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NASA UNIVERZITA
V súvislosti s ukončením svojho funkčného obdobia predniesol rektor UK 

prof. Ing. F. Devínsky, DrSc., dňa 29. januára 2003 v Rektorskej sieni UK 
pred Akademickým senátom UK odpočet svojho Programového vyhláse
nia. V záujme informovanosti akademickej obce UK prinášame text vystú
penia.

Odpočet Programového vyhlásenia 
rektora UK prof. Ferdinanda Devínskeho

Jä
Vážený pán predseda AS UK, 
senátorky, senátori, cives academici,

ani predchádzajúci, ani súčasný zákon nehovoril nič o tom, aby rektor, 
ktorý končí svoje funkčné obdob ie , skladal nejakým  spôsobom  odpočet 
o tom, ako splnil či plnil sľuby, ktoré dával v čase, keď sa uchádzal o svoje 
zvolenie. Osobne som však presvedčený, že každý rektor končiaci svoj úrad 
by mal takýto odpoče t dať. Okrem  pocitu  zodpovednosti by ho k tom u 
mala viest aj elementárna slušnost. Aj preto predstupujem dnes pred vás so 
svojím odpočtom  Program ového vyhlásenia, ktoré som predniesol dňa 
17. 11. 1999, keď som sa druhýkrát uchádzal o funkciu rektora našej Alma 
mater. Pochopiteľne, moje vystúpenie nebude ani nemôže byt úplné, pre
tože 6, ale ani len 3 roky v tejto funkcii, sa nedajú podrobne analyzovať 
v priebehu limitovaného času. Budem hovořit 40 minút. K tom u slúžia sprá
vy, ktoré toto Vedenie UK hádam ako jediné na Slovensku predkladalo pra
videlne akademickej i širšej verejnosti od r. 1997. Správa rektora o Univerzi
te Komenského za r. 2001 a 2002 sa dokonču je  a bude ešte tento týždeň 
distribuovaná na fakulty a pracoviská Univerzity. Nie je to  výročná správa, 
ako ju vyžaduje zákon, pretože výsledky hospodárenia a účtovná uzávierka 
ešte nie sú k dispozícii, takú správu bude musieť urobiť nové vedenie.

Už v mojom prvom Program ovom  vyhlásení pri volbe rektora v októbri 
1996 som povedal, „že rozvoj a vývoj Univerzity vo vyššom horizonte je  až se
kundárne vecou peňazi. Primáme sú pre mňa ciele a vízie, ktoré ženú školu  
dopredu“. Bolo to moje krédo, ktorým som sa riadil aj v druhom funkčnom

období, a preto môj program neobsahoval žiadne sľuby o navyšovaní finan
čných prostriedkov, ale obsahoval rozvojové projekty, zamerané na napl
nenie .c ie ľov  a vízií“. Vychádzal som aj z históne univerzít, z ktorej bolo 
zrejmé, že len napĺňanie d lhodobých  všeobecne prospešných a inovatŕv- 
nych cieľov im mohlo zachovat existenciu a vážnost v spoločnosti a tým aj 
materiálnu podporu. Sledovanie krátkodobých a malých cieľov, vláda ne
zodpovedných a m alicherných ľudí, bo la  vždy v ich neprospech a často 
v ied la  aj k ich záhube. Veľmi sm utným , ale čerstvým  prípadom  je príklad 
Sorbonny.

Preto centrálnym bodom  a spoločným  menovateľom týchto cieľov a vízií 
a následných konkrétnych aktivít musí byt vždy to, čo sleduje prospech tých, 
kvôli ktorým sme tu, ktorí dávajú opodstatnenie našej existencie. A to  sú 
študenti. Nie boje za zvýšenie platov učiteľov, ale boj za zvýšenie pros
triedkov, ktoré možno a treba použiť na podporu m ladých a ktoré sa mu
sia vložiť do výučbového procesu je ten kľúčový moment, na ktorý sa každá 
univerzita má a musí zamerať. Preto bol v centre záujmu terajšieho vedenia 
tejto univerzity predovšetkým študent, reforma Univerzity v prospech štu
denta A to nielen z hľadiska záujmu Univerzity zvyšovať počty novopnjíma- 
ných študentov, ale najmä z hľadiska práva študenta na kvalitné vzdelávanie, 
podložené dobrou úrovňou vedeckej práce, práva na kvalitné získavanie 
poznatkov na oveľa širšej báze ako doteraz, práva na obsah a organizáciu 
vzdelávacieho procesu v zmysle m odelov zaužívaných vo vyspelej Európe 
práva študenta absolvovať časf š túd ia  aj na kvalitnej zahraničnej univer
zite. Tento uhol pohľadu bol určujúci už pri konštrukcii S tra teg ického
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plánu rozvoja UK na roky 1998 -  2003. A je iba potešiteľné, že v mnohých 
aktivitách rozvoj UK získal dynamiku, išiel nad rámec Strategického plánu, 
že sa realizovali úlohy, ktoré plán iba naznačil. Chcem však zdôrazniť, že 
všetko to, čo sa podarilo, je dielom celej akademickej obce Univerzity, pre
tože bez vzájomnej podpory a porozumenia by pohyb Univerzity vpred bol 
iba ťažko mysliteľný.

Vývoj slovenského vysokého školstva, a teda aj UK, ovplyvnili v rokoch 
2000 -  2003 tri kľúčové udalosti: v roku 1999 prijatie Bolonskej deklarácie 
o novej architektúre európskeho vysokého školstva, v roku 2001 pražské 
stretnutie m inistrov ško lstva  európskych krajín a ich záväzok vytvoriť do 
r. 2010 európsky priestor vysokoškolského vzdelávania a na jar roku 2002 
prijatie nového vysokoško lského  zákona. Všetky tieto udalosti mali zá
sadný význam aj pre stratégiu rozvoja UK. S potešením však zároveň ho- 
vorfm, že v mnohých sm eroch sme tento vývoj predvídali, nezaskočil nás, 
pretože vedenie tejto Univerzity bolo v m nohých prípadoch pri tom , keď sa 
na európskej úrovni kreovali stratégie či príslušné dokumenty. A  tak sme 
mohli naše strategické ciele formulovať v predstihu v prospech našich štu
dentov a Univerzity ako celku. A často sm e ich m ohli začať realizovať aj 
v predstihu pred ostatnými vysokým i školam i v SR.

Akokoľvek by sa Univerzita chcela  prípadne vyhnúť zodpovednosti za 
sm erovanie, kvalitu, úroveň vysokoško lského  vzdelávania na S lovensku, 
akokoľvek by nechcela vidieť a vedieť, že je vedúcou inštitúciou  v tom to  
smere na Slovensku, že jej správanie a správanie jej orgánov je podrobne 
sledované a analyzované, nemôže sa tom uto svojmu osudu vyhnúť. Nie 
dovtedy, kým bude pôsobiť v 14 lokalitách na Slovensku, kým bude jed i
nou plne vybudovanou univerzitou hum anitného typu na Slovensku, kým 
bude mat 260 študijných odborov vo všetkých stupňoch štúdia, kým bude 
mať 27 000 študentov a 5 000 zamestnancov, kým bude spotrebúvať 1,5 mi- 
lárdy Sk, čo je približne 0,5 % celého štátneho rozpočtu. Vždy si bude mu
sieť jej vedenie, senát, celá akadem ická obec uvedomovať, že Univerzita 
slúži ako istý etalón správania sa a vzťahov.
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To som chcel povedať na úvod. Teraz sa vrátim k jednotlivým rozvojovým 
cieľom, k spomínaným záväzkom obsiahnutých v mojom Programovom vy
hlásení v roku 1999. Tých bodov bolo trinásť.

Na prvé a najdôležitejšie m iesto som vtedy zaradil e tický rozm er fun- 
govania Univerzity, keď som za jednu z klúčových podmienok úspešnosti 
jej rozvoja považoval presadzovanie slušnosti, spravodlivosti a dôvery
hodnosti, dodržiavanie prijatých pravidiel a rozvoj vnútornej legislatívy 
Univerzity. Dnes, dokonca  ešte viac ako kedykoľvek predtým  som  pre
svedčený, že bez týchto etických atribútov, ktoré sa nám podarilo etablovat 
v práci Vedenia UK a v Kolégiu rektora UK, by sme nemohli hovoriť o stabilite 
Univerzity.

Tento konsenzus, tento pocit zodpovednosti za vývoj našej Alma mater, 
nám dovolil uskutočniť v roku 2002 v h istórii UK hádam najrozsiahlejšie 
zmeny vo vnútornej legislatíve UK, ktoré vyplynuli z prijatia nového vyso
koškolského zákona a Zákona o verejnej službe. To bol druhý môj záväzok: 
rozvíjať internú legislatívu Univerzity. Všetky tie to  predp isy a vnútorné 
normy boli nevyhnutné k tomu, aby sa Univerzita mohla vyrovnať s tým, čo 
je j prin iesol nový zákon. A keďže Vedenie UK bolo  pri tvorbe Koncepcie 
rozvoja vysokoškolského vzdelávania na Slovensku, pri tvorba zákona o ve
de a technike, aj pri tvorbe zákona o vysokých ško lách, teda pri rozvoji 
externej legislatívy (slúb číslo 12), mohli sme sa pripraviť aj na ich dô
sledky v legislatívnej oblasti. Preto sa aj Univerzita mohla bez zbytočných 
otrasov transformovať z rozpočtovej organizácie na verejnú vysokú školu. 
Nebudem  sa zm ieňovať o rozsahu a náročnosti toh to  procesu, len vás 
chcem  ubezpečiť, že bo la  vytvorená so lídna konštrukc ia  pre chod školy 
v nových podmienkach a pre jej ďalšie európske smerovanie. Nakoniec ste 
pri tom spolupôsobili aj vy. Často bol senát nápomocný, ale často veci aj 
zbytočne zdržiava).

Tretí môj záväzok sa týkal zavedenia európskej dimenzie do činnosti 
Univerzity v zmysle odporúčaní Bolonskej deklarácie a novely zákona 
o vysokých školách. Kľúčovou úlohou pre dosiahnutie kompatibility štúdia 
na UK so systémom vzdelávania v krajinách EÚ bolo zavedenie kreditového 
systému štúdia na báze ECTS. Na jeseň roku 1998 bol na princípoch ECTS 
vypracovaný celouniverzitný kreditový systém a v školskom roku 1999/2000 
bol prvýkrát implementovaný na PriF UK, samozrejme okrem tých fakúlt, kde 
už fungoval v takej alebo inej forme (napr. FM, FaF). Od septembra 2000 bol 
zavedený na ďalších 10 fakultách UK, okrem PraF UK. Dnes z 13 fakúlt UK 
12 má zavedený ten to  systém . Sam ozrejm e, je vecou fakú lt a ich vedení 
a senátov, ako s ním .zaobchádzajú“ a ako ho využívajú v prospech svojich

študentov. Zavedením tohoto modelu štúdia boli vytvorené základné pred
poklady pre otvorenie sa univerzity zvnútra, pre voľný pohyb študentov tak 
vo vnútri Univerzity, ako aj pre ich zahraničné mobility. K podpore vnútornej 
mobility študentov bol na UK vytvorený a v septembri 2002 uvedený do pre
vádzky i centrálny register študentov.

Na štvrté miesto som zaradil vytvorenie podmienok na prijatie vyššie
ho počtu uchádzačov na štúdium. Štatistika dokumentuje, že za hodnote
né obdobie Univerzita plynulo zvyšovala počet novoprijímaných študentov 
(v roku 1998 bolo zapísaných 4 975 a v roku 2002 5 841 študentov denného 
a externého štúdia). Celkový počet študentov v roku 1998 predstavoval 
25 290, do roku 2002 sa zvýšil na 26 937 študentov.

Vývoj počtu uchádzačov, zapísaných, Študentov 
a absolventov UK v r. 1990 -  2002
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Možnosť zvyšovať študijné kapacity UK je však do značnei miery pod 
mienená dostatkom ubytovacích možnosti pre študentov Napriek tomu, že 
od r. 1999 vynaložila  UK na výstavbu a rekonštrukciu  internátov vyše 
148 mil. Sk. čo rozšínlo ubytovaciu kapacitu UK o 7S1 lôžok, včrtane tých 
190 miest, ktoré onedlho pribudnú pre študentov FSEV UK. ostava otázka 
objem u a kvality ubytovacích kapacít pre študentov maximálne aktuálna
V roku 2000 sa prvýkrát po ôsmich rokoch podarilo znížiť počet neubyto
vaných študentov pod hranicu 2 000. Hoci v akad roku 2002/2003 dosáhla 
ubytovanosf študentov UK v našich internátoch v Bratislave 84.9 % (pomer 
ubytovaných v ŠD a žiadalefov), čo je o 4 % viac ako vlani (80.7 %), stale tu 
existuje fakt, že sme z celkového počtu 9 480 slobodných študentov UK ne 
mohli v Bratislave ubytovať 1 432 študentov

Pre zvýšenie počtu študentov Univerzity je dôležité aj vytvorenie vhod
ných podmienok štúdia v moderných laboratóriách a učebniach Preto sme 
v rámci riešenia havarijných prípadov, ale v duchu stra teg ického plánu 
rozvoja UK nielen rekonštruovali laboratóriá, ktoré hygienik zo zdravotných 
dôvodov zavrel, ale sme zriadili aj 5 počítačových m iestností na rôznych 
lokalitách Univerzity určených výlučne pre študentov.

Medzníkom v rozvoji Univerzity Kom enského bolo v rokoch 2000 -  2001 
vypracovanie projektu, zriadenie a v r. 2002 otvorenie novej, trinástej fakulty 
Univerzity Kom enského -  Fakulty sociá lnych a ekonom ických vied. Z ria 
dením tejto fakulty Univerzita v priebehu najbližších rokov nielenže zásad
ným spôsobom  zvyšuje počet študentov najmenej o 600, ale dôležité je, 
že reagovala na výzvy trhu práce v oblasti prípravy adeptov pripravených 
pracovať v najvyšších orgánoch štátnej správy a samosprávy, špecialistov 
schopných aktívne pôsobiť v m edzinárodných organizáciách í v orgánoch 
novej európskej administratívy. Tento typ vzdelania na trhu práce zjavne ab
sentoval a vzdelávacie programy, ktorých absolventi zodpovedajú týmto 
požiadavkám, sú u nás ojedinelé. Do prvého ročníka novej fakulty sa na ba
kalárske štúdium zapísalo prvých 94 študentov a je reálny predpoklad, že 
v blízkej budúcnosti faku lta  získa akreditáciu  aj na m agisterský stupeň 
štúdia.

Študentov sa bezprostredne dotýkal ďalší rozvojový cieľ -  zvýšiť mobili
ty, i zahraničné, našich študentov. Priamy dopad ECTS a našich medzi 
národných aktivít bol aj ten, že Univerzita Komenského sa spolu s Univerzi
tou Karlovou zaradila k prvým univerzitám nášho regiónu, ktoré vstúpili do 
program u EÚ SOCRATES/ERAZMUS. Len za roky 2001 2002 bolo
v tom to program e realizovaných 588 mobilit študentov a učiteľov. Do prog
ramu je zapojených 8 fakúlt UK. To, že 10 našich študentov sa zúčastnilo 
medzinárodných konferencií o budúcností Európy v Berlíne a ďalší šiesti 
v r. 2002 v Londýne, pokladám za m im oriadny úspech. A boli to aj naši 
študenti (napr. Renáta Králíková z FiF UK), ktorí v r. 2001 v Prahe dostali do 
textu pražského summitu novú kapitolu o tom, že študent nie je len konzu
mentom vzdelávania, ale je aktívnym spolutvorcom všetkých činností vyso 
kej školy.

Ďalší môj záväzok, šiesty, bol zameraný na intenzívny rozvoj informač
ných technológií a IIKS tak v akadem ickej, ako aj v riadiacej oblasti
V roku 1997 začal proces inovácie Informačného a kom unikačného systé 
mu UK smerom k integrovanému systému, spĺňajúcemu vyššie štandardy 
v oblasti inform ačných techno lóg ií pod názvom  Integrovaný inform ačný 
a kom unikačný systém UK (IIKS UK). Bola spracovaná Strategická štúdia 
pre IIKS UK a stanovený postup krokov v jednotlivých pracovných oblas 
tiach. Dosiahlo sa podstatné rozšírenie rozsahu sieťovania a vyššie pre 
nosové rýchlosti. Implementovali sa pokročilejšie formy elektronickej jx išty 
a kancelárskych systém ov zam eraných na podporu  práce v skupinách 
a rozšíril sa register poskytovaných služieb
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1. januára 2000 bola verejnosti sprístupnená www-prezentácia UK a v prie
behu roka aj jej verzia v anglickom  jazyku. Dôležitou častou univerzitnej 
web-stránky je aj sprístupnenie služieb v irutálne j kn ižn ice UK, ako aj za
istenie vstupov do vzdialených plnotextových databáz. Našim originálnym 
riešením, ktoré sa veľmi dobre osvedčilo pre rozvoj IT na UK, bolo vytvore
nie miest technických správcov IT na fakultách UK, ako i vytvorenie miesta 
akademického správcu IIKS UK. Týmto riešením sa inšpirovalo potom aj vy
tvorenie systému kreditových referentov na fakultách.

Zavedenie systému Web of Science, ktorý Univerzita obhospodaruje pre 
všetky vysoké školy, SAV aj AK, financovaný MŠ SR, znamená, že dnes je 
každý jeden návrh na akýkoľvek postup, či už ide o docentúru alebo pro
fesúru, verejne kontrolovateľný a porovnateľný s kritériami, ktoré si jednot
livé vysoké ško ly  a faku lty pre tie to  p rocesy stanovili.

Súčasťou rozvoja IT na UK bolo aj vytvorenie podmienok pre rozvoj 
elektronického dištančného vzdelávania. Dnes nám rýchlosť našich sietí 
umožňuje na väčšine súčastí aj tento druh vzdelávania. Po dokončení pro
jektu INFOVEK bude Univerzita pripravená sa takéhoto spôsobu vzdelávania 
zúčastniť, pravda iba za predpokladu, že bude mať pripravené svoje vzde
lávacie programy.

Ôsmy môj záväzok sa vzťahoval k skvalitneniu vedeckej činnosti vo väč
šine oblastí, v ktorých sa táto vykonáva na UK. To, že vedecký potenciál 
Univerzity je značný, ukázala inventarizácia vedeckých pracovísk uskutočne
ná v roku 1999, a ich klasifikácia zo štyroch hľadísk: výchova doktorandov, 
medzinárodná úroveň publikácií (publikovanie v najuznávanejších svetových 
periodikách a ich ohlas), účasť na domácich a zahraničných grantoch a prf- 
nos z medzinárodnej spolupráce. Spracovanie analýzy vedeckých kapacít, 
tímov a stredísk UK zm apovalo silné vedecké oblasti UK a na tom to zákla
de VR UK určila 39 popredných vedeckých pracovísk a schválila ich zara
denie na internetové stránku Univerzity Komenského.

Po prvý raz v roku 1997 boli na návrh Vedenia UK vyčlenené z rozpočtu 
UK finančné prostriedky na Granty UK určené na podporu projektov mla
dých vedeckých pracovníkov a doktorandov UK. Kým v roku 1997 mohlo 
byť zo 73 podaných žiadostí uspokojených 43 žiadateľov a na granty pri
delených celkove 482 tis. Sk, v rolu 2002 boli granty pridelené 115 uchá
dzačom  (ce lkový počet ž iadostí 199) a predstavovali sum u 3 799 tis. Sk. 
Dnes máme prihlášok 255. Kolko prostriedkov nové vedenie na tento účel 
vyčlení, nie je známe. Udivil ma však návrh LF UK na zníženie týchto pros
triedkov. Tento návrh tak vedenie, ako aj AS UK zamietli. Za šesť rokov 
jestvovania Grantov UK vyčlenila Univerzita na vedecký rast 769 mladých 
vedeckých pracovníkov a doktorandov viac ako 8,8 mil. Sk. Zrejme aj tieto 
aktivity prispeli k nárastu počtu študentov v doktorandskom  štúdiu, kto
rých máme dnes 2 448 Problém je, že efektivita tohto štúdia (pomer počtu 
v riadnom predpokladanom termíne končiacich doktorandov k počtu dok- 
tomadov, ktori nastúpili na štúdium v príslušnom roku) je veľmi malá, i keď 
v porovnaní s iným i s lovenským i vysokým i ško lam i ešte stále výborná. 
V roku 2001 bol tiež zriadený Fond podpory zahraničných mobilít dokto
randov a vytvorené podmienky pre osobitné odmeňovanie mladých docen
tov a profesorov.

V snahe pomôcť riešiť sociálnu situáciu mladých pracovníkov, získala UK 
v roku 2002 na základe dohody s Magistrátom mesta Bratislavy 6 bytov pre 
doktorandov a mladých učiteľov a vedeckých pracovníkov.

Postupne sa v oblasti vedy a výskumu plní aj ďalší strategický c ieľ -  za
pájať UK do b ilaterálnych a m ultila te rá lnych zahraničných projektov, pre
dovšetkým so štátmi EÚ a s pom ocou finančných zdrojov EÚ. Treba však 
konštatovať, že kým pri získavaní grantov financovaných agentúrou VEGA 
bývajú úspešné skoro všetky fakulty, menšiu účasť fakúlt zaznamenávame 
na riešení projektov financovaných z iných, najmä zahraničných zdrojov. 
Napr. v 5. rámcovom programe EÚ boli na UK koordinované len tri projekty 
celkove dotované sumou 5 002 tis. Sk, pričom na viacerých ďalších projek
toch tohoto programu pracovníci Univerzity participovali iným spôsobom , 
čo je z hľadiska teoretickej kapacity UK v oblasti vedy (UK má 2 107 učiteľov 
a 255 vedeckých pracovníkov) žalostne málo. Aj preto, aby sa zvýšila naša 
účinnosť v získavaní zahraničných projektov, vedenie UK založilo v r. 2001 
Kanceláriu európskych projektov, ktorá slúži práve na pom oc jednotlivcom 
i kolektívom pri príprave projektov. Nie je však určená ako prekladateľská 
kancelária na sanovanie jazykových nedostatkov uchádzačov o projekty.

Nemôžeme si však zakrývať, že kvalitná vedecká činnosť na Univerzite je 
distribuovaná nerovnomerne. Že v tom to smere existujú na Univerzite hluché 
miesta, ktoré ničím alebo takmer ničím neprispievajú k rozvoju a dobrému 
menu Univerzity. Žiaľ, väčšinou sú to sféry humanitné, i keď aj v prírodoved
ných disciplínách sa nájdu príklady.

Za významný úspech možno považovať zníženie priemerného veku pro
fesorov zo 62,5 roka na 58,5 (len profesori do 65 rokov veku včítane).

Deviaty z rozvojových cieľov sledoval vypracovanie systémov a m etód 
pre monitorovanie a hodnotenie kvality všetkých činností UK. V tejto 
oblasti postúpila Univerzita najďalej spom edzi slovenských vysokých škôl 
Začali sme medzinárodnými evaluáciami, ktorých dôsledok bol aj ten, že 
od roku 1999 bola UK pozývaná a dnes je UK zapojená do projektov, síe 
dujúcich vytvorenie a implementáciu inštitucionálnych m echanizmov pre 
zabezpečenie a kontrolu kvality vzdelávania V niektorých projektoch bola 
dokonca koordinátorom i kontraktorom. Prostredníctvom aktívnej účasti UK 
na rozličných európskych projektoch sa podarilo pripraviť model celouni- 
verzitného systém u pre zabezpečenie kvality. Zatia ľ beží len jeden jeho 
segment, a to hodnotenie práce učiteľov študentmi, aj to nie na všetkých 
fakultách, hoci takýto systém sledovania kvality výučby vyžaduje aj zákon. 
Bude vecou nového vedenia, ako s ním naloží.

Desiaty I jedenásty cieľ možno spojiť do jedného, lebo sa týkal toho isté
ho problému. Išlo o nové pravidlá financovania chodu Univerzity v súlade 
so zákonom o financovaní vysokých škôl a účasť v experimente spo
jenom s novým typom financovania. Je faktom, že vedenie tejto Univerzity 
pripravilo paragrafové znenie nového zákona o financovaní vysokých škô 
ktorý sa potom v ministerstvom m odifikovanej form e stal súčasťou nového 
zákona o vysokých školách. Že zákonodarca nie všetko akceptoval tak 
ako sme to navrhli, je už inou vecou. A experiment sa zmemi na ostrý štart.

Trinásty a posledný bod sa týkal rozvoja medzinárodných aktivít pro
spešných pre Univerzitu. Vychádzajúc z faktov a porovnávajúc kvantitu 
ale predovšetkým kvalitu našich medzinárodných vzťahov rád konštatujem 
že medzinárodná prestíž Univerzity za ostatné tri roky významným spô
sobom vzrástla. To, že sme mali česť privítať na našej akadem ickej pôde 
rad svetových osobností, ako napr. dala jlám u, profesora Brzezinského 
generálneho ta jom níka OSN Kofi Annana, alebo teraz v sobotu predsedu 
Medzinárodného olympijského výboru J. Roggea, európske královské páry. 
viacero prezidentov, vynikajúcich vedcov, ako napr. profesora Slonim ského 
či profesora Quandta a ďalšie popredné svetové politické i vedecké osob
nosti, nie je len otázkou dobrých vzťahov Títo význam ní a m ienkotvom í 
ľudia by nikdy o Univerzitu ani len nezavadili, n ikdy by od nej žiadnu poctu 
neprijali, keby nemali istotu, že je to kvalitná a dobrá inštitúcia. že sa ne
budú musieť hanbiť za to, že ju navštívili. Som presvedčený, že aj vďaka 
úspešnej realizácii našich rozvojových zámerov, vďaka tom u že Untverzria 
je prostredníctvom členov jej akademickej obce prítomná v nadnárodných 
vysokoškolských a vedeckých organizáciách a združeniach, môže plniť aj 
túto svoju spoločenskú úlohu pri reprezentácii a v prospech Slovenska a pn 
vytváraní jeho pozitívneho im idžu v zahraničí.

Treba si však povedať aj to, že sme sa nevyhli ani viacerým negatívnym 
javom, ktorými utrpelo aj dobré meno Univerzity. Najviac ho poškodili opa
kované aféry okolo prijímacieho konania na Fakulte m anagem entu. Ne
prospeli jej však ani snahy niektorých fakúlt riešiť svoje problém y na úkor 
iných, ani to, že v ostatnom obdob í sa vyskytli aj snahy nadradiť partiku
lárně záujmy nad prospech celku a že volby kandidáta na rektora prebehli 
tak, ako prebehli.

Napriek tomu rád konštatujem, že Univerzita úspešne plnila tie úlohy, ktoré 
študenti, ale aj spoločnosť od nej očakávali. Že si zachovala a stále si za
chováva svoju tvár i svoj charakter a že je dnes konsolidovanou a stabil
nou inštitúciou, takou, ako jedna klasická dobrá Univerzita má byť.

Ďakujem vám za doterajšiu spoluprácu, želám vám i novému vedeniu ško
ly, aby ste viedli našu Alma mater tak, aby sme všetci mohli byť na ňu 
naďalej hrdí, želám vám dobré  rozhodnutia  i to, aby ste vo svo je j práci 
nachádzali spoko jnosť a radosť. Aby ste nachádzali v svojej práci zmyse 
pretože len zm ysluplná práca môže byť kvalitná.

P la tí hovo rené  s lovo

Detský zbor poprial tichú, svätú noc ...
V predvianočnom  čase, ktorý je  poznačený  

chvatom a nervozitou, ke ď  sa usilujeme všetko 
stihnúť do príchodu sviatkov, je  darom, ktorý po
hladí dušu, malá zastavenie sa, zamyslenie, stret
nutie s priateľmi. Takýmto zastavením a darom  
pre  p rofesorov našej Alma m ater b o l a j toho
ročný slávnostný Vianočný koncert dňa 19. de
cembra 2002 v Aule UK.

Hostí privítal rektor UK prof. F. Devínsky a keď
že končí svo/e pôsobenie na poste rektora, vy
užil túto príležitosť, aby p ro fesorske j kom unite

vyjadril úctu a vďaku za podporu  a porozumenie, 
za všetko, čo  vykonali v  prospech školy.

Prvým protagonistom tohoto koncertu bol Dám
sky kom orný orchester p o d  taktovkou E. Ša- 
rayovej-Kováčovej, ktorý interpretoval krásne  
m elódie F. Manfrediniho, A. Vivaldiho a T. Albio- 
niho. V sólových vystúpeniach vyn iko l P. Šaray 
(husle) a A. Predmerská-Zúriková (organ). Úsme
vy a dojatie sa objavili na tvárach prítomných, 
keď  miesta na pódiu zaujal Bratislavský detský 
zbor. V jeh o  p odan í s i hostia vypoču li skladbu  
C. Debussyho, jednu z najznámejších vianočných

p ie sn í Adeste fideles. M odlitb ičky■ pre  c e ts * . 
zbor a komorný orchester o d  I. Báz.ika na . e ’še 
M. Rúfusa. Deti s chuťou zaspieva:, a; $*iao- 
b ičku  P o ď  Ježiško. Ty s i náš a Tichu \ \ '  s-.sť. 
noc. Detský zbor na klavíri doprevádza.a V. f t -  
zeková-Kurilová.

Emotívne dojm y z tónov hucby a sp e . .  z _ 
sob/to sprievodné s lo w  a p ředeny, vysoko 
vovaný prednes Rúfusových ‘.'od  :č r  e > J ■
Františka Kovára Násleoná čaša se< - 
torskej s ieni UK iba zavftita  tento p - ;e - -  \  j  . .  
kojný večer hudby a slova (jh  t



Akademické senáty zvolili kandidátov na nových dekanov UK
V záverečných  m es iaco ch  u p lyn u léh o  roka sa na väčšine faku lt Un iverzity  K om enskéh o  zišli a ka d em ick é  senáty, aby v ta jných vo lbách zvolili 

kan d idátov na nových dekanov. N a  ten to  po s t b o li aka d em ick ým i sen á tm i fakúlt zv o le n í títo  kandidáti:

Kandidátom na dekana Právnickej fakulty UK je
doc. JUDr. Marián VRABKO, CSc., docent na Katedre správneho 
a environmentálneho práva PraF UK, doterajší predseda Akademického 
senátu PraF UK.

Kandidátom na dekana Filozofickej fakulty UK je
doc. PhDr. Anton ELIÁŠ, CSc., doterajší prodekan fakulty pre vzde
lávaciu činnosť, pôsobí na Katedre ruského jazyka a literatúry.

Kandidátom na dekana Prírodovedeckej fakulty UK je
doc. RNDr. Anton GÁPLOVSKÝ, CSc., riaditeľ Chem ického ústavu 
PriF UK.

Kandidátom na dekana Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK je 
doc. RNDr. Ján BOĎA, CSc., doterajší vedúci Katedry ekonomických 
a finančných modelov FMFI UK.

Kandidátom na dekana Pedagogickej fakulty UK je
prof. RNDr. Oto MAJZLAN, CSc., z Katedry b io lógie a patobiológie 
PdF UK.

Kandidátom na dekana Fakulty telesnej výchovy a športu UK je
doc. PaedDr. Dušan KUTLÍK, CSc., doterajší prodekan pre výchovno- 
vzdelávaciu činnosť študijného odboru telesná výchova a šport, ma
gisterského a bakalárskeho štúdia, dialkového štúdia trénerov I. triedy. 

Kandidátom na dekana Farmaceutickej fakulty UK je
doc. RNDr. Jozef SEGINKO, PhD., doterajší dekan fakulty. 

Kandidátom na dekana Lekárskej fakulty UK v Bratislave je 
prof. MUDr. Pavel TRAUBNER, PhD., doterajší dekan fakulty 

Kandidátom na dekana Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine je 
prof. MUDr. Ján DANKO, CSc., doterajší dekan fakulty 

Kandidátom na dekana Fakulty managementu UK je
prof. RNDr. Jozef KOMORNÍK, DrSc., doterajší dekan fakulty

M en o v a c ie  d ek ré ty  s lávnostne odo vzdá kan d idá tom  na dekanov  
rek to r UK prof. F. D evín sky dňa 8. ja n u á ra  2 00 3  v Flektorskej s ien i UK.

Potrebujem e m atematiku?
Na otázku, či potrebujeme v živote matematiku, odpovedal v svojej profesorskej prednáške 

prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc., pracovník Katedry ekonomických a finančných modelov 
FMFI UK a vedúci Centra pre ekonómiu a financie FMFI UK. Prednáška sa konala v rámci cyklu 
pravidelných profesorských prednášok dňa 4. decembra 2002 v Aule UK, zaplnenej takmer do 
posledného miesta.

Vopred uverejnené tézy prednášky naznačova
li, že prof. Brunovský sa v jej prvej časti, v odpo
vedi na otázku čo je matematika, bude zaoberať 
charakterizáciou rôznych druhov matematických 
problémov, od Fermatovho problém u cez chaos 
po oceňovanie finančných opcií. Druhá časť téz 
vym edzila okruh vzťahov m edzi m atem atikou 
a spoločnosťou, keď navodila sm er úvah o tom, 
čo je a komu treba matematické myslenie, či čaká 
matematiku osud latinčiny a či prežije matematika 
na Slovensku.

V prvej časti prednášky uviedol príklady troch 
druhov problémov, ktoré matematika rieši. Ako 
konštatoval, niektoré abstraktné problémy, vychá
dzajúce zvnútra matematiky, pripomínajú trocha 
hlavolamy. Príkladom takéhoto problém u je tristo 
rokov starý Fermatov problém z oblasti teórie čí
sel, ktorý iba pred desiatimi rokmi vyriešil anglický 
matematik Andrew Wiles.

„M atem atika na ob jednávku“ vzn iká napríklad 
v oblasti finančnej matematiky, pri oceňovaní fi
nančných derivátov, konkrétne opcií. Riešenie je 
založené na štatisticky overenom pozorovaní, že 
pohyb ceny akcií sa riadi rovnakým zákonom ako 
tzv. „Brownov pohyb“ častíc v tekutine. Matema
tická teória tohto pohybu, ktorú vyvinul zaklada
teľ kybernetiky Norbert Wiener, je veľmi zložitá, 
ale v prípade európskej call opcie  dáva pomerne 
jednoduchú formulu, ktorá je súčasťou finančnej 
kalkulačky.

Veľmi populárnym  sa vo svete stal fenom én 
chaosu. Ukázalo sa, že existujú deje, ktorých krát
kodobé správanie sa dá presne matematicky opí
sať, ale ich dlhodobé správanie je nepredvídateľ
né. Také je napríklad počasie, ale aj pohyb nebes
kých telies.

Druhú časť prednášky venoval prof. Brunovský 
problematike vyučovania matematiky. Pripomenul 
otázku, ktorú prednedávnom položil predseda 
Svetovej asociácie pre vyučovanie m atem atiky 
M ogens Nis, a síce, či matematiku nečaká osud 
latinčiny. Latinčina kedysi slúžila ako medzinárod
ný dorozumievací prostriedok. Neskôr, keď tento 
význam stratila, zdôvodňovalo sa jej vyučovanie 
potrebou rozvíjať logické mysleniu. Dnes túto úlo
hu prevzala matematika. Kým bude rásť úloha 
informačných technológií, nehrozí', že by matema

tiku vystnedal iný predmet. Okrem toho, na rozdiel 
od latinčiny, je matematika otvorená a ďalej sa vy
víja.

Vyučovanie matematiky má dve zložky vyučo
vanie postupov (zručnosti) a myslenia S nástupom 
výpočtovej techniky sa postupy prestali vyučovať, 
ale učením postupov sa človek učí zručnosti zvlá
dať rozličné postupy všeobecne, či daňové pri
znania, alebo skladanie nábytku z IKEA.

Matematické myslenie je stále potrebné v m no
hých profesiách. Schopnosť logicky uvažovať po
trebujú diagnostici, ako sú lekári, právnici, vyšetro
vatelia, automechanici, presnosť vo vyjadrovaní 
právnici, špecifikáciu predpokladov prognostici.

Práca v matematike si vyžaduje schopnosť ab
strahovať od materiálnej podstaty a vytvárať zjed
nodušené modely zložitejších javov. Matematický 
model je priblíženie skutočnosti, ktoré má byť 
matematicky spracovateľné. Príkladom z oblasti 
teórie hier, ktorá modelovým i situáciami napo
máha chápať spoločenské správanie, je takzvaná 
väzňova dilem a -  „Nashova rovnováha“ , ktorú 
odvodil hrdina Oscarom oceneného filmu „Čistá 
duša“ .

Na záver prednášky sa prof. Brunovský zaobe
ral problematikou vyučovania matematiky špeciál
ne na Slovensku. Položil otázku, či si základný 
výskum v matematike môžeme dovoliť, či stojí za 
to, či ho nemáme prenechať bohatším krajinám 
a vyučovať len rutinnú matematiku. Jasne form u
loval i odpoveď: „Dovážanie výsledkov nie je  však 
také jednoduché. Nerovnováha v obchodnej bilan
c ii je  pre budúcnosť krajiny rizikom. To isté p la tí 
o nerovnováhe v položkách vývoz-dovoz aj v du
chovnej oblasti. Ak chceme dlhodobo přežit a nájsť 
si svoje m iesto na slnku, nemôžeme zo svetovej 
duchovnej pokladnice iba čerpať, musíme do nej 
a j dať svo j primeraný vklad. “

V tejto súvislosti tiež prof. Brunovský optim is
ticky informoval o príprave podujatia „Týždeň ab
solventov“ na FMFI UK, ktoré ešte v decem bri na 
fakulte usporiadajú absolventi FMFI UK, doktoran- 
di zahraničných univerzít (napr. Princeton, CalTech), 
z ktorých viacerí sa chcú vrátiť na Slovensko 
a získavať študentov pre vedeckú kariéru v mate
matike.

RNDr. Zuzana Ladzianska, CSc.

Prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc., sa narodil 
4 12. 1934 vo Viedni, detstvo prežil v Senici, stredo
školské štúdiá ukončil v Bratislave Vysokoškolské 
štúdium absolvoval na PriF UK. vedeckú ašpirantúru 
ukončil pod vedením prof. J. Kurzweila v Prahe. 
Pracoval na Ústave technickej kybernetiky SAV. na 
Matematickom ústave SAV a na Ústave aplikovanej 
matematiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky 
Univerzity Komenského (FMFI UK) Je pracovníkom 
ÚAM a Katedry ekonomických a finančných modelov 
(KEFM) FMFI UK a vedúcim Centra pre ekonómiu 
a financie (CEF) FMFI UK.

Absolvoval dlhodobé pobyty v Matematickom ústa
ve Akadémie vied ZSSR v Moskve a na Mmnesotskej 
univerzite a mekolko pobytov na Michiganskej uni
verzite v USA. Prednášal na Medzinárodnom mate
matickom kongrese v Helsinkách v r 1978 Bol plenár
nym prednášateľom na konferencii Equadiff v Xanti 
v r  1987.

Prof. Brunovský je popredným odborníkom v oblasti 
optimálneho riadenia, dynamických systémov a ne 
konečnorozmerných dynamických systémov

V oblasti teórie optimálneho riadenia k výsledkom 
zásadného významu patri dnes už klasická „Brunov- 
skóho kanonická forma" pre viacparametrové riadené 
systémy V oblasti dynamických systémov sa pričinil 
o klasifikáciu genetických bifurkácii jednoparamet- 
rických systémov difeomorfizmov a velký ohlas mali 
jeho práce z teórie singulárnych perturbáaí V oblast 
nekonečnorozmerných dynamických systémov výraz
ne prispel charakterizáciou atraktora jednorozmerných 
reakčno-difúznych rovníc a výsledkami opisujúcimi 
vlastnosti mvanantných variet

Pod jeho vedením vznikol seminár zaoberajúci sa 
problematikou parabolických rovníc a nekonečnoroz
merných dynamických systémov, na ktorom sa sfor
movala aktívna skupina vedcov, ktorá má dnes na 
svojom konte množstvo prenikavých výsledkov so 
značným medzinárodným ohlasom

Pohotovo a predvídavo reagoval na meniace sa 
podmienky súčasného školstva i na požiadavky trhu 
práce a úspešne inicioval vznik nového zamerania 
„ekonomická a finančná matematika
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Vo Svätom roku p ri Jubileu Univerzít, ktoré sa slávilo vo Vatikáne 10. septembra 2000, daroval Ján Pavol II. univerzitám sveta putovný obraz, mozaiku -  
ikonu „ Sedes Sapientiae“. Pri odovzdávaní mozaiky povedal: „Zverujem vašu cestu Márii, Sedes Sapientiae, ktorej obraz vám dnes dávam, aby ste ju  
prija li za učitelku a pútničku v univerzitných mestách vo svete. To ona podporovala svojou m odlitbou apoštolov na úsvite evanjelizácie a pomôže aj 
vám oživiť kresťanským duchom  univerzitný svet“.

Putovná mozaika -  ikona „Sedes Sapientiae“
Pri univerzitne] svätej omši, slávenej z príle

žitosti Fóra najstarších univerzít v Európe, pre
vzali dňa 10. decembra 2002 v Bazilike sv. Petra 
v Ríme z rúk sv. Otca Jána Pavla II. študenti 
Univerzity Komenského putovnú mozaiku -  iko
nu Matky Božej „Sedes Sapientiae“. Študen
tov, ktorí zastupovali Univerzitné pastoračné 
centrum UK, sprevádzali biskup Mons. T. Ga- 
lis a prorektor UK prof. D. Mlynarčík.

Poslaním ikony je putovanie po univerzitách 
a univerzitných pastoračných centrách po celom 
svete. Prví ju prevzali Gréci, potom putovala po 
Ruskej federácii, Španielsku, Ukrajine, Peru, Chile 
a Ekvádore. Od 12. decembra 2002 až do 12. mar
ca 2003 bude putovať po univerzitných mestách 
na Slovensku. Jej „prebývanie“ na našich univer
zitách nech nás vedie k osobnej kontemplácii, ale 
aj k verejným  m odlitbám  a pobožnostiam . Pod
ľa priania pápeža prijmime Máriu v našich univer
zitných mestách ako „uč ite lku  a pú tn ičku", veď 
univerzity boli zakladané ako m iesta hľadania 
m údrosti -  hlavne m údrosti života.

Keď nám Sv. O tec odovzdával ikonu, povedal. 
„Najdrahší, na konci tejto eucharistickej slávnosti 
v akte odovzdania ikony blahoslavenej Panny Má

Univerzita La
Rím, ako  sa patri na ko lísku  našej civilizácie, 

oplýva univerzitami a La Sapienza je jednou z je
ho najvýznamnejších. Počtom študentov výrazne 
prevyšuje našu univerzitu a v jej m odernom  kam- 
puse sa snúbia prírodné vedy s hum anitným i, 
spoločenským i a technickým i. V tom to období si 
pripomína 700 rokov od svojho vzniku. Ako sú
časť osláv zorganizovala univerzita La Sapienza 
v predvianočnom čase II. európske fórum štu
dentov a rektorov najstarších univerzít za účas
ti rektorov alebo prorektorov s podtitulom „Cir
kev a univerzita v Európe: Pamäť a nádeje“. 
Zúčastnili sa na ňom zástupcovia najstarších uni
verzít z 30 európskych štátov. Stretnutie študen
tov bolo o čosi búrlivejšie a žiadostivejšie ako to 
bolo v prípade rektorov, ktori sa vyjadrovali k nos
nej tém e fó ra  -  univerzity, ku ltúra a spoločnosť 
v Európe.

Stretnutie malo vyvážený program -  okrem pra
covnej časti aj kultúru a duchovno, zamerané na 
pastoráciu medzi vysokoškolskými študentmi.

Slovensko bolo reprezentované predovšetkým 
30-členným  zm iešaným  spevoko lom  U niverzit
ného pastoračného centra (UPC) s vedúcim  P. 
Milanom Bubákom, delegátom Biskupskej konfe
rencie Slovenska Mons. Tomášom Galisom (pred
sedal eucharistickej celebrácii) a napokon zástup
com našej univerzity, ktorý vystúpil na stretnutí 
rektorov so stanoviskom  ku spom enute j téma- 
tike.

Celé podujatie graduovalo do  dvoch vrcholov 
a na oboch sa zúčastnili naši študenti pod hla
vičkou UPC. Prvým z nich bol koncert študent
ských zborov. Konal sa v Aule Magna tamojšej 
univerzity a bol velkolepou prehliadkou nielen spe
váckeho um enia nepro fesioná lnych spevákov 
z univerzitných pastoračných centie r 10 európ 
skych štátov, ale aj ich ohromnej schopnosti spo
jiť sa do skvelého vystúpenia, ktoré nenechalo 
chladným nikoho z početného obecenstva.

Koncert sa začal spoločným  vystúpením pri
bližne 300-členného zboru spolu s orchestrom, 
utvoreného spojením  spevoko lov účastníckych

rie delegácii Slovenska, prijate j už univerzitnými 
spoločenstvam i mnohých národov, chcel by som  
vás všetkých zveriť materskej ochrane Márie. Vo 
vašom štúdiu a vedeckom výskume svoj pohľad  
neustále obracajte ku nej, S tolici Múdrosti, ktorá 
odovzdáva ľudstvu slová spásy uchovávané v je j 
srdci. Chodte v pokoji a kráčajte pod  je j vedením!“ 

Mozaiku -  ikonu Sedes Sapientiae s rozmermi 
70 x 95 cm -  vytvoril P. Marko Ivan Rupnik, S.J., 
slovinský um elec a teológ Gregoriánskej univer
zity a Východného Pápežského inštitútu v umelec
kej dielni Centro Aletti v Ríme. Tvár Božej Matky 
odráža niektoré črty tváre Panny Márie na Turíce, 
ktorá sa nachádza vo Vatikánskej kaplnke Re- 
dem ptoris Mater, Mozaika na podkladovom ma
teriále má hrúbku prib ližne 1 cm a skladá sa 
z mramorových a travertínových kamienkov rôznej 
ve lkosti a hrúbky, ktoré sú ručne opracované. 
Žltý m ramor pochádza zo Sieny, červený z Fran
cúzska, biely z Carrary. Pohyb postáv a ich okolia 
je vytváraný orientovaním  jednotlivých kam ien
kov mozaiky, ich velkostou a hustotou. Takto do
sahuje kom pozícia  Panny s Dieťaťom osobitnú 
hutnosť a živosť, ale nepôsobí násilne. Tvár Panny 
a Dieťaťa priťahuje záujem svojím pozorným, sta
rostlivým osobným  výrazom. Farba bola použitá

krajín, po ktorom nasledovali individuálne vystú
penia národných zborov, napokon všetko uza
vrelo spoločné finále. Impozantný bol už nástup 
tohto m ohutného telesa na pódium (pre túto prí
ležitosť ho museli zväčšiť) pod celoplošnou fres
kou na čelnej stene. Optický dojem umocňovala 
aj pestrosť oblečenia spevákov -  každý národný 
zbor mal inú farebnú kombináciu. Obdivuhodné 
bolo už to, ako sa toto pestré (nielen farebne) te
leso, zložené z amatérskych spevákov, dokázalo 
počas mála skúšok za dva dni zladiť a zosúladiť 
tak, že pôsobilo kompaktne a presvedčivo. Hŕstku 
nespevákov z našej výpravy, sediacich v hľadisku, 
napĺňala hrejivým pocitom skutočnosť, že na tom 
to výkone sa plnohodnotne zúčastnili aj naši zbo- 
risti, a že presvedčili svojimi výkonmi aj pri indivi
duálnych vystúpeniach.

Druhým vyvrcholením účinkovania tohoto mo
hutného mnohonárodného telesa bola slávnostná 
sv. omša v Bazilike sv. Petra, ktorú venoval pá
pež Ján Pavol II. univerzitám. Aj tu umocnil zbor

tak, aby mohlo prežiariť vnútorné svetlo. Poza
die, ktoré je zvlášť svetlé, vytvára pohyb z ka
mienkov smerujúcich k ľudskej postave, k Božej 
Matke a jej plášťu. A všetko sa zbieha do posta
vy Krista, večného Slova.

Na ikone je niekolko symbolických línií kresťan
ského umenia 1. tisícročia. Božia Matka je obleče
ná v modrom, čo symbolizuje ľudstvo, ale zakrytá 
červeným  plášťom, čo je farba božstva od m o
mentu. keď sa ľudské bytie stáva božským. Kris
tus je oblečený v červenom -  je Božská osoba -  
a obyčajne je prikrytý modrým plášťom, farbou 
ľudskostí: je totiž Boh, ktorý sa stal človekom. Ale 
na obraze „Sedes Sapientiae“ Kristus je zahalený 
zlatým plášťom, farbou svätostí, pretože steles
ňuje dokonalosť Boha -  Otca. V ľavej ruke drží' 
zvitok Slova a pravou rukou nás žehná.

Tri zlaté hviezdy, ktoré ozdobujú Máriu, pouka
zujú na neporušenosť Matky, Panny pred. počas 
i po pôrode. Tvár Márie má tajom ný výraz, vytvá
rajúci vzťah m edzi ňou a m odliacim  sa. Syn je 
dieťaťom, ale tvár už má rysy mladíka, nakoľko 
Múdrosť nie je podriadená času, ale je večná.

Mons. Tomáš Galis

vznešenosť prostredia a emotívnosť zážitkov. Pre 
našu výpravu mala však táto slávnosť charakter 
výnimočnosti, lebo na jej záver odovzdala dele
gácia Ekvádoru našim zástupcom  pri Stolci Sv. 
O tca a s jeho požehnaním ikonu Sedes Sapien
tiae, ktorá putu je  po univerzitách celého sveta 
a teraz strávi vymedzený čas na Slovensku.

K silným dojm om  z celého pobytu na podujatí 
Univerzity La Sapienza patrila aj skvelá reprezen
tácia našej krajiny a univerzity študentmi združe
nými pod egidou UPC, ktorí aj m imo účinkovania 
speváckeho zboru vystupovali tak, ako by sme to 
radi videli u všetkých mladých ľudí. Zaiste z toho 
mali rovnakú radosť aj Mons. Tomáš Galis a P Mi
lan Bubák, ktorý mohol byť pyšný na výsledky prá
ce Univerzitného pastoračného centra.

Sedes Sapientiae bola slávnostne pnvítaná na 
našej pôde v nabitej kaplnke UPC dňa 12. decem
bra 2002 a rozlúčka s ňou sa bude konať 12. mar
ca 2003

Dušan Mlynarčík

Sapienza, Sedes Sapientiae a my
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Zasadanie asociácií lekárskych fakúlt ČR a SR
Spoločné stretnutie dekanov a celých vedení lekárskych fakúlt Českej a Sloven

skej republiky zorganizovala JLF UK v Martine v dňoch 23. -  24. 11. 2002 v krás
nom prostredí Šachtičiek pri Banskej Bystrici.

Zasadanie Asociácie dekanov lekárskych fakúlt SR a ČR otvoril dekan JLF UK prof. 
J. Danko, ktorý privítal prezidentov českej a slovenskej asociácie dekanov prof. M. Anděla 
(3. LF UK v Prahe) a prof. P. Traubnera (LF UK v Bratislave), dekanov ďalších lekárskych 
fakúlt a členov ich vedení. Rokovania prebiehali v priateľskej atmosfére -  najskôr v ple
nárnom zasadaní, neskôr v sekciách, ktoré viedli prodekani pre študijnú problematiku, 
zahraničie, vedu a výskum, sociálne otázky, dálej tajomníčky fakúlt a predsedovia aka
demických senátov. Na rokovaní rezonovali hlavné otázky rozvoja lekárskych fakúlt 
v podmienkach súčasnej legislatívy, aktuálne problémy výchovy študentov všeobecného 
lekárstva a stomatológie, ale aj dalších zdravotníckych odborov, otázky spolupráce, otvá
ranie sa fakúlt pre zahraničie, uplatňovanie kreditového systému. Pri zdôraznení plnej 
zodpovednosti lekárskych fakúlt za súčasný a budúci stav slovenského a českého zdra
votníctva sa dekani lekárskych fakúlt zamerali hlavne na problémy postgraduálneho od 
borného vzdelávania a na riešenie sociálnej situácie učiteľov lekárskych fakúlt.

Základnou predstavou slovenských lekárskych fakúlt pri realizácii postgraduálneho 
vzdelávania lekárov je vznik akreditovaných pracovísk zodpovedných za doškoľovanie 
lekárov. Prednostovia týchto akreditovaných pracovísk by vytvorili postgraduálne kolé
giá jednotlivých odborov, ktoré by boli zodpovedné za koncepciu odborov a za skúšanie 
atestácií. Jeden z členov tohto kolégia by po dobu 2 rokov vykonával funkciu sekretára 
kolégia daného odboru, pričom by táto funkcia zásadne rotovala.

Dekani lekárskych fakúlt veľmi naliehavo upozorňujú na závažný sociálny problém uči
teľov a doktorandov na lekárskych fakultách. Tento problém  je osobitne naliehavý 
u m ladých asistentov a pracovníkov teore tických ústavov, ale aj v n iektorých k lin ic
kých odboroch, najmä v stomatológii. Pokiaľ sa tento problém nebude riešiť, môže prísť 
k ohrozeniu kvality výučby na lekárskych fakultách so všetkými dôsledkami na kvalitu 
slovenského zdravotníctva. Spôsob odmeňovania vo fakultných nemocniciach by mal 
zreteľnejšie odrážať skutočný podiel práce vykonanej pre fakultu a pre fakultnú nemoc
nicu.

Lekárske fakulty ďalej odporúčajú nájsť cestu k významnému navýšeniu finančných 
prostriedkov pre fakultné nemocnice lekárskych fakúlt tak, aby tieto mohli plniť všetky 
svoje zásadné úlohy pre fungovanie slovenskej spoločnosti. V týchto nemocniciach sa 
vykonáva najnáročnejšia a najkomplexnejšia liečebno-preventívna starostlivosť, vyučujú 
sa tu lekári pregraduálne aj postgraduálne, vyučujú sa tu študenti v bakalárskych a ma
gisterských študijných programoch a sú tu sústreďovaní pacienti s najvyššími nárokmi 
nielen na intelektuálnu kapacitu lekárov, ale aj na finančné náklady spojené s diagnos
tikou a liečbou ich ochorení.

Lekárske fakulty sú si vedomé svojej širšej zodpovednosti za stav slovenského zdra
votníctva. Pretože disponujú rozsiahlou intelektuálnou kapacitou vo všetkých lekárskych 
odboroch, sú pripravené pomôcť svojimi expertnými stanoviskami orgánom výkonnej aj 
zákonodárnej moci. Svoj tradičný podiel na výchove študentov lekárstva a na kvalitnej 
starostlivosti o chorých chápu ako súčasť širšieho poslania, ktoré univerzity už po stáro
čia prijímajú a plnia.

Ďalšie stretnutie Asociácie lekárskych fakúlt SR a ČR bude organizovať na jeseň 2003 
Lekárska fakulta PU v Olomouci.

Marián Bernadič, prodekan LF UK

Vršanského deň 
mladých biológov

Už tradičný, každoročný vedecký semi
nár „Vršanského deň mladých biológov“ 
sa na Lekárskej fakulte UK tentoraz usku
točnil dňa 30. októbra 2002. Spoluorgani
zátorem seminára bola Slovenská biologická 
spoločnosť pri SAV a Ústav lekárskej biológie 
a genetiky LF UK. Bola to  vhodná příležitost 
pripomenúť si celoživotné dieto ledného z nes
torov slovenskej b io lógie a genetiky profeso
ra Vršanského, ktorý bol n iekolko desaťročí 
prednostom Ústavu biológie LF UK Vychoval 
stovky lekárov, vedeckých pracovníkov a vy
sokoškolských učiteľov, ktorí sú prínosom pre 
rozvoj vedy a ško lstva nie len u nás, ale aj 
v zahraničí. Okrem toho profesor Vršanský bol 
dlhoročným predsedom Československej bio
logickej spoločnosti ČSAV a predsedom S lo
venskej biologickej spoločnosti SAV a prispel 
k propagácii výsledkov vedeckých výskumov 
v širokei odbornei i laickej verejnosti

Vedecký seminár sa zaoberal aktuálnymi 
otázkam i v oblasti b iom edic iny na prelom e 
milénia, keď prevratným spôsobom  vstupu 
jú do  praxe nové objavy na poli prevencie 
a úännej liečby najma civilizačných ochorení 
Hlavne objavy v oblasti molekulárnej b ioló
gie a genetiky prispejú v najbližšom období 
k uplatneniu nových metód, ktoré iste pomô
žu pri riešení m nohých akútnych pálčivých 
celospoločenských otázok Je preto nevyh
nutné monitorovať kvalitu genofondu Sloven
ska. aby program  prevencie najčastejšie sa 
vyskytujúcich ochorení, ktoré trápia lekársku 
i vedeckú kom unitu , ako aj pacientov bol 
účinný v čo najväčšej miere Je potešitefné 
že na týchto vedeckých podujatiach sa pra 
videlne a opakovane stretávajú zástupcovia 
Lekárskej fakulty, Prírodovedeckej fakulty 
a Farmaceutickej fakulty Univerzity Komen
ského v Bratislave.

Aj napriek nepriaznivej finančnej situácii 
v rezorte školstva a v S lovenskej akadémii 
vied, vydáva každoročne Slovenská b io lo
g ická spoločnosť zborník, kde sú publikova
né príspevky, ktoré odzneli v priebehu roka 
na podujatiach tejto vedeckej inštitúcie. Ve
ríme, že aj v budúcom období budeme môcť 
privítať reprezentantov slovenskej vedy a tak 
propagovať dosiahnuté výsledky v širšej ve
deckej pospolitosti.

Doc. Dr. Igor Tomo, CSc., 
Slovenska biologická s|aoločnosf pri SAV
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Vedecká konferencia o úlohe osobností v dejinách
Pri príležitosti desiateho výročia založenia Katedry slovenských a všeobecných dejín Pedagogickej fakulty UK sa v dňoch 

17. -  18. septembra 2002 uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia Úloha osobnosti v dejinách -  paralely, východiská

Katedra slovenských a všeobecných dejín Pedagogickej fakulty UK vznikla
1. septembra 2002 a v súčasnosti sídli v renovovanej budove na Moskov
skej ulici 3 v Bratislave. Katedra nadviazala na tradície dejepisného vzde
lávania, ktoré jestvovali na PdF UK prakticky od jej založenia, ale ktoré boli 
prerušené koncom sedemdesiatych rokov zrušením jednotlivých študijných 
odborov a nakoniec i pôvodnej Katedry dejepisu. Celé dejiny odboru na 
PdF UK opísal vo svojom referáte vedúci Katedry slovenských a všeobec
ných dejín doc. PhDr. Július Bartl, CSc. Príspevky, prednesené na konfe
rencii, budú publikované vo zvláštnom zborníku.

Rokovanie vedeckej časti konferencie bolo zadelené do niekolkých b lo
kov. Prvý sa venoval všeobecným  a m e todo log ickým  otázkam skúm ania 
b iografiky. S lovenskú h istoriografiu  o úlohe osobnosti a o osobnostiach 
v dejinách osvetlila PhDr. Mária Tonková, CSc., z domácej katedry. Analyzo
vala príčiny, prečo je okruh skúm aných osobností slovenskou historiogra
fiou taký úzky. Na historiografiu 19. storočia sa zameral vo svojom prí
spevku doc. PhDr. Michal Otčenáš, CSc., z Filozofickej fakulty Prešovskej 
univerzity. Prof. PhDr. Ferdinand Uličný, DrSc., z tej istej univerzity sa za
meral na historiografiu dejín stredoveku a na skúmanie osobností stredo
vekého Slovenska. PhDr. Pavol Pánik, CSc., z Katedry občianskej a etickej 
výchovy PdF UK analyzoval skúm anie osobností ako teoretický problém.

Druhý blok referátov začala PhDr. Anna Bočková z dom ácej katedry, 
ktorá sa zamyslela z didaktického hľadiska nad m iestom osobností vo vý
učbe dejepisu. Prof. Dr. Janez Peršič z Filozofickej fakulty Lubľanskej univer
zity (Slovinská republika) predniesol zaujímavý referát o historickej tradícii 
Pribinu a Jánošíka v S lovinsku. PhDr. Peter Macho, CSc., z H istorického 
ústavu SAV sa pokúsil o typológ iu  a štruktúru osobností ako národných 
hrdinov v 19. -  20. storočí. Prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc., vedúci Katedry 
občianskej a etickej výchovy PdF UK, oboznám il prítomných s posterom 
Umelec ako osobnost v dejinách kultúry.

Tretí blok referátov otvoril PhDr. Miroslav Kamenický, PhD., z dom ovskej 
Katedry s príspevkom o rodových štúdiách (Gender history) na Slovensku, 
ktoré sa v súčasnosti prudko rozvíjajú. Disciplína rozvíja svoje vlastné me
todologické postupy a má výrazný interdisciplinárny charakter. PhDr. Fran
tišek Oslanský, CSc., z H istorického ústavu SAV osvetlil postavu význam
ného historiografa Samuela Tim ona a jeho kritický prístup k dejinám. Mgr. 
Ľuboš Kačírek z dom ovskej Katedry predniesol zau]ímavý príspevok Po
slanci Novej ško ly  s lovenske j -  národovci a lebo renegáti? PhDr. Marta 
Dobrotková, CSc., z Trnavskej univerzity objasnila Úlohu a postavenie slo
venských žien v USA na konci 19. a začiatkom  20, storočia . Rokovanie 
prvého dňa konferencie uzavrel Mgr. Branislav Krasnovský z domovskej 
Katedry. Vystúpil s príspevkom o osobnosti profesora S. Stankovianskeho 
a jeho vplyve na ďalší rozvoj slovenskej chémie.

Druhý deň konferencie pokračoval celkovo štvrtým blokom  referátov. 
V jeho rámci prvým bol príspevok doc. PhDr. Pavla Mareka, CSc., z Palac-

kého univerzity v O lom ouci na tém u O sobnost v politickej strane a politike 
PhDr Alena Bartlová, CSc , z H istorického ústavu SAV predniesla referát 
Víťazstvá a problémy elít na Slovensku v 20. storočí Doc. Jaroslav Vaculík 
z Pedagogickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne sa zaoberal otázkou 
osobností z radov volynských Čechov v prvom československom  odboji 
Doc. PhDr. Jozef Lysý, CSc , z Katedry občianskej a etickej výchovy PdF UK 
analyzoval osobnost medzivojnového politika Antona Štefánka.

Piaty a posledný blok referátov otvoril Dr Bojan Godeša z Ústavu pre 
novšie dejiny Lubľanskej univerzity. Porovnal osobnosti Jozefa Tisu a An
tona Korošeca, významného politika v Slovinsku v medzivojnovom období’ 
Doc. PhDr. Róbert Letz. PhD., z dom ovskej Katedry sa zaoberal osobnos
ťami prvých slovenských biskupov (K. Kmefku, J. Vcjtaššáka M Blahu) 
Doc. PhDr. Jan Pešek. DrSc., z Historického ústavu SAV analyzoval mocen
ské elity na Slovensku po roku 1948 a osobnosti na ich čele Najnovším 
dejinám sa venovali PhDr. Miroslav Londák, CSc., a Elena Londáková

Katedra vychovala za desaf rokov svojej činnosti 197 absolventov z kto
rých m nohí úspešne pôsobia nielen na stredných a základných školách, 
ale aj na vedeckých pracoviskách. Okrem  pedagog icke j činnosti velký 
dôraz sa kladie na vedeckú i populárno-vedeckú činnosť pracovníkov. Ka
tedra vyriešila v spolupráci s pracovníkmi Historického ústavu SAV 3 gran
tové úlohy. V súčasností kolektív Katedry pracuje na učebniciach dejepisu 
pre štvorročné gymnáziá. Zatiaľ vyšla učebnica pre 1. ročník a učebnica ná
rodných dejín pre 2. ročník.

PhDr. M iros lav  Kam enický, PhD.

Stretli sa parazitológovia
V Bratislave sa za veľmi peknej účasti usku

točnila dňa 12. novembra 2002 celoštátna konfe
rencia parazitológov. Organizátormi bola Sloven
ská parazitologická spoločnosť SAV, Parazitologický 
ústav LF UK v Bratislave a Lekárska faku lta  UK 
v Bratislave. Ide už o tradičné podujatie, na ktorom 
okrem popredných slovenských parazitológov sa 
zúčastňujú aj kolegovia z Čiech. Podujatie sa usku
točnilo pri príležitosti 45. výročia založenia Parazi- 
tologického ústavu LF UK v Bratislave a bolo príle
žitosťou pripomenúť si podiel zakladateľov a tiež 
riaditeľov, ktorí mali najväčšiu zásluhu na form o
vaní ústavu a presadení parazitológie do klinickej 
praxe.

Odborný program bol venovaný skúsenostiam  
a hodnoteniu možnosti prenosu niektorých parazi- 
tárnych ochorení z voľne žijúcich zvierat na člove
ka v dnešných podmienkach. Pozornosť bola tiež 
venovaná možnosti vplyvu parazitárnych infekcií 
na matku, ako aj črevným parazitom u detí v rodi
nách spôsobených bioekologickými faktormi.

V druhej časti minikonferencie boli odborné prí
spevky venované stále aktuálnej téme -  problé
mom toxoplazmózy. Okrem  m onitorovania tejto 
známej parazitárnej choroby boli aktua lizované 
usmernenia v oblasti účinnej prevencie najmä u ri
zikových skupín profesionálne exponovaných.

Podujatie bolo príležitosťou pre konfrontáciu do
siahnutých výsledkov, ako aj pre vým enu skúse
ností v tomto medicínskom odbore.

Igor Tomo

Pred tromi rokm i zaviedla kvestorka UK Ing. Z. Dobriková milý zvyk, že v predvianočnom  čase 
pozýva do študentskej jedálne pracovníkov Rektorátu UK na vianočnú kapustnicu. O to milší, že 
v tomto čase už kuchyňa zvyčajne nevarí a teplé jed lo  príde všetkým vhod. Kapustnca  sa poda- 
vala aj 18. decem bra a bola fantastická. Podfa vlastnej receptúry ju  vari pan i Terka P lanková 
s kolektívom kuchárok a je j umenie je  bezkonkurenčné. Pokúsili sme sa na pani Terke vymam ; 
tajomstvo ingrediencií a recept uveřejnit, ale stráži ho ako oko  v hlave. Neostává nám teda nič 
iné, než srdečne poďakovať pani kvestorke za tento skvelý napad a pani vedúcej &J Zuzane 
Bólcsovej za ústretovosťpri jeho  uskutočňovaní A osobitne pracovníčkam jedálne na če>e s pan; 
Terkou PiHankovou, ktoré sa ujali varenia kapustnice, vyslovit obdi\' za ich kuchárske majstrxzvshv 
Zároveň by sme radi zaželali celému kolektívu študentskéj jedálne na Rektoráte UK do Nového 
roku 2003 veľa zdravia a úspechov, aby i tento rok rozdávali spolu  s p lným  tan iem , a. ados! 
a spokojnosť. (fh)
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Slovakistika vo Fínsku
Nové metódy vo vyučovaní cudzích jazykov

študijný denník, v ktorom reflektujú všetky svoje aktivity súvisiace so slo
venčinou, ich trvanie a dosiahnutý efekt. Vhodným  či skôr potrebným  
doplnením je multimediálně učebné centrum s prístupom k audiovizuálnej 
technike a k internetu. Oveľa samostatnejšou form ou samoriadeného štú
dia je tzv dištančné štúdium, čiže štúdium na dialku, pri ktorom  peda
góg a študent komunikujú prostredníctvom e-mailu a telefónu a osobné 
konzultácie sa uskutočňujú spravidla raz za dva mesiace Tzv Each One 
Teach One, čiže kamarátske učenie, spočíva v tom, že sa dvaja študenti, 
najlepšie rodení hovoriaci dvoch odlišných jazykov, vyučujú navzájom.

Už druhý rok sa na univerzite v Jyväskylä realizuje projekt tzv virtuálnej 
univerzity, ktorá sa orientuje na zapojenie nových kom unikačných elek
tronických m édií do inštitucionalizovanej výučby a umožňuje študentom 
a pedagógom jyväskylskej univerzity pracovať a komunikovať on-line Je tu 
zriadený interný diskusný panel, „nástenka" s informáciami o živote univer
zity. Tým najpodstatnejším je však virtuálne učebne prostredie Optima 
vytvorené firmou Discenda, ktoré študentom ponuka priestor na vlastne 
pracovné schránky, kde si ukladajú vyprodukované texty, dom áce úlohy 
a preklady Priestor poskytuje pedagógom  aj dalším študentom možnost 
vyjadriť sa k on-line zverejneným prácam Aj pri tejto forme štúdia si štu
denti vedú (teraz však virtuálny) študijný denník, ktorý smie pedagóg prie
bežne kontrolovať a usm erňovať tým  p rogresívnost štúdia š tudentom  
jazykov sú k dispozícii on-line slovníky a on-lme gramatiky, súhrny učeb
nej látky jednotlivých jazykových kurzov, súbory gramatických a štylistic
kých cvičení, ukážky textov a tiež odkazy na www-stránky s realiami krajín 
ktorých jazyk študujú Takáto forma štúdia je časovo a priestorovo neob 
medzena. rýchla, a teda zvyšuje motiváciu študentov po vyhĺadavani a spra 
cúvaní inform ácií Tým sa rozvíja kom unikatívna, ku lturna a pragm atická 
kompetencia a prekonávajú sa obm edzenia pri hovorení a písaní po tra 
dičných metódach osvojovania si cudzieho jazyka 

Podľa slov Anny Kyppo by na jar 2003 mala byt popravena nova stranka 
slovenského jazyka, pracuje sa na stručnej www-gramatike slovenčiny a d l
hodobejším cieľom (do roku 2004) je praca na on-ime slovníku a učebnici 
slovenského jazyka 

Vdaka návšteve fínskej lektorky by sa v blízkej budúcnosti mala formou 
vzájomného vyučovania Each One Teach One začať spolupráca hnskycn 
slovakistov so študentmi 5 ročníka slovakistiky na FiF UK. ktorí sa v zim 
nom semestri 2002/2003 zúčastňovali na seminári didaktickej prípravy Slo
venčina ako cudzí jazyk v teórii a praxi.

Virtuálnu jyväskylskú univerzitu nájdete na adrese 
http://www.jyu.fi/kielikeskus/

Mgr. Michaela Palcútová 
Katedra slovenského jazyka FiF UK

Súbor Camerata Comeniana Bratislavensis oslávil 15 rokov svojho tivaoia
Pri príležitosti 15. výročia založenia univerzitného komorného vokálno-inštrumentálneho súboru Camerata Comeniana Bratislavensis sa dňa

11. decembra 2002 uskutočnil v Aule UK koncert pod názvom Európska hudba v retrospektíve a prítomnosti.

Súbor Camerata Comeniana Bratislavensis vznikol pri Katedre hudobnej 
vedy FiF UK v roku 1987 a jeho zakladateľkou a um eleckou vedúcou je 
doc. PhDr. Kristína Izákova, CSc. Súbor sa formoval cez interpretačné akti
vity menších kom orných zoskupení a sólistov, jeho členm i boli prevažne 
študenti Katedry hudobne j vedy FiF UK, ale i ďalších fakú lt Univerzity 
Komenského a neskôr tiež iných škôl. Spočiatku sa profiloval ako kolektív 
inštrumentálnych hráčov s orientáciou na interpretáciu historickej hudby, 
neskôr sa zameriaval na bratislavských a v Bratislave pôsobiacich autorov.
Dnes sa môže Camerata Comaniana Bratislavensis prezentovať širokým 
repertoárom inštrumentálnej i vokálnej hudby, reprezentujúcej hudobnú his
tóriu od renesancie po súčasnosť. Súbor absolvoval rad koncertov v mno
hých mestách, na hradoch a zámkoch Slovenska, ako aj v zahraničí. Úspeš
ne účinkoval v rámci bratislavských Dní kom ornej hudby, Kultúrneho leta 
v Bratislave a na rôznych súťažiach. Č lenovia súboru získali nejedno oce
nenie za štýlovú interpretáciu kom ornej hudby, čím dobre reprezentovali 
i Univerzitu Komenského,

Stabilnými zložkami súboru so samostatným repertoárom sú Kvarteto 
zobcových fláut a Sláčikové kvarteto. Variabilné zoskupen ia  tvoria  sólisti 
a ensembly s bassom continuom (barokovú tvorba) a sprievodným i nástroj
mi spinetom, gitarou, klavírom a organom .

V roku 2002 súbor oslávil 15. výročie  svo jho vzniku. V rámci toh to  
„jubilejného“ roku sa úspešne prezentoval o í. aj na Prehliadke historickej 
hudby európskych regiónov ARS ANTIQUA EUROPAE 2002 a zakončil ho 
koncertom v Aule UK. Sláčikové kvarteto v zložení: Cyril Kubiš -  I. husle,
Zuzana Gajdošová -  II. husle, Mária Babinská -  viola a Juraj Paška -  violon
čelo predviedlo Suitu in D, výber z Pestrého zborníka (Levoča, 17. stor.),
Choral I. a Choral II. od J. Kyjovského (r. 1954). Hudbu starých majstrov 
sme si vypočuli v podaní kvarteta zobcových fláut (J. Bubnáš, K. Pažitná,
L. Spišáková a J. Hargaš) Precítenou interpre táciou  p iesní J. S Bacha.

F. Duranteho a J. M. Spergera upútala Z. Šimáková so sprievodom klavíra 
(M. Brandisová) a sláčikového kvarteta. Svoje d ielo Zátišie s husľami (De
sať sklad ieb pre husle a klavír), výber ktorých interpretovala K. H listová 
(husle) a K. Keblovská (klavír), si prišiel osobne vypočuť aj ich autor J Hatrťk 
a zožal potlesk, keď ho huslistka predstavila publiku 

Na dlhoročnej úspešnej činnosti tohto súboru má nesmiernu zásluhu 
predovšetkým jeho zakladatelka doc. Izáková, čo vo svojom príhovore vy
zdvihol aj dekan FiF UK doc. L. K iczko spolu s blahoželaním  k výročiu  
a prianím ešte m nohých umeleckých úspechov.

Irena Sulmová

Spomedzi viacerých inšpirujúcich akcií, ktoré sa konali koncom  roka na 
Filozofickej fakulte UK, je potrebné spom enúť dve prednášky PhDr. Anny 
Kyppô z Univerzity v Jyväskylä  vo Fínsku, in ic iované Sekciou slovenčiny 
ako cudzieho jazyka Katedry s lovenského jazyka FiF UK. Prednášky, 
ktoré sa uskutočnili 12. a 14. novembra 2002 pod názvom Nové formy 
a metódy používané pri vyučovaní a štúdiu cudzích jazykov, vyplynuli 
zo spolupráce FiF UK a Univerzity v Jyväskylä v rámci program u študent
ských a učiteľských m obilít Erasmus.

PhDr. Anna Kyppó je pôvodom  Slovenka, absolventka angličtiny a slo
venčiny na FIF UK. Už 20 rokov pôsobí vo Fínsku v oblasti výučby angličtiny 
a slovenčiny ako cudzích jazykov, m om entálne v jyväskylskom univerzit
nom centre aplikovanej lingvistiky. Vo svojich prednáškach poukázala na 
to, ako vo fínskom Jyväskylä zareagovali na m ožnosti osvojovať si cudzie 
jazyky (medzi nimi aj slovenčinu) netradičnými, modernými postupmi -  naj
mä prostredníctvom využívania internetu. Táto zmena je samozrejme o d 
razom meniacich sa kom unikačných m odelov v našej dobe a spoločnosti 
(čoraz častejšie využívanie internetu pn vyhľadávaní informácii, e-mailovame. 
chatovanie). V prípade slovenčiny vyplynula táto zmena prístupu k výučbe 
zo vzrastajúceho záujmu o slovenčinu vo Fínsku v posledných rokoch.

Jednou zo základných zmien, resp. doplnkom k základnému kontaktové
mu typu vyučovania, je realizácia sam oriadeného, samostatného štúdia 
slovenčiny, pri ktorom študenti v oveľa vyššej m iere preberajú zodpoved
nosť za rozvíjanie svojej jazykovej kompetencie. Dôležitým elementom je

8

http://www.jyu.fi/kielikeskus/


R e c e n z i e

Vincent Blanár: SELECTA LINGUISTICA ET ONOMASTICA
(Le ipzig 2000)

Prof. PhDr, V incenta Blanára, DrSc., poznajú 
mnohí poslucháči Pedagogickej fakulty UK v Bra
tislave ako pedagóga, ktorý ochotne odovzdá
va vedom osti novým generáciám  študentov. 
V odbornej verejnosti je znám y najm ä výs led 
kami výskum u z oblasti všeobecnej, s lovenskej 
a slovanskej onomastiky, ale aj neustálym úsilím 
o preh lbovanie poznatkov z dejín s lovenského 
jazyka či výskumom v oblasti lexikológie, lexiko
grafie alebo porovnávacej slavistiky.

Doménou prof. V. Blanára je lexikálna rovina ja
zyka, a to najmä problem atika vlastných mien -  
onomastika Je priekopníkom modernej slovanskej 
onom astiky. O nom astiku definu je  ako relatívne 
samostatnú disciplínu lingvistiky, v ktorej sa spá
jajú jazykové a m imojazykové faktory, t.j. jazyko
vedné aspekty s náhľadmi etnografickými, sociál
nymi, historickými. Istá zdržanlivosť jazykovedcov 
pri nazeraní na onom astiku je zrejmá aj z faktu, 
že v Encyklopédii slovenskej jazykovedy nena
chádzame samostatné heslo onom astika. Práve 
prof. Vincent Blanár zreteľne formuloval východis
ká a spôsoby riešenia otázok v dovtedy nejasne 
vyhranenej disciplíne. Materiál na posudzovanie 
problematiky vlastných mien čerpal priamo z te
rénu, zostavovaním dotazníkov, resp. podrobným 
štúdiom  archivovaných dokum entov a dostup 
ných slovníkov.

Prvou lastovičkou, ktorá predznačila smerovanie 
ďalšieho tvorivého napredovania, bola knižná pub
likácia Príspevok ku štúdiu slovenských osob
ných a pomiestnych mien v Madärsku (1950), 
dälej Slovníkový rozbor počtových kníh z ba
níckej osady Boce (1961), ale najmä Živé osob
né mená na strednom Slovensku (I. 1978, II. 
1983 -  v spolupráci s J. Matejíčkom). Ďalej mož
no spomenúť početné štúdie publikované na Slo
vensku i v zahraničí (v piatich jazykoch a v jede
nástich štátoch).

Na základe celoživotných výskum ov súhrnne 
formuluje teoretické východiská onomastiky v mo
nografii Teória vlastného mena (1996), ktorá

vyšla v nemeckej mutácii v sérii Germanistische 
Linguistik (Hildesheim -  Zurich -  New York 2001).

Blanárovo meno je synonymom vysokej odbor
nej erudovanosti nielen v prostredí slovanskej, ale 
i neslovanskej jazykovedy. Bádateľské výsledky 
dlhoročnej práce sú uznávané aj za hranicami 
Slovenska, o čom svedčí pozornosť neslovanských 
lingvistov o cenné a inšpiratívne výsledky jeho 
bádateľského úsilia. Konkrétnym príkladom ohla
su výskum ných aktivít v onomastickej oblasti je 
aj záujem nemeckých lingvistov.

Radi by sme v krátkosti informovali a upozornili 
na stránkach nášho univerzitného periodika na vý
nimočnosť publikácie, ktorú vydalo v roku 2000 
Univerzitné nakladateľstvo v Upsku pod latinským 
názvom Selecta Linguistics et Onomastica

Súborné dielo zahŕňa vybrané štúdie z oblasti 
všeobecnej a slovanskej jazykovedy a onom asti
ky. V prospech slavistického zamerania publikácie 
svedčí fakt, že použitým  jazykovým  m ateriálom 
sú prvky nielen zo slovenskej slovnej zásoby, ale 
aj ruskej či bulharskej. Autor prekračuje hranice 
„slovanského“ prostredia a analyzuje tiež priklady 
z nemčiny, angličtiny a iných jazykov.

Rozsahom obsiahle dielo (255 strán) zahŕňa štú
die v slovenčine, nemčine, angličtine a bulharčine. 
Súborné dielo vyšlo vďaka spolupráci univerzitné
ho nakladateľstva v Upsku, kde bol hlavným orga
nizátorom prof. E. Eichler a Jazykovedného ústa
vu Ľudovíta Štúra SAV na čele s naditefom ústavu 
S. Ondrejovičom.

Podkladom publikácie sú prispevky uverejnené 
počas dlhoročného výskumu prof. Blanára v slo
venských i zahraničných jazykovedných časo
pisoch, zborníkoch a periodikách. Súborné dielo 
ako celok pôsobí kompaktne a predkladá kom 
plexný pohľad na teoretické, metodologické otáz
ky všeobecnej lingvistiky a onomastiky.

Výber je zostavený z 24 štúdií, ktoré možno roz
deliť do dvoch základných okruhov.

Prvú časť, jazykovo najrôznorodejšiu, tvoria štú
die zam erané na synchrónny i d iachrónny stav

slovanskej lexiko lóg ie. Autor p redkladá názory 
a zistenia v súvislostí so systematikou a pravid
lami organizácie slovnej zásoby, lexikálny výz
nam vníma ako súhru význam ových kom po
nentov tro jakého druhu: k lasifikačných, identifi
kačných a špecifikačných, ktoré sú hierarchicky 
usporiadané. Ako uvádza „m edzí kom ponentm i 
lexikálneho významu jestvuje napätie, ktoré je  po 
tenciálnym nositeľom ďalšieho významu“ (s, 43). 
Lexikálnemu významu prisudzuje atribút dyna
m ickosti. Podkladom na odvodenie teoretických 
úvah a záverov je bohatý jazykový materiál.

Desať príspevkov s názvom Onomastika tvorí 
d ruhý okruh pub likácie  Prevládajú príspevky 
v nemeckom jazyku. Autor postuluje otázky spo
jené s teoretickými otázkami onomastiky ako náu
ky o vlastných menách. Sústreďuje sa na špecifiká 
onomastiky, postavenie vlastných mien v jazyko
vom systéme. V príspevku s názvom Rom an Ja- 
kobson o význame vlastného mena  kriticky kon
frontu je  riešenie prob lem atiky vlastného mena 
u najvýznamnejšej osobnosti jazykovedy 20 sto
ročia Romana Osipovca Jakobsona s vlastnou teo
retickou koncepciou.

Predkladaná publikácia je pre slovenskú jazy
kovednú obec výn im očným  činom . Publikáciu 
takéhoto druhu považujeme za dôstojný prejav 
úcty tvorivým výsledkom  prof. V. Blanára. ktoré 
majú pre výskum jazyka nepochybne trvalú hod
notu a v m nohom  prispeli k form ovaniu o dp o 
vedí na viaceré otvorené otázky v jazykovede 
Publikácia Selecta linguistica et onomastica 
dokazuje, že novátorské a inšpiratívne resultáty 
dlhoročného bádania popredného predstaviteľa 
slovenskej jazykovedy, prof. Blanára, našli velký 
ohlas aj za hranicami Slovenska. Pre posluchá
čov, ktorí majú o jazyk hlbší záujem, môže byt 
spom enutá publikácia bohatým zdrojom  poznat
kov, informácií a námetov.

Mgr. Andrea Osifová, 
Katedra slovenského jazyka PdF UK

Jana Mielcarková, Valerian Trabalka: ZÁKLADY HEBREJČINY
Vydala Univerzita  Kom enského v B ratis lave vo vydavateľstve UK v roku 2002

Autorm i učebnice Základy hebre jč iny  sú Jana M ielcarková a Valerian 
Trabalka, pracovníci Inštitútu judaistiky Univerzity Komenského v Bratisla
ve. Učebnica je založená na dlhoročných pedagogických skúsenostiach na 
dom ácom  pracovisku a na univerzitách v Izraeli.

Štruktúra učebnice zodpovedá klasickým schémam jazykových učebníc 
hebre jč iny v zahraničí a v Izraeli, t.j. jednotlivé  lekcie  sú prehľadne roz
delené do pevne stanovených skupín (originálny text, lexika, gramatika 
a opakovacie cvičenia) a vzájom ne sa dopĺňajú. Úvodná časf je venovaná 
hebrejskej abecede a písmu (Šlabikár). Druhá časf (Gramatika) vysvetľuje 
základné gramatické pravidlá pomocou textov s modelovými vetnými sklad
bami. Gramatika je podaná prehľadne a stručne, podľa obtiažnosti lekcie 
a druhu preberanej látky. Lexikálna zásoba sa postupne rozširu je, pre
chádza od jednoduchých fráz a spojení až k náročným textom; je vybraná 
pozorne, v niektorých prípadoch sa kvôli náročnosti textu a idiomatickým 
ukážkam pochopiteľne opakuje. Originálne hebrejské texty sú spracované 
veľmi kvalitnou technickou sadzbou a jednotlivé druhy (biblické ukážky, 
novinové exerpcie a cvičenia) sú dokonca pre prehľadnosť zostavené vždy 
iným, ale špecifickým druhom  písma (kurzíva, kvadrát, novinové písmo 
atď.). Každá kapitola obsahuje cvičenia vo form e otázok, prekladov apod. 
Zaujímavé spestrenie tvoria informácie o židovských reáliách, ktoré sú sú
časťou učebných textov a tretej časti učebnice (Čítanka) v rámci ilustratív- 
nych hebrejských textov. Niektoré pojm y sú vy svetlené v slovenskom ja
zyku.

Tabulky hebrejských slovies (konjugácia jednotlivých slovesných tried) 
a zvláštnych tvarov nom iná lnych sufixov tvo ria  spolu  s hebrejsko-sloven- 
ským slovníkom prebranej látky záverečnú časf učebnice.

Ivrit, súčasná hebrejčina, je modernizovanou formou klasickej hebrejčiny, 
preto sú rozdiely medzi nimi v základoch minimálne. Táto učebnica môže 
poslúžiť ako úvod aj pre záujem cov o klasickú hebrejčinu.

Daniel Polakovič
(autor je hebraista. pracovník Židovského muzea Praha;

Grafika V. Trabalka
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Z Á V E R  R O K A  N A  B O H O S L O V E C K Ý C H  F A K U L T Á C H

Spomienková slávnosť
Členovia Katedry cirkevných dejín CM BF UK v Bratislave a členovia 

redakčnej rady Duchovného pastiera si dňa 20. novembra 2002 na pôde 
fakulty pripomenuli odborným seminárom 10. výročie úmrtia profe
sora ThDr. Antona Bagina a blížiace sa 25. výročie od smrti profesora 
ThDr. Jozefa Šáteka. Súčasťou spom ienkovej slávnosti boli aj bohosluž
by za zomrelých profesorov fakulty.

Profesor Anton Bagin sa narodil 10. 9. 1923 v llave. Po pastoračnej čin
nosti na viacerých miestach pôsobil od roku 1967 ako odborný asistent na 
Bohosloveckej fakulte v Bratislave, kde sa v roku 1970 habilitoval a v roku 
1972 bol vymenovaný za profesora cirkevných dejín. V rokoch 1978 až 
1980 a tiež v období 1990 až 1992 bol prodekanom  fakulty. Od roku 1984 
viedol katedru cirkevných dejín a cirkevného práva. V rokoch 1983 až 1990 
bol šéfredaktorom časopisu Duchovný pastier. Zomrel 21. 11. 1992 v Bra
tislave. pochovaný je v rodnej llave.

Stredobodom jeho vedeckého záujmu bolo velkomoravské obdobie spo
jené so solúnskou misiou sv. Cyrila a Metoda a s rozšírením ich kultu na 
našom území. V bohatej publicistickej činnosti sa zaoberal oblasťou cirkev- 
no-umeleckých pamiatok, ikonografiou, hagiografiou, kresťanskou archeoló
giou, literárnou históriou s dôrazom na bernolákovské hnutie. Je autorom 
viacerých vedeckých a odborných monografií, ako aj početných skript pre 
študentov teológie.

Profesor Jozef Šátek sa narodil 10. 2. 1910 v Skalici, zomrel v Bratislave 
25. 2. 1978. Už počas štúdia na gymnáziu v Skalici navštevoval aj miestnu 
hudobnú školu. Š túd ium  teo lóg ie  absolvoval vo francúzskom  Štrasbur
gu, kde sa zároveň venoval aj štúdiu cirkevnej hudby a spevu. Vysvätený 
za kňaza bol 16. 7. 1933. Pastoračné pôsobil niekolko rokov na viacerých 
miestach: od roku 1940 na Bohosloveckej fakulte v Bratislave, v ra koch  
1944 -  1949 vyučoval tiež gregoriánsky spev na Štátnom konzervatóriu v 
Bratislave. Rovnako intenzívne sa venoval aj cirkevnej histórii, v roku 1946 
bol vymenovaný za docenta cirkevných dejín. Jeho pôsobenie na fakulte 
bolo násilne prerušené v ra k u  1950. Návrat na Cyrilom etodskú bohoslo
veckú fakultu mu bol um ožnený až v roku 1970, kedy bol vymenovaný za 
profesora cirkevných dejín.

Odborne sa zaoberal slovenským i a regionálnym i dejinami, predovšet
kým dejinami mesta Bratislavy a Skalice. Je autorom  m nohých vedeckých 
a odborných štúdií v oblasti cirkevných dejín a cirkevnej hudby. V ruko
pise ostalo jeho rozsiahle dielo Musica Sacra.

Daniel Pivko. Z oblasti filozofie a teológie prednášali doc. Helena Hrehová, 
prof. Viliam Judák, Mgr. Gašpar Fronc, PhDr. Zlatica Plašienková, PhDr 
Peter Fotta, BibILic. Jozef Tiňo.

Podujatie, na ktorom sa zúčastnili študenti CMBF UK v Bratislave a Nitre, 
ako aj Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, otvoril Mons. František Rá- 
bek, predseda Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru pri KBS. Súčasťou kon
ferencie bola diskusia a práca v jednotlivých sekciách. Spolupráca na te|to 
úrovni bude pokračovať aktívne aj v budúcnosti

V. Judák

Prof. A. Hajduk

K otázkam genetiky
Na tému „Problematika genetiky na prelome milénia -  otázniky a od

povede“ prednášal v aule EBF UK dňa 19 novembra 2002 doc MUDr 
Igor Tomo, ktorý pôsobí na le ka rske i fakulte UK v Bratislave V pred
náške sa zaoberal otázkami pozitívnej a negatívnej eugeniky, vyzdvihol 
význam genetického poradenstva a poukázal na tie problém y genetiky, 
ktoré sa dostávajú do kolízie s etikou a m orálkou. V diskusii odpovedal na 
otázky študentov, ktorí sa zaujímali o chorobu  s lepoty detí v dôsledku 
príbuzenských sobášov rodičov, m olekulárnu d iagnostiku , etické otázky 
manipulácie s embryami, problém y okamihu vzniku života, či darcovstvo 
orgánov.

Kto boi Janusz Kozczak
Poslucháči EBF UK si dňa 3. decembra 2002 vypočuli prednášku 

nemeckého profesora Ferdinanda Kleina, ktorý ich oboznámil s peda
gogickým odkazom Janusza Kozczaka, poľského lekára, pedagóga 
a spisovateľa. Janusz Kozczak celý svoj život zasvätil pedagogickej práci 
medzi opustenými deťmi. Počas druhej svetovej vojny bol s 200 defmi 
z detského dom ova odvlečený do varšavského geta, kde spolu vstúpili do 
plynových komôr. Odm ietol ponúkané návrhy na záchranu, pretože ne
mohol a nechcel deti opustiť tvárou v tvár smrti. Úcta k človeku, ľudská 
dôstojnosť, s loboda, rovnosť a so lidarita  sú etickým i princípm i, za ktoré 
Janusz Kozczak celý život bojoval a sú základom, na ktorom  musí byf bu 
dovaný spoločný európsky dom. Jeho osobnosť vdaka prof. Ferdinandovi 
Kleinovi v priestoroch teologickej fakulty pôsobivo vystúpila z hmiel h is
tórie.

0 dialógu medzi vedou a vierou
Nebývalý rozvoj prírodných vied v ostatnom  čase výrazne zmenil názory 

na vznik a vývoj vesmíru, b io log ickú  evolúciu, na m ožnosti riadených 
procesov vrátane zásahov do b io logicke j štruktúry človeka. Súčasný roz
voj teologického myslenia vo vzťahu k prírodným vedám častejšie preja
vuje záujem o vzájomný dialóg. Pretože tak ako teológia nemôže neakcep
tovať overené výsledky prírodných vied, tak ani veda nem ôže prekročiť 
hranice svojej kompetencie bez vážneho ohrozenia hodnôt života. Aj tento 
dôvod bol impulzom organizovania interdisciplinárnej konferencie o dia
lógu medzi vedou  a vierou „Záhady vesmíru, života a človeka“, ktorý 
organizovalo Ústredie slovenskej kresťanskej Inteligencie v dňoch 
22. -  23. novembra 2002 v Aule CMBF UK Na konferencii prednášali 
významní slovenskí vedci -  prof. Anton Hajduk, prof. Július Krempaský, prof. 
Jozef Tiňo, doc. Oľga Erdelská, doc. Peter Holec, RNDr. Juraj Tóth, RNDr.

Adventný koncert
V zimnom tichu sa dňa 4. decembra 2002 konal na EBF UK Advent

ný koncert slova a hudby, ktorý pripravilo hudobné oddelenie Prak
tickej katedry fakulty. Účastníkov privítal dekan fakulty prof ThDr Igor 
Kišš, ktorý poukázal na aktívne pôsobenie  Katedry pri hudobne j prípra
ve študentov a spirituál Teologického dom ova EBF UK Jozef Grexa. V po 
daní pedagógov a študentov fakulty zazneli skladby J. S. Bacha, J L  Bella, 
J. Melkoviča. G. F Händela, W  A. Mozarta a vianočnú atmosféru dotvorila 
recitácia z tvorby Anthonyho de Mella, Milana Rúfusa a Jany Feketeovej 
V závere um eleckého program u sp irituá lka Teo log ického  dom ova Eva 
Oslíková prítomných vyzvala, aby adventnú radosť ktorú vo svojich srd
ciach pocítili, odovzdávali ďalej. Vyzbierané dobrovoľné vstupné bude po
užité na prácu so študentm i žijúcim i v Teolog ickom  dom ove

Emília Kmecová
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1/ Aule Univerzity Komenského sa dňa 25. novembra 2002 naposledy akademická obec Univerzity rozlúčila s pánom prof. 
RNDr. Valterom Šedom, DrSc.

Zbohom, pán profesor ...
Vo štvrtok 21. novembra 2002 nás vo veku 71 rokov náhle a neočakávane navždy opustil náš kolega a priateľ, d lhoročný člen Katedry matematickej 

analýzy Fakulty matematiky, fyziky a inform atiky UK prof, RNDr. Valter Šeda, DrSc. Jeho skon nás zastihol nepripravených, veď ešte deň predtým sa s ním 
m nohí z nás rozprávali či aspoň pozdravili, netušiac, že je to  rozhovor a pozdrav posledný.

V osobe profesora Šedu sa lúčime s matematikom, ktorý po niekolko 
desaťročí prispieval k vytváraniu profilu dnešnej Fakulty matematiky, fyziky 
a informatiky Univerzity Komenského.

Profesor Valter Šeda sa narodil 11. apríla 1931 v Seredí. V rokoch 1942 -  
1949 bol žiakom reálneho gym názia v Kežmarku. Po maturite sa zapísal 
na Prírodovedeckú fakultu S lovenskej univerzity (dnešnej Univerzity Ko
menského) v Bratislave, ktorú absolvoval v roku 1953. V to m  istom roku 
nastúpil na vedeckú ašpirantúru pod vedením akadem ika Jura Flronca 
a akademika Otakara Borůvku. Titul kandidáta vied obhájil v roku 1957 na 
Prírodovedeckej fakulte Univerzity Jana Evangelistu Purkyně (dnešnej 
Masarykovej univerzity) v Brne. V roku 1964 sa habilitoval za docenta ma
tematiky na Prírodovedeckej fakulte UK. Titul RNDr. získal v roku 1967, 
doktorskú dizertačnú prácu obhájil v roku 1982 a v tom  istom roku bol me
novaný za profesora matematiky na Matematicko-fyzikálnej fakulte (dneš
nej Fakulte matematiky, fyziky a informatiky) Univerzity Komenského.

S Fakultou matematiky, fyziky a inform atiky UK a jej predchodkyňam i -  
Matematicko-fyzikálnou a ešte predtým Prírodovedeckou fakultou -  bol 
spojený v podstate celý svoj profesný život. Vysokoškolským  učiteľom na 
Univerzite Komenského bol od r. 1952 až do svojej smrti, len s výnimkou 
krátkeho obdobia rokov 1968 -  1970, kedy pôsobil na College of Science, 
University o f Baghdad v Bagdade. Vychoval viac než 20 postgraduálnych 
študentov a viedol takm er tri desiatky d ip lom ových prác. Väčšina z nás si 
ho pamätá ako vedúceho Katedry matematickej analýzy, staršia generácia 
aj ako aktívneho člena a funkcionára Jednoty slovenských matematikov 
a fyzikov. Neboli to samozrejme jediné jeho aktivity, pretože -  ako iste po
tvrdí každý, kto mal to  šťastie poznať profesora šedu  -  nebolo v jeho po
vahe odmietnuť pom oc a prispenie nikom u, kto ho o to žiadal

Viac ako 45 rokov jeho intenzívnej a cieľavedomej vedeckej práce bolo 
zasvätených štúdiu obyčajných diferenciálnych rovníc. Do tejto problem a
tiky ho na začiatku jeho vedeckej kariéry uvádzal profesor Otakar Borůvka. 
Sedem desiatok vedeckých článkov prof. Šedu (z toho približne 30 v za
hraničných vedeckých časopisoch) svedčí o pracovitosti a zaujatí: dôka
zom  jeh o  erudovanosti v skúm anej p rob lem atike  je viac ako 170 citácií 
jeho publikácií, z nich väčšina zahraničných. Bol uznávaným odborníkom  
v tejto oblasti, nie náhodou vystúpil s pozvanou prednáškou na prvých sied
mich ročníkoch m edzinárodnej vedeckej konferencie Equadiff v rokoch 
1962 až 1989.

S vedeckou i pedagogickou prácou profesora Šedu je nerozlučne spojený 
seminár z obyčajných a funkcionálnych diferenciálnych rovníc, ktorý pod

jeho vedením fungoval nepretržite od roku 1965, teda viac ako 35 rokov, 
a už za jeho života sa stal pnam legendou medzi slovenskými matematikmi 
pracujúcimi v tejto oblasti. Posledný z obrovského množstva svojich referá
tov na tom to seminári predniesol pán profesor len necelý týždeň pred svo
jou smrťou.

Dobrosrdečnosť, láskavý hum or a ochota vždy pomôcť boli neoddeliteľ
nou súčasťou jeho osobnosti Bol veľmi spoločenským  človekom, vítaným 
a milým účastmVom všetkých katedrových spoločenských udalostí Rád 
v kruhu kolegov spomínal na legendárne matematické výlety či na svojho 
m ilovaného učiteľa akademika Borůvku.

Ťažko uveriť, že ho už nebudem e stretávať na chodbe katedry ó  v semi
nárnej miestnosti. Bude nám chýbať jeho entuziazmus, láskavý nadhľad, 
jeho m atem atická erudícia i priateľský úsm ev Ale verím, že niečo z toho 
v nás, jeho žiakoch, prežije, že to, čo sme na ňom obd ivovali a čím nás 
ovplyvnil, v sebe uchovám e a odovzdám e to  ďalším, nasledujúcim . A že 
spom ienka na nášho učiteľa, kolegu a priateľa profesora Valtera Šedu sa 
tak uchová nielen v našej mysli, ale aj v našej práci a našom živote.

Česť jeho pamiatke!
Zbyněk Kubáček, Katedra matematickej analýzy FMFI UK

Cena GRAND PRIX Ľudovej banky za vzdelanosť
Od roku 1997 vždy na jeseň uskutočňuje Ludová 

banka významné podujatie -  odovzdávanie ceny 
GRAND PRIX Ľudovej banky za vzdelanosť. Ude
ľuje ocenenie najlepším absolventom všetkých vy
sokých škôl na Slovensku, tým, ktorí sú výnimoční. 
Zámerom tohto ojedinelého projektu bolo motivo
vať študentov k dosahovaniu lepších študijných vý
sledkov a upriamiť pozornosť verejnosti na význam 
vzdelania a vzdelanosti pre našu spoločnosť

Pri udeľovaní cien spolupracuje Ludová banka 
so Slovenskou rektorskou konferenciou, ktorá 
zastrešuje predovšetkým výber najlepších absol
ventov. V zmysle štatútu GRAND PRIX Ľudovej 
banky sú hlavnými kritériami výberu vynikajúce 
študijné výsledky, výrazná medzinárodná repre
zentácia, príp. úspech a všeobecná rozhľadenosť 
a osobnostný profil absolventa. Každý ocenený 
okrem finančnej odm eny vo výške 40 000 Sk 
preberá striebornú medailu -  sym bol GRAND

PRIX vyrobenú v Mincovni Kremnica a diplom 
ako ocenenie výnim očnosti laureáta.

Ludová banka nezabúda ani na bývalých lau
reátov Ceny a sleduje ich profesionálny rast. Veľ
ká väčšina z nich pokračuje v ďalšom doktorand- 
skom štúdiu na vysokých školách či univerzitách 
dom a i v zahraničí, m nohí sú na stážach v zahra
ničí alebo pracujú v medzinárodných vedeckých 
tímoch. Ďalší sa uplatnili v praxi, ako napr. Ing. 
Jozef Juhás, absolvent Technickej univerzity v Ko
šiciach, ktorý od marca tohto roku pracuje práve 
v pobočke Ľudovej banky v Košiciach.

V bratislavskej Redute sa dňa 27. októbra 2002 
teda už po šiestykrát stretli ďalší vynikajúci lau
reáti GRAND PRIX Ľudovej banky za vzdelanosť. 
Člen Kolégia GRAND PRIX a predseda predsta
venstva Ľudovej banky Ing. Jozef Kollár, PhD., 
spolu s prezidentom Slovenskej rektorskej konfe
rencie prof. Ing. Jurajom  Sinayom , DrSc., ktorý 
je súčasne aj predsedom kolégia GRAND PRIX,

odovzdali tentoraz 22 strieborných medailí. Nad 
podujatím už tradične prevzal záštitu prezident 
SR Rudolf Schuster.

Zaujímavosťou je, že po prvýkrát boli na ce
nu nominované z jed n e j školy dve laureátky -  
Univerzita Komenského v Bratislave vybrala 
absolventky Pedagogickej fakulty UK Zuzanu 
Šedíkovú a Sandru Tordovú za projekt zapo
jenia bezdomovcov do aktívnej účasti na rie
šení ich sociálneho postavenia -  založením  
časopisu NOTA BENE. Súčasťou slávnostného 
udeľovania cien bol galaprogram, na ktorom vy
stúpila Lucia Bílá a jej hostia -  Marta Kubišová, 
sólisti Jaroslava Svěcený (husle) a Lubomír Bra
bec (klasická gitara).

V doterajších šiestich ročníkoch GRAND PRIX 
počet ocenených dosiahol celkom 100 absolven
tov slovenských vysokých škôl a univerzít a Ludo
vá banka im venovala spolu takmer 4.5 mil. Sk.

Oddelenie marketingu Ľudovej banky. a. s.

O p ra v a
V decembrovom čísle tohoto spravodaja bol 

ako autor článku o konferencii k životnému 
jubileu jazykovedca J. Kačalu omylom uvedený 
L, Korbuly. Ako sme sa však dodatočne do
zvedeli, autorom tohoto článku je  Mgr. Anna 
Rollerová. Pani Mgr. A. Rollerovej sa týmto 
ospravedlňujeme.

NAŠA UNIVERZITA spravodaj Univerzity Komenského v Bratislave • Vydáva Univerzita Komenského • Adresa 
Šafárikovo nám, č. 6, 818 06 Bratislava • Tel: 59 24 41 11 • e-mail: OVSV@rec untbask • http www untoask. 
položka Rektorát UK • Predseda redakčnej rady: doc JUDr Peter Kresak. CSc . prorektor UK Členovia 
RNDr. Martin Belluš MFF UK doc. MUDr Manán Bemadič, CSc , LF UK prof. ThDr. Juraj Bandy. EBF UK 
ThLic. Marián Gavenda, RKCMBF UK PhDr Anna Bujnová CSc. FM UK doc PhC> Michal Leško CSc. FTVŠ UK 
doc PhDr. Ing, Peter Dčrr, CSc.. PDF UK prof. AIDr. Marian Poskich, CSc. PRAF UK píOl MUDr. Štefan Straka t>Sc 
JLF UK doc RNDr Lubomír Tomáška CSc., PRIF UK doc RNDr Manán Bukovsky, CSc FAF UK prof PhOr Pavol 
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Študentským perom

V e r n ý  ž u r n a l i s t i k e
Počas svojho päťdesiatročného 

života vychovala Katedra žurnalis
tiky FiF UK veľa úspešných absol
ventov, novinárov, osobnosti. Niek
torým dokonca učarovala natoľko, 
že jej ostali verní aj vo svojom pro
fesionálnom živote. Inak to nebolo 
ani v prípade prof. PhDr. Juraja 
Vojteka, CSc., dvojnásobného ab
solventa Filozofickej fakulty Uni
verzity Komenského v Bratislave.

V roku 1959 skončil žurnalistiku a 
v roku 1975 absolvoval anglistiku a 
amerikanistiku. V  rokoch 1968 -  1991 
postupne získal akadem ické tituly 
doktora filozofie (PhDr.), kandidáta 
historických vied (C S c), docenta 
všeobecných dejín a bol mu priznaný 
aj II. A stupeň (samostatný vedecký 
pracovník). Napokon v r. 1995 ho 
vymenovali za profesora všeobecných 
dejín. Aj po niekoľkých rokoch práce 
novinára v redakcii Večerníka či Pred
voja sa teda opäť vrátil na miesto, kde 
začínal, vrátil sa na katedru žurnalis
tiky -  tentokrát už ako jej pedagóg, 
neskôr jej vedúci, profesor

Už počas strednej školy, ako každý 
mladý človek, túžil písať. Túžba tvoriť 
a písať ho priviedla až na pražskú 
FAMU -  na scenáristiku Osud však 
chce) zrejm e niečo iné, pretože  
pôvodne zamýšľanú scenáristiku, po 
úspešnom absolvovaní prijímačiek na 
Univerzite Komenského, nakoniec 
tromfla žurnalistika. Kto by nepoznal 
veľké očakávania z novej školy, 
p ro s tre d ia , s p o lu ž ia k o v  a h la vn e  
z nových pedagógov? Tie sa v prí
pade profesora Vojteka v niečom 
naplnili, v inom zas celkom nie. Nie 
vždy mu napríklad vyhovoval akýsi 
literárny a historizujúci charakter 
vtedajšej katedry. Vynikajúci kolegiál
ny až priateľský vzťah pedagógov a 
študentov však nedal nikomu šancu 
sťažovať sa.

A hoci sa profesor Vojtek domnieva, 
že sa toho naučil viac mimo školských 
lavíc než na katedre, je  presvedčený, 
že obdobie strávené v školských

laviciach je tým najkrajším úsekom 
nášho života.

Čas však neúprosne uteká, z nie
koľkých rokov sa razom stane 
niekoľko minút a školské lavice treba 
zrazu opustiť. V '59. roku tak nastúpil 
do redakcie Večerníka ďalší „čerstvý“ 
novinár, ktorý prácu v tejto redakcii 
dodnes považuje za druhú šťastnú 
voľbu. Profesor Vojtek tu získal nielen 
veľa praktických skúseností, ale 
hlavne dobrých priateľov a kontakty, 
ktoré vraj neodchádzajú ani vtedy, ak 
zo žurnalistiky odíde samotný novinár 
Niekde v pozadí však stále ostali 
poodchýlené dvierka; možno tie, na 
ktoré zaklopala katedra žurnalistiky, 
konkrétne docent L. Šefčák Možno 
tie, ktoré profesor Vojtek otvoril a cez 
ktoré sa vrátil opäť na miesto, kde 
začínal, tentokrát však už ako 
pedagóg žurnalistiky

Ako sám povedal, nezaprie, že svo
jou náturou má bližšie práve k vedec
kej a pedagogickej práci Svoje 
rozhodnutie učiť po rokoch praxe na 
katedre žurnalistiky teda určite 
neľutuje Ani ľutovať nemôže, pretože 
nikdy neprestal byť istým spôsobom 
publicistom Nie každý novinár, podľa 
jeho slov. totiž musí byt pedagógom, 
ale každý pedagóg žurnalistiky by mal 
byť novinárom A správnym novi
nárom sa vraj človek nemusí len naro
diť, aj keď isté osobnostné predpokla
dy sú na túto profesiu potrebné. 
„Mnoho vecí sa dá naučiť, aj keď je to 
práca neraz veľmi tvrdá. Ak chce však 
človek dosiahnuť vo svojom odbore 
maximum, musí pre to urobiť naozaj 
všetko,“ hovorí profesor Vojtek.

O existencii ideálnych študentov 
žurnalistiky, teda budúcich novinárov, 
síce pochybuje, ale verí, že snahou a 
cieľavedomosťou sa dá k ideálu 
aspoň priblížiť. Z katedry žurnalistiky 
už predsa vyšlo veľa osobností. 
Koniec koncov, spokojne možno 
medzi ne zaradiť aj dnes už akúsi 
dušu katedry, profesora Juraja Vojte
ka.

Eva Sagálová

Roky bežia a spomienky pretrvávajú

'p ä ťd e s ia t rokov. Veľa 
či málo? Ako 

všetko, a j to je  
relatívne. Pre človeka 
znamená päťdesiatka 
polovicu života. P ri 
všetkom optimizme je  
pravdepodobné, že 
oslávenec má dlhšiu 
časť života už za sebou. 
Oslavy päťdesiatky sú 
veľkolepé, schádza sa 
celá rodina, rodičia, 
manželka, deti i vnúčatá 
jubilanta. Dobrú náladu 
však môže narušiť otáz
ka, ktorú sa nikto neod
váži, ani nechce 
vysloviť. Otázka budúc
nosti. Koľkokrát 
budeme mať ešte 
možnosť takto oslavo
vať7 Oslávencovi každý 
praje okrem radosti a 
šťastia a j dlhý život.
Aký však bude? Jeho 
doteraz pevné zdravie 
môže zlyhať. . Zväčša aj 
samotnému jubilantovi 
príde na um, že jeho 
život sa pomaly chýli ku 
koncu

Päťdesiat rokov existen
cie školy je  tiež dôležité 
jubileum. Oslavy sú 
nemenej grandiózne. 
Schádza sa celá aka
demická rodina, zakla
datelia, absolventi i  štu
denti A veselo sa p rip í
ja  na zdravie jubilanta.
A aké je  na druhý deň 
vytriezvenie? Pripravuje 
sa nový vysokoškolský 
zákon, financie ohrozujú 
existenciu celého školst
va. Ale naša katedra 
oslavujúca päťdesiatku 
by mala mať lepšie vy- 
hliadky ako päťdesiat
ročná ľudská bytosť. Už 
má svoj vek na to, aby 
ju  poznali v spoločnosti, 
aby pokračovala vo svo
jic h  tradíciách a mala 
veľa, veľa plánov. Veď 
stojí vlastne ešte iba na 
začiatku svojej cesty. A 
budúce roky, desaťročia 
sú ešte pred ňou. Takže 
preč s pochmúrnymi 
myšlienkami a všetko 
najlepšie našej 
oslávenkyni, Katedre 
žurnalistiky Filozofickej 
fakulty UK v Bratislave!

Titanilla Bodová

Pri príležitosti 50. výročia 
konštituovania univerzitné
ho štúdia žurnalistiky na 
Slovensku sa na pôde kate
dry zorganizovali viaceré 
významné akcie. To, že no
vinárska obec je dôležitým 
partnerom  pre politikov, 
umelcov í bežných čitate
ľov, sa ukázalo i pri príprave 
slávnostného večera, ktorý 
katedra žurnalistiky zorga
nizovala v Moyzesovej sieni 
práve na Mikuláša. I keď 
viacerí známi umelci boli už

v predstihu viazaní záväz
kami vystúp iť na bene- 
fičných akciách najmä pre 
deti, keď sa ozvali naši 
mladí novinári -  organizá
tori večera, najmä z radov 
poslucháčov 4. ročníka KŽ, 
neodm ietli a prišli zabla
hoželať oslávenkyni k jej 
päťdesiatke. Tak sme mohli 
počuť grécko-katolícky zbor 
Chrysostomos, súbor Musa 
ludens, Dagmar Rostandt, 
M arcelu M olnárovú a 
ďalších.

M oyzesova sála sa 
šiesteho decembra naplnila 
tými, ktorí sa stretli po m no
hých rokoch. Nechýbali ne
form álne rozhovory, spo
mienky na roky študentské 
i úvahy, čo nás čaká v ďal
šej päťdesiatke

Práve pre nás. terajších 
študentov a pre tých, ktorí 
prídu po nás na pôdu kat
edry žurnalistiky, je  dôle
žité, že naša katedra má 
históriu, ktorú sa oplatí 
osláviť

- i f -

Už 50 rokov...
Je to päťdesiat rokov. 

Už päťdesiat rokov sa 
rok čo rok mnoho mla
dých a cieľavedomých 
ľudí hlási na našu kate
dru. Už päťdesiat rokov 
sa stále viac a viac štu
dentov pripravuje na 
povolanie novinára Už 
päťdesiat rokov sa rok 
čo rok novinárska obec 
rozrastá.

Už päťdesiat rokov 
máme našu katedru Za 
toto dlhé obdobie stihla 
niekoľkokrát zmeniť svoj 
názov Až jej nakoniec 
zostal ten dnešný

Na Slovensku sa žur
nalistika stala vysoko
školskou špecializáciou 
v roku 1952, keď vznikla 
Katedra novinárstva a 
knihovníctva na Filozo
fickej fakulte UK v Bra
tislave V školskom roku 
1952/1953 sa otvorili 
dva ročníky študijného 
odboru novinárstvo, ku 
ktorým sa o rok neskôr 
pridalo aj štúdium diaľ
kové. ktoré prispelo 
k ďalšiemu vzdelávaniu 
už aktívnych novinárov 
na celom Slovensku.

V akademickom roku 
1955/1956 bolo na kate
dre päť ročníkov, 42 po
slucháčov na dennom a 
56 na diaľkovom štúdiu 
Také boli začiatky.

Roku 1976 sa dovte
dajšia jedna katedra 
pretvorila na tri: Katedru 
teórie a dejín žurnalis
tiky, Katedru periodickej 
tlače a agentúrneho 
spravodajstva, Katedru 
rozhlasovej a televíznej 
žurnalistiky a vznikol aj 
Kabinet teórie a dejín 
žurnalistiky FiF UK. Od 
roku 1987 sídlili na 
Štúrovej ulici 9 V roku 
1992 sa katedry opäť 
zlúčili

Naša katedra má teda 
bohatú históriu, jej brá
nami prešlo už mnoho 
študentov, z ktorých sa 
stali úspešní absolventi 
ba aj novinárske osob
nosti.

Potešujúcou správou 
pre ďalších adeptov štú
dia na našej katedre je 
fakt, že počet prijatých 
študentov je vyšší ako 
v minulosti.

Martina Halušková

Túto stranu pripravili študenti 2. ročníka Katedry žurnalistiky FiF UK pod vedením Alexandry Bernáthovej


