizačnej činnosti nepatria medzi
začínajúcich autorov. Vydali viacero prác s te
matikou venujúcou sa najmä neživej prírode
a predovšetkým geovedám.
Knižné dielo „ O čom hovoria

naše

vrchy"

je určené širokému okruhu čitateľov, ktorí
sa hlbšie zaujímajú o krásy našej prírody. Pú
tavou a netradičnou formou vysvetlí množ
stvo prírodných fenoménov, ktoré formovali
terajší vzhľad nám známej krajiny. Text kni
hy je rozdelený do 18 kapitol, z nich každá
je venovaná niektorej zo základných geolo
gických problematík. V chronologickom slede
autori pomerne obsiahlo, ale zrozumiteľne
vysvetľujú geologický vývoj Západných Kar
pát. Publikácia má netradičnú štruktúru. Pod
názvom kapitoly (Reč kamenných obrov,
O čom mlčí Minčol, Tajomstvá Volovca, Po
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klady spod Kojšovej hole. Skalné trezory
Choča...) je uvedený „poeticky" spracovaný
dominantný obrázok, ktorý reprezentuje sa
motnú kapitolu. Obrázok vhodne ladí s ver
šami slovenských básnikov, v ktorých sa ta
kisto odráža téma tej ktorej kapitoly. A až
potom nasleduje text, členený do viacerých
podkapitol, v ktorých sú prehľadne spraco
vané jednotlivé ústredné témy primerane do
plnené ilustráciami a ďalšími fotografickými
snímkami. Na tomto mieste je možné vyčí
tať autorom (z môjho pohľadu) len jeden ne
dostatok - niektorým popisom pod časťou
fotografií chýba uvedenie lokality. Podľa môj
ho názoru kniha takéhoto zamerania a urče
nia by mala obsahovať aj súhrnnú mapku,
v ktorej by boli zaznačené lokality („naše
vrchy"), ktoré sú pilierom každej kapitoly.
Na pultoch našich kníhkupectiev sa v po
slednom desaťročí objavilo množstvo pre
krásne ilustrovaných kníh encyklopedického
charakteru (Zemetrasenia, Skameneliny, Di
nosaury...), ktorým nemožno vyčítať ani ich

textovú náplň. Ich obrovskou nevýhodou však
je, že v nich zahraniční autori opisujú prí
rodné ťenomény na príkladoch oblastí mimo
nášho územia. A tak v odborných kruhoch
svetoznáme, ale amatérskemu čitateľovi veľ
mi vzdialené lokality nie vždy pomôžu do
konale pochopiť prírodné fenomény s nimi
úzko späté. V prípade recenzovanej publiká
cie autorov Hovorka-MichaliV tak vzniká ná
dej, že čitateľ „dostane chuť" nielen na ďalšie
čítanie, ale aj k hlbšiemu poznaniu neživej
prírody v bezprostrednej blízkosti a prírod
ných fenoménov, ktoré ju formovali milióny
rokov. A sprostredkovať širokému okruhu
čitateľov získavanie dalších hlbších vedo
mostí je hlavným zámerom nielen tejto publi
kácie. ale celej novej edície „Svet vedy".
Knihu si je možné zakúpiť v kníhkupectve
vydavateľstva VEDA na Štefánikovej ul v Bra
tislave.
Ing. Katarína Dubíková,
Prírodovedecká fakulta UK

Jazykové centrum UK v školskom roku 2002/03
ponúka
Moduly jazykových kurzov angličtiny:
Modul 1 - úplní začiatočníci, učebnica: New Headway Elementary
Modul 2 - mierne pokročili, učebnica: New Headway Pre-lntermediate
Modul 3- stredne pokročilí, učebnica: New Headway Intermediate Cutting Edge Inter
mediate Think First Certificate
Modul 4- JASPEX (jazyková príprava odborných pracovníkov), všeobj : Cutting EdgeUpper Int., odb.j.: interné materiály
Modul 5 - udržiavací kurz pre pokročilých, učebnica + rôzne materiály
Každý modul prebieha 2 krát týždenne po 2 vyučovacie hodiny.
Poplatok: 4 200,- Sk (120 hodín), pre pracovníkov UK a pre študentov 3 600,- Sk
Pozn.: Pre JASPEX je to cena za jeden rok bez poplatku za študijné materiály.
Certifikát UK o jazykovej spôsobilosti možno získať na požiadanie po vykonaní prísluš
ných skúšok.
Prijímacie testy: 17.9.2002 od 12.00 - 18.00 hod. (utorok)
18.9.2002 od 12.00 - 18,00 hod. (streda)
Poplatok za kurz (Moduly 2 - 5) je potrebné uhradiť vopred v hotovosti na celý školský
rok hneď po zaradení do modulu.

Podmienky štúdia v jazykových kurzoch JC UK:
Kurzy sa otvoria len v prípade dostatočného počtu záujemcov, preto je potrebné sa zá
väzne prihlásiť a zaplatiť školné na celý rok v určenom termíne na študijnom oddelení X UK.
Zaradenie do kurzu zahrňuje písomný test a prípadne rozhovor v príslušnom jazyku (okrem
začiatočníkov). Poplatky za vyučovacie hodiny sú zmluvne potvrdené, nevracajú sa. V odô
vodnených prípadoch zanechania kurzu je možné po odpočítaní hodnoty vyučovacích hodín
do dátumu doručenia písomnej žiadosti a administratívneho poplatku vo výške 200,- Sk,
vrátiť zostávajúci poplatok po uplynutí jedného roka od obdržania rozhodnutia O vrátení
alikvotnej čiastky školného rozhodne vedenie Jazykového centra UK. Nedočerpané školné
sa môže použiť ako poplatok za iný kurz na JC UK do jedného roka
Potvrdenie o absolvovaní jazykového kurzu dostanú na konci každého kurzu tí absolventi,
ktorí splnia všetky študijné podmienky (vykonajú predpísané testy resp. skúšky) a ktorí mali
najmenej 80%-nú účasť na vyučovaní.
Do jednoročných dvojsemestrálnych kurzov je možné zařadit nových záuiemcov na záhade
testu v prípade, že sa v kurzoch uvoľní miesto.
Bližšie informácie o jazykových kurzoch JC UK obdržíte na adrese:
Jazykové centrum UK, Laurinská 14,5. poschodie, 811 01 Bratislava
Tel/Fax: 5443 3057, e-mail: jc@rec.uniba.sk, www.uniba.sk/jcuk

Moduly jazykových kurzov nemčiny
Modul 1 - úplní začiatočníci, učebnica: Themen neu 1
Modul 2- mierne pokročili, učebnica posledné lekcie z Themen neu 1 + Themen neu 2
alebo Tangram 1A
Modul 3- stredne pokročilí, učebnica: posledné lekcie z Themen neu 2 + Themen neu 3 +
dopi. texty
Modul4- JASPEX (jazyková príprava odborných pracovníkov), učebnica: Unternehmen
Deutsch, Deutsch lernen fur den Beruf, Wirtschaftsdeutsch
Modul5- udržiavací kurz pne pokročilých, učebnica Mittelstufe Deutsch s možnosťou prí
pravy na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (VŠJS)
Modul S - špeciálny kurz pre seniorov, učebnica: podľa jazykovej úrovne prihlásených.
Každý modul prebieha 2 x týždenne po 2 vyučovacie hodiny.
Poplatok: 4 200,- Sk (120 vyučovacích hodín), pre pracovníkov UK a študentov 3 600,- Sk.
Pozn. Pre JASPEX je lo cena za 1 rok bez poplatku za študijné materiály. Modul S poplatok podia počtu hodin.
Certifikát UK ojazykovej spôsobilosti možno získat na požiadanie po vykonaní príslušných
skúšok.
Prijímacie testy: 17. 9.2002 od 12.00 do 18.00 hod. (utorok)
18.9.2002 od 12.00 do 18.00 hod. (streda)
Poplatok za kurz (Moduly 2 - 5, S) je potrebné uhradiť v hotovosti na celý školský rok
hneď po zaradení do modulu.

Moduly jazykových kurzov španielčiny
Modul 1 - úplní začiatočníci, učebnica: Lenghartová: Španielčina I
Modul 2- mierne pokročilí, učebnica: Lenghartová: Španielčina II
Modul 3- stredne pokročili, učebnica: Ven II, III

Angličtina pre začiatočníkov - Modul 1
Časový rozvrh: zimný semester od 8. 10. 2002 - 6. 2. 2003,(50 vyučovacích hodín,
letný semester od 11.2.2003 -12.6.2003 (60 vyučovacích hodín,
utorok a štvrtok: 17.45-19.15
Učebnica: New Headway Elementary
Poplatok: 4 200,- Sk (120 vyučovacích hodín), pre pracovníkov UK a štuoentw 3 600,- Sk.

Nemčina pre začiatočníkov - Modul 1
Časový rozvrti: zimný semester od 8. 10. 2002 - 6. 2. 2003 (60 vyučovacích hodír,
letný semester od 11.2.2003 -12.6.2003 (60 vyučovacích hodír
utorok a štvrtok 16.00 -17.30 hod.
Učebnica: Themen neu I
Poplatok: 4 200,- Sk (120 vyučovacích hodín), pre pracxwnikov UK a študentov 3 600,- Sk.

Španielčina pre začiatočníkov - Modul 1
Časový rozvití: zimný semester od 7. 10. 2002 - 5. 2. 2003 ;ô0 vyučovacích hodír
letný semester od 10.2.2003 - 4.6.2003 (50 vyučovacích hodin)
pondelok a streda 16.00 -17.30 hod.
Učebnica: Lenghardtová: Španielčina 1
Poplatok: 4 200,- Sk (120 vyučovacích hodín), pre pracovni«* UK a Stuoentov 3 600,- Sn.
Upozornenie: V prípade záujmu je možné prihlásiť sa a zaplatiť celý poplatok v hotovosti
v termíne 9. septembra 2002 (pondelok) od 8.00 - 10.00 alebo od 14.00 -15.30 hod. na Ja
zykovom centre UK, Laurinská 14,5. posch., miestnosť č. 519.
Prosíme, aby ste si na zaplatenie poplatku priniesli presnú sumu. Kurzy sa otvoria len
v prípade dostatočného počtu záujemcov. Po otvorení kurzu sa zaplatené školné nevracia

Každý modul prebieha 2 x týždenne po 2 vyučovacie hodiny.
Poplatok: 4 200,- Sk (120 vyučovacích hodín,) pre pracovníkov UK a študentov 3 600,- Sk
Prijímacie testy: 17.9.2002 od 12.00 -18.00 hod. (utorok)
18.9.2002 od 12.00 -18.00 hod. (streda)
Poplatok za kurz (Moduly 2 a 3) je potrebné uhradiť v hotovosti na celý školský rok hneď
po zaradení do modulu.

Výučba japončiny prostredníctvom anglického jazyka
Japončina pre začiatočníkov
Časový rozvrh: 16.9.2002 - 5.6. 2003 (33 týždňov),
pondelok a streda 16.30 - 18.00 hod.
Vyučujúca: Ayako ABE
Poplatok: 5 300,- Sk (vrátane študij. materiálu), pre pracovníkov UK a študentov 4 600,- Sk.

Japončina pre mierne pokročilých
Časový rozvrh: 17. 9.2002 - 5.6. 2003 (33 týždňov),
utorok a štvrtok 16.30 -18.00 hod.
Vyučujúca: Ayako ABE
Poplatok: 5 300,- Sk (vrátane študij. materiálu), pre pracovníkov UK a študentov 4 600,- Sk.

Japončina pre nepravých začiatočníkov
Časový rozvrh: 16.9.2002 - 5.6. 2003 (33 týždňov),
utorok a štvrtok 18.15-19.45 hod.
Vyučujúca: Ayako ABE
Poplatok: 5 300,- Sk (vrátane študij. materiálu), pre pracovníkov UK a študentov 4 600,- Sk.

Japončina pre stredne pokročilých
Časový rozvrh: 16. 9.2002 - 5, 6. 2003 (33 týždňov),
pondelok 18.15 - 20.30 hod.
Vyučujúca: Ayako ABE
Poplatok: 4 000,- Sk (vrátane študijného materiálu), pne pracovník» UK a študentov 3 500,- Sk.
Upozornenie: V prípade záujmu je možné prihlásiť sa a zaplatiť celý poplatok v hotovosti
v termine 9. 9. 2002 (pondelok) v čase od 8.00 - 10.00 a 13.00 - 15.30 hod. na Jazykovom
centre UK, Laurinská 14, 5. poschodie, miestnosť č. 519. Po otvorení kurzu sa uhradené
školné nevracia.

JASPEX - dvojročná jazyková príprava všeobecnej
a odbornej angličtiny
1. všeobecný jazyk: (120 hodín) Cutting Edge Upper - Intermediate
2. odborný jazyk: (120 hodín) interné učebné materiály
Obsah odborného jazyka:
1. Práca so slovníkmi, zaznamenávanie novej ocfcomej slovnej zásoby.
2. Popis osôb, miest a ich vlastnosti.
3. Písanie životopisu, popis pracoviska a projektu, korešpondencia
4. Vedecké konferencie (neformálne a formálne, spoločenské a odborné diskusné prvky).
- jazyk, reálie, popis gralov, tabuliek,
- diskusný príspevok, reakcia na diskusný príspevok (vyjadrenie názoru, súhlasu, ne
súhlasu),
- písomná priprava príspevku na konferenciu (text príspevku, bibliografia,a i m , anotácia),
- prednes príspevku (s analýzou prednesú a s použitím videozáznam.)
5. Sledovanie a porozumenie mediálnym správam.
6. Frazeológia schôdzi a rokovaní.
7. Preklad odborných textov.
Kurz je určený napr. pre odborníkov, ktorí pracujú na výskumnej úlohe, v medi.na-ocrom
tíme, organizujú semináre, konferencie alebo sa na nich zúčastňujú Je z a m e n í - з špe
ciálne odborné potreby a na rozšírenie, prehĺbenie a upevnenie jazykovych zručnosti pre
každodenné situácie
Účastnici absolvujú semestrálne skúšky, celé študijm konči závenxrou praxxj a zá reč.~,-i
skúškami, úspešní absolventi dostanú osvedčenie. V k i n e vyuduu skúsení domae j m & í
i zahraniční lektori Jazykové centrum UK je vybavené modernou technikou a pomôckan
Štúdium je 2-ročné (2 vyučovacie hodiny 2 x týždenne)
Poplatok: 8 400,- Sk (celkový počet hodín : a 2 ro»> e .m; p-e г-'аго» •
л з s:-dentov 7 200,- Sk.
V cene školného poplatku nie sú zahrnuté interné učebné matenilv
Spôsob platby. Po zaradení do kurzu je potrebne ihneď uhra: 1 v ho:o.osí исс-зич
jeden školský rok (4 200,- Sk, pre pracovníkov UK a študentov 3 600,- Sk':
Prijímacie skúšky: 17. alebo 18. septembra 2002 od 12.00 - 18.00 hod na
x.-, .m
centre UK, Launnskä 14, 5. posch.
Od uchádzačov vyžadujeme znalosti jazyka na úrovní stredne pokročili ch
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Voda sa rozliala aj po areáloch Univerzity Komenského
Povodeň, ktorá zasiahla Bratislavu v dňoch 14. - 18. augusta 2002, neobišla ani objekty Univerzity Komenského Najviac zasiahnutý
bol areál Švédskych d o m k o v UK, ktorého plocha bola z troch štvrtín zaplavená. Poškodené boli ubytovacie objekty aj Archív UK Voda
zaliala tiež spodnú časť Botanickej záhrady U K a časť suterénnych priestorov na ŠD Družba Iba pátnásť centimeirov chýbalo, aby s.t
dotkla budovy Filozofickej fakulty U K n a Gondovej ulici. Na Fakultu telesnej výchovy a športu U K na Lafranconi vody Dunaja nedosiah
li, ale škody jej narobil vytrvalý dážď.
(ih)
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