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Na počesť inaugurácie nového rektora UK doc. PhDr. Františ
ka Gahéra, CSc., ktorého prezident SR R. Schuster vymenoval
do funkcie rektora UK dňa 27. januára 2003, a na počesť
inaugurácie jedenástich nových dekanov UK sa dňa 12. mar
ca 2003 konalo v Aule UK Slávnostné verejné zasadnutie
Vedeckej rady a Akademického senátu UK, vedeckých rád
a akademických senátov jej fakúlt.
Za zvukov akademických fanfár pomaly a dôstojne vkráčal o je
denástej hodine do Auly UK akademický sprievod, v ktorom boli
zastúpení funkcionári a senátori Univerzity Komenského a jej
fakúlt, nechýbali ani osemnásti rektori a dekani partnerských slo
venských a zahraničných univerzít. Aula UK bola zaplnená členmi
akademickej obce, študenti obsadili aj balkóny, čestné miesta
zaujali hostia, medzi nimi aj P. Hrušovský, predseda NR SR, prezi
dent M. Kováč s manželkou, reprezentanti štátnej správy a samo
správy i predstavitelia diplomatického zboru na čele s apoštolským
nunciom J. Nowackim.
Keď predseda Akademického senátu UK doc. K. Mičieta oboz
námil prítomných s výsledkami volieb kandidáta na rektora UK,
predsedajúci slávnostného zhromaždenia prorektor UK prof.
D. Mlynarčík vyzval rektora UK, aby potvrdil prísahou na žezlo
Univerzity sľub akademickej obci.
Slávnostným Spondeo ac polliceor nový rektor UK sľúbil, že vy
naloží všetky sily na rozvoj Univerzity Komenského, na ochranu jej
dobrého mena doma i v zahraničí, na dodržiavanie tradícií a aka
demických slobôd, a že podriadi všetky svoje kroky v prospech
Univerzity a jej akademickej obce.
Nasledovala slávnostná inaugurácia jedenástich nových deka
nov fakúlt UK. Dekanskou reťazou dekorovala Jeho Magnificencia dekanov FiF, PraF, PdF, FaF, PriF, FMFI, FM a FTVŠ UK,
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spolu s nimi symbolickým dotykom na insígnie Univerzity zložili
sľub aj dekani LF, JLF a FSEV UK, ktorých slávnostná inaugurácia
sa pred časom uskutočnila na pôde ich fakúlt.
Po inauguračnom prejave rektora UK doc. F. Gahéra vystúpil
v mene inaugurovaných dekanov s prejavom dekan FiF UK doc.
A. Eliáš.
Slávnostné zhromaždenie ukončili tóny akademickej hymny
Gaudeamus igitur.

(jh)
(Inauguračný prejav rektora UK doc. F. Gahéra a dekana FiF UK
doc. A. Eliáša prinášam e na str. 6 a 7.)
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Rumunský premiér hosťom Univerzity Komenského

Počas svojho oficiálneho pobytu na Sloven
sku navštívil dňa 5. marca 2003 Univerzitu
Komenského premiér rumunskej vlády prof. Dr.
Adriane Nastase s manželkou. Za účasti členov
vedenia UK a dekanov fakúlt prijal v Rektorskej
sieni UK v mene rektora UK rumunského pre
miéra a jeho sprievod prorektor UK prof. RNDr.
D. Mlynarčík, DrSc. Na stretnutí sa zúčastnil bý
valý prezident SR M. Kováč s manželkou, J. Em.
apoštolský nuncius J. Nowacki, rumunská veľvy
slankyňa Valerica Epure, ako i ďalší zástupcovia
diplomatického zboru a hostia.
V slávnostnom príhovore prorektor UK prof.
D. Mlynarčík vyzdvihol dobrú úroveň akademickej
spolupráce medzi vysokými školami oboch krajín
a poukázal na živé kontakty Katedry romanistiky
FiF UK predovšetkým s Katedrou slovanských
jazykov Bukureštskej univerzity, kde má veľmi vy
sokú úroveň odbor slovenského jazyka. Rovnako
aj na našej univerzite má svoje stále miesto rumunčina, ktorú v súčasnosti študuje 10 študentov.
Zdôraznil, že osobitnou kapitolou v našich vzá
jomných vzťahoch sú aj návštevy štátnych pred
staviteľov Rumunska na pôde našej Alma mater,
naposledy v júni roku 2000 mali sme česť hostiť
vtedajšieho rumunského prezidenta prof. Dr. Emil
Constantinesca. Dodal, že naša radosť z návštevy

V priestoroch Vedeckej rady UK zasa
dalo dňa 19. marca 2003 pod vedením
rektora UK doc. F. Gahéra Kolégium rekto
ra UK. Hlavným bodom programu bol Návrh
rozdelenia dotácie zo štátneho rozpočtu na
rok 2003. Okrem toho sa Kolégium zaoberalo
tiež informáciou o počte prihlásených uchá
dzačov o štúdium na UK v akademickom roku
2003/2004.
KR UK vyjadrilo súhlas s návrhom rozdele
nia očakávanej štátnej dotácie na rok 2003
fakultám a súčastiam UK, ktorý predložil rek
torom UK a konštatovalo, že rozpis bol vyko
naný v súlade s kritériami schválenými AS UK.
Zároveň Kolégium vyjadrilo zásadný nesú
hlas s výškou pridelenej štátnej dotácie, kto
rá pre rok 2003 nepokrýva výdavky spojené
s rastom cien energií, so zvýšenými odvodmi
do fondov, s plnením odpisov a s diferenco
vaným odmeňovaním pracovníkov. Odporu
čilo preto rektorovi UK, aby zaslal ministrovi
školstva údaje o nárokoch Univerzity vyplý
vajúcich z uvedených potrieb, s požiadavkou
navŕšenia štátnej dotácie UK pre rok 2003
a s upozornením, že v prípade nezvýšenia
štátnej dotácie pre Univerzitu sú ohrozené jej
vitálne funkcie, predovšetkým v oblasti hlav
ného predmetu činnosti.
V tejto súvislosti rektor UK požiadal dekanov
a riaditeľov súčastí UK, aby vypracovali návrh
rozpočtu svojich fakúlt a súčastí.
Ďalej Kolégium odporučilo dekanom fakúlt
UK, aby venovali pozornosť rozvoju ľudských
zdrojov, zvlášť v skupine učiteľov bez vedec
kej hodností, ako i rozvojovým projektom, za
meraným na ďalší rozvoj infraštruktúry fakúlt.
Kolégium tiež odporučilo ponechať i pre
budúcnosť delenie mzdových prostriedkov za
ložené na objeme prostriedkov pridelených
fakulte alebo súčasti Univerzity v uplynulom
období, aby sa zachovala personálna politika
Univerzity predovšetkým na úrovni fakúlt.
Okrem iného Kolégium odporučilo rektorovi
UK zabezpečiť vypracovanie dopadovej štú
die o rozdelení štátnej dotácie na fakulty a sú
časti Univerzity podľa metodiky MŠ SR a o jej
výsledkoch informovať KR UK.
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pána premiéra je o to väčšia, že ako univerzitný
profesor medzinárodného práva má veľmi blízko
k akademickému prostrediu, nielenže prednášal
na bukureštskej univerzite, ale venoval sa aj filozo
fickým úvahám o poslaní univerzít pri prehlbovaní
medzinárodného porozumenia a úcty k ľudským
právam.
Ďalej prorektor UK prof. D. Mlynarčík pripome
nul ďalších významných rumunských hostí, ktorí
pobývali na našej univerzite, a ktorým naša Alma
mater udelila čestné doktoráty - v roku 1932 zís
kal čestný doktorát profesor dejín Nicolae lorga,
v roku 1937 profesor civilného práva Nicolae Titulescu a v roku 1969 profesor matematiky Grigore
Konstantin Moisil. Osobitne sa zmienil o prof. Titulescovi, štátnikovi a diplomatovi, ministrovi zahra
ničných vecí Rumunského kráľovstva v rokoch
1927 - 1937 a stálom delegátovi Rumunska v Spo
ločnosti národov, lebo patril k najväčším štátni
kom Európy svojej doby a výrazne ovplyvňoval
politické dianie na kontinente.
„Je pozoruhodné," konštatoval prof. D. Mlynarčŕk, „že z piatich rumunských univerzitných profe

sorov vrátane nášho dnešného hosťa, ktorí obdržali
najvyššie ocenenia Univerzity Komenského, boli
traja zároveň aj významnými štátnikmi svojej kra
jiny, ktorých hlas a slovo znelo a rezonovalo v celej
Európe. Je to dokladom toho, že univerzitné pros
tredie je liahňou vysoko kvalifikovaných ľudí s vyso
kou odbornosťou, ktorí vedia vziať na svoje bedrá
zodpovednosť za budúcnosť svojej krajiny.“
Na záver odovzdal premiérovi Rumunska prof.
Dr. A. Nastasemu Veľkú zlatú medailu UK na
znak uznania jeho politického a spoločenského
diela.
V odpovedi premiér Rumunska vyjadril poďa
kovanie za toto ocenenie a bližšie sa venoval
osobnosti prof. Dr. Titulesca a jeho politickej práci
v prospech mieru v Európe. Zároveň načrtol sú
časné politické zámery a ciele Rumunska v európ
skych integračných procesoch.
Na záver svojho vystúpenia odovzdal Univerzite
Komenského bustu prof. Dr. N. Titulesca.
(Prejav rumunského premiéra A. Nastaseho uve
rejňujeme v plnom znení na str. 8.)

0 čom rokoval Akademický senát UK
Riadne zasadnutie Akademického senátu UK sa konalo dňa 26. marca 2003 pod vedením
doc. RNDr. K. Mičietu, CSc., predsedu AS UK.
Akademický senát UK vyjadril súhlas s návrhom rozdelenia štátnej dotácie Univerzite Ko
menského na rok 2003, ktorý predložil rektor UK a konštatoval, že rozpis bol vykonaný v súlade
s kritériami schválenými AS UK. Podobne ako Kolégium rektora UK aj AS UK vyjadril zásadný ne
súhlas s výškou pridelenej štátnej dotácie, ktorá pre rok 2003 nepokrýva výdavky spojené s rastom
cien energií, so zvýšenými odvodmi do fondov, s plnením odpisov a s diferencovaným odmeňo
vaním pracovníkov. Odporučil rektorovi UK, aby o finančných nárokoch Univerzity vyplývajúcich
z uvedených potrieb oboznámil ministra školstva a žiadal navýšenie štátnej dotácie UK pre rok 2003.
Ďalej AS UK schválil Štatút Správnej rady UK a návrh členov Vedeckej rady UK.
Vzal tiež na vedomie výsledky tajných volieb zástupcov akademickej obce do AS UK - zvolení
boli títo kandidáti: MUDr. Martin Dúbrava, CSc., - LF UK, prof. Dr. Ján Grexa, CSc., - FTVŠ UK
a doc. RNDr. Viktor Janotka, CSc., - PriF UK.
AS UK sa tiež zaoberal niektorými otázkami súvisiacimi s rozdeľovaním ubytovacej kapacity
v ŠD UK. Doplnil Kritériá pre pridelenie ubytovania zamestnancom UK o okruh pracovníkov MKS
UK a v doplnku k Pravidlám pre rozdeľovanie ubytovacej kapacity medzi jednotlivé fakulty UK
schválil pre pracovníkov IIKS UK pridelenie šiestich manželských izieb a dvanástich lôžok pre
slobodných v izbách, ktoré sú vybavené pripojením k počítačovej sieti UK. Zostávajúca ubytovacia
kapacita izieb, vybavených pripojením k počítačovej sieti UK, sa rozdelí medzi fakulty UK podľa per
centuálneho podielu fakulty na kapacite ubytovania UK.
Okrem iného senát vyjadril protest proti nedodržiavaniu dostatočného časového priestoru (mini
málne 6 týždňov) pre diskusiu, podávanie stanovísk a návrhov k novele zákona č. 131/2002 o VŠ.
Zároveň predseda AS UK upozornil AS fakúlt UK na zverejnenie textu novely zákona o VŠ a po
žiadal AS fakúlt UK o pripomienky. V tejto súvislosti AS UK poveril predsedu AS UK, aby aktualizo
val tiež pripomienky AS UK a AS fakúlt aj k pôvodnému návrhu zákona o VŠ a aby pozval zástupcov
fakúlt na rokovanie Právnej komisie AS UK.
PoverH predsedu študentskej časti AS UK Michala Považana, aby zabezpečil volby 10 zástup
cov do ŠRVŠ a zároveň vyzval AS fakúlt, aby poskytli pri realizácii volieb pomoc.
Mimoriadne zasadnutie AS UK sa uskutoční dňa 9. 4. 2003.
(jh)

Spolupráca medzi Univerzitou Complutense v Madride a Univerzitou
Komenského v Bratislave sa začala v máji roku 1980 podpísaním zmluvy
o spolupráci. Táto zmluva stanovila vytvorenie lektorátu slovenského jazyka
a literatúry na Univerzite Complutense a rozšírenie výučby španielčiny na
Univerzite Komenského. Univerzita Complutense vyjadrila svoj úprimný
záujem o dianie v našej krajine aj udelením čestného doktorátu sloven
skému reformnému politikovi Alexandrovi Dubčekovi. V roku 1992 bol z ini
ciatívy vtedajších prorektorov pre medzinárodné vztáhy oboch univerzít pá
nov G. Calleja a I. Brezinu podpísaný dodatok k zmluve, ktorým Univerzita
Complutense založila na Univerzite Komenského Katedru Alexandra Dub
čeka. V tom istom roku udelila Univerzita Komenského čestný doktorát
vtedajšiemu rektorovi Univerzity Complutense prof. Dr. Gustavovi Salasovi
Villapalosovi.

Katedra Alexandra Dubčeka na Univerzite Komenského začala svoju čin
nosť práve pred desiatimi rokmi, v roku 1993. V jej rámci poskytuje Univerzita
Complutense v Madride každoročne štipendijné granty pre doktorandov
(až do výšky 8 500 - Sk mesačne) a výskumné granty pre tímy pracovní
kov UK. Granty sa poskytujú na projekty z oblasti humanitných vied (hlavne
hispanistiky), prírodných vied a medicíny.
V roku 2000 vznikla s podporou grantu Katedry Alexandra Dubčeka na
Katedre romanistiky Filozofickej fakulty UK „Biblioteca Hispánica“ . V roku
2002 vyšla v rámci grantu Katedry Alexandra Dubčeka publikácia Katedry
politológie Filozofickej fakulty UK „Španielsko a Slovensko - dve cesty
k demokracii“ .
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Štyria pracovníci Univerzity Komenského sú nositeľmi vysokého španiel
skeho vyznamenania za šírenie španielskeho jazyka a kultúry, Kríža Rádu
Izabely Katolíckej a Kríža Rádu Alfonza X., ktoré im udelil španielsky kráľ
Juan Carlos I. Španielsky kráľovský pár, kráľ Juan Carlos I. a kráľovná Sofia
počas svojej vlaňajšej návštevy Bratislavy zavítali 3. júla 2002 aj na Univer
zitu Komenského.
Pri príležitosti desiateho výročia otvorenia Katedry Dubčeka na Uni
verzite Komenského sa v dňoch 1 5 .- 1 7 . marca 2003 uskutočnil na UK
medzinárodný seminár „Španielsko a stredná Európa vo vzájomnej
reflexii“. Zorganizovalo ho Oddelenie medzinárodných vzťahov Rektorátu
UK v spolupráci s PhDr. Petrom Szárazom, CSc., z Katedry všeobecných
dejín Filozofickej fakulty UK. Účastníci z Univerzity Complutense profesori
Fernando Luengo, Salustio Alvarado a pani Renáta Bojničanová pricesto
vali do Bratislavy už v sobotu 15. marca a v nedeľu si prezreli Bratislavu
a jej okolie.
V pondelok 17. marca sa konala pracovná časť seminára. Otvoril ju pro
rektor pre medzinárodné vzťahy UK MUDr. Peter Osuský, CSc. V mene
veľvyslanectva Španielskeho kráľovstva v SR účastníkov pozdravil prvý
sekretár pán Berrio. Na seminári sa okrem pracovníkov Univerzity Komen
ského a Univerzity Complutense zúčastnili kolegovia z Univerzity Karlovej
v Prahe, Ekonomickej univerzity v Bratislave, Univerzity Konštantína Filozofa
v Nitre a Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave.
Pracovný program bol rozdelený do niekolkých častí. Krátky blok jazykovedno-literárnych tém bol nielen úvodom, ale aj vhodným pripomenutím
nevyhnutnej praktickej stránky rozvoja každých vzťahov, čím tvoril vhodný
kontext pre príspevky z histórie a politických vied. Tie v zhode s cieľom
seminára vytvárali informačný prierez do istej miery špecifických kontaktov
dvoch od seba vzdialených regiónov. Rozdelené do troch chronologicky
na seba nadväzujúcich celkov si nečinili nárok vyčerpávajúcim spôsobom
postihnúť všetky stránky vzájomných vzťahov, skôr ukázať ich dobovo
podmienené charakteristiky od spočiatku náhodilých či sporadických, až
k cieľavedome pestovaným a umocneným určitými podobnosťami vývoja
v posledných desaťročiach. Seminár tak súčasne upozornil aj na kulminačné body histórie našich stykov so Španielskom. Tak počnúc prvými
stykmi vyplývajúcimi z administrácie Rímskej ríše, cez okamžiky rozvoja
feudalizmu v oboch krajinách a prirodzený boom vzájomných kontaktov
v nepokojných 30. rokoch 20. storočia, našiel svoje zákonité vyvrcholenie
v politicko-ekonomických témach spracúvajúcich širšiu súčasnosť.
Seminár, ktorý vďaka podpore Katedry Alexandra Dubčeka nájde svoje
vyjadrenie aj vo forme zborníka, sa skončil slávnostnou večerou za účasti
pána Alfonsa Díez Torresa, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca
Španielskeho kráľovstva v SR.
PhDr. Peter Száraz, CSc., RNDr. Zuzana Ladzianska, CSc.,
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j kampani

V rámci predreferendovej kampane na vstup Slovenskej republiky
do Európskej únie sa v dňoch 26. - 27. marca 2003 konala v Kon
gresovej sále ŠD Družba medzinárodná konferencia na tému Európ
ska integrácia a Európska únia v univerzitnom vzdelávaní.
Konferenciu pripravili Sekcia európskych záležitostí Úradu vlády SR,
Medzinárodný vyšegradský fond a Fakulta managementu UK. Medzi účast
níkmi konferencie boli aj a Pál Csáky, podpredseda vlády SR, Eric van der
Linden, velvyslanec Európskej komisie, Dr. Azelio Fulmini, PhD., riaditeľ in
formačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku a Dr. Urban
Rusnák, riaditeľ Medzinárodného vyšegradského fondu, ktorí vystúpili
s úvodnými príhovormi.
V mene rektora UK rokovanie konferencie otvoril prorektor UK P. Osuský.
V príhovore konštatoval, že je potrebné venovať pozornosť tak univerzitné
mu eurovzdelávaniu, ako aj vytváraniu konkrétnych podmienok pre budo
vanie spoločnej architektúry európskeho vysokého školstva, čo významne
iniciuje aj Boloňská deklarácia. Vyslovil nádej, že sa raz dočkáme spoloč
nej Európy, ktorá si bude ctiť princípy aspoň tak, ako si teraz ctí záujmy.
Tematické bloky prednášok sa dotýkali stavu výučby a výskumu europroblematiky na vysokých školách a ekonomických a sociálnych vplyvov
vstupu do EÚ na krajiny Vyšegradskej štvorky.
Konferencia bola súčasťou projektu Medzinárodného vyšegradského
fondu č. 2074-2002-IVF „Univerzitné centrá európskych štúdií v krajinách
Vyšegradskej štvorky“ . Súčasťou projektu bol anketový prieskum na 81 fa
kultách Slovenskej republiky a na ďalších fakultách v Českej republike o sta
ve výučby problémov európskej integrácie a Európskej únie. Z 81 oslo
vených fakúlt v SR odpovedalo do termínu konferencie na anketu celkove
45 fakúlt. Výsledky, prezentované na konferencii ukázali, že z nich 51 %
má v učebných programoch v rôznych formách a v rôznom rozsahu ob
siahnuté predmety s európskou problematikou, medzi fakultami, ktoré
nemajú túto problematiku zahrnutú do výučby, sú v SR tak niektoré tech
nické, ako aj humanitné fakulty.

Závery konferencie preto obsahovali návrh na uskutočnenie druhej etapy
anketového prieskumu na tých fakultách, ktoré sa ankety nezúčastnili.
Zároveň odporučili usporiadať obdobnú konferenciu v roku 2004 v Českej
republike na Vysokej škole banskej Technickej univerzity v Ostrave-Porube, ako i vypracovanie adresára univerzít SR, ich pracovísk a pedagógov,
ktorí sa venujú výučbe európskych problémov. Navrhli tiež, aby sa v rámci
predreferendovej kampane o vstupe SR do EÚ konali celofakultně verejné
prednášky o Európskej únii.
Zaujímavý program konferencie, ako i priebeh diskusie potvrdili význam
jej konania, škoda len, že o ňu prejavil záujem iba malý počet účastníkov.
RNDr. Zuzana Ladzianska, CSc., prof. Ing. Vladimír Zapletal, PhD.

íta č o v ú
Univerzita Komenského zriadila pre študentov bývajúcich v Študentskom domove L. Štúra v Mlyn
skej doline už druhú počítačovú miestnosť, tentoraz na prízemí Átriového domu „R“ . V miestnosti,
ktorá bude nepretržite v prevádzke, je nainštalovaných 21 nových počítačov s pripojením na Internet
a na elektronickú poštu. Ako fungujú, preverovali študenti skúšobne už od polovice februára.
Oficiálne však bola miestnosť otvorená dňa 24. marca 2003 malou slávnosťou, na ktorej sa
zúčastnili rektor UK doc. F. Gahér spolu s vedením Univerzity, riaditeľ Odboru vedy a tech
niky Sekcie vysokých škôl MŠ SR RNDr. Peter Magdolen, CSc., riaditeľ Úseku informačných
systémov spoločnosti Orange Slovensko, a. s., Ing. Ivan Golian, CSc., riaditeľ ŠDaJ L. Štúra
Ing. M. Onufrák a ďalší hostia, najmä z radov študentov.
Ako pri otvorení informoval akademický správca IIKS UK doc. S. Kalavský, o realizácii projektu
rozhodol ešte bývalý rektor UK prof. F. Devínsky a korektnosť verejného obstarávania a financovania
projektu zabezpečovala kvestorka UK Ing. Zora Dobríková. Počítačová miestnosť bola vybudovaná
z dotácie, ktorú na rozvojový projekt UK poskytlo MŠ SR, a z vecnej, finančnej aj pracovnej spo
luúčasti, ktorú ochotne poskytlo vedenie študentského domova a Univerzita Komenského. Technic
kým správcom IIKS v ŠDaJ L. Štúra a správcom miestnosti je Mgr. Peter Miazdra, ktorý mal na
starosti prípravu a realizáciu celého projektu a ktorý bude i naďalej zabezpečovať prevádzku miest
nosti, výber a rozvrhovanie služieb. Dôležitý podiel na realizácii projektu mali aj pracovníci z odde
lenia IIKS UK Mgr. Pavol Mederly, RNDr. Martin Domány a Michal Zeman.
Keď rektor UK doc. F. Gahér slávnostne prestrihol pásku, všetci prítomní si prezreli nové počítače
^ aby uvoľnili miesto čakajúcim študentom, odobrali sa do Libresa Univerzitného pastoračného centra,
kde stretnutie pokračovalo.
V Librese UPC rektor UK doc. F. Gahér v krátkosti pripomenul aktivity UK v rozvoji informačných
technológií. Uviedol, že v prvej fáze budovania Informačného a komunikačného systému UK od roku
1991 bolo hlavnou prioritou vybudovanie siete a zaistenie základných služieb vo výučbových
priestoroch, v laboratóriách a na pracoviskách univerzitnej a fakultnej administratívy. V tomto období
sa začali budovať aj počítačové učebne, v ktorých prebiehala ako výučba, tak aj študentská pracov
ná a záujmová činnosť. Prvú počítačovú miestnosť vybavenú počítačovou sieťou a počítačmi, určenú
výhradne pre študentov ubytovaných v ŠDaJ L. Štúra, zriadila Univerzita v roku 1998 z daru holand
ského veľvyslanectva. Celkove od roku 1998 vzniklo na Univerzite Komenského pre potreby študentov
už 5 počítačových miestností.
Okrem toho vznikli aj počítačové učebne s kombinovanou prevádzkou, t.zn. určené tak pre výuč
bu, ako aj pre študentskú prácu, ktoré vybudovali jednotlivé fakulty. Napr. v roku 2001 bolo v rámci
rozvojových projektov zriadených sedem „infovekových“ počítačových učební na fakultách, ktoré vy
chovávajú pedagógov a na obidvoch teologických fakultách.
Na záver príhovoru rektor UK prezentoval svoje stanovisko k ďalšiemu rozvoju počítačovej
siete v ŠDaJ L. Štúra:
1. Tvorba prostriedkov na prevádzku a povinné odpisy vybavenia počítačových miestností
bude realizovaná z ubytovacích poplatkov od všetkých ubytovaných, ktorí majú právo využívať
počítačové miestnosti.
2. V roku 2003 bude realizovaná prvá etapa výstavby počítačovej siete v ubytovacích priestoroch ŠDaJ L Štúra. Univerzita Komenského plánuje vybudovať sieťové pripojenia pre cca
400 ubytovaných používateľov. Zasieťovaný bude jeden átriový dom, jedno podlažie vo výško
vej budove a jeden blok manželských internátov. Pokiaľ nevzniknú mimoriadne ťažkosti, toto
dielo by malo byt odovzdané do užívania v priebehu septembra 2003.
3. Financovanie prvej etapy výstavby počítačovej siete bude realizované z dotácie pridelenej
na rozvojový projekt UK-14 v roku 2002 a z 20% spoluúčasti ŠDaJ Ĺ. Štúra.
4. Ubytovacie poplatky v miestnostiach, ktoré budú vybavené pripojením k počítačovej sieti,
budú upravené tak, aby sa z nich mohla hradiť prevádzka a ďalší rozvoj počítačovej siete v uby
tovacích priestoroch
5. Rektor UK bude osobne garantovať, že prostriedky, ktoré sa získajú od ubytovaných na
prevádzku a rozvoj počítačových miestností a na prevádzku a rozvoj počítačovej siete v ubyto
vacích priestoroch, budú využité v uvedenom zmysle.
Rektor UK tiež vyzdvihol pomoc, ktorú tomuto projektu poskytla aj spoločnosť Orange Slovakia,
a. s. Využil prítomnosť zástupcu spoločnosti Ing. I. Goliana, aby úprimne podäkoval za sponzorský
dar - za súpravu aktívnych sieťových prvkov a súčasne ho uistil, že dar bude použitý v zmysle usta
novenia darovacej zmluvy - na aktívne sieťové zariadenia pre účely budovania študentskej počíta
čovej siete v objekte internátu ŠDaJ LŠ v Mlynskej doline.
O ďalších zámeroch v rozvoji informačných technológií na vysokých školách informoval na stret
nutí i zástupca MŠ SR RNDr. P. Magdolen a ciele spoločnosti Orange priblížil Ing. I. Golian. V dis
kusii sa študenti zaujímali o technickú inováciu už prevádzkovanej počítačovej miestnosti a o jej
ďalšie perspektívy. Stretnutie skončilo v príjemnej atmosfére, voľnou diskusiou so študentmi.
Doc. RNDr. S. Kalavský, CSc., akademický správca IIKS UK

Nový komunitárny program

eLearning
Európska komisia schválila návrh zriadenia
nového vzdelávacieho komunitárneho progra
mu - eLearning. Návrh programu vychádza
z rozhodnutia Rady ministrov školstva EÚ,
rezolúcie Európskeho parlamentu a odporú
čania Európskej rady z Barcelony 2002 a nad
väzuje na akčný plán eLearning, ktorý EK
schválila pred dvoma rokmi. Program má na
vrhovaný celkový rozpočet 36 mil. Eur a doba
jeho trvania by mala byť od januára 2004 do
decembra 2006.
Hlavné ciele navrhovaného programu:
1. Boj proti digitálnej diskriminácii - pod
pora akcií zameraných na občanov, ktorí zo
sociálnych, geografických alebo iných dôvo
dov nemajú dostatočný prístup k digitálnemu
vzdelávaniu.
2. Európske virtuálne univerzitné centrá akcie zamerané na podporu virtuálneho vy
sokoškolského vzdelávania. Akcie by mali
prispieť k prepojeniu univerzít, k napĺňaniu
Boloňského procesu, k vzájomnému uznáva
niu diplomov.
3. E-twinning európskych škôl - akcie
podporujúce vzájomné elektronické spájanie
sa európskych škôl a rozvoj vzájomnej spo
lupráce cez internet - jazyková výučba, multikulturálna diskusia.
4. Prierezové akcie - zameranie na moni
toring akčného plánu EK eLearning. Mapo
vanie skúseností a príkladov.
Typy akcií, ktoré bude program finan
covať:
1. Strategické pilotné projekty, s potenciál
nym významným vplyvom.
2. Podpora výskumu a vývoja monitorova
cích metód, analýz a nástrojov pre e-učenie.
3. Podpora sietí a partnerstiev založených
na podporu e-učenia a propagáciu informač
ných technológií.
4. Podpora vzniku európskej platformy na
výmenu skúseností.
5. Technická a administratívna pomoc.
Vo väčšine prípadov program umožňuje
financovať až 80 % celkových nákladov na
projekt. Program bude po schválení riadený
osobitným výborom, ktorý bude pozostávať
zo zástupcov krajín na ňom zúčastnených
a zo zástupcov EK.
Úplné znenie návrhu programu, ktorý
schválila EK, je k dispozícii na internetovej
stránke
http://europa.eu.int/eur-lex/en/com /pdf/
2002/ com2002_0751en01.pdf
Program sa bude schvaľovať v priebehu
roka 2003. Vzhľadom na možnosť podieľať
sa na práci pracovných skupín Rady EÚ,
bude možné zo strany SR aktívne zasiahnuť
do schvaľovacieho procesu a uplatniť v ňom
aj svoje pripomienky. Z tohoto dôvodu je
potrebné si dokument pozorne prečítať a pri
praviť si eventuálne pripomienky, resp návrhy
na zmenu. Taktiež je už možné začať s prí
pravou partnerstiev a tém budúcich projek
tov, ktoré by umožnili využitie finančných
prostriedkov nového programu.
V. Šúcha, Misia SR pri ES
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Bronchoskopia patrí v súčasnosti k základným
vysokošpecializovaným diagnostickým a liečeb
ným metódam v pneumológii. Metóda umožňuje
vyšetrenie priedušnice a velkých dýchacích ciest
a tiež liečebné zákroky v prieduškovom strome.
Na vyšetrenie sa používajú endoskopy - bronchoskopy, ktoré sú vybavené osvetlením a príslušnou
optikou a umožňujú zrakom vyšetriť priedušnicu
a väčšie dýchacie cesty. Prvú bronchoskopiu usku
točnil krčný lekár Gustav Killian v roku 1897, aby
lokalizoval cudzie teleso v pľúcach.
Bronchoskopické pracovisko a ďalšie špecializo
vané laboratóriá a pracoviská (cytologické, alergo
logické a imunologické pracovisko, laboratórium
funkčnej diagnostiky, oddelenie spánkových po
rúch dýchania) sú organickou súčasťou Kliniky
pneumoftizeológie LF UK a FN v Bratislave. Spo
lu s ambulantnou a lôžkovou časťou umožňujú
kompletnú pneum ologickú diagnostiku a liečbu
pacientov s ochoreniami dýchacích orgánov.
Od zavedenia „tvrdých“ bronchoskopov nastal
najmä v posledných desaťročiach po technickej
stránke obrovský pokrok. Bronchoskopy sa stali
jemnejšie, dávajú kvalitnejší obraz a novšie prístro
je umožňujú zhotoviť fotodokumentáciu a video
záznam. Dovoľujú tak porovnať predchádzajúci
nález so súčasným obrazom a sledovať tak vývoj
ochorenia a úspešnosť a priebeh liečebného po
stupu.
V súčasnosti sa užívajú flexibilné, ohybné bron
choskopy (fibrobronchoskopy) s príslušnou opti
kou a so zabudovaným osvetlením, v ktorých sa
obraz z prieduškového stromu prenáša množ

stvom tenkých sklenených vlákien a umožňuje
zviditeľnenie prieduškového stromu do značne
periférnych oblastí pľúc. Bronchoskopia sa vy
užíva za účelom diagnostickým na inšpekciu
prieduškového stromu, na získanie biologického
materiálu (sterom, ihlovou alebo kliešťovou biopsiou) pre biochemické, cytologické alebo mikro
biologické vyšetrenia - „investigatívna broncho
skopia". Prístroje zlepšujú diagnostiku pľúcnych
ochorení, predovšetkým nádorov dýchacieho
systému, najmä bronchogénneho karcinomu. Za
účelom liečby - „terapeutická bronchoskopia" - sa
využívajú napr. na zastavenie krvácania, na od
stránenie cudzích telies, na toaletu prieduškového
stromu, aplikáciu liekov, laserových lúčov, spaľo
vania alebo zmrazovania nádorov v prieduškách
apod. (kauterizácia, kryoterapia).
Bronchologickému pracovisku Kliniky pneumo
ftizeológie LF UK a FN v Bratislave sa podarilo
získať moderný videofibrobronchoskop (firmy
PENTAX), kde prenos obrazu je zabezpečovaný
čipom, ktorý umožňuje prenos obrazu z prieduš
kového stromu na obrazovku. Celý priebeh vy
šetrenia môže ním tak sledovať nielen vyšetrujúci
lekár, ale aj ďalší pracovníci. Tento prístroj sa
využíva nielen na diagnostické a liečebné účely,
ale aj pri výučbe internej medicíny a pneumológie. Vynikajúco poslúži študentom, ktorí tak pria
mo budú môcť sledovať priebeh bronchoskopického vyšetrenia, resp. liečebné zákroky.
Študenti sa tak oboznámia nielen so samot
ným prístrojom, s princípom jeho činnosti, ale aj
s prípravou pacienta na vyšetrenie. Môžu sledovať

aj celý priebeh vyšetrenia, pomery v prieduško
vom strome, môžu vidieť obraz samotného cho
robného procesu v prieduškovom strome „in vivo",
aj s príslušným výkladom učiteľa. Môžu sledovať
odber biologického materiálu, liečebné zákroky,
napr. vybratie vdýchnutého cudzieho telesa, za
stavenie krvácania z dýchacích ciest, odsávanie
sekrétu, toaletu bronchiálneho stromu apod.
Vybavenie Kliniky pneumoftizeológie LF UK videobronchoskopom je preto velkým prínosom
v rámci diagnostiky a liečby pľúcnych ochorení.
Znamená však aj lepšiu názornosť a skvalitnenie
výučby internej medicíny a pneumológie zvlášť.
Prof. MUDr. Rafael Redhammer, DrSc.,
Klinika pneumoftizeológie LF UK a FN

Recenzia

Kapellerová, A. a kol.: PROPEDEUTIKA DETSKÉHO LEKÁRSTVA
Po prepracovaní a rozšírení knihy autorov
Meško, D., Pullmann, R., Nosáľová, G.: Vademékum klinickej biochémie, Osveta, Martin,
1998, sa podarilo pracovníkom Jesseniovej
lekárskej fakulty Univerzity Komenského
v Martine v spolupráci s kolegami z Velkej
Británie a USA vydať publikáciu v novom šate
v svetoznámom vydavateľstve Springer v Ne
mecku. Anglická verzia knihy: Vincent Marks,
Thomas Cantor, Dušan Mesko, Rudolf Pull
mann, Gabriela Nosalova: Differential Diag
nosis by Laboratory Medicine, A Quick
Reference for Physicians, je po 23 rokoch
prvou medicínskou knihou slovenského pô
vodu, vydanou v svetovo renomovanom vy
davateľstve.
Vydavateľstvo Springer knihu distribuuje
po celom svete prostredníctvom svojej siete
pobočiek v New Yorku, Tokiu, Londýne, Pa
ríži, Miláne a Hongkongu. Publikácia je pro
pagovaná vo všetkých svetových klasických
i internetových knižných katalógoch.
Zostavovateľovi knihy prof. MUDr. Duša
novi Meškovi, PhD., ako i ďalším autorom
z JLF UK v Martine a autorom z Velkej Britá
nie a USA, k tomuto významnému vydavateľ
skému počinu srdečne blahoželáme a lekár
skej verejnosti celého sveta želáme bohaté
využívanie tejto významnej medicínskej publi
kácie.
Prof. MUDr. Štefan Straka, DrSc.

Bratislava, Vydavateľstvo Univerzity Komenského 2002. 292 s.
Knižná publikácia je pokračovaním predchádzajúcich vydaní Pediatrickej propedeutiky, čo sa
prejavilo na prepracovanosti, skvalitnení a rozšírení diela. Ide o ucelenú učebnicu, vhodne do
plnenú obrazovým materiálom, tabulkami a grafmi. Napriek tomu, že na diele pracovali viacerí
autori (A. Kapellerová, M. Benedeková, J. Čáp, V. Hupka, V. Lehotská, J. Michalko, Ž. Mišíková,
I. Szabová, M. Zvolenský), text pôsobí jednotiacim dojmom, bez opakovania údajov. Je to tiež
zásluhou hlavnej autorky a zostavovatelky publikácie prof. MUDr. A. Kapellerovej. DrSc.
Text knihy je členený do 17 kapitol. Úvodné časti sú venované všeobecnému poslaniu pediatra,
rastu, vývinu, vekovým obdobiam, výžive dieťaťa a prevencii. Ďalšie kapitoly uvádzajú vyšetro
vacie metódy podľa jednotlivých systémov (napr. tráviaci trakt, dýchacie orgány, obličky a mo
čové cesty atď). Text obsahuje okrem opisu jednotlivých metód tiež osobitosti vyšetrenia podľa
veku dieťaťa a zhrnutie vývinovej fyziológie jednotlivých systémov. Osobitné časti rozoberajú
novorodenecké obdobie včítane prenatálnej starostlivosti. Kniha dälej obsahuje opis diagnostic
kých a liečebných výkonov v detskom veku a referenčné hodnoty niektorých laboratórnych para
metrov. Na rozdiel od predošlého vydania text obsahuje náležitý register, ako i zoznam obrázkov
a tabuliek.
Kniha je zaradená do povinnej študijnej literatúry pre poslucháčov lekárskych fakúlt v SR, mô
že však slúžiť tiež ako postgraduálna učebnica - príručka pre pediatrov, resp. študijná pomôcka
pre študentov ošetrovateľstva. Pediatri v knihe môžu nájsť nové poznatky, ktoré priniesla doba
a rozvoj techniky vyšetrovacích metód, alebo si zopakovať už zabudnuté.
Podľa mojej informácie, od posledného vydania Kubátovej pediatrickej propedeutiky v ČR a SR
chýbala ucelená knižná publikácia podobného zamerania. Práve uvedený priestor vypĺňa vydaná
učebnica. Vrelo ju odporúčam do pozornosti pediatrickej obci, ako tiež poslucháčom medicíny
a ošetrovateľstva.
Chcem upozorniť aj na dobrú grafickú úroveň publikácie, adekvátnosť zaradenia obrazovej
dokumentácie, štylistickú jemnosť a presnosť textu a praktický formát B5, čo uľahčuje prácu
čitateľovi. Uvedené skutočnosti, ako tiež osobná skúsenosť posudzovateľa, hovoria o zvyšujúcej
sa úrovni Vydavateľstva UK, ústretovosti a odbornej úrovni jej pracovníkov, za čo im patrí vďaka.
Prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc., Klinika detí a dorastu JLF UK v Martine
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Inauguračný prejav doc. PhDr. Františka Gahéia, CSc., rektnra Univerzity Komenského
Vážený pán predseda Národnej rady, vážení poslanci,
vážený pán prezident Kováč s manželkou,
ctení predstavitelia diplomatického zboru, ctení páni rektori,
prorektori a dekani zahraničných i slovenských vysokých škôl,
vážení členovia akademickej obce Univerzity Komenského, milí hostia,
dámy a páni!
Pred malou chvíľou som zložil slávnostný sľub, ktorým som sa ako rektor Univerzity
Komenského zaviazal, že budem dbať o prosperitu a rozvoj našej Alma mater, že budem
chrániť jej dobré meno doma i v zahraničí a ctiť si jej najvzácnejšie hodnoty - akademické
práva a slobody. Že s úctou k duchu univerzít všetky moje kroky podriadim službe tomu
exkluzívnemu historickému spoločenstvu profesorov a študentov, ktoré takmer tisíc rokov
vládne nad svetom poznania.
Nielen v historických dobách, ale i v súčasnom modemom svete zaujímajú univerzity v spo
ločenskej hierarchii výlučné postavenie. Presne ho definuje základný dokument európskych
univerzít Magna charta universitatum, ktorý jasne a zreteľne deklaruje význam univerzít ako
centier kultúry, poznania a bádania, odkiaľ pramení kultúrny, vedecký a technický rozvoj,
rozhodujúci pre budúcnosť ľudstva. Dokument, ktorý stanovuje, že ak je úlohou univerzít
šíriť vzdelanie, ak majú spoločnosti slúžiť ako celku, tak si kultúrna, sociálna a ekonomická
budúcnosť spoločnosti vyžaduje značné investície predovšetkým do vzdelávania. Dokument,
ktorý vyzýva rešpektovať, že univerzity sú autonómnymi inštitúciami v srdci spoločností so
svojimi špecifikami, určenými historickým dedičstvom. Magna charta hovorí: „Univerzity
prostredníctvom bádania a vzdelávania produkujú, preverujú, zhodnocujú a odovzdávajú
kultúru. Aby vyhoveli potrebám sveta, ktorý ich obklopuje, musí byť ich bádanie a vzde
lávanie morálne a intelektuálne nezávislé na akejkoľvek politickej alebo ekonomickej moci.
Základným princípom univerzitného života je sloboda bádania a vzdelávania. Rešpektovanie
tejto základnej požiadavky musia zabezpečiť vlády i univerzity. Univerzity sú strážkyne európ
skej humanistickej tradície. Ich stálou snahou je poskytnúť univerzálne poznanie. A aby
naplnili svoje poslanie, univerzity prekračujú geografické a politické hranice a sú dokladom
životnej potreby vzájomného poznávania a ovplyvňovania odlišných kultúr.“
Toľko Magna charta universitatum.
Zamyslime sa najprv, aké povinnosti v duchu Charty a z nej sa odvíjajúcej Bolonskej dekla
rácie, musia vysoké školy plniť v súvislosti s európskym integračným procesom:
Po prvé. Rozvinúť plnú podporu všetkým aspektom Bolonskej deklarácie, sledujúcej cieľ
do roku 2010 vytvoriť európsky priestor pre vysokoškolské vzdelávanie ako kľúčový pred
poklad jednak pre rozvoj akademickej mobility a schopnosti absolventov uplatniť sa na trhu
práce, jednak pre celkový rozvoj kontinentu.
Po druhé. Aktívne prispievať k utváraniu takého hodnotového systému, ktorým by sa mala
riadiť spoločnosť, aby mohla byť akceptovateľná v integrujúcej sa Európe ako rovnocenný
partner.
Aké úlohy v tomto procese a v tomto kritickom čase, keď sa prijíma strategické rozhod
nutie o budúcnosti Slovenska, musí plniť Univerzita Komenského, súc si vedomá, že je
najstaršou a najväčšou vysokou školou na Slovensku, školou, ktorá by mala byť príkladom
aj pre ostatné slovenské univerzity?
Zdá sa, že si pomaly zvykáme na množstvo deformácií vo vzťahoch medzi ľuďmi, na
porušovanie zákonov, na to, že mnohí chápu funkcie, aj tie najvyššie, ako právo mocných
na nerešpektovanie pravidiel, diktované jediným cieľom - ziskom. Tieto praktiky už zjavne
ohrozujú základné pravidlá fungovania spoločnosti. Témou dňa je teda aktuálna otázka predovšetkým koho povinnosťou by mala byť náprava tohto stavu, ak sa nemožno spoliehať
na tých, ktorých zvyčajne vnímame ako mocných?
Myslím si, že to nemôže byť nikto iný, ako univerzity so svojou akademickou komunitou,
so svojimi princípmi rešpektovania slobody a tolerancie k iným názorom, ale aj so svojimi
odmietavými stanoviskami k porušovaniu pravidiel a práv. Univerzity sa usilujú tieto princípy
uplatniť nielen pri výchove mladej generácie, ale ich sila tkvie aj v hlasno vyslovených názo
roch a nekompromisných postojoch. Prispieť k morálnemu a etickému ozdraveniu našej
spoločnosti - to by mala byť aj prvá výzva pre našu Alma mater, ktorú nemôžeme
neprijať. Výzva nielen pre nás, ale aj pre intelektuálov z ostatných slovenských vysokých
škôl, ktorým rovnako nemôže byť ľahostajné, akým smerom sa uberá naša spoločnosť.
V programovom vyhlásení vlády SR je vysokoškolské vzdelávanie deklarované ako
prioritný rozvojový cieľ. V súvislosti s týmto vyhlásením sa javí ako absurdné, že v sku
točnosti nastáva čas zápasu o to, čo je vlastne poslaním vysokých škôl. Ak sa pri prezen
tovaní nového zákona o vysokých školách zdôrazňuje ekonomická sloboda vysokých
škôl, ich aktivTa a zodpovednosť za finančné zabezpečenie vlastnej činnosti, je potrebné
zároveň otvorene povedať, že hlavným poslaním vysokých škôl a kritériom pre hodnotenie
členov ich akademických obcí nemôže byť úspešnosť v podnikaní. S poslaním vysokých
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škôl, rozvojom duchovných hodnôt, vzdelanosti a vedy, nie je možné kupčiť. Nie je
možné ich vymeniť za úspešnosť pri obchodovaní s majetkom, ktorý práve získali. Je to
spor o hodnoty, bez napĺňania ktorých vysoká škola nemôže byť akademickou inštitúciou.
Treba však tiež povedať, že tento spor, ktorého výsledok môže výrazným spôsobom ovplyvniť
smerovanie slovenských vysokých škôl, sa vedie aj vo vnútri akademickej komunity, i na pôde
našej Alma mater.
Následky nerešpektovania hodnotových kritérií, o ktoré sa opiera činnosť vysokých škôl,
môžeme v praxi vidieť už dnes. Nie je to kupčenie s výlučným poslaním vysokých škôl, keď
prenechávajú vysokoškolské vzdelávanie rozličným podnikateľským subjektom, často len
s cieľom osobného alebo partikulárneho zisku? Zreteľne tu presvitá snaha hľadať cesty nie
na naplnenie cieľov a zmyslu zákonov tohto štátu, ale na hľadanie pokrútených spôsobov,
ako ich obísť. Podobný príklad. Nie je dehonestujúce vyberanie najrozličnejších „sponzor
ských darov“ s argumentáciou, že ide o dobrovoľný príspevok študentov, pričom je úplne
zrejmé, že ten, kto „dobrovoľne“ daruje, je k tomu fakticky donútený svojím nerovnoprávnym
postavením, ako napríklad študent pri zápise?
Mali by sme si všetci uvedomiť, že mnohé rozhodnutia štátu v oblasti finančnej politiky
voči vysokým školám môžu na jednej strane priniesť do štátnej pokladnice krátkodobo
úspory, ale na druhej strane môžu dlhodobo poškodiť hodnotový systém, ktorý je podstatný
pre činnosť univerzity ako akademickej inštitúcie. A je veľmi reálne, že práve tak sa bude
situácia vyvíjať, ak štát nezabezpečí finančné prostriedky aspoň na bazálnu činnosť vyso
kých škôl a na primerané sociálne postavenie zamestnancov. V opačnom prípade hrozí, že
sa prioritnou úlohou zamestnancov vysokých škôl môže stať získavanie chýbajúcich pros
triedkov, namiesto kvality a rozvoja vzdelávania a výskumnej práce.
Tým však nechcem naznačiť, že univerzita nemá využívať všetky legálne možnosti na
získavanie prostriedkov pre svoju činnosť. Som presvedčený, že fakulty dokážu veľa, napr.
poskytovaním štúdia zahraničným samoplatcom, či využitím vedomostného a odborného
potenciálu svojich zamestnancov. Znova však opakujem - kvalita poskytovaného vzdeláva
nia a vedy musí byť rozhodujúcim cieľom.
Oceňujem postup ministerstva školstva, ktoré vlastne účelovým pridelením mzdových
prostriedkov na naplnenie zákona o verejnej službe umožnilo uplatniť zákonné práva za
mestnancov vysokých škôl. Zároveň však treba konštatovať, že tieto prostriedky pokrývajú
potreby vysokých škôl iba na štyri mesiace tohto roka. Vysoké školy sú tak nútené žiadať
štát o zvýšenie rozpočtu pre rok 2003, aby mohli splniť zákonný nárok svojich zamestnan
cov a nemuseli vykrývať deficit na úkor rozvojových programov. Som presvedčený, že
vysoké školy by mali považovať pridelenie týchto štátnych prostriedkov za povinnosť, ktorá
vláde SR vyplýva zo znenia príslušných zákonov a ktorá je zakotvená v programovom
vyhlásení vlády. A pretože rozpočet vysokých škôl na rok 2003 nepočítal napríklad so
zvýšením cien energií, neostáva vysokým školám nič iné, ako žiadať vládu SR o zohľadne
nie tejto skutočnosti.
Pre vysoké školy nie je lichotivé, že sú vo verejnej mienke spájané s vysokým stupňom
korupcie, najmä pri prijímaní na štúdium. Už z úcty k akademickým tradíciám som rozhod
nutý urobiť všetko preto, aby sa odstránil čo len tieň podozrenia z nečistého konania tak pri
prijímaní na štúdium na našu univerzitu, ako aj počas štúdia. Budem sa zasadzovať o prija
tie pravidiel, ktoré vytvoria legislatívnu platformu takýchto garancií. Tieto pravidlá by mali
byť na univerzite všeobecne akceptované a v ich zmysle by fakulty mali prijať taký postup
pri prijímaní na štúdium, kde bude zaručená transparentnost’, objektivita a spravodlivosť.
Som presvedčený, že k tomu prispejú aj samosprávne orgány fakúlt a univerzity a podporia
nespochybniteľnosť procesu prijímania na štúdium na našu školu.
Viem, že v čase, keď vysoké školy za posledných desať rokov zdvojnásobili počet štu
dentov pri rovnakom počte učiteľov, a to v podmienkach trvalého podfinancovania, sa
akademickej obci nepočúvajú ľahko slová mocných o tom, akými sú štátne a verejnoprávne
inštitúcie, vrátane univerzít, zlými hospodármi, ako nedokážu využívať prostriedky poskyt
nuté na ich prácu a ako sa v nich na rozdiel od súkromného sektora vytvárajú podmienky
pre korupciu. Pri všetkých problémoch, s ktorými zápasíme a ktoré musíme dokázať vyrie
šiť, som presvedčený, že nemáme dôvod na to, aby sme prijali znevažovanie našej práce.
Väčšinu problémov, o ktorých som hovoril, zrejme nemôže Univerzita vyriešiť vlastnými
silami. Vyžaduje to aj účinné plnenie povinností zo strany štátnych orgánov. Základným
princípom pri riešení opísaných výziev by mal byť koordinovaný postup ministerstva školst
va a verejných vysokých škôl. Tam, kde nie je zákonná úprava dostatočná, musia byť pri
pravené a prijaté také legislatívne opatrenia, ktoré vytvoria podmienky na efektívnu nápravu.
Vážené dámy, vážení páni,
pred niekoľkými minútami som mal česť inaugurovať nových dekanov Univerzity Komen
ského. Dovoľte mi, aby som im nielen zablahoželal k zvoleniu do tejto funkcie, ale zároveň
vyslovil aj nádej a vieru v dobrú a efektívnu spoluprácu. Vieru v to, že spoločnými silami

prispejeme k ďalšiemu rozkvetu našej Alma mater. Čakajú nás štyri roky zložitej a zodpo
vednej práce. Reforma vysokého školstva na Slovensku sa iba začala a bude na nás
zosúladiť dopad najmä troch nových zákonov - zákona o vysokých školách, zákona o ve
rejnej službe a zákona o vede - na ekonomické a pracovno-právne aspekty fungovania
školy. Nebudem o nich hovoriť detailne, väčšina z nich dnes rezonuje v každodennej práci
nás všetkých. Chcem však vyzdvihnúť, že v oblasti vzdelávania Univerzita Komenského
v intenciách Bolonskej deklarácie úspešne naštartovala procesy, ktoré nám otvárajú dvere
do európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania. Pokračovať v nich a začať efektív
ne využívať napr. také nástroje, ako sú prostriedky na zabezpečenie kvality vzdelávacieho
procesu i riadenia Univerzity, alebo inovácia študijných programov podlá zreteľných požiada
viek trhu práce a pod., znamená v hekticky sa meniacom svete udržiavať si našu tradičnú
kvalitu, úplne porovnateľnú so štandardom univerzít vo vyspelých európskych krajinách.
Za najdôležitejšie v oblasti vedy považujem pomoc pri zvýšení účasti našich vedeckých
pracovníkov na 6. rámcovom programe. To prinesie nielen internacionalizáciu výskumu na
Univerzite, ale najmä finančné zázemie pre bádateľskú prácu.
V oblasti rozvoja informačných technológií sa zameriam na to, aby boli dostupné čo
najväčšiemu počtu študentov.
Za špecifickú prioritou v mojej činnosti na poste rektora UK považujem zlepšenie
sociálneho postavenia mladých pedagógov a doktorandov, a to najmä rozšírením mož
ností ubytovania.
Keď hovorím o ubytovaní, chcem zdôrazniť, že nielen kapacita internátov nie je vyhovu
júca, ale ani prostredie i vybavenie internátov nie je v mnohých ohľadoch dôstojné. Ba ani
služby v 8 tisícovom mestečku v Mlynskej doline vonkoncom nie sú na očakávanej úrovni.
S tým sa budeme musieť v rámci rozvojových programov univerzity popasovať a využiť ústretovú iniciatívu študentov.

Sociálna situácia študentov je už dnes kritická a môže sa ešte zhoršiť plánovaným spoplatnením štúdia. Je nesporné, že terajšie ekonomické zaťaženie obyvateľstva spolu
s očakávaným zavedením poplatkov za štúdium môže ohroziť rovnosť šancí v prístupe
k vysokoškolskému vzdelaniu. Nájsť východiská nebude ľahké a pri ich hľadaní by sa mali
brať do úvahy aj širšie súvislosti. Napríklad v súvislosti s návrhmi na spoplatnenie štúdia
bude potrebné veľmi dôkladne analyzovať dôvody odchodu kvalitných študentov do za
hraničia. To sa deje už dnes, keď napríklad viac ako 7 tisíc slovenských študentov študuje
v Čechách, kde teda máme vlastne jednu stredne veľkú univerzitu. Aké budú dlhodobé
následky takéhoto stavu? Aké mechanizmy budú tento jav aktivovať? Tento brain drain,
únik mozgov, je výzvou pre našu vládu, aby nevytvárala podmienky, ktoré tento mentálny
výpredaj ešte zvýšia. I nad tým sa treba zamyslieť, ak by sme na Slovensku pristúpili k spoplatneniu štúdia, zatiaľ čo v Českej republike ostane bezplatné. Bude spoplatnenie štúdia sku
točným prínosom pre slovenské vysoké školy, aj pre krajinu? Pre jej intelektuálny potenciál?
Univerzita Komenského tradične zaujíma centrálnu pozíciu v slovenskom vysokoškol
skom dianí. Jej postoje a aktivity v mnohom spoluurčovali vývoj nášho vysokoškolského
systému.
Budem rád, ak v tejto ceste budeme pokračovať, ak budeme stáť na čele zmien a aktivít
na domácej vysokoškolskej scéne, ako i tých, ktoré včleňujú slovenské vysoké školstvo do
európskeho priestoru. Som presvedčený, že iba silní jednotlivci, silné katedry a ústavy,
silné fakulty a ich vzájomná synergia môžu vytvárať silnú univerzitu. Využijem preto všetky
príležitosti nato, aby som zintenzívnil vnútornú integritu Univerzity, aby som optimálne
a v atmosfére konsenzu využil tvorivý potenciál našej akademickej obce v prospech nás
všetkých.
Qoud bonum, felix, faustum, fortunatum que sit!
Nech je to k dobru, šťastiu, blahu a zdaru!

Vystúpenie doc. PhDr. Antona Eliáša. GSc., dekana Filozofickej faknlty UK
Len pred pár minútami sme sa ako dekani fakúlt Univerzity Komenského inauguračným
sľubom, potvrdeným symbolickou prísahou na univerzitné a fakultné insígnie, zaviazali ctiť
si akademické tradície, rešpektovať akademické práva a slobody a prispievať svojou
prácou k rozvíjaniu kultúrneho a vzdelávacieho poslania našej Alma mater. Tento slávnost
ný akt vnímame nielen ako vyjadrenie úcty k viac ako osemdesiatročnému dielu našich
predchodcov, ale - a vari najmä - ako vyjadrenie záväzku prevziať svoj diel zodpovednosti
za ďalšie kultivovanie ich odkazu, za ďalšie rozvíjanie vysokoškolského vzdelávania
a výskumu v duchu klasických európskych univerzitných tradícií, založených na princípoch
slobody a metodologickej plurality bádania, na práve pochybovať, experimentovať, hľadať,
nachádzať i korigovať pravdu individuálneho aj kolektívneho poznania v nepretržitom
procese vedeckého poznávania. Tieto princípy totiž otvárajú cestu ku kultivovaniu tvorivých
osobností, k samostatnému mysleniu, k duchovnej a mravnej zrelosti jednotlivca i spoločnosti;
nimi sa vyznačuje kvalitný vzdelávací systém, ich prostredníctvom sa napĺňa a realizuje
humanizujúce pôsobenie a kultúrno-spoločenské poslanie vzdelania.
Naša univerzita sa o rozvíjanie slobody poznávania snažila vždy, v priaznivých i eufemisticky povedané - v menej priaznivých podmienkach. Aj vďaka tomu je právom
pokladaná za kolísku vysokoškolského vzdelávania na Slovensku, za ustanovizeň s celo
slovenskou pôsobnosťou a nezastupitelným významom, aj vďaka tomu sa vypracovala na
medzinárodne uznávanú vysokoškolskú inštitúciu, čo potvrdili tak výsledky jej medzinárod
ných evaluácií, ako aj kvalita jej absolventov, nachádzajúcich široké uplatnenie nielen na
slovenskom trhu práce. Jedným z kľúčových aspektov nášho úsilia by preto mala byť sna
ha o ďalšie skvalitňovanie univerzitného vzdelávacieho systému, „predstihová“ sebaprojekcia fakúlt i univerzity ako celku, odhodlanie myslieť na budúcnosť a nenechať sa zahltiť
bežnou operatívou, všednou manažérskou prózou, hoci práve táto činnosť si práve v tomto
období - období implementácie najdôležitejších ustanovení nového vysokoškolského záko
na do praxe - denno-denne vyžaduje množstvo našich síl, času a pozornosti.
Pravda, seriózne úvahy o budúcnosti akejkoľvek vysokoškolskej inštitúcie, najmä projek
tovanie jej perspektívneho pôsobenia v kontexte integrovanej Európy, v nadchádzajúcej
čoraz širšej kooperácii a zároveň konkurencii s renomovanými univerzitami krajín Európ
skej únie, by sotva boli možné bez kvalitného učiteľského zboru, bez tvorivých vedeckých
a pedagogických osobností, ktoré sa vyznačujú odbornou erudovanosťou, profesionalitou
a mravnou zrelosťou. Jednou z predností a zároveň aj jedným z predpokladov úspešného
pôsobenia našej univerzity v medzinárodných podmienkach je skutočnosť, že takýmto
kádrom výrazných osobností disponuje. Rovnako by to však nebolo možné bez kvalitných,
ambicióznych, zdravo sebavedomých študentov pregraduálneho aj postgraduálneho štú
dia. Univerzitné vzdelávanie znamená totiž nielen nadobúdanie odborných vedomosti, ale
aj utváranie a formovanie životných postojov mladej generácie, osvojovanie si hodnôt úcty
k človeku, tolerancie, čestnosti, korektnosti, rešpektovania osobnosti a individuálnej ľudskej

slobody. Vedomé pestovanie týchto hodnôt napomáha vytváraniu priaznivého prostredia
pre život, prácu a starostlivosť o veci verejné v každej demokratickej spoločnosti.
Osobitosť Univerzity Komenského v slovenskom kultúrnom kontexte bezpochyby spočíva
nielen v jedinečnosti a bohatstve jej historického odkazu, ale aj v šírke a pestrosti vzdeláva
cích a výskumných aktivít, ktoré rozvíja jej trinásť fakúlt. V tejto súvislosti mi nedá nepozna
menať, že nástup do nášho funkčného obdobia je poznačený ešte jednou zodpovednosťou
- zodpovednosťou hľadať najoptimálnejší modus vivendi fakúlt a univerzity v podmienkach
vymedzených novým vysokoškolským zákonom, hľadať najoptimálnejší spôsob integrácie
fakúlt humanitne i prírodovedné orientovaného vzdelávania, teoretického i experimentál
neho bádania. Pravda, univerzita nikdy nebola a ani nemohla byť púhym mechanickým
súčtom či súborom fakúlt; vždy vytvárala podmienky na ich spoluprácu, na vzájomné
obohacovanie sa, na otváranie priestoru pre interdisciplinárny výskum a vzdelávanie, na
kultiváciu duchovného potenciálu celej jej akademickej obce. Bude na nás, aby sme v no
vých podmienkach otupili prípadné rozčarovanie fakúlt zo straty právnej subjektivity, aby
sme dokázali pretaviť doterajšiu spoluprácu do racionálnej integrácie, aby sme rozvinuli
prednosti a synergický efekt takéhoto integračného procesu, rešpektujúc pritom toleranciu
partikulárnych záujmov v medziach akceptovateľných pre zdravý rozvoj celku, preferujúc
zjednocovanie postojov hľadaním konsenzuálne prijateľných riešení, zohľadňujúc a pestu
júc tak jednotu v rozmanitosti, ako aj rozmanitosť v jednote.
Pri úvahách o záväzkoch, ktoré sme na seba inauguračným sľubom prijali, o zodpoved
nosti za uchovávanie a kultivovanie univerzitných tradícií, mi nevdojak zišli na um slová
svätého Augustína venované fungovaniu človeka v čase a času v človeku. Zamýšľajúc sa
nad touto otázkou, poznamenáva, že je nesprávne hovoriť o existencii troch časov minulého, prítomného a budúceho, že správnejšie by vari bolo hovoriť o troch variantoch
času - o prítomnosti minulosti, prítomnosti prítomnosti a prítomnosti budúcnosti, pričom
dospieva k záveru: „Takéto tri časy existujú v našej duši; nikde inde ich nevidím. Prítom
nosť minulosti - to je pamäť, prítomnosť prítomnosti - to je bezprostredné nazeranie, prí
tomnosť budúcnosti - to je očakávanie...“.
Dovoľte mi, Vaša Magnificencia, aby som Vám i nám, Vaše Spektability, a zároveň aj celej
akademickej obci našej Alma mater spoločne zaželal: nech sa nám vzájomným úsilím darí
v nadchádzajúcom štvorročnom funkčnom období sprítomňovaním minulosti - kultivovaním
kultúrnej pamäti a univerzitných tradícií - obohacovať a rozvíjať prítomnosť prítomnosti,
a tak prispievať k formovaniu prítomnosti budúcnosti; nech sa nám vo výskumnom a vedecko-pedagogickom procese i v spravovaní našich fakúlt a univerzity darí zachovať pove
domie kontinuity života akademickej obce, pretože poznanie, odkiaľ prichádzame, pomáha
uvedomiť si, kam chceme dôjsť; nech sa nám v každodennej práci darí potvrdzovať, že sila
integrácie nespočíva v unifikácii, lež v jednote konania, vyvierajúcej zo spoločných záujmov,
zároveň však rešpektujúcej identitu a autenticitu každého subjektu.
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Nicolae Titulescu: Európsky projekt - jeho minulosť, súčasnosť a budúcnosť
Pán rektor, vážení členovia senátu,
dámy a páni,
v úvode by som chcel vyjadriť vďačnosť za prestížne vyzna
menanie, ktorého sa mi dostalo od Univerzity Komenského.
Som veľmi poctený gestom tejto významnej univerzity, ktorá
udelila titul Doctor honoris causa popredným rumunským
predstaviteľom diplomacie, kultúry a vedy. Osobitne mám na
mysli významného diplomata Nicolae Titulesca, známeho his
torika Nicolae lorga a veľkého matematika Grigore Moisila.
Ďakujem Vám, pán rektor, za zlatú medailu Univerzity Ko
menského, ktorú ste mi odovzdali. Považujem ju za potvr
denie hodnoty školy, ktorá formovala moju profesionálnu
činnosť. Táto škola ma naďalej inšpiruje v mojej akademic
kej činnosti, ako aj v mojom diplomatickom i politickom konaní.
Nie je preto žiadna náhoda, že chcem tu, v Bratislave, vzdať
poctu Nicolae Titulescovi. Bol jedným z významných rumun
ských diplomatov a politikov, ktorí ovplyvňovali a formovali
európske myslenie.
Nicolae Titulescu nebol len významnou osobnosťou v his
tórii Rumunska, osobnosťou, formujúcou vynikajúce vzťahy
medzi našimi národmi, ale bol aj vizionárom európskej jed
noty. Keď som si prečítal jeho prejav z 19. júna 1937 pri
prijímaní titulu Doctor honoris causa Univerzity Komen
ského, vnímal som nielen jeho predstavu Európy, ktorú som
so záujmom študoval dlhé roky, ale aj hlboký význam spo
ločných snáh Rumunov i Slovákov v nových európskych sú
vislostiach. Už pred šesťdesiatimi šiestimi rokmi Titulescu
perfektne pochopil formy solidarity, ktoré potrebuje náš kon
tinent, ako aj celé euro-atlantické pásmo.
Jeho hlboký rešpekt voči slovenskému národu, ktorý zdie
ľam aj ja, má svoje korene v tradičnom a pevnom priateľ
stve, ktoré ovplyvňovalo našu históriu v geografickom pásme
medzi Karpatmi a Dunajom.
Ale nás spájajú nielen naše konvergentné snahy a ciele:
patríme do toho istého kultúrneho priestoru, ktorý bol domovi
nou osobností európskeho formátu. Z nich chcem pripome
núť Samuela Micu Kleina, slovenského humanistu Štefana
Pilárika, renesančného erudovaného Nicolausa Olaha, zná
meho politika Milana Hodžu a slovenských spisovateľov Heč
ka a Ivana Krásku, pre ktorého bol veľkým vzorom rumun
ský básnik Mihai Eminescu. Spomeňme hudobníka Jána
Levoslava Bellu, ktorý počas štyridsiatich rokov skladal svoje
diela v Sibiu, alebo na slovenských študentov, ktorí koncom
19. storočia po zatvorení slovenských kolégií prišli študovať
do Transylvánie.
Titulescu sa stal diplomatom európskeho formátu vďaka
svojmu opozičnému postoju voči silám a snahám, ktoré v čase
po skončení prvej svetovej vojny ohrozovali bezpečnosť jeho
krajiny a európsky poriadok. „Mier treba dobyť a nielen vy
hlásiť,“ povedal Titulescu.
Tak ako on vo svojej dobe, aj my si dnes uvedomujeme,
že ak sa nebudeme zodpovedne angažovať za rešpekto
vanie základných hodnôt spoločnosti, medzi ktoré patrí vláda
zákona, naše snahy vybudovať pevný rámec európskej bez
pečnosti by mohli byť neúspešné. Táto istota preniká celou
filozofiou N. Titulesca v oblasti medzinárodných vzťahov.
Predstavuje vlastne jeho spôsob obhajoby právnych a etic
kých princípov, ktorými sa majú riadiť životy národov a vzťa
hy medzi nimi. Titulescov humanistický model medzinárod
ného usporiadania, založený na poriadku, stabilite a dôležitosti
zákonov, vyjadruje snahu o aktívne uvedomenie si a o hľa
danie praktických metód pre naplnenie vážnych záväzkov,
rešpektujúcich tieto hodnoty.
Na politickej filozofii N. Titulesca stavali tri medzinárodné
organizácie: Malá dohoda, Balkánska dohoda a Mierová
organizácia juhovýchodnej Európy. Vo všetkých týchto troch
formách spolupráce konal tak v záujme mieru, ako aj v záuj
me ochrany zákona. Princípy a riešenia, ktoré navrhol pre
medzinárodný bezpečnostný rámec, sú silno reflektované
v európskom a globálnom kontexte našej doby.
Chcel by som uviesť pár príkladov, ktoré obsahujú myšlien
ky a koncepty prezentované tu, v Bratislave, pred 66 rokmi:
„Prostredníctvom cieleného vzdelávania musíme všetkých
presvedčiť, že solidarita medzi národmi je tak hlboká, že nič
nemôže m ať vplyv na jeden národ bez toho, aby to nemalo
vplyv aj na druhý národ. “
y deň, keď pochopíme, že pravý duch zákonov je spo
jený s najaktívnejším politickým uvedomením, bude ľudstvo
zachránené“.
„Nechajte nás konať, to sú slová pre poriadok našich
čias.“
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„Hovorí sa, že chceme, aby vládol medzinárodný zákon,
ale ľudstvo je svedkom jeho opakovaného porušovania.“
Samozrejme, toto môže byť len zhoda, akoby symbolický
oblúk v čase, ale poučenie z jeho úvah môže byť zdrojom
a príkladom múdrosti aj pre nás: „Dnešná spoločnosť musí
mať v prvom rade poriadok vo svojom spôsobe myslenia. “
Dovoľte mi, aby som splnil čestnú úlohu voči našim pred
chodcom ešte jednou citáciou jeho slov: „Áno, dnešná spo
ločnosť potrebuje viac ako kedykoľvek predtým, aby na prvom
mieste v našich myšlienkach bol poriadok.“
Nicolae Titulescu neváhal a pripomenul veľkým západným
demokraciám, že záujmy demokracie sa nesmú zastaviť pri
ich vlastných hraniciach. Plne si uvedomil nedeliteľný charak
ter európskej bezpečnosti a zdôraznil, že žiadna krajina na
našom kontinente sa nemôže vyhýbať zodpovednosti za jej
obranu, akokoľvek by bola geograficky vzdialená od re
giónu, kde vypukne možná kríza alebo začína konflikt.
V tomto smere vnímame N. Titulesca ako predchodcu
našej stálej snahy dosiahnuť pan-európsku súdržnosť, čo je
cieľom systematického úsilia aj našej medzinárodnej politiky.
Realita rozširovania EÚ je príležitosťou pre každého z nás,
aby sme našli nový zdroj energie, potrebný na zjednotenie
Európy. Z hľadiska Rumunska považujeme za dôležité sta
vať európsku víziu spoločnej politiky na štyroch aspektoch:
efektívnosť jej inštitúcií, súlad medzi konaním a kompeten
ciami, súdržnosť pri implementácii politiky zameranej na obča
nov a legitimitu demokracie. Len sociálna i regionálna Európa
bude dostatočne silná, aby dosiahla svoj vytýčený cieľ v pod
mienkach globalizácie sveta.
Je našou zodpovednosťou, aby sme posilňovali európsku
identitu, aby sme prispeli k zníženiu demokratického deficitu
a k vybudovaniu skutočnej „Európy občanov“. Byť občanom
jednotnej Európy znamená mať bohatšiu identitu a nie ostať
v národnej, kultúrnej alebo náboženskej anonymite.
Nicolae Titulescu povedal vraku 1928: „Politiku Rumunska
charakterizuje perfektný súlad medzi rumunskými a európsky
mi záujmami. Tento predpoklad je základom pre všetky naše
súčasné a budúce zahraničné politické aktivity.“
V roku 2002 sme urobili dôležité kroky v procese integrá
cie Rumunska do EÚ a NATO. Pražský summit a cesta, ktorú
načrtla pre našu krajinu Rada Európy v Kodani, sa stali impul
zom pre zrýchlenie procesu reforiem, ktoré sú nevyhnutné
pre našu európsku a atlantickú integráciu. Vstup Rumunska
do EÚ bol dohodnutý na rok 2007 a dúfame, že toto je ne
zvratný moment nášho začlenenia do európskych štruktúr.
V tomto roku sme sa sústredili na splnenie troch cieľov: na
dosiahnutie štatútu fungujúcej trhovej ekonomiky, na dokon
čenie reformy legislatívneho systému a na zlepšenie našej
administratívnej kapacity. Rokovania o vstupe do EÚ by sme
chceli ukončiť v roku 2004.
Pevne veríme, že naša národná identita - pravá európska
identita - reálne reflektuje naše ponímanie hodnôt toleran
cie, dobrých susedských vzťahov, ľudskej a sociálnej soli
darity. A to sú hodnoty, ktoré si veľmi cenil aj Titulescu.
V tomto smere sa naše snahy sústreďujú na regionálnu spo
luprácu, na rešpektovanie európskych noriem, vrátane európ
skych štandardov pre národnostné menšiny.
Uvedomujeme si, že zabezpečenie stability a bezpečnosti
v Európe spočíva v podpore včleňovania a v rešpektovaní
európskej a atlantickej solidarity, a nie v rozdeľovaní. Ak náj
deme spoločné riešenia spoločných problémov, vždy nájde
me aj správnu cestu na korektné konanie. To je vlastne aj
zmyslom iniciatívy dunajskej spolupráce, ktorú sme začali
spolu s Rakúskom, Európskou komisiou a Paktom stability
a na ktorej malo veľkú zásluhu aj Slovensko.
Národy strednej a východnej Európy dlho bojovali za
možnosť zobrať svoje osudy do vlastných rúk, aby spolu
s národmi západnej Európy mohli vytvoriť spoločnú európsku
budúcnosť a spoľahnúť sa na pevný trans-atlantický vzťah.
Práve táto veľká túžba našich národov posilňuje budúci
európsky projekt.
Pripomeňme si, že všetci patríme k tej istej revolučnej
generácii, bojujúcej za slobodu a demokraciu. Všetci sme
súčasťou historických premien, ktoré zmenili politickú mapu
Európy, rozdelenej železnou oponou. So svojím ekonomic
kým a ľudským potenciálom a európskou kultúrou budú
Rumunsko a Slovensko dôležitými členmi novej Európy.
Máme veľký potenciál schopností, ktorý je výsledkom osvo
jenia si hlbokých európskych hodnôt. Môžeme prispieť
novými koncepciami a tiež politickou iniciatívou. Prispejeme
veľkou odvahou a smädom po úspechu. Nie sú práve toto
hodnoty, ktoré Európa potrebuje na splnenie svojej misie?

Nie som zástancom teórie, podľa ktorej je viac „Európ“.
Verím v jednu Európu, ktorá potrebuje každého z nás, aby
si vyliečila staré rany. Verím, že pozvánka na vstup do EÚ,
adresovaná novým demokraciám, prispeje k posilneniu demo
kratickej bezpečnosti celej Európy, že vymaže navždy a ne
zvratné staré rozdeľovacie čiary a že povedie k vybudovaniu
jednotnej a slobodnej Európy.
Nie sme zástancami myšlienky, že existujú hodnotové roz
diely medzi Európou starých členských štátov a Európou
nových štátov.
Správnou odpoveďou by mala byť dôverná spolupráca,
otvorená pre všetky členské štáty, ktoré chcú a sú schopné
participovať na tejto integrácii. Som presvedčený, že európ
ske zjednotenie bude realitou len za predpokladu, že aktuál
ni i budúci členovia budú konať podľa rozhodnutí prijatých
v Kodani v decembri 2002. Musíme spolupracovať, aby EÚ
bola reálnou silou pre dobro celého sveta.
Za základ riešenia problémov v európskej spoločnosti
považujeme otvorenie otázok sociálnej rovnosti a chudoby
a hľadanie najlepších možných riešení.
Podľa nášho názoru by nová európska ústava mala reš
pektovať Úniu ako politickú entitu, ktorej základom sú spo
ločné hodnoty európskych občanov a členských štátov tejto
Únie. Charta základných ľudských práv musi byť súčasťou
Ústavnej zmluvy.
Pre nás všetkých, súčasné alebo budúce členské štáty
EÚ, je dôležité, aby zdroje demokratickej legitimity, ktoré sú
základom EÚ, boli zahrnuté do Ústavnej zmluvy Európskej
komisie. Výsledky práce Konvencie musia byť dôkladne
zvážené na úrovni medzivládnych rokovaní, ktoré sa budú
konať na jeseň tohto roku. Pevne veríme, že prijaté stano
viská budúcich členských štátov, vrátane Slovenska a Rumun
ska, budú mať rovnakú váhu ako stanoviská „pätnástky“.
V tomto kontexte vítame francúzsko-nemecký návrh, týka
júci sa inštitucionálnej reformy EÚ, ktorý je základom pre roko
vania v rámci Európskej konvencie. Európa je zodpovedná
za vybudovanie etického základu globalizácie prostredníctvom
presadzovania svojho ekonomického a sociálneho príkladu
rozvoja. Naše krajiny majú konkrétnu zodpovednosť za znižo
vanie rozdielov medzi regiónmi a povinnosť deliť sa o skúse
nosti získané pri budovaní demokracie na inštitucionálnom
základe s budúcimi východnými susedmi EÚ.
Chcel som, aby môj dnešný prejav bol opätovným ocene
ním hodnotného gesta, ktorým Univerzita Komenského poctila
Rumuna N. Titulesca, jedného z veľkých predstaviteľov
európskej solidarity. Dúfam, že spomienka na niektoré jeho
myšlienky bude inšpiráciou pre naše úsilie v spolupráci na
budovaní „zajtrajšej“ Európy.

Prof. Dr. Adrian Nastase sa narodil 22. júna 1950
v Bukurešti. Na Univerzite v Bukurešti absolvoval
odbor práva a sociológie a už počas štúdia pracoval
ako štipendista Oddelenia ľudských práv a mieru
UNESCO a na Medzinárodnom výskumnom ústave
pre mier v Oslo.
Od roku 1973 do roku 1990 pôsobil na Rumunskej
akadémii vied, Akadémii ekonomických štúdií v Buku
rešti a na Medzinárodnom ústave pre ľudské práva
v Štrasburgu. V rokoch 1990 až 1997 pôsobil ako
profesor medzinárodného práva na mnohých univer
zitách, vrátane Univerzity v Bukurešti a Sorbonny v Pa
ríži. Je odborníkom v medzinárodnom práve a v oblasti
ochrany ľudských práv, čoho sa týka aj jeho bohatá ve
decká činnosť. Známa je aj jeho účasť na riešení
právnych otázok súvisiacich s uplatňovaním zákona
o zahraničných Maďaroch na území Rumunska.
V roku 1990 bol A. Nastase zvolený za člena ru
munského parlamentu, v júni 1990 bol vymenovaný
za ministra zahraničia. Tento úrad zastával do októb
ra 1992. Od roku 1992 do roku 1996 bol prezidentom
Komory poslancov, od roku 1996 do roku 2000 čle
nom Rumunskej parlamentnej komisie v Parlament
nom zhromaždení' Rady Európy. Rumunským premié
rom sa A. Nastase stal dňa 28. decembra 2000. Pri
svojej inaugurácii slávnostne sľúbil, že urýchli ekono
mický rast krajiny, bude bojovať proti korupcii, zníži
byrokraciu a bude napomáhať vstupu krajiny do EÚ
a NATO. Zdôraznil pritom, že vstup do NATO je „jedi
ná rozumná možnosť“, ktorá zaručí bezpečnosť Ru
munska.
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Po mohutnej svetovej odozve na iniciatívu Jána Pavla II. zaviesť svetové
dni a svetové stretnutia mládeže, vyšiel pápež s novou iniciatívou Európ
skeho dňa univerzitných študentov, profesorov a zamestnancov. Tohoročné,
prvé podujatie tohto druhu, zorganizovala Rada biskupských konferencií
Európy, Komisia univerzitných kaplánov Európy v spolupráci s Úradom
pre univerzitnú pastoráciu Rímskeho vikariátu. Heslo dňa, ktoré pápež oso
bitne vyberá na každé podobné podujatie, bolo: „Intelektuálna láska, duša
novej Európy, v spoločenstve so svätými patrónmi." Duchovné meditácie
sa niesli v duchu biblického výroku „Mária zachovávala všetky tieto veci vo
svojom srdci. “
Akýmsi duchovným putom všetkých univerzitných študentov je ikona
Panny Márie Stolice M údrosti (Sedes Sapientiae). Túto ikonu pápež
odovzdal univerzitným študentom celého sveta v Jubilejnom roku 2000
v Ríme. Ikona už putovala univerzitnými pastoračnými centrami v Grécku,
Ruskej federácii, Španielsku, Ukrajine, Peru, Chile a Ekvádore. Sloven
skom putovala od 12. decembra 2002 do 12. marca 2003. Ikonu prevzal
priamo od pápeža Mons. Tomáš Galis, poverený univerzitnou pastoráciou
v rámci KBS, spolu s reprezentantmi slovenských študentov a pápežovi ju
aj 15. marca vrátil. Mariánska ikona, ako symbol duchovného spojenia
mala na Slovensku 20 zastávok (všetky kňazské semináre, UPC Bratisla
va, Prešov, Košice, Martin, Ružomberok, Banská Bystrica, Zvolen, Žilina,
Trenčín, Nitra i Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši). Jej prítomnosť
sprevádzali modlitebné a meditačné programy. Cieľom tohto „putovania“
je náboženské prehĺbenie študentov ako aj vytváranie vedomia akade
mickej solidarity, spolupatričnosti a duchovného spojenia. V porovnaní
s inými krajinami bolo na škodu, že podujatie bolo vnímané viac ako ini
ciatíva študentov a pomerne málo sa zapojili členovia pedagogického zboru.
Popri programoch na jednotlivých univerzitách Európy sa samotný
Európsky deň dňa 14. marca 2003 veľkolepo oslávil satelitným spo
jením významných európskych univerzitných centier (Uppsala, Kolín
nad Rýnom, Krakov, Viedeň, Bratislava) - volených podľa patrónov Európy
(sv. Brigita Švédska, Editha Steinová, Cyril a Metod, Benedikt a Katarína
Sienská), ku ktorým sa pridala aj Fatima, nakolko sa celé podujatie v rám
ci Roka ruženca nieslo v mariánskom duchu. Spolu s pápežom a rímsky
mi univerzitnými študentmi, ktorých sa okolo 10 000 tlačilo vo vatikánskej
Aule Pavla VI., boli študenti v týchto pastoračných centrách interaktívne
prepojení prostredníctvom satelitu a priameho prenosu mondovízie. Slo
venská televízia zabezpečovala toto spojenie z UPC bl. Jozefa Freinademetza v ŠD LŠ v Mlynskej doline, a zároveň vysielala priamy prenos
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celého podujatia. Jadrom programu bola mariánska vigília, koordinovaná
z Ríma. Niesla sa na báze piatich tajomstiev „ruženca svetla“. Každé z nich,
spolu s modlitbou a svedectvami, patrilo jednému z pastoračných centier.
V Mlynskej doline bol medzi študentmi prítomný kardinál Ján Chryzostom
Korec a arcibiskup-m etropolita Ján Sokol, zo štátnych autorít predseda
parlamentu Pavol Hrušovský a Ján Figeľ.
Pápež vo svojom príhovore povedal: „Dnes večer sme sa m odlili za
Európu v dôležitom okamihu je j dejín. Mladí sa môžu a musia zúčastniť na
budovaní novej Európy a prispieť svojimi túžbami a ideálmi, svojím štúdiom
a prácou, kreativitou a velkodušnou angažovanosťou. Mladí kresťania sú
osobitným spôsobom povolaní, aby ohlasovali a svedčili o Kristovi a aby
boli v jeho mene budovateľmi jednoty v mnohosti, slobody v pravde, mieru
v spravodlivosti, toho mieru, ktorý dnes svet osobitne potrebuje. Milí mladí
priatelia, zverujem vám v tento večer jednu túžbu, ktorá mi tak leží na srdci:
aby mohli byť nové generácie verné hlbokým duchovným a morálnym prin
cípom, ktoré v minulosti inšpirovali otcov zjednotenej Európy." Pápež na
záver využil príležitosť živého satelitného spojenia na dlhý improvizovaný
dialóg, v ktorom potvrdil, že „pápež medzi mladými vždy omladne“. Živé
a aktívne začlenenie do velkolepého projektu bolo pre našu akademickú
obec významnou poctou a pre zúčastnených i divákov velkým zážitkom.
ThLic. Marián Gavenda

U m v m t í i r n P c is l
bl. )o z « fa Fr«finad«r

Univerzitné pastoračné centrum bl. Jozefa
Freinademetza (UPC), ktoré sídli v ŠDaJ L.
Štúra UK v Mlynskej doline v Bratislave a kto
ré podľa kachlovej pece v Librese študenti
láskyplne pomenovali U PeCe, je prvé svojho
druhu nielen na Slovensku, ale aj v strednej
a východnej Európe. V roku 2002 ubehlo už
päť rokov od zrodu tejto geniálnej myšlienky
a v januári 2003 si UPC pripomenulo päť ro
kov od konania prvej sv. omše v svojich pries
toroch.
Filozofia činnosti UPC vychádza z faktu, že
ak má zo študenta vyrásť zrelá osobnosť, mu
sí byť formovaný integrálne, t.j. nielen intelek
tuálne a profesionálne (o čo sa stará samotná
univerzita), ale aj duchovne, kultúrne, spolo
čensky, esteticky, ba nemal by chýbať ani roz
mer praktickej prípravy na život v manželstve,
v rodine a v spoločnosti. V súčasnosti na Slo
vensku už funguje 10 univerzitných pastorač
ných centier (Košice, Prešov, Ružomberok,
Žilina, Banská Bystrica, Zvolen, Trenčín, Trna
va, Nitra, Bratislava).
Telemost Bratislava - Vatikán očakávala
preplnená velká sála UPC, kde sa tiesnilo
takmer tisíc vysokoškolákov a hostí. V prog
rame odzneli modlitby a spev vlastného spe
vokolu a milo zaujal príhovor nášho študenta,
jeho svedectvo na tému „Mladí univerzitní štu
denti a Mariánsky model objavovania viery“ .
Po ďalších priamych vstupoch, po príhovore
Sv. Otca, po apoštolskom požehnaní a p o
procesii s ikonou, ovácie „Ave papá“ nemali
konca. Je dobre, že aj týmto spôsobom sme
zviditeľnili naše U PeCe i Slovensko.
JUDr. Mikuláš Onufrák,
riaditeľ ŠDaJ Ĺ. Štúra UK
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Problematika zastúpenia žien vo významných
spoločenských pozíciách, či už je to veda a vý
skum, politika a ďalšie oblasti spoločenského živo
ta, nie je u nás v súčasnosti dostatočne tematizovaná ani v rovine legislatívnej, ani vo verejnom
diskurze. Úplne odlišná situácia je v západných
krajinách, hlavne v krajinách EÚ, kde sa už dô
slednejšie uplatňujú nielen zmeny v oblasti legi
slatívy, ale hlavne sa venuje systematická a prime
raná pozornosť problematike rovnomernejšieho
zastúpenia mužov a žien vo vede a univerzitnom
vzdelávaní zo strany rôznych orgánov a inštitúcií,
pôsobiacich v oblasti riadenia vedy. Princíp rov
nosti šancí a princíp uplatnenia rodového hľadiska
(tzv. gender mainstreaming) sa stali jedným z hlav
ných princípov v praxi riadenia a organizácie vedy,
a to nielen v rozličných vedeckých ustanovizniach,
ale aj v oblasti vedeckého výskumu realizovaného
na vysokých školách a univerzitách. Podobne sa
tieto princípy uplatňujú vo sfére univerzitnej výuč
by a jej riadenia. Jedným zo spôsobov realizácie
a uplatňovania týchto princípov sú tzv. vyrovná
vacie akcie (niekedy sa používa termín afirmatívne akcie alebo pozitívna diskriminácia), ktoré sa
uplatňujú nielen v súvislosti s politickou reprezen
táciou žien, ale aj v súvislosti s reprezentáciou žien
v riadiacej sfére vo vede a v školstve. Vzhľadom
na vyššie uvedené skutočnosti vystupuje do po
predia potreba zmapovať súčasný stav zastúpenia
žien - učiteliek v oblasti vysokoškolského vzdelá
vania a výskumu.
Keďže v našich podmienkach doposiaľ absentu
je uplatnenie rodovej perspektívy pri zmapúvaní
situácie v celospoločenskom meradle na vysokých
školách a vo vede, členky Katedry filozofie a de
jín filozofie FiF UK a Centra rodových štúdií
na FiF UK doc. PhDr. Zuzana Kiczková, CSc.,
doc. Etela Farkašová, CSc., PhDr. Mariana Szapuová, CSc. a Viera Mikulová sa rozhodli pod
nietiť a realizovať takto orientované skúmania.
Dôležité je poznamenať, že podobne orientovaný
výskum, ktorý sa už aj realizoval, nedávno inicio
valo Predsedníctvo SAV, pričom žiadny podobný
výskum nebol doteraz realizovaný ani na jednej
z vysokých škôl v SR.
Členky výskumného tímu, ktoré sa už dlhšiu do
bu venujú teoretickému rozpracovávaniu rodovej
problematiky a rodovo-diferencovaného výskumu,
sa rozhodli ako prvý krok zmapovať situáciu na
Filozofickej fakulte UK. Výskum realizovali v rám
ci fakultnej úlohy a sledovali zastúpenie žien
v nasledovných oblastiach: v jednotlivých ka
tegóriách pedagogických pracovníkov, v kate
górii vedeckých pracovníkov, v akademických

orgánoch a vo funkcii vedúcich katedier v ob
dobí rokov 1990 - 2002. Hlavným zámerom pri
realizácii projektu bolo zistiť štatistické údaje a vy
pracovať kvantitatívny popis situácie za uvedené
obdobie, ako aj identifikovať vývinové trendy za
stúpenia žien v skúmaných kategóriách.
Výsledky prieskumu, zistené kvantitatívne
údaje v priemere za celé sledované obdobie,
zhrnuté v tabuľkách a grafoch, ktoré sú k na
hliadnutiu v Centre rodových štúdií FiF UK,
Šafárikovo nám. 6, historická budova, miest
nosť č. 505, poukazujú na nasledovné skutoč
nosti:
• V kategórii lektorov možno pozorovať vysoké
zastúpenie žien, ktoré sa pohybovalo na úrovni
80 % v prípade domácich, a okolo 50 % v prípa
de zahraničných lektorov.
• V kategórii asistentov priemerná účasť žien za
sledované obdobie bola 61,8 %, v kategórii od
borných asistentov 58,7 %, docentov 38,1 %
a profesorov 10,5 %. Tieto údaje poukazujú na
skutočnosť, že kým vo východiskovej pozícii pe
dagogickej kariéry je zastúpenie žien takmer dvoj
násobné, v kategórii odborných asistentov sa tento
pomer vyrovnáva, zásadný obrat nastáva v kate
górii docentov, kde je priama inverzia ukazovate
ľov v porovnaní s východiskovou pozíciou - 38,1 %
žien ku 61,9 % mužov. Najvýraznejší rozdiel sa
ukazuje v kategórii profesorov, kde zastúpenie
žien je len 10,5 %.
Pri identifikovaní vývinových trendov za sledo
vaných 12 školských rokov možno konštatovať,
že v kategórii asistentov zastúpenie žien za sle
dované obdobie nevykazovalo výraznejšie zmeny,
v kategórii docentov v prvej polovici skúmaného
obdobia sa pohybovalo v rozmedzí jednej tretiny,
k vyrovnaniu došlo v šk. r. 1999/2000 a v posled
ných dvoch rokoch bolo zastúpenie žien o 6 %
vyššie. Podobne je možné sledovať nárast v ka
tegórii profesorov, kde došlo ku viac ako trojná
sobnému zvýšeniu percentuálneho zastúpenia
žien. Napriek tomu toto zastúpenie je menej ako
štvrtina zastúpenia mužov. Možno teda povedať,
že kým ešte pred približne piatimi rokmi „sklene
ný strop“ tvorila kategória odborných asistentov,
v súčasnosti sa nachádza v kategórii docentov.
Pojmom „sklenený strop“ pritom označujeme po
myselnú neviditeľnú bariéru, na ktorú ženy nará
žajú vo svojom profesionálnom postupe, strop
je hranica, po ktorú sú ženy vo svojom postupe
„vpustené“ a termín „sklenený“ vyjadruje obrazne
skutočnosť, že žena už vďaka svojim profesionál
nym kvalitám na vyššiu pozíciu „dovidí“, avšak na
razí na neviditeľné, ťažko definovateľné prekážky.

Prišla jar. Najskôr nesmelo, no napokon sila slnečných lúčov zobudila ako prvé snežienky, fialky, skal
ničky, čemerice, narcisy, tulipány i hyacinty. Ich teplo roztvorilo kvetné puky hlohu, zlatého dažďa, mandlí,
naliali sa listové pupene javorov, kérie, hlohu.
V Botanickej záhrade však prúdil život po celý rok. Museli sme odstraňovať následky povodňami spô
sobených škôd na vzrastlých stromoch okolo rybníka - podmáčané korene stromov neudržali váhu lipy
i „smutnej vŕby“,dominanty rybníka. Likvidovali sme suché stromy na brehu riečky Vydrice a na uvoľnené
miesta dosádzali vzrastlé stromy - lipy, javory, jedle a platan. Intenzívnejšie sa rozbehli zemné práce
pri výstavbe japonskej záhrady i likvidácia náletových drevín v celej záhrade. Doplnili sme sortiment
cibuľovín na teraskách a tak, ako každú zimu, sa o doplnenie druhov rastlín postarali aj pracovníci
v skleníkoch - tropickom, kaktusovom a palmovom. V palmovom skleníku svoj šat oprášili aj akváriá.
Návštevníkom bude slúžiť zrekonštruovaný bufet, najmenších privíta vo vynovenom šate aj detské ihrisko.
Botanická záhrada UK opäť poteší aj mimobratislavských návštevníkov, a to expozíciou na výstave
„GARDENIA“ v dňoch 10. - 14. 4. 2003 v priestoroch Agrokomplexu v Nitre, ako aj na výstave „FLÓRA
BRATISLAVA 2003“ v dňoch 10. 4. - 3. 5. 2003 na výstavisku v Inchebe. Deň otvorených dverí sa bude
u nás konať 3. - 4. 5. 2003 a bude oživený vzdelávacím a kultúrnym programom, ktorý pripravujeme v spo
lupráci s firmou Palmoliv. V čase od 1. 5. do 10. 5. 2003 predstavia u nás svoje výpestky aj členovia klubu
skalničkárov na svojej už tradičnej skalničkárskej výstave. V druhej polovici mája si prídu na svoje aj milov
níci kaktusov, ktorí sa v rámci 9. sympózia „Kaktusárska jar“ budú môcť vzdelávať na prednáškach našich
i zahraničných odborníkov, ako aj zúčastniť sa tradičnej exkurzie po najkrajších zbierkach kaktusárov.
Vážení priatelia a milovníci prírodných krás! Botanická záhrada UK vás pozýva do svojich
expozícií od 1. 4. do 31. 10. denne v čase od 9.00 hod. do 18.00 hod. Skleníky sú prístupné
v týždni do 15.00 hod., v sobotu a nedeľu do 18.00 hod. Želáme vám príjemné chvíle oddychu
a načerpanie nových síl a inšpirácií v prostredí upokojujúcej zelene.
Jaroslav Bella, riaditeľ BZ UK Bratislava

V kategórii vedeckých pracovníkov podiel žien
na celkovom počte pracovníkov stúpol za 12-ročné
obdobie z 55 % na 75 %.
Všeobecne sa dá konštatovať, že zastúpenie
žien v akademických orgánoch fakulty je nízke. Za
sledované obdobie napr. funkciu predsedu a pod
predsedu vedeckej rady nevykonávala ani jedna
žena, zastúpenie žien medzi členmi vedeckej ra
dy bolo v priemere 15,35 %, pričom v posledných
rokoch sa prejavilo mierne zvýšenie podielu žien,
keď každá piata vo vedeckej rade bola žena.
Medzi akademickými funkcionármi na poste
dekana fakulty za dané obdobie nebola ani jedna
žena. V posledných štyroch rokoch ani jedna že
na nevykonávala funkciu prodekanky, hoci v pred
chádzajúcich šiestich rokoch zastúpenie žien na
postoch prodekanov sa pohybovalo v rozmedzí od
20 % do 40 %.
Výraznejšie bolo zastúpenie žien v akademic
kom senáte fakulty, od začiatku jeho pôsobenia vo
funkcii predsedu boli zastúpení muži (sedemkrát)
i ženy (posledné tri sledované roky). Vo funkcii
podpredsedov sa tiež vcelku vyvážene striedali
muži a ženy. Zloženie akademického senátu z hľa
diska zastúpenia žien je tiež vyvážené, v dote
rajšom pôsobení senátu je to v priemere okolo
50 %, mierne zvýšenie možno badať za posledné
tri roky.
V kategórii vedúcich katedier je priemerné za
stúpenie žien 31 %, čo je menej ako polovica za
stúpenia mužov, v tejto kategórii je v sledovanom
období zreteľný nárast zastúpenia žien, a to viac
ako dvojnásobný.
Pokračovanie v tomto projekte, resp. jeho rozší
renie na iné fakulty v rámci UK, resp. na iné vyso
ké školy v rámci Slovenskej republiky, považujú
členky riešiteľského tímu za veľmi dôležité, pre
tože takýto rodovo-diferencovaný obraz a pohľad
na štruktúru vedecko-pedagogických pracovníkov
a pracovníčok na vysokých školách je jedným zo
základných predpokladov vstupu do podobne
orientovaných medzinárodných projektov, v kto
rých zatiaľ SR absentuje. Preto tiež odporúčajú
vedeniu FiF UK, aby fakulta viedla rodové šta
tistiky zamerané na všetkých pracovníkov FiF UK.
Výsledky tohoto prieskumu možno využiť pri ďal
šom rozpracúvaní tejto výskumnej témy, a to v šir
šom kontexte problému miesta a paritného zastú
penia žien vo vede a v školstve.
Doc. PhDr. Zuzana Kiczková, CSc.,
doc. PhDr. Etela Farkašová, CSc.,
PhDr. Mariana Szapuová, CSc.

Spomienka na pána profesora MUDr. Emila Kmetyho, DrSc.
Náhle, neočakávane a navždy
nás 11. januára 2003 opustil vo
veku nedožitých 80 rokov prof.
MUDr. Emil Kmety, DrSc., zakla
dateľ a dlhoročný vedúci Ústavu
epidemiológie Lekárskej fakulty
UK v Bratislave
Prof. Kmety sa narodil 8. sep
tembra 1923 v Trnave v úradníckej
rodine. Strednú školu absolvoval
v Bratislave, kde tiež v roku 1948
ukončil Lekársku fakultu. Svoju pro
fesionálnu dráhu začínal na Ústave
hygieny Lekárskej fakulty UK pod
vedením prof. Muchu. Ten ho za
krátko poveril výučbou epidemioló
gie, ktorá sa od roku 1952 začala
na fakulte prednášať ako samostat
ný predmet. O desať rokov neskôr
vznikol samostatný Ústav epide
miológie, kde prof. Kmety pôsobil
celý svoj život, do roku 1986 ako
jeho prednosta. Po založení Lekárskej fakulty v Martine v roku 1962 viedol
sedem rokov aj tamojší ústav.
Prof. Kmety získal uznanie ako výborný pedagóg. Položil základy výuč
by epidemiológie a so svojimi spolupracovníkmi opakovane vydal skriptá
a učebnice pre našich študentov. Patril k priekopníkom slovenskej epide
miológie, ktorá v povojnovom období riešila mnohé vážne problémy na
poli infekčných chorôb, najmä detského veku, ktoré spôsobovali ťažké stra
ty. Je preto samozrejmé, že sa stal prvým riadnym profesorom epidemioló
gie na Slovensku.
Velkou pracovnou láskou prof. Kmetyho boli leptospíry. Zmapoval z hľa
diska ich výskytu celé Slovensko, izoloval nové, dovtedy neznáme sérovary
týchto mikroorganizmov. Na tieto nálezy nadviazali rozsiahle taxonomické
štúdie a medzinárodne uznávané výsledky viedli k jeho vymenovaniu za
člena Medzinárodnej komisie SZO pre leptospirózy a člena Taxonomickej
subkomisie pre leptospíry, kde v rokoch 1986 - 1990 pôsobil ako jej
predseda. Pod jeho vedením sa naše leptospirologické laboratórium stalo
spolupracujúcim centrom SZO pre epidemiológiu leptospiróz. Výsledky
svojich výskumných prác predniesol na početných domácich a zahranič
ných podujatiach. Jeho dobrá znalosť cudzích jazykov i vysoká komuni

katívnosť mu pomohli nadviazať mnohé pracovné kontakty a priateľstvá aj
v zahraničí, ktoré pretrvali dodnes.
Po šesťdesiatke sa pán profesor začal s plným elánom venovať aj dälšej
aktuálnej problematike - lymeskej borelióze. So svojimi spolupracovníkmi
získal významné údaje o premorenosti kliešťov na Slovensku, ktoré uká
zali, že Slovensko patrí medzi oblasti s vysokým rizikom tejto nákazy.
Prof. Kmety inicioval na našom pracovisku aj výskum tularémie. Stali sme
sa tak jediným pracoviskom na Slovensku, ktoré sa touto problematikou
zaoberá, a ktoré sa i naďalej úspešne rozvíja a získava medzinárodné úspe
chy, podobne aj v oblasti výskumu legionelóz. Inicioval aj štúdium vplyvu
rozšírenej skupiny infekčných chorôb na úmrtnosť obyvateľstva, včítane
rozboru ekonomických strát v dôsledku infekčných chorôb, čo potvrdilo
vysokú efektívnosť preventívnych opatrení.
Široké záujmy pána profesora presahovali možnosti nášho pracoviska,
a preto je ťažké čo aj letmo sa zmieniť o celej jeho vedeckej a pedagogickej
činnosti. Jeho osobnosť ako zakladateľa Ústavu epidemiológie LF UK a vý
učby epidemiológie zostane natrvalo zapísaná v histórii našej Alma mater.
Prof. Kmety bol všestranne činný, vykonával organizátorskú prácu na
fakulte i ako funkcionár Slovenskej lekárskej spoločnosti, bol členom rôz
nych poradných zborov MZ. Významná bola jeho činnosť pri iniciovaní
a vedení komisie pre surveillance zoonóz a mnohé ďalšie. Bol čestným
členom Rakúskej spoločnosti pre hygienu, mikrobiológiu a preventívnu
medicínu, člen korešpondent Spoločnosti NDR pre epidemiológiu a mik
robiológiu. Za svoje dielo získal viaceré ocenenia a medaily.
Všetci, ktorí sme mali šťastie vyrastať pod jeho odborným vedením, sme
poznali jeho pracovitosť, svedomitosť pri vedeckej práci, vážili sme si jed
notu jeho slov a činov. Bol osobnosťou v pravom slova zmysle. Rád nám
pomáhal v pracovných problémoch, povzbudzoval nás a snažil sa preniesť
na nás kus svojho elánu a optimizmu. Strávil hodiny nad hodnotením
našich prednášok a publikácií a pomáhal nám jednoducho vyjadriť naše
neraz komplikované myšlienky. Pod jeho vedením sme získali vedecké
a akademické postupy. Odišiel veľmi nečakane, mohol zrealizovať ešte nie
ktoré svoje plány, ale jedno sa mu určite podarilo, aj keď odišiel. Jeho
práca, jeho dielo zostáva stále medzi nami.
V pánu profesorovi strácame múdreho človeka s citom pre spravodlivosť,
vynikajúceho vysokoškolského učiteľa, lekára a svedomitého vedeckého
pracovníka, ktorý vynakladal mimoriadne úsilie pre rozvoj odboru epide
miológie, mikrobiológie a hygieny, ktorý miloval Slovensko a prispel k jeho
dobrému menu v zahraničí.
Česť jeho pamiatke!
Doc. MUDr. Sylvia Bazovská, CSc., Ústav epidemiológie LF UK

Štyri pohľady na vojnu v Iraku
Horúcou témou, ktorá v súčasnosti zamestnáva média a širokú
verejnosť, je vojnový konflikt v Iraku. Zo štyroch uhlov - americ
kého, nemeckého, slovenského a osobného sa na túto tému
v celofakultnej prednáške na Evanjelickej bohosloveckej fakulte
UK dňa 25. marca pozrel prof. Peter Zajac, ktorý v súčasnosti
pôsobí na univerzite v Berlíne. Poukázal na skutočnosť, že voj
nové dianie nesledujeme a neprežívame reálne, ale len na základe
toho, ako nám ho servírujú média, a preto má vojnový konflikt
v každej krajine iný charakter. Zdôraznil, že vojnová rétorika je for
mou manipulácie verejnou mienkou a my sa stávame súčasťou
mediálnych bojov. Počas pobytu v Nemecku zistil, že médiá, aby
podporili protivojnovú kampaň nemeckej vlády, používajú pacifis
tický tón a nepripúšťajú ani diskusiu o vojne. Úplne inak nám
konflikt v Iraku predstavujú slovenské médiá, ktorých tón je zdržan
livý a nevyjadrujú sa protiamericky. V Amerike sa naopak používa
slovník propagujúci vojnovú intervenciu. Rétoricky si dávajú pozor,
aby nepoužívali vojenský, ale mierový jazyk vzhľadom na nega
tívne ladený postoj svetovej verejnosti. Preto sa podľa prof. Zajaca
nehovorí o vojne, ale o oslobodení a odzbrojení. Poukázal na roz
dielne postoje k americkému zásahu medzi európskymi krajinami.
V prednáške sa pokúsil vysvetliť historické a ekonomické pozadie
negatívneho postoja Nemecka k irackému konfliktu. Tí, ktorí sa
zúčastňujú mierových demonštrácií, podľa neho nepriamo podpo

rujú diktátorský režim Saddáma Husajna. Vzhľadom na integračné
úsilie Slovenska do NATO a EÚ zdôraznil, že v súčasnosti sa čoraz
viac stáva nezlúčiteľným vstup do oboch inštitúcií naraz, nakolko
európska príslušnosť sa začína od americkej líšiť. Prof. Peter Zajac
sa kriticky vyjadril, že keď Amerika nepresvedčila OSN o legitímnosti vojnovej intervencie, vytvorila novú medzinárodno-právnu
situáciu a postavila tým svet pred problém, s ktorým si musí po
radiť. Za slabé body vojnového zásahu označil okrem slabého
medzinárodne-právneho krytia aj nedostatočnú podporu svetovej
verejnosti, zápas o podporu vlastného obyvateľstva, nízky počet
amerických vojakov nasadených v Iraku a neschopnosť predpo
kladať kedy a akým spôsobom sa konflikt skončí. Vyslovil po
chybnosť o možnosti po zvrhnutí režimu Saddáma Husajna nastoliť
v Iraku a na Blízkom východe demokratickú vládu, pretože nemá
žiadne ukotvenie v historickej tradícii. Poukázal na to, že iracká
vojna je zároveň aj bojom proti terorizmu, ktorý nemá štátnosť,
preto je potrebné zlikvidovať jeho ohniská a režimy, ktoré teror
podporujú. Postoj Francúzska a Nemecka označil za chybný, pre
tože len spoločenský tlak mohol byť podľa prof. Zajaca účinným
nástrojom na odstránenie diktátorského režimu Saddáma Husajna
bez vojnového zásahu.
E. Kmecová
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Študentským
aždý večer sledujeme
správy. A nielen na jednej
televíznej stanici. Najprv
Markíza, potom STV, prípadne
JOJ a TA3. K tomu sa ešte pridá
množstvo satelitných staníc.
Každý večer tváre, z ktorých
mnohé by sme radšej ani
nevideli. Alebo aspoň nie tak
často. „Zaujím avo“ upravení
redaktori zbytočne sa „ tlačiaci “
na obrazovku, zlá artikulácia,
intonácia, prízvuk, melódia,
tempo. Myslím, že si nabudúce
radšej prečítam viac novín alebo
naladím nejakú rozhlasovú
stanicu. Hoci...
Mnohí kritizujú aj obsah správ.
Zo všetkých strán sa na nás
neustále hrnú negatívne
informácie, samé tragédie a
katastrofy. Tam sa vykoľajil vlak,
tam havarovalo lietadlo, na
opačnej strane sveta narazil
ropný tanker na plytčinu,
potopila sa lo ď plná utečencov,
po výdatných dažďoch sa
zosunula pôda, zahynuli ďalší
ľudia, mnohí p riš li o strechu nad
hlavou. Jediné, čo vidím, sú len
samé nešťastia. A k tomu
všetkému sa pridajú ešte
informácie o spoplatnení štúdia
(akoby nás už teraz štúdium
„ nežmýkalo
zdravotníctva či
opätovné a neutíchajúce
rozbroje v politike. Nemôžem sa
ubrániť pocitu, že na tejto
zemeguli sa nedeje nič dobré a
pozitívne. Alebo že by nás také
správy nezaujímali? Často sa
sama seba pýtam, prečo musí
byť to zlé vždy na prvom mieste
a to dobré až za tým? Prečo nie
naopak? A prečo sa správy
o nešťastiach musia vyskytovať
v každej spravodajskej relácii
v takom veľkom množstve?
Odpoveď si s najväčšou
pravdepodobnosťou asi nedám.
Jedno viem ale určite, že môj
názor nie je názorom všetkých.
Sú totiž aj takí ľudia, ktorým
terajšia koncepcia spravodajstva
v našich masmédiách ani
v najmenšom neprekáža.
M artina Halušková

Murphyho zákon tvrdej
pravdy:
Lekár vám určí takú
diagnózu, na akú má
zdravotníctvo peniaze.
Jonesov zákon:
Minister, ktorý sa smeje, keď
sa niečo kazí, myslí na
niekoho, koho za to urobí
zodpovedným.
j

Príliš drahá choroba
Spoplatenie liekov - žiaden
problém. Platenie za každý
predpísaný liek a k tomu
doplatok k predpísanému lieku
- žiaden problém. Aspoň taký
pocit získava náš občan, keď
sleduje reformu zdravotníctva.
Bohužiaľ, opak je pravdou.
Tieto reformy, ktoré majú
pomôcť oddlžiť zdravotníctvo,
sú veľkým finančným za
ťažením pre každého občana.
Najviac to postihne finančne
slabú skupinu, ako sú študenti,
dôchodcovia, mnohodetné ro
diny atď. To som pocítila na
vlastnej koži.
Koncom decembra minulého
roku sa mi podarilo poriadne
ochorieť. Počas doby môjho
liečenia som na liekoch, ktoré
boli na predpis, zaplatila viac
ako 600 korún. K tomu treba
pripočítať peniaze za „ne
povinné“, ale odporučené
vitamíny, špeciálne čaje a
mastičky. Všetko dokopy ma to

M ôj poh ľad

vyšlo takmer na 1000 korún.
Úžasné! Nemyslím si, že je
veľa ľudí, ktorí si odkladajú
pokladničné bločky z lekární.
Takže nemajú možnosť si tieto
veci skontrolovať.
Neskôr som si povedala, že
som vlastne šťastný človek.
Prečo? Pretože som bola
chorá počas januára a ešte
som neplatila za lekárov,
ktorých som navštívila. Moju
obvodnú
lekárku
som
navštívila minimálne trikrát a
ona ma poslala k rôznym
odborníkom. Keby som bola
chorá teraz, už by som musela
platiť. Vyšlo
by ma to
dvojnásobne viac ako teraz.
Odkiaľ má študent vziať
peniaze? Mám pocit, že nad
tým sa nikto z kompetentných
nezamýšľal. Vlastne prečo by
mal? Však oni na to peniaze
majú.
Alexandra Bernáthová

Zákon o zdravotnej starostlivosti
Zákon zavádza platby za stravovanie, pobyt na lôžku, za náv
števu lekára, za vydanie lieku, zdravotníckej pomôcky a iné. Od
platenia budú oslobodené tehotné ženy, novorodenci, duševne
chorí, ďalšie skupiny pacientov, ako i osoby v hmotnej núdzi. Tento
zákon v marci prezident SR nepodpísal a tak sa vráti na opätovné
prerokovanie do Národnej rady SR.
Zuzana (20), študentka VŠ:
-S ú h la s ím s reformou. Čo
sa týka poplatkov, je lacnejšie,
ak za p la títe d va d sať korún,
nam iesto toho, aby ste lekárovi
priniesli bonboniéru. Verím, že
ak to ľudia pochopia, bude to
fungovať. Je zbytočné, aby
človek chodil z lekárne s plnou
taškou liekov.

Miroslava (24), lekárka:
- Reform a v súčasnej forme
nie je p rija te ľn á, p re to že
ne berie o h ľa d na pacienta.
N eviem s i predstaviť, že
v n e m o cn icia ch budú le ká ri
nam iesto vyšetrenia vypisovať
príjm ové potvrdenia...

O

prázdnych

P o p la to k
za
ubytovanie
v internátoch by sa m al op ä ť
zvyšovať. V niektorých inter
nátoch sa tak už stalo, iné to
len čaká a rozhodne neminie.
Každý si vie predstaviť, s akým
„n a d š e n ím “ na túto správu
zareagovali študenti.
Na neustále zdražovanie vo
všetkých oblastiach života b y
sme si už a j zvykli, no za svoje
peniaze niečo očakávame. Čo
však za ne dostanem e v p rí
pade internátov? Zďaleka nie

Teodor (24), odb. asistent na
VŠ:
- N ie k t o r í
ľudia
lekársku starostlivosť, najm ä
čo sa týka pohotovosti. Rodičia
často prídu s dieťaťom k leká
rovi až v p ia to k poobede,
príp a d n e
sa za sta via
až
v sobotu na pohotovosti.
V n ie kto rých p ríp a d o ch je
spoplatnenie naozaj potrebné.
A k lekár prevezm e od pacienta
peniaze, bude m ožno c ítiť
určitú zodpovednosť a pacient
od neho m ôže oprávnene
vyžadovať kvalitnejšie služby.

Veronika Škodová

Návšteva zimbabwianskeho prezidenta Roberta Mugabeho na francúzsko-africkom summite bola urážkou
i ponížením všetkých krajín
Európskej únie.
S prihliadnutím na to, že
krajiny EÚ by mali dodržia
vať pravidlá, ktoré platia pre
každého člena rovnako, Mugabeho pobyt vo Francúzsku
vyznieva trochu hlúpo.
Najmä po tom, čo členovia
tohto spoločenstva pred
niekoľkými dňami obnovili
sankcie uvalené na jeho
osobu.
Zdá sa, že Francúzsko stra
tilo dôveru a vplyv vo svojich
bývalých afrických koló
niách a pokúša sa „spria
teliť“ s inými krajinami
v Afrike. Hlavne s tými, ktoré
opustili britskí kolonisti.
Francúzsko, odporca vojny
proti Iraku, využíva Afriku
ako platformu svojho boja
proti Tonymu Blairovi a
Georgeovi Bushovi a ich
zahraničnej politike.
Kým Západ odviňuje Mugabeho z porušovania ľud
ských práv, Francúzsko mu
prejavuje svoje sympatie.
Pozvánka Francúzov prezi
dentovi Mugabemu je veľmi
podozrivá aj preto, že práve
za Mugabeho hladujú ľudia,
ktorí ho zvolili. Hoci aj
o legitímnosti volieb by sa
dalo diskutovať. Francúzi,
ako členovia EÚ, otvorene
sympatizujú s prezidentom,
ktorý je zodpovedný za
týranie prívržencov opozí
cie vo vlastnej krajine.
Incident poukázal na to,
ako je EÚ rozdelená v otáz
kach týkajúcich sa Afriky.
Možno časom uvidíme, čo
Jacques
Chirac
svojím
konaním sleduje, a či sa mu
to vôbec podarí dosiahnuť.
Killian Mabhena

vreckách,
luxusné podmienky. Vybavenie
izieb je pom erne chudobné.
Vlastná skriňa, p o s te ľ a stôl by
p re d sa m a li b y ť sa m o zre j
mosťou. K e ď chce niekto b ýva ť
p o h odlnejšie,
všetko m u sí
financovať z vlastného vrecka.
Niektoré nedostatky sa však
jednoducho nedajú odstrániť.
Mám na m ysli rôzne živočíchy
(šváby, holuby, myši), ktoré sú
na m nohých internátoch nerie
šiteľným problém om. Každý sa
ich snaží zlikvidovať po svo-

šváb

jo m , no zvyča jn e je všetka
snaha márna.
K e ď už za internátne ubyto
vanie platím e vysoké sumy, za
ktoré by sm e s i v niektorých
m estách m o h li p re n a ja ť byt,
dalo b y sa právom očakávať,
že sa o svoju izbu nebudem e
d e liť so švábm i a myšami.
Nuž, o ča ká vať to môžeme.
Otázne je, či sa naše očaká
vanie niekedy vôbec splní...
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