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Príhovor rektora

V roku 1919 k nám prišli pomôcť zapáliť svetlo poznania profesori a docenti
pražskej Karlovej univerzity ako budúci profesori Univerzity Komenského v Bratislave. A my toto dedičstvo udržiavame a ďalej rozvíjame. Veď ako povedal prvý
rektor Univerzity Komenského profesor Kristian Hynek: „Je to budúcnosť, ktorá
riadi naše činy a ktorej sme povinní sa zodpovedať.“
Dejiny Univerzity Komenského sú neodmysliteľne späté s dejinami nášho moderného štátu, jeho vzdelanosťou, vedou, kultúrou, umením i športom. Naša alma
mater sa stala vedomostnou pokladnicou aj vzdelanostnou pamäťou Slovenska a jej
akademická obec sa tiež zaslúžila o vznik ďalších významných slovenských vzdelávacích a vedeckých inštitúcií. Slovensku i svetu dala tisícky úspešných absolventov.
Práve pevné ukotvenie v európskom a medzinárodnom priestore sa stalo presvedčivým odkazom, ktorý chceme ďalej rozvíjať. Ako dedičia diela našich učených predchodcov môžeme byť právom hrdí na všetko, čím ho aj naša generácia
dokázala obohatiť, aby ho odovzdala našim následníkom a ďalším generáciám.
Možno práve oni s odstupom času najlepšie zhodnotia, ako sa nám to podarilo.
Verím, že k dielam, ktoré symbolicky predstavujú odovzdanie nášho univerzitného
štafetového kolíka, sa priradí aj táto publikácia. Prajem jej, aby sa pridala k už
osvedčeným zdrojom našej univerzitnej pamäte. Aby po nej siahli zvedaví čitatelia, keď pocítia potrebu dozvedieť sa o našej 95-ročnej univerzitnej odysey.
Verím, že čitatelia nájdu v knihe inšpiráciu a mnohé zaujímavé a vzácne
– možno už aj zabudnuté čriepky udalostí zo začiatkov Univerzity Komenského,
poznatky o diele, ktoré zanechali univerzitní pedagógovia, vedci a výskumníci, rektori, zamestnanci, profesori aj študenti. Čitateľovi neuniknú spomienky osobností
univerzity. Dielo Dušana Meška je aj cenným historickým exkurzom podnecujúcim šírenie poznania a akademickej kultúry.
Autorovi blahoželám k jeho citu pre univerzitné dianie. Čitateľov pozývam, aby spolu s nami a všetkými priaznivcami našej univerzitnej rodiny prešli
95 rokov našej univerzitnej cesty a presvedčili sa, že pomyselný univerzitný vlak
smeruje po správnej koľaji k ďalšej významnej zastávke, na ktorej zasvieti nápis
„Storočnica Univerzity Komenského v Bratislave“.
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
rektor Univerzity Komenského v Bratislave
september 2014
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Predhovor

Na Slovensku možno len ťažko nájsť inštitúciu, ktorá by ovplyvnila naše
novodobé dejiny v šírke a rozsahu tak ako Univerzita Komenského. V medzinárodnom priestore vysokoškolského vzdelávania a vedeckovýskumných činností zaujíma významné postavenie a má tiež prvenstvo v tradícii akademickej,
vedeckej a intelektuálnej prípravy. Univerzita Komenského sa za ostatné dve
dekády stala aj slovenským lídrom vo vzdelávaní študentov zo zahraničia.
Univerzita Komenského za 95 rokov poskytla vzdelanie takmer 200 000 absolventom všetkých druhov a stupňov štúdia. Vychovala budúcich pedagógov
pre potreby postupne vznikajúcich vysokých škôl a vedeckovýskumných inštitúcií na Slovensku. S prispením jej absolventov a osobností zo všetkých sfér života došlo k modernizácii Slovenska a k jeho úspešnému včleneniu do vyspelej
Európy.
O rôznych aspektoch vývoja a života tejto najväčšej a najstaršej slovenskej
vysokej školy bolo napísaných viacero samostatných publikácií. Začiatky pôsobenia univerzity zachytávajú ročenky Univerzity Komenského a útla spomienková knižka Gaudeamus Igitur! Medzi publikácie so širším dejinným záberom
patria: Univerzita Komenského v minulosti a súčasnosti, Univerzita Komenského Bratislava, 1919 – 1994, História a súčasnosť Univerzity Komenského
v Bratislave 1919 – 2000 a Univerzita Komenského, 90 rokov vysokoškolského vzdelávania a vedy na Slovensku. Špecializované tituly predstavujú: Rektori
Univerzity Komenského 1919 – 2009, Akademické insígnie a slávnostné obrady
na Univerzite Komenského v Bratislave a Čestní doktori Univerzity Komenského 1928 – 2014.
Predkladané autorské dielo z pera lekára, vysokoškolského učiteľa a akademického funkcionára univerzity bolo pripravené pri príležitosti 95. výročia
založenia Univerzity Komenského. Jeho cieľom je priblížiť čitateľovi dynamiku
vývoja univerzity, poukázať na jej postavenie a výsledky jej pôsobenia v národnom i medzinárodnom kontexte. Text nie je jednoliatym príbehom, ale pestrou
mozaikou príbehov a udalostí tak, ako boli písané v čase ľuďmi, ktorí tvorili
a tvoria podobu univerzity.
Kniha sa opiera o spomínané publikácie, štúdium archívnych materiálov
a mnohé rozhovory s ľuďmi, ktorí písali a píšu históriu univerzity. Zdrojom cenných informácií bol aj časopis Naša univerzita a Pamätná kniha UK, v ktorých
sú zachytené dôležité udalosti zo života univerzity. Pre priblíženie atmosféry
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doby sú do knihy zaradené pasáže z historických textov. Ako zdroj fotografií je
uvedený buď ich autor, alebo Univerzita Komenského, alebo Archív UK.
Táto kniha sa rodila v úzkom dialógu s RNDr. Pavlom Demešom, CSc., ktorý
študoval na Univerzite Komenského a bol jej vedeckým pracovníkom a dnes je
členom Správnej rady UK, ktorého posmelenie a nekonvenčné pohľady prispeli
ku vzniku knihy. Rád by som sa poďakoval za pomoc dekanom a prodekanom
fakúlt Univerzity Komenského, všetkým, ktorí ochotne prispeli svojimi príbehmi a spomienkami, vedúcim zamestnancom a pracovníkom Akademickej knižnice, Oddelenia vzťahov s verejnosťou, Oddelenia študijných vecí, Centra ďalšieho vzdelávania, Botanickej záhrady Oddelenia vedecko-výskumnej činnosti
a doktorandského štúdia, Oddelenia medzinárodných vzťahov, Kancelárie pre
európske a národné projekty, Kancelárie rektora a fotografom v službách Univerzity Komenského. Osobitne ďakujem pracovníkom Vydavateľstva UK a jeho
riaditeľovi RNDr. Sergejovi Troščákovi, pracovníkom Archívu UK a jeho riaditeľovi PhDr. Viliamovi Csáderovi za mnohé inšpirácie a neoceniteľnú pomoc.
Dušan Meško
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Úvodom

Nech konáš čokoľvek, vždy vyber vecí nemnoho, pretože mnohosť
rozptyľuje, nemnohosť sústreďuje, ale najlepších, lebo jedno najlepšie
vydá za mnoho menej dobrých. A tých sa pevne drž, aby si nemohol
byť od nich odtrhnutý a znova zapletený v mnohosť a malichernosti.
J. A. Komenský

V júni 2014 oslávila 95. narodeniny prvá, v jazyku slovenskom vzdelávajúca
vysoká škola na Slovensku, Univerzita Komenského. Vznikala v turbulentnom
období končiacej c. k. monarchie a po útrapách vojnového požiaru. Jej narodeniu predchádzalo naakumulovanie kritického množstva odvahy, prezieravosti,
kultúrnej a akademickej vízie učených jednotlivcov z Čiech a Slovenska a politikov Československej republiky.
Univerzity – miesta učenosti, vzdelanosti, vedy, výskumu, invencie. Tvorili a posúvali dejiny ľudstva. Zakladané pápežmi, cisármi, kráľmi. Univerzity
klasické (najprv pod názvom studium generale, neskôr universitas) s fakultami
artistickou (predchodca filozofickej), teologickou, lekárskou a právnickou. Ale
stačila aj jedna fakulta. Vznikali už dávno, od 11. storočia – Salerno, Bologna, Paríž, Modena, Vicenza, Cambridge, Salamanca, Padova, Praha, Krakov,
Viedeň. Ich predchodcami boli školy typu akadémia, lýceum, rétorické školy
z obdobia antiky, následne kláštorné a dómové školy od 8. storočia. Nie je dôležité poradie, dôležité je poslanie, misia, šírenie kultúry a vzdelanosti. Na území dnešného Slovenska sa písali dávne dejiny univerzitného vzdelávania tiež.
A máme sa čím pýšiť. Byť súčasťou dejín šírenia vzdelanosti na území Európy
je povznášajúce a patrí do našej histórie. Samozrejme, nie je možné ich všetky považovať za plnohodnotné univerzity. Patria ale jednoznačne do bohatstva
histórie Slovenska a jeho vzdelanosti. Postupne to boli najmä bratislavská Universitas Istropolitana (1465 – 1491), Trnavská univerzita (1635 – 1777), Košická univerzita (1657 – 1777/1921) či Alžbetínska univerzita (1912 – 1919).
Za stručnú zmienku stojí aspoň v Bratislave pôsobiaca najstaršia univerzita na
území dnešného Slovenska Universitas Istropolitana (UI, Universitas Histropolitana, Universitas Histropolensis, Academia Istropolitana – názov používaný
až od 16. storočia; Dunajská vysoká škola). Kráľ Matej Korvín získal pre svoju
myšlienku pápeža Pavla II. a ten vyriekol povestné: Nech sa stane, ako sa žia-
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da, nech je založená (Fiat ut petitur, creatur). Bola to prvá univerzita v Uhorsku
a bola zriadená podľa vzoru a štatútov Bolonskej univerzity (aká to symbolika
s dneškom a Bolonským procesom). Podľa zvykov 15. storočia zostavili astrológovia horoskop Academie Istropolitany, ktorého predpoveď bola priaznivá.
Ďalší priebeh udalostí však horoskopu nedal za pravdu a dal jej krátky život.
Z mnohých velikánov na nej pôsobil aj Johannes Müller-Regiomontanus, astronóm, fyzik, matematik. Vedecké práce mu získavali slávu na celom svete
a v mnohom aj jemu ďakuje Istropolitana za všeobecne uznávanú povesť a vážnosť. Do svojich služieb z územia dnešného Slovenska získala univerzita napríklad Vavrinca Kocha, rodáka z Krompách, Mikuláša Schrickera a Martina zo
Štiavnice. Pre zaujímavosť, po univerzite je pomenovaná planétka Istropolitana
(č. 11 614), ktorú objavili v roku 1996 Adrián Galád a Alexander Pravda z Astronomického a geofyzikálneho observatória Modra-Piesky.
V rôznych obdobiach museli mladí ľudia z územia Slovenska putovať za univerzitným vzdelaním najčastejšie na nemecké, holandské, švajčiarske univerzity
a najmä na univerzity habsburskej monarchie. Napríklad na Viedenskej univerzite v rokoch 1526 – 1789 študovalo 756 poslucháčov pôvodom z Bratislavskej
stolice. Titul bakalára filozofie získalo 88 poslucháčov, titul magistra filozofie
48 a titul bakalára teológie 14 študentov. Až sa o slovo prihlásila prvá univerzita na území Slovenska (1919), ktorá poskytovala možnosť získať univerzitné
vzdelanie v rodnom slovenskom jazyku – Univerzita Komenského. Mala preto
mimoriadny význam pre rozvoj vzdelanosti, kultúry, vedy pre Slovákov. Bez nej
by história akademického rozmachu Slovákov bola zdeformovaná. Položila základy slovenského vysokého školstva, silné základy pre všetky ostatné postupne
vznikajúce vysoké školy na Slovensku. Poet by povedal, že sú to jej potomkovia,
veď kde inde, ak nie na Univerzite Komenského sa postupne vzdelávali budúci
vysokoškolskí pedagógovia, ktorí pôsobili na novovznikajúcich vysokých školách. Uplynulo 18 rokov života univerzity, keď bola zriadená prvá vysoká škola technického zamerania Štátna vysoká škola technická Dr. Milana Rastislava
Štefánika v Košiciach v roku 1937 (následne od roku 1938 pôsobila v Martine,
od roku 1939 v Bratislave ako Slovenská vysoká škola technická, dnes Slovenská
technická univerzita v Bratislave). Uplynulo 30 rokov, keď boli v roku 1949 zriadené prvé vysoké školy netechnického zamerania – Vysoká škola výtvarných
umení a Vysoká škola múzických umení v Bratislave.
Českí profesori Karlo-Ferdinandovej univerzity v Prahe (dnes Karlova univerzita) vedení lekárom Kristiánom Hynkom opustili svoje pracovné miesta,
bydliská, kolektívy a vybrali sa do Bratislavy budovať Univerzitu Komenského.
Nie pobočku pražskej univerzity, ale samostatnú Československú štátnu univerzitu v Bratislave. Príbeh budúcej Univerzity Komenského sa mohol začať
po donosení myšlienky, aby Slováci mali svoju vlastnú univerzitnú vzdeláva-
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ciu inštitúciu. Kto počal myšlienku založiť slovenskú univerzitu, to už asi dnes
presne nezistíme. Určite však vtedy dozrel čas a spriaznenie okolností pre vznik
a budovanie vlastnej, slovenskej vzdelanosti. Symbolicky na začiatku jej histórie
bola zriadená lekárska fakulta, postupne potom v krátkom čase právnická, filozofická a neskôr prírodovedecká fakulta.
Slovákov bolo v učiteľských zboroch fakúlt Univerzity Komenského zo začiatku pomenej, ale v celom období boli skvele motivovaní najmä českými kolegami, a preto sa aj slovenskí učitelia rýchlo a úspešne graduovali až na profesorov. Českí vyslanci, aj nedobrovoľne, museli postupne opustiť univerzitu najmä
po vzniku prvej Slovenskej republiky. V roku 1939 bola univerzita premenovaná
na Slovenskú univerzitu a v roku 1954 opäť na Univerzitu Komenského. Až do
roku 1989 na univerzitu vplývalo búrlivé a chvíľami komplikované spoločenské
prostredie, ktoré však akademickú pôdu Univerzity Komenského dramaticky
nezmenilo a nezlikvidovalo a univerzita napriek všetkým okolnostiam ďalej rástla a rozvíjala sa. Do jej vienka prichádzali nové fakulty, výskumná činnosť
napredovala. Aj napriek turbulenciám a osobným príbehom na univerzite ako
celku vždy prevládala akademickosť. Rok 1989, najmä vďaka nadšeniu študentov pre zmeny, umožnil univerzite európsky nádych. Súčasne s tým univerzita
prijala výzvu renomovaných univerzít k rastu ku kvalite a ku kompetícii v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu, ale aj akademickej kultúry v európskom i svetovom priestore.
95 rokov Univerzity Komenského to je pôsobenie univerzity v troch štátnych útvaroch, pôsobenie v piatich politických systémoch československého
štátu a následne v Slovenskej republike, pôsobenie a postavenie univerzity, jej
organizácia, činnosť, práva a povinnosti postupne upravené ôsmimi zákonmi
(súbory zákonov či právnych noriem).
95 rokov Univerzity Komenského to bola aj návšteva 13 laureátov Nobelovej ceny či 23 prezidentov na UK. Univerzita Komenského to je historicky aj
43 rektorov, 115 čestných doktorov UK, skoro 198 000 absolventov všetkých
druhov a stupňov štúdia.
Cieľom tejto publikácie je poohliadnuť sa na kľúčové udalosti, osobnosti,
príbehy a číselné údaje, ktoré formovali Univerzitu Komenského. 95 rokov
osobností Univerzity Komenského v príbehoch ľudí univerzity a jej súčastí.
Predstavujeme vám knihu ako pestrú kyticu Univerzity Komenského, tak ako
pestrý je jej 95-ročný život. Tej univerzity, na ktorej sa písali dejiny možno aj
vášho vzdelania a ktorej dejiny ste písali aj vy, milý čitateľ.
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Čriepky udalostí
zo začiatkov Univerzity Komenského
zachytené v ročenkách
Prví slovenskí absolventi Univerzity Komenského tvorili prvú vysokoškolsky
vzdelanú generáciu, ktorá študovala na slovenskej univerzite a významne prispela k rozvoju duchovnej kultúry Slovákov. Tak sa spoločne začítajme do spomienok tých, ktorí tvorili históriu našej alma mater, je to silné, je to o Univerzite
Komenského a jej začiatkoch...
V máji 1919 skupina profesorov pražskej Karlo-Ferdinandovej univerzity
(Karlova univerzita) prvýkrát navštívila Bratislavu, aby si na mieste pozreli, či
možno za daných okolností začať s prevádzkou univerzity.
Aké boli ich prvé dojmy z príchodu do Bratislavy a čo sa v teň deň udialo,
opísal po rokoch prof. Kristian Hynek:
„Když před pěti lety v novinách proběhla zpráva o mé smrti, byl jsem označen za jednoho z tvůrců naší university, čísti nekrolog o sobě vzbuzuje zcela
zvláštní pocity – ne právě příjemné a to proto, že zní jako výtka, proč jsi neudělal vše to, co o tobě pěkného píší. Cítím proto povinnost, abych uvedl na pravou míru, co tehdy bylo psáno. Zúčastnil jsem se ovšem hodně činně založení
Komenského university, ale ve skutečnosti jsem pouze pomáhal sklízeti ovoce
vzešlé z práce jiných. Myslím, že, má-li žeň býti provedena rychle a ve vhodný
čas, má každý, kdo má ruce volné, povinnost přikročiti k dílu a zavolati na druhé, aby pomohli. Moje ruce byly tehdy právě volné – alespoň pro nejbližší budoucnost – a nemohl jsem se tudíž vyhnouti povinnosti sloužiti zájmům celku,
tím méně, když i moje osobní cíle se s oněmi vyššími zájmy nikterak nekřížily.
Nejsem idealistou a nevěřím příliš v sebeobětavost lidí. Nevěřím, že by někdo
nadaný normálním rozumem sledoval nějaký vyšší cíl bez sebemenšího osobního zájmu. Nemyslím na zájmy hmotné, ale jsou ideové osobní zájmy, které
ženou lidi přes nebezpečenství za jejich cílem. Jsou to cíle, jichž člověk nutně
potřebuje k svému osobnímu uspokojení. Ne pro získání blahobytu, ale pro svůj
vlastní klid. Choulostivým bodem při tom jest pouze otázka, shodují-li se ony
zájmy se zájmy vyšších celku čili nic. Snad právě v tom spočívá kultura, že člověk své osobní cíle dovede vědomě zladiti a přispůsobiti prospěchu celku. Láska
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je jistě vyšší motiv, než hlad, prosté proto, že slouží k udržení celku druhu a ne
pouze jedince. A naše universita vznikla z lásky, ne z hladu. Vznikla v době,
kdy vše a zejména intelligence překypovala láskou k vlasti, v době radostného
vzrušeni z našeho národního a politického osvobození. Jest prostým důsledkem
naší svobody a jedním z činů, které vedou k našemu osvobození duševnímu,
k vymanění ze vlivů kultur a mentalit cizích duchu našeho národa. V tomto
smyslu bylo tehdy Slovensko půdou nad jiné vhodnou, ale nejen to – ono přímo volalo po instituci vlastní vysoké školy, která by se vyvíjela v jeho prostředí
z jeho sil a zdrojů. Čím déle jsem na Slovensku, tím jasněji vidím, jak jest nutno,
aby se Slovensko poslovenštilo, t. j. aby všecky vrstvy splynuly v jediný harmonický celek, aby odvrhlo vše, co bylo naočkováno cizího, a jak se mi zdá,
ne příliš dobrého, Duch feudální gentry není duchem tohoto lidu. Buditi lásku
a úctu ke každé poctivé práci, která slouží zájmům celku, potlačovati nemírnou
sobeckost sledující cíle jen své vlastní osoby, toť pracovní program na Slovensku. Myslím, že, kdo nedbá těchto zásad, musí ztroskotati. Pokusím se doložiti
na základe konkrétnějších dat o způsobu, jak naše universita vznikla, že jsme
se těmito zásadami vždy řídili. Vlastní začátky lékařské fakulty a tím i celé university Komenského datují se zřejmě až z popřevratové doby, kdy naši vojáci
obsadili Bratislavu a kdy zdálo se hodně pravděpodobným, že toto město bude
přivtěleno k našemu státu. Ale již koncem 1917 tvořila se skupina vědeckých
pracovníků z pražské lékařské fakulty, snažící se zajistiti si pro všechny případy
aspoň minimální možnost k vědecké práci. Počítali jsme tenkráte i s možností, že Němci, kdyby vyhráli jakýmkoli způsobem válku – anebo jí alespoň neprohráli – pokusí se zrušiti českou universitu... Na nový rok 1919 dobyli naši
Bratislavy. Nedávno před tím jsem četl referát o vědecké práci vyšlé z interní
kliniky bratislavské university (pozn. Alžbetínskej univerzity). Bylo to po prvé,
co jsem o této universitě zvěděl. Vzpomněl jsem si hned na ni, smluvil se s kolegy a získal jejich slib, že by snad tam šli. Byl to zejména Müller, jenž ani chvíli
se nerozpakoval. Začal jsem hledati styk s interessovánými činiteli, zejména se
Slováky, abych zvěděl jejich stanovisko k této věci. Prostřednictvím prof. Domina seznámil jsem se s prof. Vlčkem, tehdy správcem slovenského školství v min.
školství a národní osvěty, a ing. Pfeffermann seznámil mne s řadou členů slovenského klubu Národního shromáždění. Prvou naší starostí bylo zvěděti, jak
vlastně ona bratislavská universita vypadá. Nikdo o tom nic přesnějšího nevěděl
a u Slováků vůbec byl tehdy o zřízení university zcela nepatrný, vlastně žádný zájem. Jediný prof. Vlček, sám vysokoškolský professor, pochopil okamžitý
význam této otázky. On sám také opatřil vojáky sestavený inventář některých
klinik maďarské university. Seznam, ač hodně laicky, místy komicky sestavený,
nám ukázal, že skutečně v Bratislavě něco existuje, ovšem hodně kusého. Svolal
jsem poradu kolegů na děkanství Karlovy university, kde nám prof. Vlček sdělil
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ono málo, co věděl, a rozhodli jsme se, že se pojedeme do Bratislavy podívat,
abychom na místě shledali, je-li možno za daných okolností a asi do jaké míry
zahájiti v Bratislavě provoz university. Mezitím připravovala se i půda politická,
někteří Slováci zdáli se býti získáni a zejména se ujali věci prof. Mareš a Srdínko,
vůdčí činitelé v kulturním výboru Nár. shromáždění. Tak nás vyjelo v květnu
1919 na večer sedm kolegů do Bratislavy: Müller, Brdlík, Radlický, Trýb, Spilka,
Mysliveček a já. Časně z rána dojeli jsme do Bratislavy a vydali se na pouť pěšky
probouzejícím se městem do ministerstva. Dojem, jejž na nás město udělalo,
byl nevalný. Sešli jsme s hlavní třídy a dostali se na Náměstí svobody – tehdy
Esterházyho – náves s cirkusem v rohu. Cirkus Kludský byl první známý, který
nás uvítal. Kolega Müller se zastavil, podíval se na mne a řekl: ‚A do této vesnice
máme jít?‘ Skutečně, vábný náš vstup nebyl. Neslyšeli jsme skoro slovenského
slova, cizí duch se nám vtíral až příliš nápadně. Já, který jsem dříve nikdy nebyl
dále na východě než v Luhačovicích, cítil jsem vůni Asie, ale neříkal jsem nic.
Byl jsem jaksi vůdcem výpravy a snažil se udržeti náladu. Přešli jsme náměstí
a dostali se do města, čím více jsme se blížili k budově ministerstva, tím více se
náš dojem lepšil. V kavárně Carlton jsme se umyli, nasnídali a šli za Dr. Málkem, jejž jsme někteří z dřívějška znali. V jeho pracovně stála u okna strojní
puška, namířená na most, tehdy do polovice obsazený bolševiky – a vedle ní
bednička s municí. Bylo to zvláštní prostředí, málo vhodné k rozpravám o tak
vážném kulturním problému jako jest zřízení university.
V Bratislavě nikdo z referentů, ani sám ministr Dr. Šrobár nevěděl o našem
příchodě, ani o jeho účelu. Přiznám se, snad nikdy v životě jsem nebyl tak překvapen, jako tehdy údivem Hálkovým, že má být zrušena universita maďarská
a na jejím místě zřízena československá. Přerušili jsme velmi brzo diskussi, jež
se mi zdála planou a odebrali se, doprovázeni Hálkem, k Dr. Šrobárovi. Karabiníci italští hlídali dům, kde bydlel – nyní je tam banka Slávia – vešli jsme a nyní
– co jsem nejméně očekával, začal boj o universitu. Praktická politika a ideový
nacionalismus se na chvíli střetly. Když jsem přednesl ministrovi účel našeho
příchodu, namítl Dr. Šrobár, že to asi nepůjde, že bychom vehnali Maďary do
irredentismu a necháme-li jim universitu, budou prý loyálními. Neznal jsem
tehdy Maďaru tak dobře, jako je zná nyní celý svět, ale usuzoval jsem per analogiam. Poukázal jsem na chování státní rakouské university Karlo-Ferdinandovy
v Praze, resp. jejího českého oddělení. Až na několik starších a bohužel i mladších členů profesorského a částečně tenkráte ještě učitelského sboru – bylo to
s tou loyalitou prabídné. Jména vůdců našeho osvobození mluví v tomto směru
příliš jasnou řečí, než aby mohly vzniknouti pochybnosti o celkové náladě a rakouském vlastenectví členů české K -F. university. Těch několik set tisíc Maďarů
nemůže dodati ani učitele ani posluchače vysokoškolské, aby provoz university
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byl zajištěn z vlastních prostředků duchovních. Tento rozklad Dr. Šrobárovi stačil a od té chvíle byl nejhorlivějším podporovatelem našich snah. Přesvědčil se
o našich ideálních snahách, o naší dobré vůli pracovati ve prospěch slovenského
lidu a postřehl i důležitost zřízení university. Posíleni tímto vědomím, odebrali
jsme se do lví jámy – prohlížet kliniky, protože o to šlo v první řadě. Provázel
nás Dr. Hálek, Dr. Šaršún a dvě Američanky z Červeného kříže. Tyto nevěděly
proč my tam jdem, a myslily, že nás vede pouhá zvědavost. Kolegové maďarští byli trochu nervosní – tušili asi, oč jde. Přednosta farmakologického ústavu pro jistotu nám řekl, že všechno vnitřní zařízení ústavu jest jeho majetkem
osobním. Patrně aby nám zašla chuť. Ale nezašla. Ačkoliv jsme věděli, že nás
čeká ohromná práce a prostředí města nebylo naprosto lákavým a neslibovalo
se státi vhodným kulturním prostředím – aspoň ne tak lehce a brzo – vrátili
jsme se ještě více přesvědčeni o naprosté nutnosti zříditi československou universitu v Bratislavě. V mé ordinaci jsme se ustavili ve sbor, zvolili akademické
funkcionáře, smluvili den převzetí university a žili v blahém domnění, že je vše
hotovo. Měli jsme přebírati 15. 9. 1919. Krátce před tím jsem měl konferenci se
státním tajemníkem prof. Drtinou, a ten mi sdělil, že jest úmyslem vlády nechati alespoň prozatím v Bratislavě professory maďarské a zříditi na klinikách
a ústavech jakési kondominium. Měly se zříditi kursy maďarské a československé vedle sebe. A to prý na přání samých Slováků. Bylať po odhlasování universitního zákona v Praze v ministerstvu školství i u p. presidenta velká maďarská
deputace uvedená Zochem. Maďaři snažili se zachovat, co se dalo, a důsledkem
jejich intervencí bylo ono rozhodnutí vlády. Prohlásil jsem, že za těchto okolností bylo by nám naprosto nemožno splniti naše poslání. Odjel jsem okamžitě
do Bratislavy k min. Šrobárovi, vylíčil mu situaci, zajistil si jeho bezvýhradnou
podporu a když jsem se vrátil, sepsali jsme s kol. Müllerem týden přede dnem,
kdy jsme měli odejet – obšírné memorandum a vrátili jsme vládě naše povolání.
Byli jsme zcela vážně odhodláni nechati všeho, když narážíme za naši dobrou
vůli na takové překážky a neporozumění. Dva dny nato konala se porada u p.
presidenta (pozn. T. G. Masaryk) o školských věcech a byl jsem přizván, abych
vyložil naše stanovisko. Shledal jsem, že p. president nebyl dostatečně informován. Znal názory a stanovisko Slováku z doby, než jsem získal a přesvědčil
min. Šrobára, o pozdější jejich změně nevěděl. Vysvětlil jsem pak i nemožnost
umístiti v jednom lékařském ústavě nebo klinice dvojí personál, poukázal na
beznadějnou budoucnost nějaké maďarské university v našem státě, a to tím
více, že by ji bylo vlastně třeba teprve řádně vybudovati. Výsledkem porady bylo
odsunutí našeho odjezdu o týden, aby se vše mohlo řádné připraviti, a 20. 9.
1919 jsme jeli: osm professoru, řada asistentu, řada pánů z ministerstva školství
i zdravotnictví a veřejných práci. Za větru a deště jsme druhého dne přejímali
universitu. Min. rada Mlčoch vedl jednání. Seděli jsme v místnostech akade-
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mického senátu, my na straně jedné, Maďaři na druhé. Po vzájemném představení zahájil rada Mlčoch jednání a sdělil formálně ještě jednou účel našeho
příjezdu. Rektor maďarské university protestoval na základě mezinárodního
práva proti zavření university. Na mne to působilo trochu zvláštním dojmem,
že zrovna Maďaři se ohánějí takovými argumenty, bezprostředně po válce, v níž
prokázali pramálo smyslu pro práva jiných. Ostatně ani před válkou to nebylo
zrovna jejich nejskvělejší vlastností. Nás mediky, jejichž právní cit je založen
v pozorování a boji s přírodou a ne s literou zákona, ony vývody nezajímaly. Skutečnost neodpovídala oněm citátům. Rada Mlčoch to také velmi rychle skončil,
poukázav na to, že my jsme přišli, abychom přejímali a ne, abychom diskutovali.
Hájil meritorní jednání, jehož výsledkem bylo sjednání summy odstupného pro
maďarské professory a pak šlo vše velmi hladce. Každý z nás převzal, co mu
patřilo, já pak, jakožto rektor, vyzbrojený jediným podúředníkem – pedelem
rektorátním – jsem převzal hotovosti rektorátu, kvestury, majetek university,
celou filosofickou fakultu – totiž její embryo – a zahájil s kapsami nacpanými
všelikými akty, klíčky a poznámkami provoz university. Nejdříve jsem všechna
akta pečlivě uložil do zásuvky, přikládal k tomu stále docházející poštu a staral
se usilovně o získání ředitele universitní kanceláře. To byla velká potíž. Měli
jsme jen jediného uchazeče, a ten byl určen již do ministerstva vnitra. Naštěstí
tam ještě nebyl. Jel jsem do Prahy, proseděl půl druhého dne v čekárně ministra
Švehly, a když jsem se ho konečně dočkal, vymohl jsem na něm svolení, že přes
nesmírný nedostatek úřednictva, kterým ministerstvo vnitra trpělo, Dr. Dvořák
směl ihned u nás nastoupiti službu. Tak jsme tedy zahájili práci na rektorátě,
úřadovali a jednali podle smíšeného právnicko-medického rozumu a přivedli to
tak daleko, že do dvou měsíců jsme mohli zahájiti vyučování. Napřed bylo ovšem dosti dlouhé jednání se zbylými studenty maďarské a německé národnosti.
Požadavky jejich očividně rostly a aby nevyrostly do nebe, prohlásil jsem jim
jednoho dne zkrátka, že podle zákona jest vyučovací řečí řeč česká a slovenská
a podle toho budu i jednat. A bylo to tak dobře. Oni si zvykli, my kde jsme mohli
jsme jim poskytovali jazykové úlevy a nakonec jsme byli docela dobrými přáteli.
Byly to doby vzrušení, plné radostné práce, činili jsme se všichni, seč jsme
byli. Každý měl kousek své práce, svoje potíže a starosti, večer a v častých, do
noci trvajících seděních sboru jsme se radili o obsazení zbývajících vakantních
stolic a o naléhavých potřebách naší almae matris i o její další budoucnosti.
V neděli – nebyl-li jsem zrovna v Praze u Mlčocha – chodili jsme všichni professoři, asistenti, ředitel nemocnice i správce společně na procházku do rozkošného okolí města a okukovali kraj, který se nám stal druhým domovem. Zařizování šlo ztěžka; nejpotřebnější sice jsme byli převzali, ale nových věcí jsme se
nemohli dočkat. Bylo nutno čekati měsíce, rok i déle, než objednané přístroje
došly. Přes to však bylo možno uspořádati vše tak, že ještě v prosinci 1919 byl
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zahájen zimní semestr. Jel jsem do Prahy pro indexy vytištěné ve státní tiskárně
a odvážel je nočním rychlíkem do Bratislavy, kde druhého dne měl začíti zápis.
Jel jsem se stařičkým senátorem Dulou a ještě jedním čelným poslancem ľudové
strany. Ukazoval jsem Dulovi prvé slovenské indexy. Byl zřejmě pohnut, až slzel.
Přiznám se, že i mně bylo hodně na měkko.“
Neľahké začiatky budovania Univerzity Komenského farbisto opisuje prof.
MUDr. Karel Přerovský, DrSc. (1897 – 1975; promoval na UK v Bratislave
v roku 1923; v rokoch 1931 – 1954 pracoval ako primár na interním oddělení
a oddělení fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace v nemocnici na Bulovke v Prahe) v knihe Gaudeamus igitur! Pôvodne nepublikovaný rukopis z roku
1949 do tlače pripravil prof. MUDr. Ivan Hulín, DrSc. Úryvky z knihy, ktorá
vyšla v roku 1995, uvádzame s láskavým súhlasom prof. Hulína.
„Píše se podzim roku 1919 (pozn. 20. 9. 1919). Na Wilsonově nádraží před
československým Orient expresem stojí skupina mužů. Řekl bys, že jedou na výlet někam za Hodkovičky nebo nejvýše na Brda. Ve středu skupiny vévodí složené batohy. V úboru převládají patinované pumpky a staré čepice. Jen Spilka usoudil, že na tento výlet je vhodná černá pláštěnka s kapucí, plyšový zelený klobouk.
Benjamin výpravy Brdlík starostlivě obíhá vozy. Hledá vhodné umístění asi pro
10 mužů se zasklenými okny. Je po válce a většině vozů okna scházejí, nebo jsou
nahrazena prkenným bedněním. Netrpělivě a zamračeně přechází kol vozů Müller a povzbuzován suchými šlehy Myslivečkovými pod vousy hromuje a láteří
‚Tedy ty sakramentský železničáři tedy. Hromský tedy cestování. A Hynek tedy
ještě tady tedy není!‘ Jen Spilka s klidem filosofa stojí opodál se zrakem opřeným
na pohozený kousek novin a dumá o svých koloniích bakterií, které nyní opouští. Ze svého dumání byl vyrušen hlasem zvonce: ‚Rychlík do Kolína, České Třebové, Brna, Břeclavi, Bratislavy nastupovat.‘ S elánem –eti letých mladíků uchopené
batohy a kufříky a v okamžiku octly se všechny propriety naši výhradně mužské
společnosti v drátěnkách nad sedadly. V poslední chvíli přiklusal Hynek s lístky
a velkou aktovkou pod paží. Ještě se ani všichni řádně neuvelebili na svých místech, když po několikamocném trhnutí dal se vlak do pohybu směrem na východ.
‚S Bohem, Praho‘ – povzdechnul si Brdlík, ‚jede se do neznáma‘. Es tam tam tam,
es tam tam tam pomalu, drkotavě a nejistě šine se expres Praha – Bratislava k východu. Pojede se 14 hodin, když to půjde dobře. Ale je zcela možné, že to potrvá
18 i 20 hodin podle toho jak železniční správa a Bůh dopustí. Vlak minul Ouvaly,
když Hynek vytáhl ze své aktovky balík spisů a slavnostně prohlásil, že v tomto
nezvyklém prostředí zahajuje prvé sedění profesorského sboru lékařské fakulty
University Komenského, která právě byla konstituována. ‚Ja, mládenci, ale byla
to fuška, než jsem to dostal takhle dohromady,‘ prohodil Hynek a mocným rozmachem vykřísl ze zapalovače jiskru, která zapálila jeho proslulou faguli a od té
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cigaretu. Když jsem poprvé sdělil své přesvědčení, že bratislavská universita musí
být slovenská a ne maďarská slovenským politikům, nechtěli s touto otázkou nic
mít. Luďákům je dodnes universita zcela lhostejnou věcí. Šrobár a Dula dali se
přesvědčit, Dérer s Markovičem to pochopili hned. Ale teprve po dvou slyšeních
u prezidenta Masaryka, když jsem jej získal pro svůj návrh, dalo se vše rychleji do
pohybu. S vámi, mládenci, už to šlo snadněji. Tak tuhle mám pro vás jmenovací
dekrety. Brdlík má dětské, Spilka patologickou anatomii a bakteriologii, Mysliveček nervové a duševní, Růžička hygienu, Polák farmakologii, Müller porodnictví
a ženské, Prokop soudní, Kadlický oční a na mne zbyla interna. V Brně přisedne k nám ještě Kostlivý, který dostal chirurgii. Experimentální patologii budeme zatím suplovat. O kožním vyjednávám s Reinsbergem z Olomouce. V Brně
přistoupil Kostlivý a začaly se porady o tom, jak se provede obsazení fakulty.
Vědelo se sice, že někteří maďarští profesoři opustili již bratislavskou universitu,
ale stejně dobře bylo známo, že interna a chirurgie pevně se drží. Půjde se tedy
nejprv k Šrobárovi, který sídlil v ministerské budově na břehu Dunaje. Vyžádá se
ouřední asistence a dosavadní držitelé postaví se před hotovou věc. A co když to
nepůjde po dobrém? Zde měl Spilka pohotový výklad o výpravě Roberta Kocha
do německé střední Afriky. Důkladně svým spolucestujícím vyložil, co všechno
dal Kaisr k disposici svému vědci k zaručení bezpečnosti, kolik děl a kulometů.
A my teď tady jdeme zabírat universitu s ouředním lejstrem a holýma rukama.
Utišil se teprve tehdy, když mu Hynek vyložil, že toho času má pan ministr Šrobár v budově ministerské v každém okně kulomet, namířený přes Dunaj (a to
byla pravda), že most přes Dunaj je zabarikádován ostnatým drátem (což byla
rovněž pravda) a že konečně nemocnice stojí daleko od břehu Dunaje ve stínu
kostela a mírumilovných vinařských věchýtků. Převzetí ústavu šlo celkem hladce.
Internista, jak už bývá v jejich povaze, byl nevýbojný a s klidem předal kliniku
do rukou československých zástupců. Chirurg učinil tak stejně, jen s poněkud
husarským postojem. Ale to by nebyl chirurg.“
S asistentom Karlom Přerovským a prof. Hynkom sa spájajú aj humorné situácie: „Když byl profesor Hynek ještě v Bratislavě, rozbil mu jednou vítr v pracovně špatně zavřené okno. Asistent Karel Přerovský, třebíčský rodák, dostal za
úkol, aby nechal zařídit opravu. Ten tím pověřil sekretářku. Sekretářka vyhotovila příslušnou žádost: ‚Žádám o vysvětlení okna v pracovně pana profesora
MUDr. K. Hynka rozbitého větrem.‘ Přerovský přečetl, zachechtal se a přípis
vrátil paní sekretářce: ‚To musíte trochu upravit. Ten slovosled by takhle nešel.‘
Paní sekretářka žádost přepracovala: ‚Žádám o zasklení okna rozbitého větrem
profesora MUDr. K. Hynka.“
Keď skúšal prof. Přerovský na strednej škole: „Jednou při maturitních zkouškách dostala jedna dívenka otázku: Pohlavní nemoci. Byla chytrá, dobře nauče-
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ná, a tak byl zkoušející profesor Přerovský spokojen. Pak se jí zeptal, zdali ví,
jak se k nám dostala syfilis. I o tom měla žákyně jisté vědomosti: ‚Ano, pochází
z Ameriky, po Evropě ji rozšířil Kolumbus.‘ Přerovský se usmál: ‚Máte za jedna,
slečno, ale to by se chudák nadřel.‘ “

Proslov rektora prof. Dr. Kristiána Hynka
při zahájení přednášek na universitě 9. prosince 1919
„Pozval jsem vás k zahájení přednášek university Komenského, abych s vámi
sdělil naše snahy a cíle. Světová válka, kterou jsme prožili a z části ještě i prožíváme, dokázala, že více platí mravnost, nežli hrubá síla, věrolomnost a úskok.
Ukázala, že byť i násilí a lest na čas může ovládnuti a uvésti v porobu a i v otroctví ducha a krve tisíce i miliony příslušníků národních kmenů neb i celé národy
a byť i takové otroctví trvalo staletí, že přece jen přijde jednou den, kdy právo
a poctivost rozbije začarovaný kruh násilí a lsti. Vítězí idea demokratismu nad
přežilým aristokratismem. Lid převzal vládu sám nad sebou a svěřuje ji těm,
které pokládá za nejlepší. V důsledku tohoto vítězství spravedlnosti stojíme zde
na této staré slovanské půdě ve stínu Karpatských lesů, jimiž ozýval se hlahol
písní slovanských věrozvěstů Cyrilla a Methoděje, a poslušní těchto vítězných
zákonů lidskosti chceme poctivě a spravedlivě spolupracovali o kulturním rozvoji Slovenské naší vlasti. Není to gesto dobyvatele, s nímž přicházíme, nýbrž
vracíme se do svého domova, na půdu, kterou naši otcové nalezli opuštěnou
a spustošenou divokými hordami Hunů a Avarů, jež nedovedly založiti vlastního státu. K této vyšší organisaci uvedli tuto zemi teprve Slované a jména Mojmíra, Rostislava a Svatopluka jsou spjata již s pojmem státu. Nebýti závisti a strachu německých králů před kvetoucí jejich říší, nebylo by došlo k násilnému
roztržení Slovanu severních a jižních a poměry by se byly utvářily asi podstatně
jinak. Ale přes staletou porobu, přes to, že národ neměl občas ani vůdců, udržel
se duch národa svou vlastní životní silou – ne násilím – nýbrž vysokými kulturním i hodnotami, v prvé řadě svým lidovým uměním a náboženstvím, které
v části obyvatelstva se uchovalo proti denacionalisujícím snahám protireformačním. Nic nebylo platno vzíti posléze lidu i školy. Ztratil tím ovšem značnou
část svého sebevědomí národního, ale cizí kulturu si neosvojil. Nemohl srůsti
s kulturou násilí, diktovanou ne lidem, nýbrž autokracií, a naprosto cizí jeho
duši. A nyní vrací se lid sám k sobě, přejímá vládu svých věcí do svých rukou
a nejen věcí, nýbrž což jest důležitějším – i vládu svého ducha. V ní teprve spočívá svoboda a jen svobodný člověk může vyrůstati sám ze sebe, podle své vůle
a podle svých účelů. Svobodu svých věcí jsme ztratili i znovu získali válkami.
Prošli jsme mořem krve a zoufalství, abychom dobyli volnosti ke svému roz-
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hodování, abychom na své půdě a ze sebe dali růsti stromům vlastní kultury.
A to je zvláště vysoká potence slovenského lidu, které se dostává dnes možnosti
ve vlastním stánku, na vlastní půdě a svými prostředky pěstovati svoji vědu.
Nechceme a ani nemůžeme vyrůstati z cizího prostředí a také by nám to nebylo
k užitku. Dospěli bychom tak daleko, kde jest dnes pražská německá universita.
Násilně vyrostla v cizí půdě a dnes, kdy násilí přestalo býti vůdčí ideou, ztrácí
i ona svou základnu a sama chce přervati své zdánlivé tradice. A zdejší maďarská universita by se byla dočkala stejného konce, kdyby byla již bývala vybudována. Jí ovšem nebylo těžko zlomiti tradice, protože žádných neměla, a ona
vysoká škola, která zde druhdy bývala, neměla národního rázu. Neměla svého
národního heroa jako Karlova universita měla svého Husa a má svého Masaryka. Nejsme proto vázáni minulostí a začínáme vlastně teprve budovati, tvořiti
z provisoria definitivum a je to tedy budoucnost, jež řídí naše činy a jíž jsme
povinni odpovědností. Naším úkolem a cílem jest pomocí kulturních hodnot
vésti naši mládež k intelligenci, t. j. k dosažení co nejvyšších stupňů důstojnosti
osoby v prvé řadě ve smyslu mravním. Vědění a pěstování vědy jest k tomu
prostředkem, ne cílem. Ne co člověk ví, ale jak toho užívá, způsob myšlení
a účely, jež sleduje, určují jeho hodnotu. Taková intelligence jest pak duší státu
a ne ona, která užívá svého vědění jen pro svoji vlastní osobu anebo malou skupinu osob hmotnými zájmy sdružených. Duch spravedlnosti bude říditi naše
jednání, neboť nejsme národem dobyvatelů, vítězných králů a vojevůdců. Když
jsme sáhli ke zbrani, byli jsme k tomu donuceni, abychom zachránili své bytí
a když lid sám se ozbrojil, aby poslechl hlasu svých duchovních vůdců, vždy
jsme byli vítězi. Tak i dnes se ukázalo, že duchovní vůdcové platí více než vůdcové armád, a byla to převaha duchovného vedení, jež porazila čistě vojenskou
vládu ústředních mocností. Nepodceňujeme úkolu armády, ale ona musí býti
naplněna ideou svých duchovních vůdců. I naše armády staly se vítěznými,
vedeny duchem Masarykovým. Nestaly se kastou, nýbrž zůstaly národem. Tak
i my nestaneme se kastou, zůstaneme rovnými členy svého lidu.“

Řeč ministra Dr. Vávro Šrobára při zahájení přednášek
na Universitě Komenského dne 9. prosince 1919
„Pane rektore Magnifice, slovutní páni professoři,
páni občané universitní!
Za velikou čest si pokládám, že dnes, kdy máme otevřití universitu J. A. Komenského, mohu k Vám několik slov promluviti.
Národ náš jest národem, jak se říká, bez historie. Národnosti, které obývají Slovensko, nemají v minulosti na svůj vlastní účet zaznamenaných žádných
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válečných událostí, a přece tento národ bez historie vstupuje do řady národů
kulturních, neboť dnes otevíráme to nejvyšší, čím se může národ náš honositi,
t. j. vysoké učení. Jest to pro nás jeden z nejpamátnějších dní, že otvíráme dnes
universitu. Pátrejme jen, co značí národ bez vlastní historie, bez intelligence,
bez duševních pracovníků, kteří zkoumají vlastního ducha lidu, zákony země,
umění a krásu, které lid vytvořil. My jsme dosud této možnosti neměli. Naše
intelligence dosud odplouvala dolů po Dunaji a obohacovala národ cizí, který nedovedl si získati naši lásku a potíral naši národnost. Stihl ho za to osud
krutý. Válku, kterou s takovým nadšením podnikl, prohrál, a musí dnes snášeti
následky, osud poraženého národa. Velectění pánové! My, Slováci, jsme tu na
severu tohoto krásného území a myslíme, že tak jako za 1000 roků dovedli jsme
obrániti svoji kulturu, svoje umění, že i v budoucnosti jsme povoláni hájiti svoji
intelligenci a kulturu. Vy, první generace, jste povoláni, abyste hájili, co slovenská duše je schopna vytvořiti. My žádáme si pokoje, abychom mohli pracovati
zbraněmi ducha, my jsme boje nikdy nehledali, vždy jsme se vyhýbali srážkám
s nepřítelem a zde přece jen umění ducha zvítězilo nad zbraněmi násilí. My
litujeme sousedů Maďarů, že nedovedli se odučiti páchati násilí na národech
poddaných, že se nenaučili používati zbraní ducha místo meče. Národ takový
zbaví se veškeré sympatie a národové s ním brzo súčtují. Občané universitní,
budete vůdci svého lidu! Jak má vypadati takový vůdce v takovém lidu, jako je
lid slovenský? Kdo chce vésti, musí ovládati napřed sama sebe. Nikdy člověk
egoista, který chápe život se svého prospěchářského stanoviska, nemůže býti
vůdcem. Kdo chce býti vůdcem, musí sebe zapírati, musí stavět svůj lid nad
sebe sama. Rektor Magnificus správně pravil, že vědění musí býti prostředkem
k vyšší mravní dokonalosti. Individuum stojí proti společnosti, rozum proti
mravnosti. Rozum nechť nám jest prostředkem k dosažení ideálu mravnosti.
Studium jest vážným prostředkem, kterým máte sloužiti svému národu. Pochopíte, že bude Vám často potlačiti svoji osobnost, abyste mohli posloužiti svému
národu. To se naučiti nedá, k tomu jest potřebí vnitřního přerodu. Přál bych si,
abyste všichni jak jste tu, touto cestou, tímto vnitřním obroděním prošli, abyste
se stali ideálními, platnými vůdci své generace. K této sebezdokonalující práci
Vám přeji mnoho zdaru. Přeji Vám toho ze srdce, neboť my, Slováci, potřebujeme takových vysoce šlechetných lidí, poněvadž minulost byla pro nás macešskou. Proto my v té době, kdy jsme brali na Slovensku vládu do svých rukou,
stáli jsme zde bez vůdců a bez intelligence. Myslím, že den tento jest jedním
z nejsvětlejších, které zasvitly nad Slovenskem. Náš lid, který každý kopal, který
každý odmítl od svého stánku umění a vědy, ten národ přijde nyní k takové
cti, že se bude moci honositi svojí vlastní vysokou školou. Buďme tedy hodni
toho a dbejme, aby dějiny spravedlnosti, které nám daly naše osudy do našich
vlastních rukou, nás neodsoudily. Přeji Vám, abyste s radostí a pilně studovali
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a všechen svůj volný čas věnovali jen studiu; a když budete se studiem hotovi,
potom věnujte se politickým a jiným studiím! Buďte vzorem jiným, s kterým i se
sejdete. Počítejte je jako své bratry, neboť všichni jsme bratry.“

Prvá promoce na universitě
Dne 28. února 1920 byl promován na universitě Komenského
za doktora veškerého lékařství Pavel Halaša z Turčanského Sv. Martina
Řeč prof. Dr. Stanislava Kostlivého, jakožto prorektora,
v universitní aule dne 28. února 1920
„Pane župane – pane kandidáte – občané akademičtí, dostalo se mi té cti,
abych Vás zde dnes uvítal jménem a v zastoupení onemocnělého bohužel dosud J. Magnificence pana rektora university, jako úřadující její prorektor. Jest to,
velectění, jistě nad jiné významná událost, která nás dnes zde svedla. Odčiněna
bude staletá křivda, že synové národa po staletí zde sídlícího, na své vlastní,
na této staré slovenské půdě, nemohli dosíci akademických gradů a hodností,
aniž prošli již od nejútlejšího mládí školou cizorodou, nepřející, ba potlačující
kulturu starousedlého zde našeho národa – a složili veškeré zkoušky, od prvních počátků školského vyučování, až do posledních zkoušek rigorosních na
školách cizích duchem i řečí, cizího, však panujícího národa. Nedosti však na
tom! Dnes týž muž, který zlomil násilnou rukou až i poslední skrovné výsady
národní školské kultury porobených národů – neostýchá se předstoupiti před
fórum Evropy s troufalým tvrzením o inferioritě národů, jichž osamostatnění
děje se na úkor národa prý vyššího, s vyšším posláním kulturním. Nepřiznává
ovšem, že národ ten po staletí kulturně živen a udržován byl jen násilnou annexí
všech téměř duševních a kulturních hodnot národů mu podružených, ba, že
i to, co nejen bez podpory, ale dokonce proti panujícím proudům autochtonně
na kulturních hodnotách bylo vytvořeno, panující státní mocí pod cizí značkou
panujícího národa vzdělanému světu bylo předkládáno. Nezmínil se ani o tom,
že dokonce i každý pokus jednotlivcův, vymaniti se z předepsaného caudinského jha postaveného porobeným před vchodem k vyšším metám intellektuálním
– pokus o dosažení akademických gradů tam, kde pospolitost národní lákala
nejvíce, odmítán byl v poslednější době cestou a prostředky zdánlivě legálními
sice, jinak však odpovídajícími zúplna duchu a tendenci panujících poměrů.
Není omluvou, ale toliko výmluvou, tvrdí-li se nyní, že je věda internacionální,
a že tudíž kdekoliv a za jakýchkoliv okolností může býti pěstována. Internacionální je toliko vědění, pokud jde o poznatky absolutní, které bez ohledu na
národ a zem jsou stejné, diktované stejným i fysikálnimi a fysiologickými a bio-
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logickými zákony. Internacionálním však není badání. Badání, jímž dospíváme
k vědění, je proces psychogenní, vyvěrající z psychické podstaty toho kterého
individua, a tím již je zakořeněno v duši národa. Činnost badatelská založena
je na odhalování nových cest a způsobů, jimiž dospíváme k novým poznatkům,
k novým mravním a právním hodnotám, k novým odhalením tajů přírodních
k novému vědění. A jako letora, jako mentalita národů je různá, tak různé jsou
i cesty, jimiž se dávají badatelé různých národů, aby dospěli k stejnému cíli,
k absolutním poznatkům – k absolutní pravdě! Nemůže tudíž býti badání a činnost badatelská složkou rázu internacionálního, jsouc založena v individuálních
psychických vlastnostech toho kterého badatele a tím i toho národa, z něhož
badatel vzal svůj původ – je naopak čistě nacionální a tvoří jako taková podstatnou složku všeobecné národní kultury. Proto však ztrácí národ, odkázaný
bez škol vlastních jen na duševní výchovu cizorodou, cizí jeho národní podstatě
a mentalitě, stále na svých nejpotentnějších silách intelektuálních. Jako rostlina v cizím podnebí buď zaniká, buď, akklimatisována, zúrodní svým pelem
květenu cizorodou, vlastního rodu však v původní jeho ryzosti nezachová, tak
absorbována je intellektuální schopnost národní v cizím prostředí. Jeho výkvět
duševní zúrodní a rozmnoží jen cizí intellektuální potenci, sám však ztrácí
v generacích původnost své vlastní národní podstaty. Školství vybudované na
národním podkladě od počátku až do nejvyšších met činnosti vědecké a badatelské je tudíž z nejdůležitějších složek, z nejdůležitějších podkladů národní
kultury. Národ náš, odkázaný do nedávna v mnoha odvětvích vědy na jedinou
– a k tomu jen velmi nedostatečně vybudovanou vysokou školu universitní, od
níž velká jeho větev, s nedocenitelným a dosud nedoceněným fondem intellektuálních schopností, dokonce byla odříznuta nepřirozenou hranicí státní, těžko
překročitelnou, vykonal tudíž jen příkaz samozřejmé nutnosti, založil-li nová
učiliště vysoká, z nichž naší universitě Komenského připadá čestný úkol sloužiti
kulturním snahám a potřebám Slovenska! Vás, pane kandidáte, vysíláme jako
prvního našeho exponenta kulturního našeho poslání ven do života. Vybavujeme Vás e summa potestate rei publicae bohemoslavicae značnými výsadami
a právy. Složíte do našich rukou slib, že těchto práv a výsad vždy jen de lege academica budete užívati. Jako nastávající lékař nám slíbíte, že své povolání vykonávati budete podle nezměnitelných tradic ordinis medicinae pilně a svědomitě
bez ohledu na stav, národnost a víry kdykoliv, kdekoliv a komukoliv, kdo Vašich
služeb bude potřebný. Svaté povinnosti této, určené psanými i nepsanými zákony našeho stavu, k jejím už zachování se nám dnes slavnostním svým slibem
zavážete, nezadáte však v ničem, budete-li si vědom, že jste mimo oblast užšího
svého povolání lékařského sterými závazky poután a zavázán svému národu,
z něhož jste vyšel. Služte mu věrně a oddaně, jak povinnost národní Vám káže!“
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Úryvok z príhovoru prof. MUDr. Gustáva Müllera, prvého dekana
Lekárskej fakulty UK pri slávnostnej príležitosti prvej promócie na UK
prvého absolventa UK a LF UK 28. februára 1920
K zaujímavostiam patrí aj to, že v Archíve UK sa zachovalo aj už ťažko čitateľné oznámenie z nástennej tabule, v ktorom dekan LF UK „zve všechny občany ku I. promoci na univerzitě Komenského, která bude konána v malé aule
universitní, Nemocniční ul. č. 52 v sobotu dne 28. února 1920 o 11 1/2 hod. dop.
Promován bude pan M.U.C. Pavel Halaša z Turč. Sv. Martina na doktora veškerého lékařství.“ Pozn. autora: v realite sa promócia uskutočnila v Malej aule UK
na Kapitulskej ul. 1.
„Používám této příležitosti, abych k Vám promluvil několik slov, ctěný pane
kolego, při Vašem vstupu do československé obce lékařské. Vámi jest započata lékařská řada doktorů této vysoké školy, která počíná předem vybudováním
medicínské fakulty na Slovensku. Od nynějška dostávati se bude odborného vzdělání Vašim soukmenovcům ve vlastním vědeckém prostředí, slovenská věda
lékařská ve spojení s českou bude pěstována jako samostatné kulturní snažení
v jazyku velké většiny obyvatelstva této země. Nebude třeba čekati na milostivé
a namnoze almužnické podpory, které české větvi národa dřívější režim velmi
nerad poskytoval, Slovákům však úplně odpíral. On uznával naše schopnosti
k vědecké soutěži, ale ubíjel je skoupým udělováním prostředků, aby tím snáze
dopomohl k vědeckému primátu národnostem favorisovaným. Tyto se ovšem
nezdráhaly, aby do svých řad nepojímaly zvučných našich jmen vědeckých, která založila na příklad slávu vídeňské školy lékařské. Vzpomeňme Škody, Rokitanského, Piťhy, předchůdce Billrothova, Hofmanna, Alberta, dále Purkyně,
Lambla, později na první naší fakultě lékařské pražské Weise, Schobla, Maydla,
Tomzy, Eiseita, Maixnera a Pawlíka a mnohých jiných z bývalých a dnešních
učitelů naší pražské fakulty české, aby v nás všech vzbudili snahu po dosažení
nejvyšších pro dobu možných met vědeckého bádání a vzbudili uvědomění vědeckých schopností.
Dnes, po novém uspořádání národnostních poměrů v Evropě, mnohé plus
naší kulturní produkce zůstane nám samým zachováno a bude se presentovat
světu jen v rouše naší národní svéráznosti. Připadá Vám tudíž, pane kolego, na
prvním místě úkol, abyste své vědecké vzdělání doplňoval resp. zdokonaloval
jednotlivé složky jeho, a to s tím ještě větším úsilím, poněvadž si musíme, bohužel, přiznati, že dnes po vyčerpání mnoha materiálií hroznou válkou vědecké
práci a dosažení prostředků k ní se kladou namnoze veliké překážky v cestu.
Mnoho z dříve běžných hmotných součásti naší vědecké výzbroje schází buď
nadobro, anebo jen mnohdy s velikou námahou jich získáváme. V čistě lékař-
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ském směru Vašeho povolání čekají Vás také veliké povinnosti zvláště v provozování běžné praxe lékařské. Musíme konstatovat, že ve zdejším území vidíme
předem ještě poměrně mnoho zanedbaných chorob, jmenovitě také zhoubných
novotvarů, které se nám v beznadějných příkladech hojně presentují, a za druhé
se manifestuje velmi evidentně početnost infekčních chorob. V prvním případě by nepostačilo pouze konstatovati chorobu a uspokojiti se odkazem Vašeho
svěřence do léčení odborného. Hleďte, abyste hlouběji podlomil kořeny zla užitím všech přípustných způsobů k informování svého okolí o těchto škůdcích.
Příkazem Vám budiž plná důkladnost a svědomitost ve všech takto podezřelých stavech, neboť jen tak se zavděčíte svému okolí a dostojíte povinnostem,
jak se na svědomitého ochránce lidského zdraví sluší, aby svou skrupulosností
odvrátil veliké utrpení od svých svěřenců. Vaše ostražitost a odborná vyškolenost v případech sdělných nemocí rovněž často projde velmi přísnou zkouškou
a vyzývám Vás, abyste tu projevoval vždy náležitou všestrannou energii a cílevědomé počínání. Nezapomeňte, že ledabylostí lékaře jest ohrožena obyčejně
řada životů jiných. Humánní ohledy a sebeobětavost budou na Vás jako lékaři
a osobě nejvýše odpovědné požadovány z přirozené nutnosti, poněvadž lékař
má ve svém okolí sebe obětováním vzbuzovati důvěru, že jest bedlivým strážcem před hrozícími škodlivinami. Přes dvojnásobné úsilí nebude Vaše práce
lékařská za naznačených překážek korunována vždy u dnešní generace úspěchy,
jakých byste si přál, a proto nezapomínejte v druhé řadě dorostu národa, jehož
se ujmete, a dohlédejte na zdatný vývoj jeho tělesný i duševní, odvraceje od
něho jako lékař všeliké nepříznivé vlivy, aby v budoucnosti po dnešní generaci,
těžkou válkou ve mnoha údech poškozené, ujmouti se mohl svých povinností
a získáním dalších hodnot kulturních, mravních a hmotných bytí našeho národa uhájil a výše povznesl. Nemusím se snad ani dotýkati té okolnosti, že při
všech výkonech dáte se ovládati vedle sebeobětavosti také i nezištností, ja k patří člověku poctivě demokraticky založenému, jenž dbá bez sobeckých zájmů
v první řadě prospěchu svých spoluobčanů, a zabraňte, aby stín ziskuchtivosti
nevlekl se za Vámi znovu vybudovaným tělesným zdarem pacientovým. Opakuji Vám ještě jednou, abyste založil své povolání lékařské na úplně solidním
podkladě, vyvinuje vždy nejvšestrannější činnost účelnou. Nedávejte se zlomiti
obtížemi svého postavení, neboť trpělivostí, svědomitostí a pílí dospějete k úplnému uspokojení a dosažení svých aspirací, k jakému jménem profesorského
sboru lékařské fakulty československé university Komenského v Bratislavě Vám
vyslovuji nejsrdečnější přání.“

/ 26 /

Prof. Dr. Josef Hanuš a Miloš Weingart:
Počátky Filosofické fakulty University Komenského
„Počátky filosofické fakulty podobají se do jisté míry počátkům právnické
fakulty university Komenského, s nimiž se dály téměř současně. Filosofická fakulta naše se rodila těžko. Když byl přijat zákon z roku 1919, zřizující universitu Komenského, byly s různých stran projevovány pochybnosti o tom, má-li
či může-li míti tato universita hned od počátku také fakultu filosofickou. Se
strany některých českých professorů duchovědných oborů v Praze byly vyslovovány pochybnosti o tom, bude-li lze obsaditi všechny potřebné obory fakultní,
se strany úřední bylo poukazováno na nedostatek místností a nutného zařízení,
se strany některých politiků bylo zase upozorňováno, jak nedlouho po převratě
je Bratislava ještě málo československá, takže prvním studentům, kteří pouze
několik posledních semestrů studovali slovensky, neposkytne toto město dosti
podnětu k dokonalému ‚poslovenštění‘, a jak malý je počet prvních absolventů
slovenských středních škol, kteří by se hodlali věnovat i studiu filosofickému.
Zásluha o to, že přes tyto pochybnosti byla naše fakulta uvedena v život, náleží
tehdejšímu ministrovi šk. a n. os v. prof. Dru Josefu Šustovi a jeho zasloužilému pomocníkovi, sekč. chefovi Fr. Mlčochovi, kromě toho také tehdejšímu
senátorovi a prof. Dru Jaroslavu Vlčkovi, který od počátku jevil o tuto fakultu
vřelý zájem. Po prvních pochybnostech znenáhla pronikla zásada, že je nezbytně nutno aktivovati v Bratislavě také filosofickou fakultu. Vědělo se od počátku, že první její kroky na poli učitelské činnosti budou nade vše obtížné, ale
naproti tomu fakulta tato jevila se nutnou: 1. po stránce národní, aby vytvořila
v Bratislavě baštu národního přesvědčení v oborech duchovědných, které právě
v našem národě i také u Slováků hrály v době probuzení tak význačnou roli;
2. po stránce theoretického zkoumání, aby tato fakulta byla vlastně vědeckým
ústavem pro výzkum Slovenska, 3. po stránce všeobecně vzdělávací, aby byla
nejvyšším kulturním ústavem Slovenska v oboru věd duchovědných a tím nezbytným doplňkem v soustavě nových kulturních zdrojů Slovenska. Se zřetelem
k těmto hlediskům se zpočátku myslilo i v ministerstvu, že snad k vlastní učitelské
činnosti fakulta hned ani nepřikročí, nýbrž že budou jen budovány její vědecké
ústavy a knihovny a nejvýše že budou její professoři konati občasné přednášky
pro širší obecenstvo. Za tohoto kvasu různých mínění ministerstvo vyjednávalo
s několika odborníky, zda by chtěli přijmouti jmenování na bratislavskou filosofickou fakultu. Vyjednávání toto vedl s. ch. Mlčoch, jenž vlastně sám vhodné
kandidáty vyhledával. K projednání jmenovacích návrhů byla zvolena 6tičlenná
komise, v níž za pražskou filosofickou fakultu byli prof. Jakubec a prof. Niederle,
za brněnskou prof. Vondrák a Navrátil, za Slovensko prof. Vlček a býv. ministr
Šrobár. Ještě dříve však, nežli ke jmenování došlo, uspořádala Extense pražských
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vysokých škol péčí tehdejšího svého sekretáře M. Weingarta v Bratislavě v červenci 1921 čtrnáctidenní kursy pro učitelstvo měšťanských a obecných škol. To
byly první universitní přednášky z oboru filosofické fakulty v Bratislavě. Konaly
se ve velkém sále župního domu za neobyčejné účasti 389 zapsaných účastníků.
Kromě zapsaných však docházelo na tyto přednášky i širší obecenstvo. Posluchači byli asi ze dvou třetin Slováci, hlavně ze západoslovenských škol, ostatní
z Moravy a z Čech. Přednášky podaly souborný obraz Slovenska po stránce filologické a historické. Z nynějších professorů filosofické fakulty přednášeli tu
prof. Hanuš, který tehdy již – první z nás v Bratislavě bydlel, pak prof. Hodža,
Pražák a Weingart. Kursy se konaly od 4. do 16. července 1921. Program jejich
byl tento: 1. Prof. Bohumil Baxa (z Masarykovy university v Brně): Základní
poznatky o státu a o ústavě republiky československé se zvláštním zřetelem na
Slovensko (12 hodin). 2. Doc. Albín Stocký (z Karlovy university v Praze, ředitel
archeologických sbírek Národního musea): Přehled československé archeologie
(6 hodin). 3. Prof. Václav Novotný (z Karlovy university): Z dějin československých (6 hodin). 4. Prof. Milan Hodža: Nástin slovenských dějin politických
v XIX. věku (6 hodin). 5. Prof. Josef Hanuš: Od protireformace k našemu obrození (6 hodin). 6. Prof. Albert Pražák: Dějiny slovenské literatury (9 hodin).
7. Prof. Miloš Weingart: Základy studia slovenštiny (15 hodin). Celkem 60 hodin, vždy od 8 do 1 hod. Odpoledne byly konány exkurse po Bratislavě a okolí.
Při slavnostním zahájení těchto kursů pozdravil přednášející jménem university
Komenského, t. j. jménem jediné tehdy její fakulty lékařské, prof. Spilka. Kursy
tyto zanechaly v každém účastníku, ať přednašeči či posluchači, dojmy nezapomenutelné: tak pozorná a vděčná byla účast posluchačů, takové jejich nadšení,
tak silný zájem ve veřejnosti. Bylo nám to krásným znamením do budoucnosti;
tento slibný první krok nás povzbuzoval k dalším. Již tehdy v Bratislavě a potom
za rozhovoru v Praze jsme se rozhodli, že po jmenování ihned za každou cenu
otevřeme fakultu a zahájíme přednášky. Viděli jsme sice malou budovu v Kapitulní ul., kde jsme se měli tísniti spolu s právnickou fakultou; věděli jsme, že
z filosofické fakulty bývalé Alžbětiny university maďarské, která byla založena
r. 1914 a začala se připravovati teprve r. 1918, není tu víc nežli 5 malých skříní,
deponovaných v univ. knihovně, s nevelkým počtem knih z oboru paedagogiky,
germánské a klassické filologie – ale to nezmenšovalo naši odvahu a chuť k práci. A tak, sotvaže jsme se dověděli, že bylo p. presidentem republiky dne 14. září
1921 podepsáno jmenování prvních professorů, krátkou cestou, dříve ještě, než
nám byly dodány jmenovací dekrety, smluvili jsme se my pražští, že pojedeme
do Bratislavy a zahájíme činnost fakulty. A tak dne 23. září 1921 jsme konali
první schůzi prof. sboru, v níž jsme se ustavili, a hned vyhlásili zápis. Byly to
památné chvíle. Cítili jsme, že zahajujeme nové období ve svém životě i v kulturním životě Slovenska. Dobře to vystihl s. ch. Mlčoch, který za námi přijel
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s úředními listinami a nám prohlásil: ‚Vy, pánové, jste to pravé unifikační ministerstvo.‘ Památná první ustavující schůze professorského sboru konala se v zasedací síni rektorátu v Kapitulní ul. Přítomni b y li: prof. Hanuš, Škultéty, Orel,
Pražák, Chotek, Heidler a Wemgart. Omluvil se prof. Hodža. Jmenování pro
obor církevních dějin nepřijal prof. Kvačala. Bylo nás tedy místo devíti jmenovaných pouze sedm, a tak tomu bylo potom po dobu delší jednoho roku. Tento
malý hlouček sedmi pracovníků měl na svých bedrech kromě činnosti učitelské
také úkol vybudovati celou fakultu a její ústavy vůbec z ničeho, pracovali vědecky, zvláště v probádání Slovenska, a spolupůsobiti ve vzdělavatelné činnosti pro
širší obecenstvo, zvláště učitelstvo. Professorský sbor se ustavil tak, že prvním
děkanem byl zvolen prof. Dr. Josef Hanuš. Bylo sice původně přáním sboru,
aby prvý rok stál v jeho čele člen podle věku nejstarší a Slovák, prof. Škultéty,
ale v dohodě se jmenovaným bylo od této volby upuštěno se zřetelem na to, že
právě v prvním roce bylo lze očekávat i při úřadě děkanském množství naléhavých prací. Byl zvolen tedy prof. Josef Škultéty proděkanem. Zástupcem sboru
do akademického senátu byl zvolen prof. Milan Hodža. Nově zvolený děkan
s radostí pozdravil sbor k těžké, ale vděčné práci, oceňuje ideálnost a obětavost
členů sboru, kteří opustivše své dřívější práce a svá působiště odhodlali se pracovati na půdě slovenské.
Ve dnech zahájení měla naše fakulta k disposici 9 místností v budově
v Kapitulní ul., opatřených jen z části nábytkem, a to nuzným a sešlým, totiž:
v I. patře síň děkanovu (která musila sloužiti zároveň za sborovnu, přijímací pokoj a event, i zkušebnu), dále jednu kancelářskou místnost, jednu
větší posluchárnu a jeden malý pokoj; v II. patře dvě malé posluchárny, dvě
větší seminární místnosti a jeden tmavý pokoj. Tyto místnosti byly přiděleny tak, že v I. patře byl umístěn seminář historický spolu s národopisným,
v II. patře seminář slovanský, seminář hudební a dvě síně přednáškové. Jiných oborů zatím na fakultě nebylo. Nebylo ani kancelářského zařízení, ba
ani psacího náčiní, tím spíše ovšem nebylo ani kancelářského personálu.
A tak v prvních týdnech všecku kancelářskou, dokonce i zřízeneckou práci
musili obstarávati – členové sboru sami. V archivu fakultním lze se přesvědčiti
o tom, že podstatná část prvních aktů byla psána i v konceptu vlastnoručně
děkanem nebo mladšími členy sboru (prof. Heidlerem a Weingartem). Přesto
sbor ihned vyhlásil zápis do zimního semestru, při němž vypomáhala jedna
písařka z lékařské fakulty. Táž fakulta půjčila též nejnutnější tiskopisy. Teprve
průběhem stud. roku 1921/22 domohl se sbor kancelářského úředníka (nynějšího oficiála Methoda Nováka), pedela (I. Zimy) a jednoho zřízence (Michala
Misloviče). Děkan vyslovil v zahajovací schůzi povděk nad tím, že sbor se rozhodl jednomyslně při nejprimitivnějších podmínkách a za těžkých okolností
zahájiti čtení hned počátkem zimního semestru 1921/22, což je velmi důležité,
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zejména uváží-li se politická a kulturní celostátní důležitost filosofické fakulty
na Slovensku, jež bude i mohutnou oporou sjednocovacích snah československých.
Vzhledem k tomu, že filosofická fakulta vůbec neměla žádných seminárních
knihoven a universitní knihovna nemá ještě takového rozsahu, aby sama postačila studijním potřebám, usnesl se sbor jednomyslně, že je třeba, aby ministerstvo školství a národní osvěty ihned poukázalo každému členu sboru větší částku peněžní, z níž by mohl bez jakýchkoliv průtahů činiti rozsáhlé nákupy pro
svou seminární knihovnu. Zároveň rokováno o bezprostředních potřebách fakulty, zvláště seminářů. Jednomyslně uznáno, že všecky místnosti jsou počtem,
velikostí i zařízením naprosto nedostatečné a že po stránce hygienické dokonce
odporují nejnutnějším požadavkům. Sbor prohlásil, že jen na nejkratší dobu,
t. j. na tento stud. rok, a jen jako výpomoc z nouze jest ochoten zahájiti v těchto
místnostech pravidelnou činnost v plném rozsahu, a činil tak jen s předpokladem, že ihned budou zahájeny přípravy, aby v nejkratší době byly pro fakultu
postaveny nejnutnější vhodné místnosti. Kromě toho již počínajíc první schůzí
sbor professorský se staral o to, aby byly postupně doplňovány obory, dotud na
fakultě nezastoupené, aby byly zřízeny lektoráty slovanských a cizích jazyků,
a aby byla při zdejší fakultě zřízena vědecká zkušební komise pro kandidáty učitelství středoškolského. Byly však ještě jiné potíže. Fakulta, jak řečeno, neměla
žádných knih pro obory tu zastoupené, a universitní knihovna byla tehdy ještě
v těchto oborech chudá. Professoři tu vůbec nemohli pracovati, ba nemohli si tu
ani připravovati přednášky. K tomu přistupovalo, že kromě prof. Hanuše a Orla
tu professoři neměli bytu a nemohli ho ani nalézti. Byli tedy nuceni do Bratislavy dojížděti a nocovati buď u známých nebo ve stud. internátě nebo dokonce
v hotelu. Podobné bytové potíže měli i studenti. Těžké starosti působila všem
také veliká drahota v Bratislavě, která se tehdy ještě udržovala ve válečné a poválečné výši.“

Reč rektora prof. Dr. Augustína Rátha pri zahájení prednášok
na právnickej fakulte dňa 24. októbra 1921
„Dnešné dátum 24. októbra 1921 bude pamätné v historii slovenského národa. Vy sami budete pozdejšie spomínať tohoto pondelka, že ráno o 9-tej v starej
budove v sieni bývalej obecnej školy bola prvá prednáška našej právnickej fakulty. Behom času dostanú i podrobnosti istý význam. Tomu, že je prvá hodina
rímske právo, dáte hádam ten smysel, že korene našej kultúry sú v pôde hellensko-latinskej. Ale hlavný význam dneška bude v tom, že začíname nové veľké
dielo, vstupujeme do chrámu vedy práva a slovenská cupida legum iuventus sa
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zasväcuje službe, ktorá služba bola v tradíciách universit považovaná za prvú po
theologii. Symbolický smysel Bohyne Pravdy je ten, že pravda a spravedlnost’
boly ako manifest ľudského skúmajúceho ducha vždy najvyšším ideálom; a od
počiatku historie národov stavali ľudia pravdu a spravedlnost’ nado všetko na
svete. Ani dnes sa nedá lepšie vystihnúť, v čom záleží, čo je vlastne právo, ako
nám to Rimania opisovali: ius estarsa equietboni – a učí nás: honeste vivere,
neminem laedere, suum cuique tribuere; a ‚bona fides‘ – česť a viera – sú i dnes
tým neviditeľným olejom, ktorý oblažuje a napomáha, ba možným robí chod
stroja, beh kolies práva a zákona. Tedy právo má svoj základ v ethike – to neznamená len paroimiu, že nemôže byť právo – contra bonos mores – proti dobrým
mravom, ale znamená viac, že právo má korene v bytosti, v ústrojstve nášho
ducha. Poznávanie je vzmáhanie, vzrast, obohacovanie nášho vedomia – perceptívneho kruhu – logicky cenným obsahom. To isté znamená, keď poviem, že
si uvedomujeme pravdu. V ethike hľadáme to, čo je mravne správné a žiaducné, a to intuitívne – to jest vidíme alebo zažijeme pravdu bezprostredne, a discursivne – to jest methodicky, pojmami, náukou. Absolútne isté je: že postoji,
existuje niečo, čo mravným alebo nemravným menujeme, že čo je to? To každý
sám spontánne poznáva dľa vlastného hodnotenia. V kom niet poctivosti, dobroty, milosrdenstva, cudnosti, skromnosti, alebo zárodku iných mravných vlastností, tomu márne budeme vysvetľovať v čom záleží, z čoho pozostáva a jeho
hodnotenie žiadnou dialektikou nedosiahneme, časovo a psychologicky, čo do
pôvodu: pojem mravnosti sa rodí v duši každého jednotlivca. Tedy mravné nazeranie iného človeka alebo inej doby len tak môžeme pochopiť, jestli tie poznatky, tú podstatu v sebe samom nachodíme a prežívame. V dôsledku toho
každý z nás tú morálku predpokladá o druhom, ktorou je sám naplnený. To
ovšem vedie k istej naivite, ktorú však ani zklamania nezničia úplne. Naša súdnosť konštatuje a hodnotí. Konštatuje empiricky a umove syntheticky. Hodnotí:
logicky, ethicky, a estheticky. Dľa týchto troch funkcií – hľadísk – ceníme tri
najvyššie hodnoty: pravdu, dobro a krásu. To je ideálny obsah hodnotenia. To je
funkcia sui generis, zvláštneho druhu, ktorá nepochádza z kantovského čistého
rozumu. Hľadáme neodvislé, absolutné hodnoty mravné. A právo má svoj život
tesne sviazaný s mravným pokrokom národa, lebo právo je ľudsky možné poznávanie a ľudsky možné uskutočnenie pravdy, dobra a krásy života. Prečo vám
toto spomínam dnes? Preto, lebo na vás čakajú veľké úlohy. Jedna je: previesť vo
vzdelaní vašom, vo vašej právnickej erudícii tú kýženú prepotrebnú unifikáciu
práva. Vy sa musíte naučiť všetky tie odvetvia a rôzné práva, ktoré sú na území
našej drahej vlasti československej platné a ktoré princip kontinuity práva v živote zachoval. Neľakajte sa práce – čím je právnik lepšie vyzbrojený, tým je lepšie preňho, tým väčšiu prednosť bude mať na fórume, tým snadnejšie obstojíte
v konkurencii života. Z vašich radov povstanú tí unifikátori našich zákonov, po
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Akademický senát UK, 1922/1923
(Zdroj: Archív UK)

ktorých dnes verejnosť naša volá, lebo vy budete mať tú vedeckú prípravu, ktorá
je k tomu potrebná. Z vás sa budú rekrutovat’ poslanci, ktorí v zákonodarnom
sbore uplatnia svoje znalosti, z vás budú obhájcovia a prisluhovatelia práva.
A ‚savoir c’est pouvoir‘ svojou špecifickou váhou sa uplatníte, budete prepotrební. Druhá vec je – a tá vyplýva z dvojitého úkolu našich universit – nielen
dať kvalifikáciu, diplom, ktorý činí spôsobilým pre úrad, ale aj pestovanie vedy
práva. A tu sa vraciam k otázke morálky v právnom živote. Dnešný život a svetové názory, ktoré sa v ňom uplatňujú, požadujú prerod, očistu. Jasný obraz čistej pravdy sa v nás časom pošpinil, pokryl hrubou vrstvou čade, prachu, blata.
My sme si zvykli, dáko sme sa spríbuznili s morálnymi predsudkami, tak rečeno
smierili sme sa s ohavnostmi dnešnej skutočnosti, ani nebadáme, necítime jej
ošklivosti a pokladáme zjavy našej zvieracej prírody za nevyhnutnú komitívu
– sprievod – našej civilisácie; pri tom hrde nazývame svoju kultúru soľou zeme,
svetlom sveta. Zaslepení sme ako Narciss krásou svojej kultúry a považujeme ju
za vrchol. Tak isto mysleli o svojej kultúre i Egypťania so svojimi hieroglyfami,
pyramídami a bránami pozdĺž Nila, drievni Assyrci, Babylonci so svojím klinopisom, Inkovia a Peruánci v Mexiku a druhé národy, ktoré zanikli, a všetky
tie kultúry – egyptská, assyrsko-babylonská, antická, grécko-rímska, originálna
kultúra Inkov, stredoveká arabská, ako i kultúra Indie a Kitaja – ktoré ešte existujú, nijako nemôžu byť priznané ako vrchol, ako najvyšší bod rozvitia ľudstva.“
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Zpráva odstupujícího rektora prof. Dr. Augustína Rátha při rektorské
installaci prof. Dr. Josefa Hanuše, 7. 12. 1922 o Universitě Komenského
za stud. rok 1921/1922 (úryvok)
„Nejpalčivější otázkou Univesity Komenského jest otázka jejího úplného vybudování, resp. umístnění. Vypracováno bylo několik projektů, konána byla celá
řada porad a anket. Otázka tato se dostala do stadia, kdy jest již téměř definitivně rozhodnuto, že celá Universita Komenského se všemi fakultami a ústavy, tedy
i s celou lékařskou fakultou, bude nově vybudována na universitních pozemcích
kolem vily Lanfranconi při Dunaji nad Bratislavou. Zde má být postaveno celé
univerzitní město. Zde má býti postavena: centrální representační budova University Komenského; nová budova fakulty právnické; nová fakulta lékařská se všemi
13 ústavy a 10 klinikami; nová budova fakulty filosofické; nová budova universitní
knihovny; zařízení tělovýchovy; akademická mensa a internát pro studentstvo.“

Zpráva odstupujícího rektora prof. MUDr. Stanislava Kostlivého
o Universitě Komenského za rok 1923/1924 podaná při installaci rektora
prof. Dr. Karla Laštovky dne 10. června 1925
„V zimním semestru 1923/24 bylo zapsáno za řádné posluchače na fakultě
právnické 590, na lékařské 180, na filosofické 101, úhrnem 871 posluchačů. Za
mimořádné posluchače (i s hospitanty) úhrnem 186 posluchačů, tedy v celku
1 057 posluchačů. Mezi nimi bylo tuzemců ze Slovenska 734, z Čech 172, z Moravy 99, ze Slezska 2, z Podkarpatské Rusi 1, úhrnem 1 008 posluchačů. Cizinců
z Jugoslavie 2, z Polska 1, z Ukrajiny 6, z Ruska 38, z Rumunska 2, úhrnem
49. V úhrnném počtu posluchačů bylo zapsaných žen 89. Nově imatrikulováno bylo v zimním semestru 1923/24 429 posluchačů (PraF 261, LF 121, FiF
47). Na právnické fakultě podrobilo se rigorosům 70 kandidátů za účelem dosažení doktorátu práv, 139 za účelem dosažení doktorátu iuris universi a 24 za
účelem dosažení doktorátu politices podle uherského řádu. Na lékařské fakultě
bylo konáno 51 rigoros. Promováno bylo na doktora práv 2, iuris universi podle
uherského studijního řádu 43, politices podle uherského studijního řádu 7, veškerého lékařství 42, filosofie 4. Seminární knihovna právnické fakulty vzrostla
na 9870 svazků, 20 ústavních a 1 fakultní knihovna lékařské fakulty má 9000
svazků. Na filosofické fakultě knihovna hudebně-vědeckého semináře obsahuje
přibližne 8000 inventárních čísel, knihovna národopisného semináře má 2600
Pozn. Na Univerzite Komenského sa podľa okolností uskutočňovali uvedenia rektorov do funkcie
aj v inom termíne ako na začiatku akademického roka.

/ 33 /

svazků a 60 map, mimo to má oddělení fotografické a anthropologické; knihovna filosofického semináře má 700 samostatných děl a to v 837 svazcích. Knihovna slovanského semináře dosáhla okrouhle 12 000 svazků. Universitní knihovna
byla rozšířena o dalších 19 000 svazků a má nyní okrouhle 135 000 svazků.“
Internátny život mal tiež svoje čaro
„V universitním internátě v Bratislavě bylo ve studijním roce 1923/24 ubytováno v prvém semestru 214 posluchačů, z toho 26 posluchaček, v druhém
semestru pak 221 posluchačů, z toho 24 posluchačky. Za ubytování platili posluchači Kč 100 měsíčně, za stravu pak Kč 8 denně. V zimním semestru byli posluchačům poskytnuty tyto výhody: 9 posluchačům byt zdarma, 7 posluchačům
strava zdarma, 38 posluchačům strava za režijní poplatek Kč 10 měsíčně, 62
posluchačům strava za poplatek poloviční, Kč 4 denně.“
Rektor Laštovka sa takto prihováral študentom (v tých časoch hlavne študentom-mužom): „Vždyť student-akademik, ani jiný, nemá u nás ustláno na
růžích. Dlouhá je jeho příprava pro život, dlouhé jeho nuzování, kdy jeho praktičtější vrstevník již dávno stojí na vlastních nohách. Dalo by se tedy souditi, že
jej alespoň pozdější léta odškodní za nuzotu a náklady jeho předběžné nutné
přípravy pro úkoly, které jen on, akademicky vzdělaný inteligent, může konati.
Pohříchu nemá však ani dnes ještě věřejnost, a to nejen u nás, mnoho pochopení pro význam a důležitost práce akademické intelligence, jinak by ji sotva
tak macešsky odbývala, jak jsme toho stále a stále opět trpnými svědky. Není
bohužel dosud mnoho pochopení pro to, že intellektuální práce, usměrňující
a umožňující výrobu vůbec, není méně cennou než efektivní výroba samotná.
Konečně nemůže žádný národ postrádati ani těch, kdož s láskou a oddaností
pracují na poli vědeckém a svojí prací zúrodňují, ba nalézají to, což ostatní intellektuální pracovníci přivádějí v praktický život.“
Aj rektor prof. Kostlivý rád vravieval, že hoci univerzita bola založená ako
„vysoká škola československá, má a musí býti predovšetkým školou Slovenska
a pro Slovensko.“

Řeč rektora prof. Dr. Miloše Weingarta ke studentstvu při immatrikulaci
dne 15. prosince 1925
„Cives Academici!“
Toľko paralel možno vnímať aj v porovnaní s dneškom... „Dnes nejsou občané akademicky vzdělaní vždy na těch místech, která by jim podle jejich studií
a způsobilosti náležela, ani jejich práce není vždy podle své hodnoty s dostatek
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Promócie absolventov UK v Auditorium Maximum, 1925/1926
(Zdroj: Archív UK)

oceňována. Na Vás bude, abyste postavení akademicky vzdělaných lidí v národě
a státě hájili, ale také, abyste je svou vlastní cenou pomáhali odůvodnit. Titul
civis academicus Vám za druhé dává, kromě tohoto vynikajícího místa v naší
dnešní společnosti, kontinuitu historickou. Stáváte se nástupci a dědici těch statisíců občanů universitně vzdělaných, kteří již po celá století před Vámi v našem
národě žili a pracovali. Dostáváte se do jejich duchovní společnosti. Vzpomeňte jen naší nejstarší university Karlovy, která pracuje již po šesté století a vždy
odchovávala také posluchače, přicházející ze Slovenska. Vy tedy nyní se stáváte
články tohoto staletého řetězu. Kéž s tím též citem úcty a vděčnosti, který my
chováme dnes ke všem těmto generacím, budou jednou na Vás vzpomínati budoucí pokolení! Ale titul ‚civis academicus‘ Vám dává za třetí také kontinuitu
mezinárodní. Dostáváte se tím do výkvětu mezinárodní společnosti, dostáváte
tím povědomí o duševní souvislosti celého vzdělaného světa. Vašimi duševními
bratřími jsou od nynějška vzdělaní lidé u všech národů, a jest jenom na Vás,
abyste spolu s nimi pracovali pro dobro vlastního národa i celého lidstva a spolu
s nimi pěstovali solidaritu ducha.
Tyto čestné výsady Vám ovšem ukládají také povinnosti, jejichž plnění máte
právě dnes slíbiti: že vždy budete chrániti svou čest, že vždy budete pamětlivi
svého stavu, který bych nejlépe nazval ‚stavem vyššího lidství‘. Pamatujte si, že
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v tom okamžiku, jakmile se dopustíte něčeho, zač se každý dobrý akademický
občan má stydět, vnitřně přestanete býti pravými akademickými občany, i když
by Vám lidé na venek tento titul nevzali. Chyby, kterých se tedy máte vystříhati,
prýští vlastně všecky z jednoho zdroje: že bývá špatně chápáno to, co je nejdražší výhodou universitního života, totiž ‚akademická svoboda‘. Vidíme dnes,
v krisích doby poválečné, že ve veřejném životě vůbec svoboda bývá špatně chápána, a to i lidmi dospělými a starými. Myslívá se, že svoboda je tolik, co zvůle,
nebo tolik, co násilí. A přece svoboda znamená zkrátka znát meze svých práv
i povinností a jimi se říditi tak, aby i druzí stejně tak mohli jednati vůči nám.
Akademická svoboda je jenom applikací svobody vůbec na život universitní, nemůže to tedy býti nic, co by bylo nadzákonným privilegiem Vaším nad
ostatním i občany... Nuže hleďte, abyste každý byl hotov se svými zkouškami
ve 23 – 24 letech svého věku a abyste šli hned potom jako hotový člověk do
života. Varujte se ‚věčných studentů‘, kteří své zkoušky nikdy nesloží, a ‚starých
studentů‘ omšelých semestrů, škoda každého roku, který nepotřebně ztratíte. Tím ochudíte samy sebe a zkracujete svůj život. Přírodu neošidíte... Je to
smutné, že akademická mládež nyní zanedbává hudbu. A přece hudba je to
nejlepší, co máme v našem národě. K pochopení hudby je důležitou pomůckou být i sám výkonným hudebníkem. Kolik z Vás umí pořádně hráti na některý hudební nástroj? Kolik z Vás je vycvičených zpěváků? Kde jsou studentské
orchestry a studentské pěvecké kroužky, které kdysi u nás – ještě před 60–50
lety – tak kvetly a podporovaly společenskou družnost? Hudbou ovšem myslím jenom skutečnou hudbu, nikoli to šumaření, které velké části obecenstva
a také studentstva stačí ve veřejných místnostech. Mezi takovou a skutečnou
hudbou je bytostný rozdíl. Neumím si představiti, že by vzdělaný člověk – doktor! – nedovedl s porozuměním prožívat Beethovena či Wagnera, že by Smetana nebyl podstatnou složkou jeho duše. Jsou, bohužel, takoví lidé; znám je.
Ale to je barbarství, to není intelligence, byť i při tom byla učenost sebe větší...
O těchto veřejných otázkách budete se dovídati asi nejprve z novin, čtení novin
je dnes věc ovšem nezbytná. Ale přeceňuje se a u nás se mu věnuje příliš mnoho
času, hlavně při tom nekonečném vysedávání v kavárnách. Vždyť přece mnoho
zpráv přejímají jedny noviny z druhých a z tiskových kanceláří, a v tom ostatku
zbývá mnoho plevy, efemerních, denních zájmů či dokonce nevkusné sensačnosti nebo politikářského štvaní. Maně se člověk ptá, kdo je tím to stavem více
vinen, zda noviny samy či čtenáři? Přílišné vysedávání při novinách, které jsou
mnohým jedinou četbou, otupuje paměť a zatemňuje soudnost... A důležitější
nežli mistrovství v tom či onom sportu je rozumná životospráva. V překypující hojnosti svých svěžích sil bývá mládež sváděna k plýtvání jimi. Myslím na
noční život, studentské pitky, honosivé ‚přebornictví‘ v kouření. Pamatujte si, že
jenom vyspalý mozek, nezakouřený a nezapařený alkoholem, dobře pracuje.“
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Instalační přednáška Rectora Magnifica,
prof. Dr Jiřího Brdlíka (úryvok)
„Vidíme, že mocnáři chlubí se vznešeným heslem ‚Vše pro dítě‘, ale při tom
ženou otce těchto dětí do války, a děti a matky nechají doma strádati v bídě zázemí. Lékaři, národohospodáři, statistikové pracují ruku v ruce, aby ten který
národ měl co největší počet zdravého, silného dorostu, starají se nejen o zachování a vyléčení každého nemocného dítěte, ale pozornost jejich jest obrácena
zejména k dětem zdravým, aby byly zdravé zachovány, zdraví jim upevněno, čili
hlavní zřetel obrací se k profylaxi, k zabránění, k uchránění před nemocemi.“
„Starověk měl jiný názor na děti, jak můžeme souditi ze zachovaných spisů
mužů, kteří byli nositeli vzdělanosti, zákonodárci a filosofy. V starověku bylo
ceněno jen zdravé dítě; dítě slabé nebo dokonce nemocné bylo balastem pro rodinu i stát a péče o ně podle tehdejších názorů se nevyplácela. Ale nejen to, žena
i dítě byly něco méně cenného, daleko pod hodnotou muže, jehož cena jako
vojáka a obránce vlasti byla nejvyšší. O nic lepších názorů neměli staří Peršané,
Karthagiňané, Arabové i Foeničané. U starých Peršanů např. za léčení mužů
a domácích zvířat byla stanovena pevná odměna v naturaliích, za léčení žen
byla tato odměna menší, a za léčení dětí nemohl lékař vůbec honoráře požadovati. Susruta vypočítává známky dobrého mléka: jest čisté, průhledné, bílé, milé
v chuti, bez ssedliny. I přesná dieta kojné jest udávána. Na vzduch pouštěli dítě
až 4 měsíce po porodu. Že Indové znali i nakažlivé nemoci, vysvítá z toho, že
při vypuknutí nakažlivé choroby radí k přenesení dětí na jiné místo, aby zůstaly ušetřeny zlých duchů. Názor ještě dodnes našimi matkami sdílený, že totiž
skoro všechny nemoci mají původ v zácpě, nalézáme i u Susruta, a proto děti
dostávaly jednou za měsíc projímadlo. Jestliže tento názor mohl se udržeti mezi
lidem po tisíciletí, můžeme další větu podepsati dnes i my: Jestliže nemocný
nedodržuje předepsané diety, nemůže ani 100 medikamentů nemoc zahnati,
a názor, dětem co možná málo medikamentů předpisovati – jest these, která
zejména u kojenců jest i dnešní naší zásadou.“

Řeč odstupujícího rectora Magnifica prof. Dr. Viktora Reinsberga
o universitě Komenského v st. r. 1932/1933, přednesená při instalaci
rektora na stud. r. 1933/1934 prof. Dr. Bohuslava Tomsy (úryvok)
„Byl bych na konci své řeči, kdyby mně nezbývalo říci ještě několik aspoň
slov o věci, která se vinula jako červená niť celým mým rektorátem. Zmínil jsem
se již, že řádné dotace našich ústavů byly podstatně zmenšeny. Zastavena byla
úplně jakákoliv výplata dotací mimořádných, sníženy byly vážně dotace na vě-
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deckou produkci knižní. Nemohl jsem uvésti nic positivního o tom, že by bylo
něco na universitě postaveno, naopak její umístění se zhoršilo. Ve vnitřním
zařízení bylo povoleno velmi málo, a jen tolik, co snad stačí na zabezpečení
hrozících škod. Omezena byla výplata stipendií demonstrátorských. Zastaveno bylo honorování učebních příkazů a lektorských cvičení. Některé přednášky,
které se konaly každoročně, budou se konati střídavě jednou za dvě léta. Návrhy na jmenování profesorů váznou, sníženy byly odměny profesorů za vedení
ústavu a za cvičení způsobem, jenž nemá v cizině analogie. Hrozí decimování
pomocného personálu vědeckého. Omezuje se užívání seminářů a ústavů pro
vědeckou práci, zákazy vytápěti je o svátcích a nedělích a osvětlovat je po sedmé
hodině večerní. Pochybuji, zda jsem všechna tato úsporná opatření ve vysokém
školství ve svých slovech zachytil. Jako poslední stupeň těchto úspor sluší uvésti
návrh úsporné komise na restrikci vysokého školství, jenž dotýká se i University Komenského potud, že požaduje zrušiti její přírodovědeckou fakultu, sice
ještě neexistující, avšak zákonem přece zaručenou. Za takovýchto podmínek je
kulturní úkol universit značně brzděn a budou-li všechny ty Jobovy zvěsti uskutečněny, je veliké nebezpečí, že všechna dosud vynaložena usilovná práce university bude v základech otřesena. Apeluji proto na naši politickou demokracii,
aby se přičinila, aby vysoké školství zůstalo živoucí součástí naší demokracie,
a nemuselo se obraceti na dobročinnost jednotlivců.“

Ideologický boj na fakultách Slovenskej univerzity
(z ročenky za rok 1952)
„Život na fakultách sa zmenil po obsahovej a formálnej stránke. Naša univerzita rastie vďaka starostlivosti strany a usilovnej práci jej členov v boji proti
všetkým prežitkom minulosti, proti ideologickým nánosom nepriateľských vykorisťovateľských tried. Budovanie nového sa deje súčasne s prehodnocovaním
a vyporiadaním sa so všetkým starým. Fakulty majú dnes jasný cieľ: vychovať
nekompromisných bojovníkov za záujmy pracujúcich, za výstavbu socializmu.
Je to však úloha složitá. Vyplývajú z nej desiatky drobných úloh, ako nutných
predpokladov jej splnenia. Najväčšia váha a zodpovednosť za prestavbu školy
leží na učiteľovi, ktorý je bezprostredný vychovávateľ a hlásateľ marxisticko-leninského svetonázoru. Vysokoškolský učiteľ – socialista slovom i činom – je
zárukou plnenia všetkých úloh, stojacich pred našimi fakultami a vedeckými
ústavmi. Univerzita prešla veľkým ohňom boja, kým sa podarilo odstrániť neradostné dedičstvo, otvorené nepriateľstvo, individualizmus, akademizmus,
objektivizmus vedeckej práce a zlý pomer k študentom. Odstraňovanie prednášateľov, nepriateľov marxizmu-leninizmu a robotníckej triedy, hlásateľov bur-
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žoáznych ideologií, demokratizačné pokračovanie proti ‚večným‘ študentom,
lajdákom, nepriateľom, to boly prvé kroky očisty našich fakúlt. Boly to zároveň
dôkazy rastúcej ideologickej a politickej uvedomelosti prednášateľov i študentov, ktorí sa vedeli rázne vyporiadať s nepriateľskými a lajdáckymi elementami.
Dnes stojí už v zástupe nadšených budovateľov socializmu na vysokej škole drvivá väčšina mladých i starších pracovníkov. Správny výber na školách II. stupňa a prijímacie pohovory na fakultách nám zabezpečujú prílev skutočnej gottwaldovskej mládeže. Medzi poslucháčmi sú absolventi štátnych prípravných
kurzov, príslušníci robotníckej triedy, ktorí vniesli k nám kus robotníckej poctivosti, húževnatosti a triedneho uvedomenia. Katedry sa staly ohniskom ideologického boja, najkonkrétnejším pracoviskom v prestavbe fakúlt. Medzníkom
vo výučbe marxizmu-leninizmu bolo zriadenie Katedry marxizmu-leninizmu,
ktorá prevzala úlohu obstarávať sústavnú výchovu poslucháčov v svetonáhľade
robotníckej triedy. Poslucháči dostávali na prednáškach základy vedeckého svetonáhľadu, ktoré si prehlbovali zpočiatku v krúžkoch, neskoršie v seminároch.
Tieto sa staly najdôležitejšou pákou ideologického života medzi poslucháčmi.
Obrovské úlohy, ktoré vyvstaly pred touto katedrou, ďaleko prerástly jej rámec.
Ideologický boj na našich fakultách je zákonitosťou ich rastu. Nie je to nič iného
ako boj o fakulty socialistickej univerzity, boj o socialistickú vedu a výchovu.
Marxistické rozvíjanie filozofických, právnických, historických, jazykovedných,
prírodovedných, pedagogických disciplín nie je jednorázovou akciou, ale dlhším procesom, vyžadujúcim poctivú a húževnatú prácu. Ideologický boj je bojom o marxizmus-leninizmus vo vede a výučbe, spojenej s úlohami grandióznej
hospodárskej výstavby. Ideologický boj je chrbtovou kosťou nášho univerzitného života. Preniká všetkými složkami práce a stmeľuje ich v jeden cieľ: vybudovanie ideologicky i odborne vysoko vyspelého najvyššieho učilišťa. Ideologický
boj je pomerne živý na ideologických fakultách, ale zaostáva na fakultách úzko
odborných. To nie je správne, pretože revolučná marxistická metodológia preniká všetky vedecké odbory a je zárukou toho, že žiadna veda sa neutopí v izolácii a odtrhnutosti od života. Prichodí nám ešte prekonávať väčšie nedostatky,
povrchné, dekoratívne citovanie klasikov marxizmu-leninizmu a objektivistický pomer k marxizmu-leninizmu, mechanické preberanie výdobytkov sovietskej vedy, nesprávne, málo účinné využívanie a pestovanie kritiky a sebakritiky
vedeckej práce. Ideologický boj sa bude musieť ešte dôraznejšie zamerať proti
tmárskemu klerikalizmu, najmä na ideologických fakultách. Tieto fakulty musia zo svojich poslucháčov vychovať neochvejných propagátorov vedeckého svetonáhľadu, ozajstných šíriteľov vedy a osvety na vidieku. Z týchto fakúlt nesmie
odísť ani jeden absolvent podliehajúci vplyvom nevedeckého svetonáhľadu.
V prvej línii nášho ideologického frontu stoja eminentné ideologické fakulty
a katedry, Katedra základov marxizmu-leninizmu, dialektického a historické-
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ho materializmu a politickej ekonómie. Doterajšie úspechy jasne naznačujú, že
všetky fakulty Slovenskej univerzity pôjdu víťazne napred k ovládnutiu marxizmu-leninizmu, ako jedine správnej metódy všetkých vied, k plneniu veľkých
úloh výchovy socialistickej generácie. Ako druhá stála pred Sväzom úloha: viesť
boj za rozbitie starých názorov a tradícií o nadradenom ‚šľachtickom‘ postavení
inteligencie v spoločnosti, ktoré v podstate slúžily tomu, aby inteligencia sa stala služkou buržoázie, ochotnou pomáhať pri vykorisťovaní robotníckej triedy
a urobiť tak priehradu medzi inteligenciou a o statnými pracujúcimi. Bolo treba
túto hnusnú koncepciu rozbiť nie slovami, pretože vžité názory nemenia sa cez
noc, ale praktickou činnosťou. Bolo treba ukázať, že miesto inteligencie je po
boku ľudu, najmä robotníckej triedy, ako vedúcej složky našich národov. Nadobudnúť kladný vzťah k nej, to znamenalo, ísť medzi ľud, poznať jeho prácu
a život. No vychovávať opravdivého nového človeka, to znamenalo tiež bojovať proti všetkým buržoáznym návykom a buržoáznemu spôsobu života, najmä
proti rôznym napodobeninám „amerického spôsobu života”, či už sa prejavovaly pri tanci, v obliekaní alebo chovaní. Bojovať proti týmto kapitalistickým
prežitkom, to znamenalo predovšetkým učiť sa poznávať bohatú kultúru našich
národov, učiť sa ich spevy a tance. Akých ľudí má ČSM vychovávať? To, myslím, najlepšie vyjadril súdr. Široký, keď povedal na adresu všetkých delegátov
I. slovenského sjazdu ČSM v r. 1951: „Vychovajte mládež k bezmedznej oddanosti
a neochvejnej vernosti k vlasti, k našej strane, k súdr. Gottwaldovi, k bezmedznej oddanosti a neochvejnej vernosti k veci socializmu a mieru, k SSSR a k súdr.
Stalinovi. Vychovávajte mládež k skromnosti a sebavedomiu, bojujte proti namyslenosti, vychovajte mládež k húževnatosti a dôslednosti, bojujte proti povrchnosti a polovičatosti. Vychovajte mládež k vytrvalosti a k disciplíne, bojujte
proti skleslosti, nedisciplinovanosti a pohodlnosti.“

Zdroje
Ročenka University Komenského za první pětiletí 1919 – 1924
Ročenka University Komenského za studijní rok 1927 – 1928
Ročenka University Komenského za studijní rok 1933 – 1934
Ročenka Slovenskej univerzity 1952
Ročenky sú dostupné na webovej adrese: http://www.uniba.sk/index.php?id=3894
&type=123
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Fakulty Univerzity Komenského
v zrkadle času
Lekárska fakulta Univerzity Komenského
Bezprostredne po zriadení Univerzity Komenského začala ako prvá svoju
činnosť lekárska fakulta (LF UK) 9. 12. 1919 slávnostným otvorením akademického roku Univerzity Komenského vo vtedajšej univerzitnej aule na Kapitulskej
ulici č. 1 (v Malej aule). Prvým dekanom sa stal prof. Gustáv Müller. Prvými
profesormi na fakulte boli: Jiří Brdlík – pediatria, Kristian Hynek – patológia
a terapia vnútorných chorôb, Roman Kadlický – očné lekárstvo, Stanislav Kostlivý – chirurgia, Anton Spilka – patologická anatómia, Gustáv Müller – gynekológia a Zdeněk Mysliveček – psychiatria a neurológia. Na štúdium na LF UK
nastúpilo v prvom školskom roku 1919/1920 v zimnom semestri 144 študentov
(z toho 5 žien), v letnom semestri nastúpilo 187 študentov (z toho
19 žien), v letnom semestri 1919/1920 promovalo 57 študentov. Na fakulte v letnom semestri študovalo 133 Čechov a Slovákov, 46 Poliakov, 10 Rusov, 4 Ukrajinci, 7 Juhoslovanov, 4 Rumuni a 2 Rakúšania. Z nich bolo 49 katolíckeho vyznania, 15 evanjelického vyznania, 137 izraelitov, bez vyznania bolo 5 študentov.
Boli to študenti, ktorí prestúpili najmä z českých lekárskych fakúlt do klinických
ročníkov (3. až 5. ročník). Výučba sa konala na 7 klinikách s 818 lôžkami hlavne
v Štátnej nemocnici na Mickiewiczovej ulici a v detskej nemocnici na Lazaretskej ulici. Slávnostná promócia prvého absolventa LF UK a prvého absolventa
štúdia na Univerzite Komenského Pavla Halašu (prestúpil na LF UK do 5. ročníka z 5. ročníka lekárskej fakulty v Budapešti) z Turčianskeho Svätého Martina
sa uskutočnila už 28. 2. 1920. Promócia sa konala v Malej aule na Kapitulskej
ulici č. 1 a v mene rektora UK na nej prehovoril S. Kostlivý, úradujúci prorektor,
ako aj G. Müller, dekan Lekárskej fakulty UK. Celý prejav dekana fakulty patril
prvému promovanému lekárovi na UK P. Halašovi a jeho budúcnosti. O rok
neskôr bolo na fakulte už 247 poslucháčov. Teoretické ročníky boli otvorené
v školskom roku 1922/1923. Následne od zimného semestra 1923/1924 LF UK
otvorila všetkých päť ročníkov lekárskeho štúdia. Dekanát sídlil v letnom barokovom Schiffbeckovom paláci na okraji dnešnej Medickej záhrady (predtým sa
nazýval Aspremontov palác), rovnako tam sídlili priestory a úradovne fakulty.
Nevyhovujúce priestory fakulty sa čiastočne zlepšili v roku 1927 dobudovaním
prvej budovy teoretických ústavov na Sasinkovej ulici č. 2, (druhá budova na
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Sasinkovej ulici č. 4 bola postavená až začiatkom šesťdesiatych rokov minulého
storočia). Drevený internát pre medikov bol postavený v Schiffbeckovej záhrade. Internát medičiek sídlil na Cintorínskej ulici č. 2 a na Lazaretskej ulici. Ďalší
internát pre študentov sídlil na Prayovej ulici (dnes Ulica 29. augusta). Na začiatku tridsiatych rokov tvorili cudzinci takmer polovicu študentov. Celkovo
pôsobilo na LF UK v období rokov 1919 – 1938 spolu 38 českých profesorov. Na
základe rozhodnutia slovenskej autonómnej vlády boli v rokoch 1938 – 1939
prepustení českí profesori a docenti. Keďže tradícia českého lekárskeho školstva
spôsobila generačný posun graduovaných českých a slovenských profesorov
o dve generácie, prví univerzitní slovenskí profesori mohli byť vymenovaní až
vtedy, keď prešli všetkými príslušnými stupňami odborného a akademického
rastu. Spomedzi viacerých slovenských profesorov možno spomenúť mená:
M. Šeliga (gynekológia, prvý slovenský profesor na UK), K. Čársky (chirurgia),
A. Chura (pediatria) a J. Ladziansky-Ledényi (anatómia). Boli to odchovanci
českých profesorov. Napríklad chirurg S. Kostlivý (chirurgia) v rokoch 1920 –
1940 vychoval okolo 100 chirurgov, 8 univerzitných profesorov a 6 docentov
a tým založil slovenskú chirurgickú školu. Z iniciatívy prof. K. Hynka začal profesorský zbor LF UK vydávať (1. 10. 1921) najstarší slovenský lekársky vedeckoodborný časopis Univerzity Komenského a LF UK Bratislavské lekárske listy,
ktorý vychádza nepretržite doteraz. Do roku 1948 ostala na LF UK väčšina pracovísk v tej podobe, ako vznikli a rozvíjali sa za predmníchovskej republiky. Nastala však jedna podstatná zmena. Väčšina českých profesorov musela opustiť
univerzitu, a tak sa vymenili prednostovia kliník a vedúci ústavov. Na druhej
strane už bol vychovaný dostatok kvalitných slovenských docentov, ktorí mohli
nahradiť chýbajúcich ľudí. Vznikali nové kliniky. Na Farmakologickom ústave
sa vďaka úsiliu prof. F. Šveca začalo budovať štúdium farmácie, ktoré sa po vojne
osamostatnilo. Prednášky a cvičenia z farmácie zabezpečovali na LF UK jej učitelia, niektoré predmety aj učitelia PriF UK a SVŠT. Absolventi štúdia farmácie
získali titul magistra farmácie. Samotný charakter štúdia na LF UK bol nepolitický a fakulta netrpela zásahmi štátnej administratívy. Zmena politického systému po roku 1948 znamenala pre LF UK vážny zásah do jej charakteru a kontaktov so svetom. Nástup centralistického riadenia vysokých škôl bol podmienený vysokoškolským zákonom z roku 1950. Od školského roku 1952/1953
sa otvorilo popri štúdiu všeobecného lekárstva aj štúdium stomatológie a pediatrie (len do roku 1990). Vedecký výskum fakulty sa od roku 1957 zameral na
problematiku regenerácie a transplantácie orgánov a kardiorespiračnej dynamiky, metabolizmu a onkológie. V školskom roku 1959/1960 začalo na fakulte
vzdelávanie zahraničných študentov z takmer 50 krajín sveta. Významnú úlohu
pri zverejňovaní výsledkov vedeckovýskumných projektov pracovníkov fakulty
plnil fakultný zborník Folia Facultatis Medicae Universitatis Comenianae
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Bratislavensis (1963 – 1992). Začiatkom 80. rokov minulého storočia bol výskum zameraný najmä na problematiku degeneratívnych procesov a ochorení
pohybového aparátu a cievnych ochorení CNS. V spolupráci s univerzitami socialistického spoločenstva sa úspešne rozvíjal výskum diagnostických a terapeutických postupov pri kardiovaskulárnych ochoreniach a imunitných procesoch v súvislosti s transplantáciou orgánov. LF UK a jej pedagogický zbor stáli
pri zrode LF UPJŠ v Košiciach (1948), FaF UK (1952), SAV (1953), JLF UK
v Martine (1962), Slovenskej lekárskej spoločnosti (1969), Trnavskej univerzity
(1992), Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU (1994). Po novembri 1989 sa
na pôde fakulty ako jednej z prvých v rámci vysokých škôl bývalej ČSFR začala
formovať akademická rada, neskôr premenovaná na Akademický senát LF UK
(prvé zasadnutie AS LF UK sa uskutočnilo 11. 1. 1990). V roku 1990 sa fakulta
vrátila k svojej pôvodnej organizačnej štruktúre, ktorú v súčasnosti tvorí 73 ústavov a kliník. Od roku 1992 začala LF UK poskytovať štúdium pre študentov
študujúcich v anglickom jazyku. V roku 2002 otvorila fakulta štúdium v nelekárskych študijných odboroch: verejné zdravotníctvo, ošetrovateľstvo, pôrodná
asistencia, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve a fyzioterapia.
V roku 2006 vznikol na LF UK program slovensko-americkej akademickej spolupráce s cieľom udržiavať kontakty s našimi absolventmi na klinikách a univerzitách v USA a nadviazať spoluprácu v oblasti výskumu s výmenou pregraduálnych aj postgraduálnych študentov. V roku 2013 získal najstarší vedecko-odborný časopis UK Bratislavské lekárske listy osvedčujúcu listinu, že v zmysle
Deklarácie Národnej rady Slovenskej republiky sú Bratislavské lekárske listy
kultúrnym a vedeckým dedičstvom Slovenskej republiky. Medzi významné
osobnosti LF UK patria napríklad profesori: J. Kňazovický (chirurgia), ktorý bol
prvým dekanom LF UPJŠ v Košiciach, L. Dérer (interná medicína), Ľ. Valach,
priekopník rádioterapie na Slovensku, F. Šubík (patológia), E. Filo, (interná medicína), J. Fridrichovský (stomatológia), J. Jakšy (urológia), F. Valentín (chémia). Okrem prvých profesorov fakulty pôsobili v jej počiatkoch na fakulte aj
profesori: J. Antal (fyziológia), J. Babor (všeobecná biológia), V. Beseda (zubné
lekárstvo), J. Dérer (oftalmológia), A. Frank (normálna a topografická anatómia), Z. Frankenberger (histológia a embryológia), A. Gala (oftalmológia),
V. Hons (fyziológia), V. Chlumský (všeobecná a ortopedická chirurgia), J. Kabelík (všeobecná a experimentálna patológia), F. Klein (patologická anatómia),
K. Koch (chirurgická propedeutika), S. Krákora (neuropsychiatria), H. Krsek
(súdne lekárstvo), M. Křivý (neurológia a psychiatria), V. Kučera (balneológia
a balneoterapia), J. Lukeš (všeobecná a experimentálna patológia), I. Mačela
(všeobecná a pokusná patológia), A. Mach (zubné lekárstvo), M. Mikula (ortopedická chirurgia), M. Netoušek (patológia a terapia vnútorných chorôb),
B. Polák (farmakológia), F. Prokop (súdne lekárstvo), V. Reinsberg (dermatove-
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nerológia), S. Růžička (hygiena), J. Sumbal (patológia a terapia vnútorných chorôb), F. Šimer (patológia a terapia vnútorných chorôb), S. Štefánik (gynekológia
a pôrodníctvo), B. Štúrová-Kuklová (špeciálna patológia a terapia vnútorných
chorôb), V. Teissler (lekárska fyzika), J. Tréger (dermatológia a venerológia),
B. Wiškovský (rinolaryngológia), P. Záviška (otológia). Na LF UK pôsobilo od
jej založenia 44 dekanov a 230 profesorov. Štúdium na Lekárskej fakulte UK
absolvovalo od roku 1920 do roku 2014 spolu 23 453 študentov. V prvom roku
existencie fakulty roku (1919/1920) promovalo spolu 57 absolventov. Najviac
absolventov (764) bolo v roku 2007. Na konci roku 2013 na LF UK pôsobilo 44
profesorov (z toho 2 mimoriadni profesori), 93 docentov a 405 doktorandov. Na
fakulte študovalo 2010 študentov (výučba v slovenskom jazyku) a 854 študentov
vyučovaných v anglickom jazyku. V súčasnosti je dekanom fakulty od roku
2008 prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.

Právnická fakulta Univerzity Komenského
Právnická fakulta UK (PraF UK) bola zriadená zákonom č. 375/1919 Sb.
o zriadení Československej štátnej univerzity. Ako prvá fakulta zo štyroch zakladajúcich bola v zákone menovaná Právnická fakulta. Nariadením vlády
č. 595/1919 Sb. sa stáva fakulta Právnickou fakultou Univerzity Komenského.
Dňa 20. 5. 1921 boli dekrétom prezidenta republiky T. G. Masaryka vymenovaní šiesti riadni a mimoriadni profesori za profesorský zbor PraF UK v Bratislave
(Otakar Sommer – rímske právo, Augustín Ráth – občianske právo, Emil Svoboda – občianske právo, Karel Laštovka – správne právo, Bohuslav Tomsa
– právna filozofia a medzinárodné právo verejné, Ján Vážný – rímske právo).
Siedmy profesor Richard Horna (dejiny práva na území ČSR) nastúpil v septembri 1922. Profesorský zbor si 4. 6. 1921, v deň zloženia sľubu do rúk ministra
školstva prof. J. Šustu, na svojej ustanovujúcej schôdzi v paláci Nosických v Prahe zvolil svojho prvého dekana prof. JUDr. Augustína Rátha a prodekana prof.
JUDr. Karla Laštovku. Dekanát PraF sídlil na Kapitulskej ulici. Dňa 22. 6. 1921
bol dekan A. Ráth zvolený za rektora UK, na miesto dekana fakulty nastúpil K.
Laštovka. Dňa 31. 7. 1921 bola uzavretá Právnická fakulta maďarskej Alžbetínskej univerzity v Bratislave. Vykonávacou právnou normou aktivovania PraF
UK, samotného zriadenia a vzniku sa stalo nariadenie vlády č. 276/1921 Sb.
o zriadení PraF UK v Bratislave z 11. 8. 1921 spolu s určením, že prvý ročník na
PraF UK začne s výučbou od zimného semestra 1921/1922. Dňom zrodu fakulty ako vedecko-pedagogickej ustanovizne, ako spoločenstva poslucháčov a profesorov (societas scholarum et doctorum) sa stal pondelok 24. 10. 1921 – deň
začatia prednášok na Právnickej fakulte. Fakulta sa členila na dva semináre, kto-
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ré sa delili na oddelenia. V roku 1921 mala seminárna knižnica fakulty 6000
zväzkov. V školskom roku 1921/1922 bol založený Spolok československých poslucháčov práv. V roku 1922 vyšiel prvý zväzok „Knihovny PraF UK“ (Antonín
Basch: Teorie inflace). Pokiaľ v študijnom roku 1921/1922 učilo na Právnickej
fakulte 6 profesorov (4 riadni a 2 mimoriadni), v študijnom roku 1936/1937 to
bolo 15 profesorov (11 riadnych a 4 mimoriadni). Študijné obdobie bolo najmenej osem semestrov. Štúdium bolo rozdelené na dva oddiely – 1. Historicko-právny (rímske právo, cirkevné právo, dejiny verejného a súkromného práva
v strednej Európe, dejiny práva v Československu, filozofia), 2. Pozitívno-právny (československé súkromné právo, československé obchodné a zmenkové
právo, československé civilné súdne konanie, československé trestné právo
hmotné a procesné, ústavné právo, československé správne právo, národné hospodárstvo a národohospodárska politika, finančná veda, filozofia, dejiny právnej filozofie a štatistika). Na fakulte bol zriadený Kriminologický ústav, ktorý
začal svoju činnosť v roku 1927. Pokiaľ v študijnom roku 1921/1922 študovalo
na právnickej fakulte 199 študentov (z 298 študentov, ktorí nastúpili na štúdium,
z toho 7 žien), v nasledujúcich študijných rokoch sa počet študentov neustále
zvyšoval až po študijný rok 1931/1932, keď kulminoval počtom 1186 študentov.
V rokoch 1922 – 1953 sa po vykonaní štátnych skúšok udeľoval absolventom
titul JUDr. V rokoch 1924 – 1925 sa uskutočnila rozsiahla rekonštrukcia budovy
PraF na Kapitulskej ulici. V roku 1927 vyšiel 1. ročník Sborníka PraF UK.
V roku 1935 vystúpil profesorský zbor PraF UK ako celok s Memorandom o potrebe unifikácie právneho poriadku ČSR. V roku 1936 sa fakulta presťahovala
do budovy na Šafárikovom námestí. Slávnostné otvorenie budovy na Šafárikovom námestí sa konalo 11. 3. 1937. Počet udelených titulov JUDr. po úspešne
vykonaných rigoróznych skúškach bol najvyšší v študijnom roku 1935/1936
(139 absolventov). Za symbolické poďakovanie univerzity Milanovi Hodžovi,
významnému politikovi, možno považovať udelenie čestného titulu doctor honoris causa UK dňa 28. 2. 1938, ktorý navrhla Právnická fakulta UK. V rokoch
1938 – 1939 došlo k nútenému odchodu českých profesorov z fakulty. Semináre
boli od októbra 1942 premenované na ústavy (bolo ich 11). V období rokov
1939 – 1945 bolo na Právnickej fakulte 12 profesorov (7 riadnych a 5 mimoriadnych) a habilitovalo sa 9 docentov. V rokoch 1945 – 1947 sa výučba konala
v budove Grémia bratislavských obchodníkov a v budove Obchodnej a priemyselnej komory. Dôvodom bola rekonštrukcia budovy Univerzity Komenského
na Šafárikovom námestí po jej vojnovom poškodení do výšky tretieho poschodia. Dekanát v tom čase sídlil na Kapitulskej ulici. Prijatím ústavy 9. mája 1948
sa vytvoril nový typ fakulty s právnym postavením štátnej organizácie, bez univerzitnej autonómie. V roku 1950 začali vznikať katedry namiesto seminárov
a ústavov, zaviedli sa aj prijímacie skúšky na štúdium. V roku 1951 vznikla
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3-ročná Právnická škola pre pracujúcich a rôzne kurzy pre právnikov aj neprávnikov. V školskom roku 1953/1954 sa zmenilo štúdium na fakulte zo štvorročného na päťročné. Od roku 1954 do roku 1966 sa neudeľovali tituly JUDr., ale
titul promovaný právnik. Po novele vysokoškolského zákona č. 46/1956 Zb. sa
výučba skoncentrovala do troch veľkých blokov: teoreticko-prípravného (1. – 4.
semester), občiansko-správneho (5. – 7. semester) a bloku práva trestného
a medzinárodného (8. – 9. semester). Diaľkové štúdium (5,5-ročné) zabezpečovali učitelia v konzultačných strediskách i mimo sídla Právnickej fakulty, a to
v Banskej Bystrici, Košiciach a v Žiline. Štúdium popri zamestnaní sa počnúc
školským rokom 1959/1960 stalo formálno-právne rovnocenné s denným štúdiom. V rovnakom roku bola zavedená výrobná prax ako súčasť výučby. Fakulta
v roku 1965 získala právo na udeľovanie vedeckej hodnosti kandidáta právnych
vied (CSc.) vo všetkých vedných odboroch a spolu s Ústavom štátu a práva SAV
získala právo na obhajobu doktorských dizertačných prác. V roku 1966 bol opäť
zavedený titul JUDr. Vzniklo aj 11 rigoróznych komisií. Do roku 1980 sa konala
obhajoba rigoróznej práce a rigorózna skúška. V rokoch 1980 – 1990 iba rigorózna skúška. V rokoch 1970 – 1977 sa realizovala prístavba UK na Múzejnej
ulici pre potreby PraF UK. V roku 1973 vznikla celoštátna odborová komisia
pre právo (jednotné učebné plány pre právnické fakulty). Do školského roku
1973/1974 bolo štúdium na Právnickej fakulte päťročné, od školského roku
1974/1975 bolo štvorročné. Od roku 1980 na základe zákona č. 39/1980 Zb. bol
študentom umožnený individuálny študijný plán. V rovnakom roku sa na UK
zaviedlo medziodborové štúdium. V roku 1989 bol spoločenstvom fakulty zvolený dekan doc. JUDr. Jozef Moravčík. V rokoch 1990 – 1991 boli orgánmi PraF
UK prijaté základné normy upravujúce autonómne postavenie, činnosť fakulty,
jej skladbu, práva a povinnosti členov akademickej obce. V roku 1991 vznikol
Ústav medzinárodných vzťahov (dnes Ústav medzinárodných vzťahov a právnej
komparatistiky). V rovnakom roku vznikla knižnica PraF UK a Európska komisia v Bruseli udelila PraF štatút Európskeho dokumentačného strediska. V roku
1992 vzniklo Vydavateľské oddelenie PraF UK (dnes Oddelenie edičnej a vydavateľskej činnosti). V roku 1995 sa uskutočnila rekonštrukcia amfiteátra, dnes
Auditorium maximum, a rokovacej miestnosti Iuridicum. Dňa 15. 5. 1997 získala fakulta právo vykonávať doktorandské štúdium v 10 vedných odboroch,
v súčasnosti má fakulta tieto práva v 6 vedných odboroch. Od školského roku
1997/1998 sa začalo realizovať bakalárske štúdium práva. Od školského roku
2001/2002 sa začal na fakulte zavádzať kreditový systém štúdia. Zákon č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách rozdelil vysoké školy do troch skupín, PraF
UK sa stala fakultou verejnej vysokej školy bez právnej subjektivity. V roku 2005
sa uskutočnila rekonštrukcia a modernizácia fakultnej knižnice. V rokoch 2001
– 2006 sa postupne zaviedol trojstupňový systém štúdia (Bc., Mgr., PhD.).
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V školskom roku 2009/2010 sa začala výučba doktorandského štúdia v anglickom jazyku. V roku 2013 sa začalo realizovať magisterské štúdium v ruskom
jazyku. V rovnakom roku sa rekonštrukciou posluchárne vytvorila Súdna sieň.
Okrem prvých profesorov fakulty pôsobili v jej počiatkoch na fakulte aj profesori: M. Boháček (rímske právo), V. Budil (rímske právo), V. Bušek (cirkevné
právo), C. Čechrák (národné hospodárstvo), V. Fajnor (občianske právo),
J. Fundárek (obchodné a zmenkové právo), I. Karvaš (národné hospodárstvo),
K. Kizlink (obchodné a zmenkové právo), Ľ. Knappek (cirkevné právo), J. Markov (čs. a všeobecné dejiny), A. Milota (trestné právo), Z. Peška (ústavné právo),
R. Rauscher (dejiny práva v strednej Európe), F. Rouček (občianske právo). Medzi významné osobnosti PraF UK patria napríklad aj: prof. J. Cúth (medzinárodné právo), prezidenti G. Husák a I. Gašparovič. Na PraF UK pôsobilo od jej
založenia 36 dekanov a 89 profesorov. Štúdium na Právnickej fakulte UK od
roku 1922 (promovalo 7 absolventov) do roku 2014 ukončilo spolu 25 558 študentov. Najviac absolventov (1076) bolo v roku 2008. V súčasnosti je dekanom
fakulty od roku 2011 prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.

Filozofická fakulta Univerzity Komenského
Napriek zákonom definovanej Filozofickej fakulty UK bolo už pri založení
Univerzity Komenského v roku 1919 zrejmé, že prvé kroky Filozofickej fakulty na poli pedagogickej činnosti budú veľmi ťažké. Nedostatok stredoškolských
učiteľov na Slovensku a vzrastajúci záujem verejnosti o národnú minulosť, literatúru a umenie však urýchlili otvorenie fakulty. Dňa 14. 9. 1921 boli dekrétmi
prezidenta republiky vymenovaní prví deviati riadni profesori Filozofickej fakulty UK (FiF UK): Josef Hanuš – dejiny českej literatúry, Jan Heidler – všeobecné dejiny novoveké, Karel Chotek – všeobecný národopis, Dobroslav Orel
– hudobná veda, Albert Pražák – dejiny novšej českej a slovenskej literatúry,
Jozef Škultéty, jediný Slovák – literárna veda, literárna história, Miloš Weingart
– jazykoveda, slovanská jazykoveda a Milan Hodža – novoveké dejiny slovanské. Hodža sa však funkcie profesora neujal. V zasadacej sieni Rektorátu UK
na Kapitulskej ulici č. 1 sa dňa 23. 9. 1921 konalo ustanovujúce zasadnutie
profesorského zboru FiF UK, na ktorom zvolili akademických funkcionárov
fakulty. Dekanom sa stal prof. Josef Hanuš, prodekanom prof. Jozef Škultéty,
prof. Milan Hodža bol zvolený do akademického senátu. Dekanát FiF sídlil na
Františkánskom námestí 1. Na štúdium na FiF UK nastúpilo v prvom školskom
roku 1921/1922 spolu 68 študentov (z toho 2 ženy) a už 24. 10. 1921 sa začala
výučba. V školskom roku 1924/1925 sa zapísalo už 120 riadnych a 40 mimoriadnych poslucháčov. V novembri 1922 začal vychádzať Zborník Filozofickej
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fakulty Univerzity Komenského. Popri pedagogickej a vedeckej činnosti organizovala fakulta aj verejné mimouniverzitné prednášky. Organizačne bola táto
činnosť združená v Extenzii Univerzity Komenského (1923 – 1941). Extenzia
bola ľudovovýchovná inštitúcia s popularizačno-vedeckým zameraním. Prof.
Dr. Miloš Weingart: „Od počátků university Komenského bylo jasné, že důležitou součástkou její činnosti musí býti také činnost extensní: neomezovati učitelskou a výchovnou činnost profesorů a docentů jenom na interní přednášky
a cvičení pro vlastní posluchačstvo, nýbrž doplniti tuto první povinnost také
kulturní, výchovnou prací mezi širšími vrstvami inteligence na Slovensku.“ Habilitáciou Dr. D. Rapanta na docenta československých dejín v školskom roku
1927/1928 sa na fakulte začal vstup mladej slovenskej generácie do vedeckého života. Najmarkantnejšie sa prejavil v odbore slavistiky, slovenského jazyka
a histórie (J. Stanislav, M. Pišút, J. Čečetka, B. Varsik, A. Húščava). Fakulta pôsobila postupne na Kapitulskej, potom na Dunajskej ulici (dnes na Gondovej ulici
a Šafárikovom námestí). Medzníkom v živote fakulty sa stal rok 1936, keď sa presťahovala do novostavby na Šafárikovom nám. č. 6. Do roku 1938 boli na fakulte
zastúpené všetky študijné odbory. Po vyhlásení autonómie Slovenska v októbri 1938 a na základe rozhodnutia vlády Slovenskej krajiny museli k 1. 1. 1939
opustiť fakultu českí profesori. Po roku 1938 – 1939 sa uskutočnili viaceré habilitácie a vymenovania profesorov, ktorí už v čase predmníchovskej republiky
boli uznávanými odborníkmi (D. Rapant – história/slovenské dejiny, B. Varsik – história/slovenské dejiny stredoveku, A. Húščava – archívnictvo a pomocné vedy historické, diplomatika, J. Stanislav – jazykoveda/slovenská dialektológia a staroslovienčina, a ďalší). Zmeny v organizácii fakulty spočívali
v odčlenení geografických odborov na novovznikajúcu PriF UK, v roku 1939
sa zriadil aj Telovýchovný ústav. Tento ústav mal pôvodne vzniknúť ako nadfakultné pracovisko pri bratislavských vysokých školách. Mnohé aktivity neskoršej FTVŠ majú počiatky a podnety v činnosti Telovýchovného ústavu.
V oblasti vedeckej a vedecko-organizačnej činnosti pôsobila od roku 1926 Učená spoločnosť Šafárikova (vydávala časopis Bratislava), ktorá bola premenovaná
na Slovenskú učenú spoločnosť v roku 1939. Po skončení vojny bolo prvoradou
úlohou odstránenie škôd na budove fakulty, vytvorenie podmienok na začatie výučby v školskom roku 1945/1946 a doplnenie učiteľského zboru. Od roku
1954 boli zavedené kvalifikačné ročníkové práce. V roku 1956 sa uskutočnila
prvá celofakultná študentská vedecká konferencia. V roku 1957 si fakulta začala budovať samostatné výskumné pracoviská – Psychologický ústav a Kabinet fonetiky, v roku 1958 Kabinet antického staroveku a medievalistiky. V roku
1960 sa presťahoval dekanát a väčšina katedier fakulty do budovy na Gondovej
ulici. Záslužnú činnosť v propagovaní a sprístupňovaní slovenského jazyka, literatúry a umenia v zahraničí vykonáva od roku 1965 letný seminár sloven-
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ského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca. Prijatím zákona č. 39/1980
Zb. zo dňa 18. 4. 1980 o vysokých školách sa uskutočnila obsahová prestavba
štúdia. Príprava učiteľov na filozofických a pedagogických fakultách sa zjednotila. Fakulta spolupracovala aj s vedeckovýskumnými pracoviskami, predovšetkým so SAV; príslušné katedry udržiavali úzke kontakty s Ústavom historických
vied SAV, Ústavom filozofie a sociológie SAV, Národopisným ústavom SAV
a ďalšími. Dňa 20. 11. 1989 sa uskutočnilo zhromaždenie študentov a učiteľov
FiF UK v Aule UK, začala sa nežná revolúcia na fakulte. V decembri 1989 si
FiF UK ako prvá fakulta na Slovensku slobodne zvolila nového dekana, ktorým sa stal rusista doc. PhDr. Ivan Slimák. Okrem prvých profesorov fakulty
pôsobili v jej počiatkoch na fakulte aj profesori: J. Baudiš (jazykoveda/indoeurópska a porovnávacia jazykoveda), P. Bujnák (literárna veda/maďarská
a ugrofínska), J. Eisner (archeológia/pravek), J. Hendrich (všeobecná pedagogika,
komeniológia), J. Hušková-Flajšhansová (rumunská jazykoveda a literárna veda),
V. Chaloupecký (história/stredoveké dejiny slovenské, české a československé),
O. Chlup (pedagogika/všeobecná pedagogika a didaktika), F. Kalda (jazykoveda/nemecký, holandský a staroanglický jazyk), V. Klecanda (pomocné vedy historické), A. Kolář (klasická jazykoveda a literárna veda), J. Král (filozofia a sociológia), J. Krejčí (literárna veda/teória a dejiny nemeckej literatúry), K. Krofta
(história/české dejiny predhusitského a husitského obdobia, slovenské dejiny),
J. Ludvíkovský (klasická jazykoveda a literárna veda), J. J. Perfeckij (história/
dejiny Ruska a Podkarpatskej Rusi), V. A. Pogorielov (porovnávacia slovanská filológia, ruská ľudová slovesnosť), F. Ryšánek (jazykoveda/dejiny jazyka),
J. Tvrdý (psychológia, sociológia, filozofia, estetika), V. Vážný (jazykoveda/slovenský jazyk), J. Vilikovský (literárna veda/staršia česká a slovenská literárna
história), F. Wollman (literárna veda/slavistika), F. Žákavec (dejiny umenia). Na
FiF UK pôsobilo od jej založenia 45 dekanov a 219 profesorov. Na Filozofickej
fakulte UK promovalo od roku 1922 (promoval jeden absolvent) do roku 2014
spolu 31 174 študentov. Najviac absolventov (1380) bolo v roku 2010. Na konci
roku 2013 mala FiF UK 256 vedecko-pedagogických zamestnancov (z toho 41
profesorov a 69 docentov), 3868 študentov na všetkých troch stupňoch v dennej
forme štúdia (z toho 260 doktorandov). V súčasnosti je dekanom fakulty od
roku 2011 prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
Už v roku 1921/1922 sa na Filozofickej fakulte UK začala prednášať geografia. Hneď nasledujúci rok vznikol na FiF UK Geografický ústav. V roku 1939
vznikli Zoologický ústav (vedený prof. M. Novikom) a Botanický ústav (vede-

/ 49 /

ný prof. F. Nábělkom). Dňa 3. 7. 1940 vznikla podľa zákona č. 168/1940 Zb.
Prírodovedecká fakulta Slovenskej univerzity v Bratislave. Prvým dekanom
sa stal prof. František Valentín. Minister školstva vymenoval troch interných
profesorov, Jána Hromádka (geografia), Michala Novikova (porovnávacia anatómia, histológia, embryológia) a Františka Nábělka (botanika) z FiF UK. Za
bezplatných profesorov PriF vymenoval profesorov LF UK, Františka Valentína
(chémia), Jozefa Floriána Babora (biológia) a profesorov SVŠT, Juraja Hronca a Josefa Kauckého (matematika), Dmitrija Andrusova (geológia) a Dionýza
Ilkoviča (fyzika). Sídlo Prírodovedeckej fakulty (PriF) bolo na Törökovej ulici
(dnes Moskovská ul.). Hneď v prvom školskom roku 1940/1941 sa na fakultu
zapísalo 176 študentov. V roku 1946 sa z ústavu botaniky vyčlenil ústav pre fyziológiu a biológiu rastlín (prof. E. Němec). Na jeseň 1946 bol zriadený ústav
pre meteorológiu a klimatológiu (prof. M. Konček) a v októbri 1948 chemický
ústav (prof. M. Dillinger). V rokoch 1941 až 1948 prešli vedecké ústavy z FiF
na PriF a vznikli nové vedecké ústavy (geologicko-paleontologický, mineralogicko-petrografický, atómovej fyziky, astronomický, matematiky, chemický).
Dňa 8. 7. 1952 bola zriadená Fakulta geologicko-geografických vied SU (FGGV SU) so šiestimi katedrami: Katedrou geológie a paleontológie, Katedrou
inžinierskej geológie, Katedrou mineralogicko-petrografickou, Katedrou nerastných surovín, Katedrou fyzickej geografie a Katedrou ekonomickej geografie. V novembri roku 1954 bola vládnym nariadením Slovenská univerzita
opäť premenovaná na Univerzitu Komenského. V roku 1959 sa spojila FG-GV
a PriF a vznikla Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského. Veľkým problémom tohto obdobia bol fakt, že 32 pracovísk fakulty sídlilo postupne na 25
miestach Bratislavy. V tom čase bolo zriadených šesť odborných sekcií – biologická, chemická, fyzikálna, geologicko-geografická, matematická a sekcia
všeobecného základu, ktoré mali za úlohu koordinovať činnosť do nich patriacich katedier a ústavov. V roku 1967 začala výstavba areálu PriF UK v Mlynskej
doline. Postupne boli v rokoch 1967 – 1988 vybudované pavilóny matematiky
a fyziky, chémie, biológie a geológie. Významnú zmenu vo vývoji PriF UK priniesol prudký rozvoj matematiky, fyziky a výpočtovej techniky, ako aj spoločenská objednávka po špecialistoch z týchto odborov, čo si vyžiadalo založenie
samostatnej Matematicko-fyzikálnej fakulty. V roku 1980 sa napokon PriF UK
rozdelila na dve samostatné fakulty: Matematicko-fyzikálnu a Prírodovedeckú.
Na konci 80. rokov minulého storočia bolo na fakulte 29 základných pedagogicko-vedeckých pracovísk, z čoho sa 25 katedier a 4 vedecké ústavy integrovali
do štyroch vedeckých sekcií – biologickej, geografickej, geologickej a chemickej. Dynamika rozvoja prírodných vied a univerzity viedla k vzniku nových
katedier: katedry biochémie, molekulárnej biológie, mikrobiológie a virológie,
genetiky a jadrovej chémie a rádioekológie. V roku 1992 vznikla samostatná
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sekcia environmentalistiky a boli založené nové katedry – krajinnej ekológie
a pedológie, ekosozológie a fyziotaktiky. V akademickom roku 1993/1994 sa na
fakulte zaviedol bodový systém hodnotenia predmetov. Na začiatku školského
roka 1998/1999 bolo na fakulte 38 samostatných odborných pracovísk, z toho
32 katedier, 3 ústavy a 3 účelové zariadenia. Od akademického roka 1998/1999
sa 5-ročné odborné štúdium rozdelilo na dve samostatné časti – bakalársky
a magisterský stupeň. V akademickom roku 1999/2000 bol v súlade s Bolonským procesom zavedený na fakulte kreditový systém štúdia (ECTS – European
Credit Transfer System) ako súčasť projektu Phare. Okrem prvých profesorov
fakulty pôsobili v jej počiatkoch na fakulte aj profesori: B. Cambel (geochémia),
M. Dillinger (anorganická chémia), O. Ferianc (zoológia), A. Gorek (geológia),
R. Lukáč (mineralógia), M. Lukniš (geografia), B. Němec (fyziológia rastlín),
Ľ. Pastýrik (fyziológia rastlín), P. Plesník (biogeografia), J. Švagrovský (geológia).
Na PriF UK pôsobilo od jej založenia 25 dekanov (plus štyria dekani Fakulty geologicko-geografických vied UK) a 151 profesorov. Na Prírodovedeckej fakulte
UK od roku 1944 (promovalo 21 absolventov) do roku 2014 ukončilo štúdium
spolu 24 213 študentov. Najviac absolventov (1008) promovalo v roku 2010.
V súčasnosti je dekanom fakulty od roku 2011 doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského
Už v roku 1930 vznikla v Bratislave z iniciatívy ministra školstva Ivana Dérera Štátna pedagogická akadémia prvá svojho druhu v celej ČSR. Riaditeľom
sa stal Jozef Hendrich. Dňa 9. 4. 1946 prijalo Národné zhromaždenie v Prahe
zákon č. 100/1946 Zb., ktorým sa zriaďujú pedagogické fakulty. Na Slovenskej
univerzite v Bratislave vznikla Pedagogická fakulta (PdF) ako prvá na Slovensku. Dňa 6. 12. 1946 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie PdF SU v Aule Slovenskej univerzity na Šafárikovom námestí v Bratislave. Prvým dekanom sa
stal prof. Juraj Hronec (matematika). Medzi prvých profesorov fakulty patrili: J. Martinka (pedagogika), O. Pavlík (pedagogika), J. Schubert (pedagogika),
K. Stráňai (pedagogika), E. Suchoň (hudobné umenie), V. Václavík (pedagogika), P. Vajcik (pedagogika), J. Velikanič (pedagogika). V roku 1949 boli otvorené pobočky fakulty v Banskej Bystrici a Košiciach. V roku 1951 sa uskutočnila
slávnostná promócia prvých absolventov PdF SU. V roku 1952 sa pedagogické
fakulty v ČSR zmenili na dvojročné vyššie pedagogické školy, alebo na vysoké
školy pedagogické. Funkciu zrušenej Pedagogickej fakulty v Bratislave prevzali v tomto meste Vyššia pedagogická škola a Vysoká škola pedagogická. Dňa
31. 7. 1959 boli vytvorené pedagogické inštitúty s charakterom vysokých škôl.
V Bratislave sa takýto inštitút nevytvoril, ale na západnom Slovensku začal fun-
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govať v Trnave a v Nitre. Dňa 12. 8. 1964 opatrením Predsedníctva Národného
zhromaždenia č. 166/1964 Zb. o pedagogických fakultách sa pedagogické inštitúty stali pedagogickými fakultami. Pedagogická fakulta sa stala opäť súčasťou
Univerzity Komenského, sídlo fakulty bolo v Trnave. Dňa 1. 1. 1986 bola PdF
UK preložená z Trnavy do Bratislavy. Dňa 1. 9. 2011 sa na fakulte uskutočnili významné reorganizačné zmeny. Bolo vytvorených osem vedeckých ústavov
(dovtedy pôsobil na fakulte iba jeden výskumný ústav) a 16 katedier. Medzi
významné osobnosti fakulty patrili aj profesori: prof. J. Schubert (história pedagogiky), doc. V. Predmerský (špeciálna pedagogika), prof. J. Brťka (elementárna pedagogika), prof. O. Baláž (pedagogika), prof. Z. Obdržálek (pedagogika),
doc. M. T. Bažány (psychológia), prof. M. Zelina (pedagogika, psychológia). Na
PdF UK pôsobilo od jej založenia 16 dekanov a 65 profesorov. Na fakulte promovalo od roku 1948 (promovali 3 absolventi) do roku 1953, následne od roku
1965 do roku 2014 spolu 25 473 študentov. Najviac absolventov (984) bolo v roku 2008. Ku koncu roka 2013 na PdF UK pracovalo 134 pedagogických pracovníkov (z toho 16 profesorov, 33 docentov, 82 odborných asistentov a 3 lektori),
65 vedeckovýskumných pracovníkov. V súčasnosti je dekankou fakulty od roku
2011 prof. PhDr. Alica Vančová, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského
V roku 1938 bol založený odborový zväz lekárnického štúdia na Lekárskej
fakulte UK. V rokoch 1939 – 1945 sa realizovalo medzifakultné dvojročné štúdium farmácie na UK (Lekárska fakulta, Filozofická fakulta, Prírodovedecká
fakulta UK). Absolventi získali titul magister farmácie. Na Farmakologickom
ústave LF UK sa vďaka úsiliu prof. Františka Šveca začalo budovať štúdium farmácie. V roku 1940 bolo zriadené trojročné štúdium na LF UK. Dňa 15. 10.
1941 vydala Lekárska fakulta UK prvý študijný a skúšobný poriadok štúdia farmácie. Od roku 1945 získavali absolventi štúdia farmácie titul MrPh. (magister farmácie) po absolvovaní trojročného štúdia a zložení dvoch rigoróznych
skúšok. V roku 1948 vstúpil do platnosti zákon č. 190 o lekárnickom štúdiu.
V akademickom roku 1950/1951 bolo štúdium farmácie riadené fakultnou
radou. Od roku 1950 absolventi štúdia získavali titul DrPh. (doktor farmácie)
po splnení požiadaviek rigorózneho poriadku. Dňa 19. 8. 1952 bola zriadená samostatná Farmaceutická fakulta Slovenskej univerzity na základe vládneho nariadenia č. 40/1952 Zb. Prvým dekanom fakulty sa stal doc. Ľudovít
Krasnec, po ňom prof. Ladislav Záthurecký. Medzi prvých profesorov fakulty
patrili: A. Bózner (všeobecná biológia), E. Havránek (farmaceutická chémia),
V. Homola (farmakognózia), M. Chalabala (galenická farmácia), F. Inczinger
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(farmakológia), A. Jindra (farmaceutická chémia), V. Jokl (analytická chémia),
P. Kovács (biochémia), J. Kovařík (farmakológia), Ľ. Krasnec (organická chémia), J. Majer (analytická chémia), M. Mandák (galenická farmácia), K. Palát
(farmaceutická chémia), P. Schiller (analytická chémia), V. Smečka (lekárenstvo), J. Solich (lekárenstvo), V. Suchý (farmakognózia), V. Špringer (lekárenstvo), L. Zathurecký (galenická farmácia). Dňa 1. 9. 1952 začína Farmaceutická fakulta UK (FaF UK) plniť svoje poslanie. Základom štruktúry fakulty pri
jej vzniku boli tri katedry – chémie, galenickej farmácie a farmakognózie. Od
roku 1953 udeľovala fakulta absolventom farmaceutického štúdia titul promovaný farmaceut. Dňa 24. 6. 1958 sa začali stavebné práce na novej budove fakulty na ulici Odbojárov. Dňa 1. 9. 1960 sa zlúčila Farmaceutická fakulta v Brne
a v Bratislave do jedinej celoštátnej Farmaceutickej fakulty v Československu
so sídlom v Bratislave (až do roku 1969). V roku 1960 bola fakulte pridelená
budova na Kalinčiakovej ulici č. 8. Od roku 1966 udeľovala fakulta absolventom štúdia po absolvovaní rigorózneho konania titul RNDr. (doktor prírodných
vied). V roku 1977 bola schválená prestavba štúdia zavádzajúca trojodborové
štúdium s odbormi všeobecná farmácia, technologická farmácia a klinická farmácia. Od roku 1980 udeľovala fakulta absolventom štúdia po absolvovaní rigorózneho konania titul PharmDr. (doktor farmácie). V roku 1990 sa fakulta
vracia k jednoodborovému štúdiu farmácie, zaviedol sa jednotný titul Mgr. pre
všetkých absolventov päťročného štúdia na Univerzite Komenského a súčasne
sa zrušil titul PharmDr. V akademickom roku 1994/1995 fakulta zaviedla kreditový systém štúdia. V roku 1996 fakulta opätovne zaviedla titul PharmDr. pre
absolventov štúdia. Od roku 2002 sa na fakulte realizuje bakalársky študijný
program zdravotnícke a diagnostické pomôcky. V roku 2004 fakulta zaviedla
ako súčasť výučby šesťmesačnú lekárenskú prax. Medzi významné osobnosti fakulty patrili aj: doc. P. Čelechovský (fyzikálna chémia), doc. R. Szucs (chémia),
doc. K. Soviar (chémia), doc. Novák (analytická chémia). Na FaF UK pôsobilo od jej založenia 14 dekanov a 47 profesorov. Na Farmaceutickej fakulte UK
ukončilo štúdium od roku 1952 (7 promujúcich) do roku 2014 spolu 10 437 študentov. Najviac absolventov (326) bolo v roku 2012. V súčasnosti je dekanom
fakulty od roku 2013 prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského
História vzdelávania v odbore telesnej výchovy na Univerzite Komenského sa začala v roku 1926/1927, keď sa zriadil lektorát telesnej výchovy. V roku
1937 vznikol na Univerzite Komenského Ústav pre telesnú výchovu a šport.
Dňa 23. 10. 1939 bolo otvorené štúdium telesnej výchovy na novovzniknutom
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Telovýchovnom ústave pri Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity. Na ústave sa vyučovalo podľa programu štúdia telesnej výchovy na Karlovej univerzite v Prahe. Tento ústav mal pôvodne vzniknúť ako nadfakultné pracovisko
pri bratislavských vysokých školách. Ústav mal byť zameraný na šport, telesnú a brannú výchovu. Už vtedy sa uvažovalo využiť ho aj na prípravu učiteľov
a profesorov telesnej výchovy. Jeho prednostom sa stal z titulu svojej funkcie
prof. Juraj Čečetka, výkonným riaditeľom lektor Karol Stráňai. V akademickom
roku 1947/1948 bol Telovýchovný ústav organizačne pričlenený k Pedagogickej
fakulte Slovenskej univerzity, na ktorej sa telesná, výtvarná a hudobná výchova
študovali pre vyššie triedy gymnázií. Pedagogický zbor tvorili dr. Karol Stráňai
a dr. Vladimír Černušák. Dr. Karol Stráňai bol v roku 1948 vymenovaný za profesora ako jeden z prvých profesorov teórie telesnej výchovy v ČSR. V školskom
roku 1949/1950 malo telesnú výchovu zapísanú 120 poslucháčov. V akademickom roku 1950/1951 bol Telovýchovný ústav reorganizovaný na Katedru telesnej výchovy pri Pedagogickej fakulte Slovenskej univerzity. Vznikli tri samostatné oddelenia: Oddelenie teórie a spoločenských náuk (vedúci prof. K. Stráňai),
Oddelenie biológie telesnej výchovy a lekárskych náuk (vedúci MUDr. Rolný),
oddelenie praktického výcviku a mechaniky pohybu (vedúci A. Kuchen). V roku
1953 vznikla Vysoká škola pedagogická v Bratislave, Katedra telesnej výchovy sa
stala jej súčasťou. V roku 1957 sa stal prvým kandidátom pedagogických vied na
úseku telesnej výchovy F. Sýkora. V roku 1959 bola Vysoká škola pedagogická
zrušená, Katedra telesnej výchovy prešla opäť na Filozofickú fakultu UK. Dňa
24. 9. 1960 na základe vládneho nariadenia č. 120/1960 Zb. bola zriadená fakulta telesnej výchovy pod názvom Inštitút telesnej výchovy a športu Univerzity
Komenského v Bratislave. Jeho dekanom sa stal prof. K. Stráňai. V roku 1962
bola ustanovená Telovýchovná jednota Slávia UK Bratislava s desiatimi športovými oddielmi. V roku 1964 vznikol na fakulte folklórny súbor Gymnik na čele
s Hedvigou Šimonekovou. Dňa 6. 1. 1965 vládnym nariadením č. 5/1965 Zb. sa
názov inštitútu zmenil na Fakultu telesnej výchovy a športu UK (FTVŠ UK).
V novembri 1965 sa Kabinet telesnej výchovy stal výskumným pracoviskom,
v roku 1966 sa zmenil na Ústav pre výskum telesnej výchovy a mládeže. V roku
1966 sa uskutočnili prvé tajné voľby akademických funkcionárov fakulty. Za
dekana bol zvolený prof. Andrej Kuchen. Prodekanmi sa stali docenti Ľ. Kilár,
Ľ. Komadel a M. Rovný. V roku 1967 fakulta získala loď „Liptov“ na zriadenie
lodenice v Karloveskom ramene Dunaja. V roku 1969 sa FTVŠ UK presťahovala
do priestorov na Lafranconi, kde sídli doteraz. V roku 1972 k tradičným učiteľským kombináciám pribudla študijná kombinácia telesnej výchovy s brannou
výchovou. Vznikol aj Kabinet brannej výchovy (katedrou sa stal v roku 1976).
Od akademického roku 1974/1975 sa jednopredmetové štúdium rozdelilo na
dva smery a to na smer trénerský a smer metodicko-organizačný. V roku 1974
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bolo pri FTVŠ UK zriadené Stredisko vrcholového športu Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky. V roku 1979 sa dekan fakulty prof. Ivan
Macák stal prorektorom UK pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. Od roku 1980
FTVŠ udeľuje absolventom štúdia titul PaedDr. (doktor pedagogiky) po absolvovaní rigorózneho konania. V roku 1984 bola otvorená športová hala T18. Dňa
20. 11. 1989 sa uskutočnilo zhromaždenie študentov a učiteľov v Aule UK, začala sa nežná revolúcia na fakulte. V roku 1990 v prvých porevolučných voľbách
bol akademickou obcou za dekana fakulty zvolený doc. Ján Grexa. Za prodekanov boli zvolení T. Kampmiller, R. Moravec, M. Ďurech a A. Lednický. Od roku
1990 fakulta zaviedla jednotný titul Mgr. pre všetkých absolventov päťročného
štúdia na fakulte. Dňa 10. 6. 1997 bol založený Vysokoškolský športový klub
FTVŠ UK Lafranconi. Od akademického roku 2002/2003 bol na fakulte zavedený kreditový systém štúdia. Dňa 28. 1. 2005 fakulta otvorila Fit Gym v správe
Katedry gymnastiky. Dňa 10. 2. 2006 bola otvorená športová hala, pomenovaná
po prof. M. Rovnom. Dňa 26. 10. 2006 sa začala renovácia atletického štadióna,
položený bol tartanový povrch, areál bol pomenovaný po prof. A. Kuchenovi. Vo
februári 2007 bola založená tradícia reprezentačných plesov FTVŠ UK. V júni
2008 bol otvorený komplex plážových ihrísk. V roku 2008 bola lodenica Liptov
premiestnená v smere toku Dunaja. V roku 2009 svoju činnosť začala Trénerská
akadémia. V rokoch 2009 – 2012 sa uskutočnila rozsiahla rekonštrukcia budovy
fakulty. Dňa 24. 11. 2010 bola otvorená zrenovovaná aula fakulty, pomenovaná
bola po prof. K. Stráňaiovi. Dňa 25. 3. 2011 bolo otvorené Golfové akademické
centrum FTVŠ. V dňoch 18. – 23. 6. 2012 fakulta zorganizovala 4. univerziádu
SR. Dňa 1. 10. 2012 bol otvorený futbalový areál, pomenovaný po doc. L. Kačánim. Dňa 21. 3. 2013 bolo otvorené Diagnostické centrum prof. Hamara. Dňa
9. 12. 2013 sa uskutočnilo 1. valné zhromaždenie Klubu absolventov a priateľov
FTVŠ UK. Okrem menovaných pôsobili v jej počiatkoch na fakulte aj profesori: V. Černušák (teória telesnej výchovy), J. Grexa (história), I. Havlíček (teória vyučovania telesnej výchovy), V. Hellebrandt (športová kinantropológia),
J. Hrčka (teória a metodika telesnej výchovy), J. Kasa (športová kinantropológia),
Ľ. Killár (teória a metodika telesnej výchovy), M. Kips (pedagogika), Ľ. Komadel (telovýchovné lekárstvo), A. Kuchen (teória a metodika telesnej výchovy),
J. Labudová (športová edukológia), I. Macák (teória a metodika telesnej výchovy), Z. Obdržálek (pedagogika), J. Perútka (teória vyučovania telesnej výchovy),
M. Rovný (teória a metodika telesnej výchovy), F. Sýkora (teória a metodika
telesnej výchovy). Na FTVŠ UK pôsobilo od jej založenia 10 dekanov a 31 profesorov. Na Fakulte telesnej výchovy a športu UK absolvovalo štúdium od roku
1960 (3 promujúci) do roku 2014 spolu 7477 študentov. Najviac absolventov
(268) promovalo v roku 2010. V súčasnosti je dekanom fakulty od roku 2007
prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD.
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Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine
Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine (JLF UK) začala svoju históriu
v roku 1962, keď bolo zriadené detašované klinické pracovisko Lekárskej fakulty UK v Martine. Od akademického roku 1962/1963 sa začala výučba na Lekárskej fakulte UK v Martine (len pre 4. ročník). V roku 1965 sa niektoré oddelenia nemocnice súčasne stali katedrami pre doškoľovanie lekárov a farmaceutov.
Dňa 27. 5. 1966 bola zriadená pobočka Univerzity Komenského v Bratislave
– Lekárska fakulta UK v Martine. Dňa 1. 10. 1966 bola zriadená Fakultná nemocnica v Martine ako výučbová základňa fakulty; boli vymenovaní prví vedúci kliník. V akademickom roku 1966/1967 sa začala výučba poslucháčov
medicí-ny vo všetkých 6 ročníkoch. Dňa 21. 7. 1969 bola zriadená samostatná
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine. Prvým dekanom fakulty
bol prof. V. Mézeš (biochemik). Medzi profesorov fakulty patrili aj J. Buchancová (vnútorné lekárstvo), J. Buchanec (pediatria), J. Buranský (mikrobiológia),
M. Drobný (neurológia), V. Galanda (pediatria), O. Haľák (vnútorné lekárstvo),
J. Hanáček (patologická fyziológia), P. Handzo (telovýchovné lekárstvo), E. Hegyi
(dermatovenerológia), J. Holan (nukleárna medicína), J. Hrúzik (vnútorné choroby), E. Huraj (chirurgia), L. Chmel (dermatovenerológia), A. Jurko (pediatria),
M. Kokavec (súdne lekárstvo), J. Kolesár (fyziatria a balneoterapia), J. Korpáš
(patologická fyziológia), V. Kožoušek (chirurgia), A. Kukura (chirurgia), J. Kukura (hygiena), A. Lányi (rádiológia a rőntgenológia), K. Matulay (psychiatria),
J. Minár (anatómia), J. Péč (urológia), V. Piťha (neurológia), J. Plank (patologická anatómia), A. Ponťuch (gynekológia), M. Sámel (biológia), Š. Sršeň (pediatria), I. Stanek (histológia a embryológia), Š. Straka (epidemiológia), Z. Tomori
(fyziológia), V. Vršanský (biológia). V rokoch 1971 – 1996 na fakulte vychádzal
nepravidelne časopis Folia Medica Martiniana. Dňa 9. 12. 1989 sa uskutočnilo prvé zasadnutie Akademického senátu LF UK v Martine. Od akademického roku 1990/1991 fakulta realizuje prvé vysokoškolské centrum na Slovensku
pripravujúce odborníkov v študijnom odbore ošetrovateľstvo (5-ročné magisterské štúdium). Od roku 1990 začala svoju činnosť Univerzita tretieho veku
pri LF UK v Martine. Dňa 16. 5. 1991 bola fakulta premenovaná na Jesseniovu lekársku fakultu UK v Martine. Od akademického roku 1991/1992 JLF UK
v Martine ako prvá na Slovensku uskutočňuje na zmluvnom základe vysokoškolské štúdium v študijnom odbore všeobecné lekárstvo pre zahraničných
študentov – samoplatcov v anglickom jazyku. V roku 1993 otvára fakulta vysokoškolské štúdium v študijnom odbore všeobecné lekárstvo pre armádu SR.
Od roku 1994 fakulta otvára bakalárske štúdium popri zamestnaní v študijnom
odbore ošetrovateľstvo. Dňa 30. 6. 1995 sa na JLF UK uskutočnili prvé promócie absolventiek 5-ročného magisterského štúdia študijného odboru ošetrova-
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teľstvo v rámci SR. Dňa 27. 6. 1997 sa uskutočnili promócie prvých absolventov
zahraničných študentov – samoplatcov v študijnom odbore všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku. Od akademického roku 2000/2001 fakulta zaviedla
kreditový systém štúdia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo a ošetrovateľstvo. Od roku 2001 fakulta pravidelne vydáva časopis Acta Medica Martiniana.
V roku 2004 boli akreditované študijné programy a začala sa výučba nových
študijných programov: verejné zdravotníctvo, pôrodná asistencia a zubná technika. V rokoch 2006 – 2008 získala fakulta akreditáciu prvých špecializačných
študijných programov: vnútorné lekárstvo, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, neurológia, chirurgia, pneumológia a ftizeológia, hematológia
a transfuziológia, urológia, dermatovenerológia, gynekológia a pôrodníctvo,
infektológia, pediatria, všeobecné lekárstvo, otorinolaryngológia, patologická
anatómia, gastroenterológia, detská chirurgia. Dňa 10. 7. 2008 bol položený
základný kameň stavby auly JLF UK. V roku 2008 získala fakulta akreditáciu
v študijnom programe sústavného vzdelávania v kategórii sestra: mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo. Dňa 20. 2. 2009 JLF UK ako prvá z lekárskych fakúlt SR uskutočnila v rámci špecializačného štúdia atestačnú skúšku
(detská chirurgia). Od akademického roku 2009/2010 bola zaradená záverečná
práca a jej obhajoba ako súčasť štátnej skúšky v odbore všeobecné lekárstvo.
Dňa 2. 7. 2010 sa uskutočnili prvé promócie absolventov JLF UK v Martine
v novovybudovanej Aula Magna JLF UK. V roku 2010 získala fakulta akreditáciu
v špecializačných študijných programoch: neonatológia, anestéziológia a intenzívna medicína, pediatrická pneumológia a ftizeológia, ultrazvuk v gynekológii
a pôrodníctve; akreditácia certifikačného študijného programu dorastové lekárstvo; akreditácia doktorandských študijných programov v študijnom odbore
anestéziológia a resuscitácia, verejné zdravotníctvo. V rokoch 2010 – 2013 si fakulta podľa Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) v skupine
lekárskych, farmaceutických a zdravotníckych vied v podmienkach Slovenska
držala prvenstvo medzi všetkými fakultami. Dňa 10. 2. 2011 bol ustanovený
historicky prvý zástupca JLF UK v riadiacich orgánoch Univerzity Komenského v Bratislave prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., prorektor UK pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium. Od akademického roku 2012/2013
začala výučba novoakreditovaného študijného programu zubné lekárstvo; akreditovaný bol aj špecializačný študijný program revízne lekárstvo. V roku 2013 sa
fakulta umiestnila na deviatom mieste v hodnotení rankingovej agentúry ARRA
spomedzi 115 hodnotených fakúlt v SR. Fakulta získala v roku 2013 akreditáciu
v špecializačných študijných programoch klinická biochémia, zdravotnícky manažment a financovanie. Na JLF UK pôsobilo od jej samostatnosti (1969) 7 dekanov a 69 profesorov. Na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine absolvovalo štúdium od roku 1969 (85 promujúcich) do roku 2014 spolu 7529 študentov.
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Najviac absolventov (532) bolo v roku 2007. V súčasnosti je dekanom fakulty od
roku 2011 prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského
Už v roku 1937 prednášal meteorológiu na FiF UK prof. J. Hromádka. Prednášky však slúžili iba na doplnenie vedomostí geografov. V akademickom roku
1940/1941 prvé matematické a fyzikálne pracoviská Univerzity Komenského
pôsobia na Prírodovedeckej fakulte Slovenskej Univerzity. Výučbu matematických a fyzikálnych predmetov zabezpečovali prevažne pedagógovia zo Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT). V roku 1942 vznikol Ústav atómovej
fyziky na PriF UK (prof. D. Ilkovič z SVŠT). V roku 1944 vznikli Matematický
ústav (prof. J. Hronec z SVŠT, po roku 1950 pôsobil na Univerzite Komenského), Fyzikálny ústav (prof. D. Ilkovič, po ňom prof. V. Kunzl) a Astronomický
ústav (Dr. A. Bečvář). V roku 1946 vznikol Ústav pre meteorológiu a klimatológiu (prof. M. Konček). V roku 1950 vznikli na PriF UK katedry s internými
zamestnancami, Katedra matematiky (prof. J. Hronec), Katedra fyziky (prof.
V. Kunzl), Katedra geografie (prof. M. Konček) s príslušnými ústavmi. V roku
1950 vznikla Katedra astronómie, geofyziky a meteorológie (prof. M. Konček). V tomto období poskytli veľkú pomoc pri zabezpečovaní prednášok kolegovia z českých vysokých škôl. Z matematikov treba spomenúť predovšetkým prof. O. Borůvku, z fyzikov prof. A. Vašíčka (obaja z Brna) a dr. I. Úlehlu
(z KU). V roku 1960 sa z Katedry matematiky odčlenila Katedra geometrie
(prof. J. Srb). Z pôvodnej Katedry fyziky vznikli v roku 1961 tri samostatné katedry: Katedra experimentálnej fyziky (doc. S. Veis), Katedra teoretickej fyziky
(doc. J. Fischer) a Katedra jadrovej fyziky (doc. S. Usačev). Katedra matematiky
sa v roku 1964 rozdelila na Katedru matematickej analýzy (doc. M. Greguš),
Katedru algebry a teórie čísiel (doc. M. Kolibiar) a Katedru numerickei matematiky a matematickei štatistiky (prof. A. Kotzig). V rokoch 1950 – 1960 nastúpila nová generácia učiteľov a vedcov, ktorá dokázala vybudovať po pedagogickej, vedeckej a odbornej stránke pracoviská matematiky, fyziky a informatiky
ako predchodcu budúcej samostatnej fakulty (M. Greguš, M. Kolibiar, T. Šalát,
A. Huťa, V. Šeda, Š. Veis, J. Maďar, S. Usačev, M. Petráš, G. Siráň, P. Čičmanec, P. Brunovský, J. Pišút a mnohí ďalší). Matematické a fyzikálne katedry
boli umiestnené v nevyhovujúcich priestoroch na Šmeralovej ul. (dnes tu stojí
budova Najvyššieho súdu SR na Župnom nám). V roku 1967 bolo na fakulte
zriadené laboratórium výpočtovej techniky V školskom roku 1974/1975 bola
založená Katedra teoretickej kybernetiky (mim. prof. L. Kosmák). Prednášky
z kybernetiky sa začali na PriF UK prednášať ako na prvej fakulte bývalej ČSSR
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už roku 1973. Odčlenením matematických, informatických, fyzikálnych, astronomických, meteorologických a geofyzikálnych pracovísk od PriF UK vznikla
1. 9. 1980 Matematicko-fyzikálna fakulta UK (MFF UK). Jej prvým dekanom
sa stal prof. M. Greguš. Okrem prvých profesorov fakulty pôsobili v jej počiatkoch na fakulte aj profesori: J. Brilla (matematika), K. Dusl (matematika),
W. Espé (fyzika), J. Fischer (fyzika), M. Fiedler (matematika), D. Chorvát (fyzika), J. Chrapan (fyzika), J. Kaucký (matematika), T. Kolbenhayer (geofyzika),
J. Mamrilla (matematika), V. Medek (matematika), T. Neubrunn (matematika),
M. Noga (teoretická fyzika), V. Peterka (meteorológia a klimatológia), M. Petráš
(teoretická fyzika), P. Povinec (jadrová fyzika), V. Svitek (matematika), A. Štrba
(experimentálna fyzika), M. Švec (matematika), J. Tomlain (meteorológia a klimatológia), J. Vanovič (fyzika), I. Vincze (matematika), Š. Znám (matematika).
V roku 2000 sa dekrétom rektora Univerzity Komenského MFF UK premenovala na Fakultu matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI UK). V roku 2013
sa fakulta umiestnila na prvom mieste v hodnotení rankingovej agentúry ARRA
spomedzi 115 hodnotených fakúlt v SR. Na FMFI UK pôsobilo od jej založenia
6 dekanov a 106 profesorov. Na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK
ukončilo štúdium od roku 1981 (300 promujúcich) do roku 2014 spolu 9910
študentov. Najviac absolventov (592) bolo v roku 2010. V súčasnosti je dekanom
fakulty od roku 2011 prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Univerzity Komenského
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta v Bratislave bola
zriadená 24. 7. 1919 zákonom, ktoré vydalo Národné zhromaždenie ČSR. Dňa
15. 8. 1935 bola fakulta potvrdená Posvätnou kongregáciou pre katolícku výchovu. Dňa 24. 4. 1936 Ministerstvo školstva v Prahe vydalo vykonávacie vládne
nariadenie, ktorým sa napokon zriadila Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta
v Bratislave. Pôsobila však mimo rámca Univerzity Komenského. Dňa 19. 9. 1936
bol zvolený bol prvý dekan fakulty ThDr. Emil Funczik. Dňa 4. 11. 1936 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie prvého školského roku v Dóme sv. Martina. Dňa
27. 11. 1939 Akademický senát Slovenskej Univerzity schválil na svojom zasadnutí včlenenie Katolíckej bohosloveckej fakulty do zväzku Slovenskej univerzity.
Na fakulte spočiatku pôsobili profesori: J. Búda (katolícka teológia – Starý zákon), Š. Faith (katolícka teológia – pastorálna teológia), E. Funczik (katolícka
teológia – cirkevné právo), J. Konečný (katolícka teológia – filozofia a fundamentalistika), L. Matoušu (katolícka teológia – Nový zákon), M. Russnák (katolícka teológia – porovnávacia dogmatika), A. Spesz (katolícka teológia – mo-
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rálna teológia), J. Šimalčík (katolícka teológia – špeciálna dogmatika), B. Vašek
(katolícka teológia – kresťanská sociológia), M. Višňovský (katolícka teológia
– základná bohoveda), J. K. Vyskočil (katolícka teológia – cirkevné dejiny),
Š. Zlatoš (katolícka teológia – Nový zákon). Výučba bola rozdelená do deviatich
seminárov hlavných náuk teologických i propedeutických a do štyroch seminárov pomocných náuk teologických.
V roku 1945 bola bohoslovecká fakulta vyčlenená zo zväzku Slovenskej univerzity. Dňa 14. 7. 1950 vládne nariadenie zmenilo organizáciu bohosloveckého
štúdia. Zrušilo diecézne semináre v Nitre, v Banskej Bystrici, v Spišskej Kapitule
a v Košiciach. Katolícka bohoslovecká fakulta v Bratislave sa tak stala jedinou
inštitúciou na Slovensku, ktorá mohla pripravovať budúcich kňazov. Následok
týchto zásahov sa prejavil prudkým znížením počtu študujúcich poslucháčov,
z takmer 300 postupne na 42 študentov. Obmedzovaním počtu prijatých študentov sledovali štátne a stranícke orgány znižovanie počtu duchovných na Slovensku. Dňa 22. 11. 1989 spolu 346 bohoslovcov podporilo podpismi Nežnú revolúciu a predniesli 12 bodov, ktoré mali zreformovať štúdium na fakulte. Dňa 1. 8.
1990 bola Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta (RKCMBF)
na základe zákona č. 163/1990 Zb. zo dňa 3. 5. 1990 o bohosloveckých fakultách znovu včlenená do Univerzity Komenského. Prvým dekanom integrovanej fakulty sa stal prof. S. Šoka. Dňa 21. 8. 1990 rozhodnutím Fakultnej rady
RKCMBF UK a v zmysle zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách boli pri
jednotlivých kňazských seminároch zriadené nasledovné afilované teologické
inštitúty ako pedagogické pracoviská RKCMBF UK: Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre (súčasť Univerzity Komenského od roku 1991), Kňazský seminár
biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí (od roku 1991),
Kňazský seminár sv. Frantiska Xaverského v Badíne (od roku 1991), Kňazský
seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach (od roku 1994), Kňazský seminár
sv. Cyrila a Metoda v Bratislave (od roku 1991) a Inštitút sv. Tomáša Akvinského v Žiline (od roku 1995). V roku 2003 odišli zo zväzku fakulty Teologické
inštitúty v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí a v Košiciach a v roku 2012
Inštitút sv. Tomáša Akvinského. Dňa 1. 4. 1992 fakultu navštívil prefekt Posvätnej kongregácie pre náuku viery kardinál Joseph Ratzinger, neskorší pápež Benedikt XVI. V dňoch 29. – 30. 9. 1994 prvýkrát v dejinách fakulty promovalo
327 absolventov diaľkového štúdia. Dňa 29. 3. 2001 fakulta schválila vydávanie
vedeckého časopisu Acta Facultatis Theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. V akademickom 2007/2008 bolo zriadené dvojstupňové štúdium
(bakalársky a magisterský stupeň). Dňa 14. 11. 2011 pri príležitosti 75. výročia založenia dostala fakulta od Bratislavskej arcidiecézy priestory pre novú
knižnicu. Okrem uvedených profesorov na fakulte pôsobili aj ďalší profesori:
J. Bubán (katolícka teológia – kresťanská filozofia), Š. Dubravec (katolícka te-

/ 60 /

ológia – špeciálna dogmatika), C. Dudáš (katolícka teológia – kresťanská sociológia), A. Horák (spoločenské vedy), K. Horváth (katolícka teológia – cirkevné právo), Š. Janega (katolícka teológia – Starý zákon), J. Korec (katolícka
teológia – pastorálna teológia), M. Krovina (katolícka teológia – biblické vedy),
A. Martinec (Katolícka teológia – biblické vedy), J. Straka (katolícka teológia
– pedagogika, katechetika), J. Šátek (katolícka teológia – cirkevné dejiny),
J. Uhrin (katolícka teológia – porovnávacia dogmatika), J. Vrablec (katolícka
teológia – pastorálna teológia). Na RKCMBF UK pôsobilo od jej založenia
celkovo 23 dekanov, z toho od jej začlenenia do zväzku UK (1990) 8 dekanov
a celkovo 50 profesorov. Na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej
fakulte UK absolvovalo štúdium od roku 1990 (51 promujúcich) do roku 2014
spolu 4998 študentov. Najviac absolventov (663) bolo v roku 1997. Ku koncu roku 2013 mala fakulta 97 vedecko-pedagogických zamestnancov (z toho
7 profesorov a 3 docentov na deviatich katedrách). Na fakulte študovalo 331
študentov (z toho 28 doktorandov). Akreditovaných bolo 6 študijných programov: katolícka teológia denné a externé štúdium; riadenie cirkevných a neziskových organizácií v bakalárskom a magisterskom stupni; doktorandské štúdium
v internej a externej forme. V súčasnosti je dekanom fakulty od roku 2014
ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského
Vznik Evanjelickej bohosloveckej fakulty v Bratislave časovo súvisí so vznikom Univerzity Komenského v Bratislave po zrode samostatného spoločného
štátu Čechov a Slovákov v Československej republike roku 1918. Podobne ako
samotná Univerzita Komenského vznikla roku 1919 aj Vysoká škola teologická
Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku v Bratislave. Výučba sa začala 20. 10. 1919.
Sídlila na Konventnej ulici č. 13, v budove niekdajšieho Evanjelického lýcea.
Prvým dekanom fakulty bol prof. J. Bodnár (1919 – 1921). Vo februári 1921
prichádza na vysokú školu komeniológ Ján Kvačala, profesor cirkevných dejín.
Dňa 10. 4. 1934 bola zriadená Československá štátna teologická fakulta evanjelická v Bratislave – boli jej udelené promočné, habilitačné, rigorózne práva.
V roku 1939 začala pôsobiť Slovenská evanjelická bohoslovecká fakulta (SEBF)
v Bratislave. V roku 1950 na základe Vládneho nariadenia č. 112 zo 14. júla 1950
vláda vykonala reorganizáciu bohosloveckých fakúlt. Vznikol štátny dozor
nad pedagógmi a študentmi. Boli odňaté dekréty profesorom: S. Š. Osuskému,
J. Jamnickému, J. Ďurovičovi, J. Beblavému a J. Jankovi. V roku 1953 bola fakulta nútene presťahovaná do Modry do budovy niekdajšieho evanjelického sirotinca, kde sídlila až do konca roku 1961. V roku 1962 sa fakulta vracia naspäť
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do Bratislavy. V dôsledku politického tlaku klesal aj počet študentov. V roku
1964 fakulta nemala ani jedného absolventa, v roku 1965 dvoch. V roku 1964
bolo štúdium rozšírené zo štvorročného na päťročné. V rokoch 1970 – 1989 bol
priemerný ročný počet absolventov sedem. V novembri 1989 vytvorili študenti
a pedagógovia fakulty v budove fakulty na Konventnej 11 informačné centrum,
ktoré bolo v spojení s hnutím VPN. Obnovila sa činnosť študentského spolku
Hurban a opäť začal vychádzať študentský časopis Evanjelický teológ. Do zväzku Univerzity Komenského sa fakulta dostala 1. 7. 1990 na základe ustanovení
zákona č. 172/1990 Zb., keď bol zmenený aj jej názov na Evanjelickú bohosloveckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (EBF UK). Jej sídlo bolo
v nedostatočných priestoroch na Konventnej ulici 11. V roku 1991 získala fakulta nové priestory na Svoradovej ulici č. 1 vzhľadom na podstatné zvýšenie
počtu poslucháčov. Prvým dekanom po začlenení fakulty do zväzku Univerzity
Komenského (1990) bol prof. D. Ondrejovič. V roku 1998 na fakulte študoval
maximálny počet 233 študentov. Dňa 3. 10. 1999 sa fakulta presťahovala do novej budovy na Bartókovej ulici č. 8. V roku 2000 sa fakulta zaradila medzi excelentné fakulty univerzity. V roku 2007 fakulta založila vlastný vedecký internetový časopis Testimonia Theologica. Okrem uvedených profesorov na fakulte
pôsobili aj ďalší profesori: J. Bakoš (evanjelická teológia), J. Berger (evanjelická
teológia), A. Hornyánszky (evanjelická teológia), J. Oberuč (evanjelická teológia). Na EBF UK pôsobilo od jej založenia celkovo 20 dekanov, z toho od jej
začlenenia do zväzku UK (1990) 7 dekanov a celkovo 25 profesorov. Na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK absolvovalo štúdium od roku 1990 (9 promujúcich) do roku 2014 spolu 766 študentov. Najviac promujúcich (61) bolo v roku
1998. V súčasnosti je dekanom fakulty od roku 2011 Mgr. Ľubomír Batka, PhD.

Fakulta managementu Univerzity Komenského
Dňa 5. 2. 1991 bola rozhodnutím AS UK zriadená Fakulta managementu
UK (FM UK). Slovenská verzia slova manažment sa zaužívala až v neskoršom
období, preto je v názve uvedené znenie prevzaté z anglického jazyka. Prvým
dekanom bol poverený prorektor Univerzity Komenského prof. F. Devínsky, po
ňom doc. I. S. Šimončič. Dňa 11. 6. 1991 sa uskutočnili prvé prijímacie skúšky na
štúdium (matematika a anglický jazyk). Fakulte ako jednej z prvých vo vtedajšom Československu bolo najprv priznané právo konať skúšky v bakalárskom
programe. V roku 1995 bolo fakulte priznané právo konať štátne skúšky v magisterskom štúdiu a organizovať postgraduálne štúdium. Dňa 18. 10. 1996 dekan fakulty a rektor univerzity podpísali dekrét o prevzatí priestorov po Vysokej
škole ekonomickej na ulici Odbojárov, čím fakulta získala trvalé priestory pre
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svoju činnosť. Do toho obdobia pôsobila v provizórnych priestoroch Univerzity
Komenského na Starých gruntoch. Dňa 19. 11. 1997 boli dekrétom Ministerstva školstva fakulte potvrdené práva konať skúšky vo všetkých troch stupňoch
štúdia vrátane rigorózneho a udeľovať vedecko-akademické hodnosti profesor
a docent. Dňa 13. 10. 2011 fakulta oslávila 20. výročie svojho založenia. Pri tej
príležitosti dekan fakulty ocenil zlatými a spomienkovými medailami nielen
pracovníkov fakulty, ale aj ďalšie významné osobnosti. Medzi profesorov fakulty patrili aj: Ľ. Bajzíková (podnikový manažment), I. Hlavatá (bankovníctvo),
Ľ. Korček (ekonómia), A. Piškanin (ekonomika priemyslu), M. Ralbovský (financie), J. Rudy (podnikový manažment), D. Šoltés (podnikový manažment),
K. Urbánek (ekonomika priemyslu), V. Zapletal (ekonómia). Na FM UK pôsobilo od jej založenia 5 dekanov a 24 profesorov. Na Fakulte managementu UK
ukončilo štúdium od roku 1994 (43 promujúcich) do roku 2014 spolu 14 195
študentov. Najviac promujúcich (1312) bolo v roku 2009. V súčasnosti je dekanom fakulty od roku 2011 prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.

Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského
Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského (FSEV
UK) vznikla 5. 6. 2002 rozhodnutím rektora Univerzity Komenského po
schválení v Akademickom senáte UK a po následnom vyjadrení Akreditačnej
komisie MŠ SR. Prvým dekanom fakulty sa stal prof. L. Kabát. V septembri
2002 sa začala výučba a činnosti fakulty na ulici Odbojárov č. 10/A v Bratislave. V septembri 2002 boli zriadené Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov (základom na vznik ústavu bolo Centrum európskych štúdií UK),
Ústav aplikovanej psychológie, Ústav ekonómie, Ústav sociálnej antropológie
(v tom čase pod názvom Ústav kultúrnych štúdií, ktorého súčasťou bol Inštitút judaistiky UK), ako aj zriadené UNESCO centrum pre výchovu k ľudským
právam na FSEV UK. V akademickom roku 2002/2003 bol na fakulte zavedený
kreditový systém štúdia. V rokoch 2002 – 2006 bolo možné na fakulte študovať študijné odbory v dennej a externej forme štúdia na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia: aplikovaná ekonómia a teritoriálne štúdiá, v súčasnosti
aplikovaná ekonómia, európske štúdiá, sociálna a pracovná psychológia. Ústav kultúrnych štúdií zabezpečoval výberové predmety pre všetky študijné odbory. V rokoch 2006 – 2010 boli v procese akreditácie akreditované študijné
programy: bakalársky stupeň denného štúdia – sociálna antropológia, denné
a externé štúdium: aplikovaná ekonómia, európske štúdiá, sociálna a pracovná
psychológia; magisterský stupeň denného štúdia – sociálna antropológia, denné
a externé štúdium: európske štúdiá, sociálna a pracovná psychológia, verejná
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politika; doktorandský stupeň denného štúdia – sociálna antropológia, denné
a externé štúdium – európske štúdiá a politiky, sociálna a pracovná psychológia.
Fakulte boli priznané práva uskutočňovať habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov v študijných odboroch sociálna psychológia a psychológia práce a teória politiky. Dňa1. 1. 2010 sa zlúčil Ústav verejnej politiky a Ústav
ekonómie a vznikol Ústav verejnej politiky a ekonómie a Oddelenie ekonómie.
V októbri 2010 sa fakulta presťahovala do nových priestorov na Mlynské luhy
č. 4 Bratislava. V roku 2011 bola zrušená externá forma štúdia v I. a II. stupni.
V roku 2012 bolo pri Ústave aplikovanej psychológie FSEV UK vytvorené Centrum psychologických expertíz a poradenstva. V rokoch 2010 – 2013 si fakulta
podľa Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) v skupine spoločenských vied v podmienkach Slovenska držala prvenstvo medzi porovnateľnými fakultami. Na FSEV UK pôsobili od jej založenia 3 dekani a 6 profesorov.
Na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK promovalo od roku 2005 (78
promujúcich) do roku 2014 spolu 2452 absolventov. Najviac promujúcich (398)
bolo v roku 2013. Ku dňu 31. 12. 2013 mala fakulta 35 interných vedecko-pedagogických zamestnancov (z toho 5 profesorov a 15 docentov) a vyše 40 externých pedagógov. V štyroch programoch na prvom a druhom stupni štúdia
študovalo 1001 študentov, v treťom stupni štúdia 37 interných a 17 externých
doktorandov. V súčasnosti je dekankou fakulty od roku 2011 prof. PhDr. Silvia
Miháliková, PhD.

Zdroje
Informácie poskytnuté dekanmi fakúlt Univerzity Komenského
Kolektív autorov: Univerzita Komenského. 90 rokov vysokoškolského vzdelávania
a vedy na Slovensku. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2009. ISBN 978-80-2232658-2
Kolektív autorov: Univerzita Komenského v Bratislave: História a súčasnosť Univerzity Komenského v Bratislave 1919 – 2000. Bratislava : Vydavateľstvo E&J, 2000.
ISBN 80-968419-0-4
Ročenky Univerzity Komenského od roku 1919 (dostupné na webe UK, http://
www.uniba.sk/index.php?id=3894)
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Súčasti Univerzity Komenského
v dátumoch a udalostiach
Akademická knižnica Univerzity Komenského
1919 – 2002: Na jednotlivých fakultách postupne vznikli seminárne a katedrové
knižnice, ktoré dali základ budovaniu fakultných knižníc.
1991: Rozhodnutie vytvoriť Informačný komunikačný systém Univerzity Komenského (IKS), ktorého súčasťou je i knižničná agenda – začiatok intenzívnejšej spolupráce fakultných knižníc, počiatky automatizácie knižničných procesov prostredníctvom lokálnych systémov.
1992: Vznik Knižničnej rady UK – poradného orgánu prorektora pre vedeckovýskumnú činnosť, ktorý koordinuje činnosť fakultných knižníc, rozhodnutie
budovať centrálnu databázu publikačnej činnosti Uiverzity Komenského.
1993: Databáza publikačnej činnosti na Univerzite Komenského ako prvá v rámci Slovenska prístupná na internete.
1997: Rozhodnutie vytvoriť Integrovaný informačný a komunikačný systém Univerzity Komenského (IIKS), komplexná analýza stavu fakultných knižníc, rozhodnutie systematicky celouniverzitne riešiť automatizáciu knižničných procesov.
1998 – 2004: Výber a obstaranie knižnično-informačného systému VTLS/Virtua a centrálneho knižničného servera, implementácia jednotlivých modulov
knižničného systému vo všetkých fakultných knižniciach, konverzia údajov
z predchádzajúcich lokálnych fakultných systémov – vytvorenie Virtuálnej univerzitnej knižnice prezentovanej na webovej stránke http://vili.uniba.sk.
2000: Získanie prvého licencovaného externého plnotextového elektronického
informačného zdroja pre akademickú obec z finančných prostriedkov Univerzity Komenského – časopiseckej databázy JSTOR.
2001: Zabezpečenie prístupu k citačným a bibliometrickým databázam Web of
Science a Journal Citation Reports pre verejné vysoké školy SR, Slovenskú akadémiu vied, Ministerstvo školstva SR, Slovenskú národnú knižnicu v Martine,
Univerzitnú knižnicu v Bratislave, Slovenskú pedagogickú knižnicu a Slovenskú
lekársku knižnicu.
2004: Vznik Akademickej knižnice UK ako koordinačného pracoviska pre knižnično-informačnú činnosť na základe zriaďovacej listiny rektora z 1. 11. 2004.
2005: Rozšírenie portfólia elektronických informačných zdrojov o databázu online časopisov Blackwell a kolekciu e-kníh ebrary Academic Complete.
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2006: Zber záverečných prác študentov Univerzity Komenského v elektronickej forme prostredníctvom webového rozhrania Akademickej knižnice UK,
ich spracovanie a sprístupňovanie v súbornom online katalógu fakultných knižníc Univerzity Komenského.
2007: Vzdialený prístup k externým informačným zdrojom, elektronickým časopisom a knihám.
2008: Aktívna účasť v projekte NISPEZ – Národný informačný systém podpory
výskumu a vývoja na Slovensku, prístup k elektronickým informačným zdrojom.
2011: Počas Týždňa slovenských knižníc akcia „Komenského zbierka kníh“. Vyzbieralo sa 2038 Kníh pre nemocnice a detské domovy. Akademická knižnica
UK na sociálnej sieti, zavedenie služby „Objednaj si knihovníka“.
2012: Počas Týždňa slovenských knižníc akcia „Komenského zbierka hračiek“
sa vyzbieralo 8000 hračiek pre deti v Tanzánii.
2013: Digitalizácia a sprístupnenie viacerých edícií fakultných zborníkov v súbornom online katalógu fakultných knižníc Univerzity Komenského.
(PhDr. Daniela Gondová, riaditeľka Akademickej knižnice UK)

Vydavateľstvo a vydavateľská činnosť Univerzity Komenského
1921: Univerzita začala na základe iniciatívy jej prvého rektora prof. MUDr.
Kristiana Hyneka vydávať časopis Bratislavské lekárske listy. Po 90 rokoch nepretržitého vydávania tohto časopisu vyhlásilo Ministerstvo kultúry Slovenskej
republiky v roku 2012 Bratislavské lekárske listy za kultúrne a vedecké dedičstvo
Slovenskej republiky.
1922: Bol vydaný prvý zväzok z edície Knižnica Právnickej fakulty UK: Basch,
Antonín: Teórie inflace.
1922: Vyšiel prvý zväzok z monografickej série Spisy Filozofickej fakulty UK:
Perfeckij, Jevgenij Julianovič: Russkije letopisnyje svody i ich vzaimootnošenija.
1922: Vydanie prvého čísla Zborníka Filozofickej fakulty UK.
1927: Vydanie prvého čísla Zborníka Právnickej fakulty UK.
22. 10. 1964: Československé ústredie knižnej kultúry udelilo Univerzite Komenského vydavateľské oprávnenie na vydávanie skrípt pre vlastnú potrebu.
3. 4. 1967: Začiatok činnosti Polygrafického strediska UK. Jeho prvé sídlo bolo
v areáli Vojenskej katedry UK na Zadunajskej ulici v Petržalke. Tento dátum sa
považuje za začiatok systematickej vydavateľskej činnosti univerzity pod vlastným
menom a na vlastné náklady. Univerzita Komenského je aj po formálnej stránke
uvádzaná v publikáciách na miestach, kde sa obvykle uvádzajú údaje vydavateľa.
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Apríl 1967: Vydanie prvej publikácie pod vlastným menom Univerzita Komenského: Krätsmár-Šmogrovič, Juraj: Anorganická chémia pre poslucháčov farmácie.
1986: Presťahovanie Polygrafického strediska UK z Petržalky na Prístavnú ulicu,
odkiaľ sa v septembri 1991 presťahovalo na Staré Grunty, kde sídli aj v súčasnosti.
1. 1. 1990: Ministerstvo kultúry SSR udelilo Univerzite Komenského vydavateľské oprávnenie bez akéhokoľvek žánrového alebo jazykového obmedzenia.
28. 4. 1990: Ministerstvo školstva, mládeže a telesnej výchovy SSR zrušilo dotácie na vydávanie vysokoškolských učebníc pre univerzitu vo vtedajších štátnych
vydavateľstvách Alfa, Obzor, Osveta, Príroda, Pravda a Slovenské pedagogické
nakladateľstvo a delimitovalo všetky právomoci v oblasti tvorby, schvaľovania
a vydávania študijnej literatúry vrátane ich finančného krytia na vysoké školy,
ale bez navýšenia ich rozpočtu o príslušnú finančnú čiastku.
15. 7. 1990: Vedenie Univerzity Komenského rozhodlo o zriadení Vydavateľstva
UK ako účelového, centrálne financovaného zariadenia univerzity s účinnosťou
od 1. septembra 1990.
Poslaním vydavateľstva bolo a neustále je svojou edičnou činnosťou prispievať ku skvalitňovaniu vzdelávacieho procesu na univerzite, k sprístupňovaniu najvýznamnejších výsledkov vedeckej a pedagogickej činnosti na univerzite
študentom a širokej odbornej verejnosti doma i vo svete a tým aj ku zvyšovaniu kredibility našej univerzity medzi edukačnými a vedeckými ustanovizňami doma i v zahraničí. Vlastnou polygrafickou činnosťou vydavateľstvo okrem
spracovania vydávaných publikácií prispieva aj k organizačnému zabezpečeniu
pedagogického procesu a rôznych akcií organizovaných univerzitou.
Od roku 1967 univerzita vydala viac ako 6100 titulov študijnej literatúry,
monografií, zborníkov vedeckých prác a ďalšej odbornej literatúry v celkovom
náklade takmer 3,2 milióna výtlačkov. Počnúc rokom 2003 sú niektoré tituly
vydávané už nielen v tlačenej, ale aj v digitálnej forme na CD nosičoch.
(RNDr. Sergej Troščák, riaditeľ Vydavateľstva UK)

Botanická záhrada Univerzity Komenského
23. 1. 1942: Ministerstvo školstva a osvety vydalo dekrét o založení botanickej
záhrady. Vybudovaním záhrady bol poverený vtedajší prednosta botanického
ústavu prof. František Nábělek. Pre jej výstavbu vybrali pozemok okolo vilky
staviteľa Lafranconiho (Mlynská dolina, Bratislava) s rozlohou 6,6 hektára.
1956: Zjazd botanických záhrad v Bratislave – reorganizácia botanických záhrad
na vedecko-výskumné pracoviská.
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1957: Botanická záhrada sa stala kolektívnym členom medzinárodného združenia botanických záhrad v Paríži.
1958: Index seminum – začiatok medzinárodnej výmeny semien.
1959: Budovanie skaliek a rozária.
1962: Rozposlaných 475 Indexov seminum do celého sveta.
1970: Založenie vysunutého biologického pracoviska v Turčianskej Štiavničke
– výskum Veľkej Fatry a okolia.
1971: Založenie vysunutého pracoviska v Stupave-Dúbravy – vinohrad, šľachtenie marhúľ a broskýň a dendrologická genofondová plocha.
1975: Najvýznamnejším výsledkom šľachtenia ruží je kultivar „Istropolitana“.
1976: Uznaný vyšľachtený kultivar broskyne „Luna“ na vysunutom pracovisku
v Stupave.
1985 – 1991: Výstavba mostu Lafranconi. Botanická záhrada prišla o plochu 1,5
hektára, zbúrala sa vila Lafranconi, koryto Vydrice.
1989: Pracovisko z Turčianskej Štiavničky bolo presťahované do Blatnice – riešenie problematiky biodiverzity centrálnych pohorí Západných Karpát.
1991: Uznané vyšľachtené kultivary broskýň na vysunutom pracovisku v Stupave „Flamingo“ a „Fénix“.
1992: Rekonštrukcia výstavných skleníkov, následná výsadba rastlinného materiálu.
1992: Pridelenie novej plochy ako náhrada za časť odobratú pri výstavbe Mosta
Lafranconi.
1993: Uznaný vyšľachtený kultivar broskyne na vysunutom pracovisku v Stupave – „Darina“.
1994: Pristavené skleníky – austrálska flóra a kaktusy a sukulenty.
1996: Sumarizácia ohrozených druhov podľa zoznamu CITES pestovaných
v botanickej záhrade.
1998 – 2005: Svojpomocné vybudovanie chodníkov a architektonických prvkov
na novej ploche aj v starej časti botanickej záhrady, realizácia výsadieb na novej
ploche.
6. 4. 2006: Prvá Wollemia nobilis (praveký strom) na Slovensku. Botanickej
záhrade ju odovzdal osobne jej objaviteľ David Noble z Austrálie.
2006 – 2007: Rekonštrukcia rozária – nové chodníky a nové záhony ruží, vybudovanie nového plnoautomatizovaného zavlažovacieho systému v exteriérovej
časti botanickej záhrady.
2008: Zateplenie prevádzkovej budovy.
2010: Rekonštrukcia kotolne a rozvodov kúrenia v prevádzkovej budove a v skleníkoch botanickej záhrady.
V súčasnosti sa na ploche približne 7 hektárov nachádza takmer 4000 druhov rastlín. Najpočetnejšie zastúpenie tu majú kaktusy (až 1200 druhov), na-
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sledujú tropické a subtropické skleníkové rastliny (758 druhov), sukulenty (610
druhov), skalničky (870 druhov), trvalky a letničky (340 druhov). Návštevníci
záhrady môžu každoročne obdivovať aj 150 druhov ruží či 284 druhov drevín.
(RNDr. Jaroslav Bella, riaditeľ Botanickej záhrady UK)

Archív Univerzity Komenského
Október 1921: Univerzita Komenského založila Zbierku odtlačkov úradných,
nápisových a pomocných pečiatok rektorátu, kvestúry a fakúlt univerzity, ktorá
bola uložená v archíve Rektorátu UK na prízemí budovy na Kapitulskej ulici
č. 26. (Ak aj do roku 1965 uvádzame pracovisko sústreďujúce, preberajúce registratúrne záznamy a rôzne zbierky ako archív rektorátu, kvestúry alebo univerzity, v každom z týchto prípadov išlo o registratúru rektorátu/univerzity.)
Leto 1927: Jozef Illetško, kvestor UK, usporiadal archívny fond bývalej Bratislavskej uhorskej kráľovskej Alžbetinej univerzity (1914/1915 – 1919/1920) do
archívu kvestúry.
15. 10. 1935: Archív Rektorátu UK začal viesť evidenciu zapožičaných registratúrnych záznamov.
28. 4. 1939: Slovenská univerzita predložila Ministerstvu školstva a národnej
osvety v Bratislave zoznam registratúrnych záznamov (57 vecných skupín, 2 091
položiek), ktoré malo v zmysle Spisovej rozluky medzi SR a Protektorátom Čechy a Morava vrátiť univerzite bývalé Ministerstvo školstva a národnej osvety
v Prahe. Vrátené záznamy tvoria časť fondu Rektorátu UK.
1. 12. 1944: V záujme ochrany pred leteckými náletmi začala univerzita evakuovať do kláštora piaristov vo Svätom Jure archív rektorátu a registratúry FiF,
PraF, PriF a KBF.
29. 1. 1946: Ukončenie prevozu archívnych fondov dočasne uložených v kláštore piaristov vo Svätom Jure do archívu rektorátu a fakultných registratúr.
26. 1. 1956: Vydanie Smernice pre spisovú manipuláciu, prvého registratúrneho
poriadku pre Rektorát UK.
12. 10. 1960: Štátny slovenský ústredný archív (teraz Slovenský národný archív)
prevzal z archívu univerzity do trvalej úschovy fondy Bratislavskej právnickej
akadémie, Bratislavskej maďarskej kráľovskej Alžbetinej univerzity, Košickej
kráľovskej štátnej právnickej akadémie a Právnickej akadémie v Győri, ktoré
predtým dala univerzita usporiadať na vlastné náklady.
13. 5. 1963: Rozhodnutím Vedenia UK bol založený Kabinet dejín UK, vedecko-výskumné pracovisko, ktoré zameralo svoju činnosť na výskum dejín Univerzity Komenského a vysokého školstva na Slovensku.
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31. 3. 1965: Zriadenie Archívu UK, ktorému bol priznaný štatút archívu osobitného významu.
1969: Zlúčenie Archívu UK, Kabinetu dejín UK a Publikačného oddelenia do
Publikačného a historicko-dokumentačného odboru Rektorátu UK.
30. 10. 1981: Zrušenie Kabinetu dejín UK.
15. – 18. 11. 1990: Výstava Univerzita Komenského v Bratislave – centrum
vzdelávania a vedy v Klagenfurte.
1991: Osamostatnenie Archívu UK.
30. 3. 1992: Participácia na výstave J. A. Komenský a jeho doba, ktorá bola súčasťou celonárodných osláv 400. výročia narodenia J. A. Komenského.
Máj 1994: Výstava na Bratislavskom hrade Univerzita Komenského v Bratislave
1919-1994 usporiadaná pri príležitosti 75. výročia založenia Univerzity Komenského.
1995 – 1996: Presťahovanie fondov a pracovní Archívu UK do účelovej budovy
na Botanickej ulici č. 7.
17. 8. 2002: Dunaj zaplavil interiér budovy archívu na Botanickej ulici č. 7 do
výšky 80 centimetrov.
20. 3. 2008: Na základe uznesenia Vedenia UK bol Archív UK presťahovaný
z budovy na Botanickej ulici č. 7 do priestorov na Starých gruntoch č. 55.
22. 6. 2009: Vernisáž výstavy „Prvých a ostatných 15 rokov deväťdesiatničky
Univerzity Komenského“ usporiadanej pri príležitosti 90. výročia založenia UK.
24. 10. 2011: Vernisáž výstavy inštalovanej pri príležitosti 90. výročia založenia
Filozofickej fakulty UK.
26. 6. 2014: V Rektorskej sieni sa uskutočnilo uvedenie publikácie Čestní doktori UK 1928 – 2014.
(PhDr. Viliam Csáder, riaditeľ Archívu UK)

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
1960: Založenie školy Kurz pre zahraničných študentov v Senci – predchodca
dnešného Útvaru pre jazykovú a odbornú prípravu cudzincov a krajanov, ktorý
organizuje dlhodobé a krátkodobé kurzy slovenského jazyka pre zahraničných
záujemcov.
1990: Založenie Univerzity tretieho veku, ktorá v októbri začala svoju činnosť
pre prvých 235 študentov ako prvá inštitúcia tohto druhu na Slovensku.
1990: Organizácia 1. ročníka Letnej univerzity slovenského jazyka pre zahraničných záujemcov z rôznych krajín sveta.
1992: Založenie Jazykového centra UK – predchodca dnešného útvaru Cudzie
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jazyky za finančnej a metodickej pomoci Univerzity v Groningene v Holandsku.
1996: Vydanie publikácie The English Speaking Countries.
1998: Presťahovanie Útvaru pre jazykovú a odbornú prípravu cudzincov a krajanov v Senci do priestorov súčasného Študijného a kongresového strediska
CĎV UK v Modre-Harmónii.
2000: Vydanie publikácie Angličtina pre euroúradníkov.
Jún 2000: Organizácia workshopu s medzinárodnou účasťou na tému „Meniaca
sa rola vysokoškolského učiteľa vo vyučovaní jazykov na univerzitách“ v spolupráci s Univerzitou Leeds vo Veľkej Británii.
2000 – 2004: Útvar Cudzie jazyky bol sekretariátom Česko-Slovenskej asociácie
učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách, ktorá je členom Európskej konfederácie Jazykových centier vysokoškolského vzdelávania CercleS.
2000 – 2011: Útvar Cudzie jazyky sa zapojil do piatich projektov Socrates Erasmus – TNP 3 – Tematické siete, ktorých obsahom je zvýšenie kvality a dosiahnutie transparentnosti vo výučbe cudzích jazykov na európskych vysokých
školách. Útvar spolupracoval na projekte s 22 jazykovými centrami a katedrami
jazykov vysokých škôl z najväčších európskych univerzít a bol tiež zastúpený
v jeho riadiacej zložke.
November 2002: Organizácia seminára na tému „Ďalšie a nové úlohy jazykových centier v zjednotenej Európe“.
Jún 2003: Organizácia celoslovenského seminára na tému „Európske jazykové
portfólio CercleS“ pre potreby vysokých škôl v spolupráci s Pedagogickou fakultou Karlovej univerzity.
November 2003: Ministerstvo školstva SR a Európska komisia udelili Útvaru
pre jazykovú a odbornú prípravu cudzincov a krajanov Európsku značku pre
inovačné iniciatívy v jazykovom vzdelávaní za projekt Testovanie jazykových
kompetencií zo slovenčiny ako cudzieho jazyka.
September 2004: Organizácia 8. medzinárodnej konferencie „CercleS“, ktorá sa
konala na Univerzite Komenského za účasti 205 vysokoškolských učiteľov zo 17
krajín sveta.
December 2004: Založenie Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského ako inštitúcie zastrešujúcej činnosť pôvodne štyroch významných súčastí
pôsobiacich v oblasti celoživotného vzdelávania.
December 2004: Založenie Inštitútu vzdelávania a kariérových služieb – predchodca dnešného útvaru Kontinuálne, kompetenčné a kariérové vzdelávanie.
2006 – 2007: Útvar Cudzie jazyky bol koordinátorom overovania Európskeho jazykového portfólia pre akademické účely v rámci CercleS validizovanom
v Štrasburgu.
2006 – 2011: Univerzita tretieho veku UK sa zapojila do európskych projektov:
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Senior Volunteering Project, Virtual European Cultural Centre, European Federation of Older Students Enlargement and Cooperation.
2007: Vydanie učebnice pre začiatočníkov „Hovorme spolu po slovensky „A“.
Slovenčina ako cudzí jazyk.“
2008: Vydanie učebnice pre mierne a stredne pokročilých „Hovorme spolu po
slovensky „B“. Slovenčina ako cudzí jazyk.“
2009 – 2013: Útvar Cudzie jazyky bol partnerom v európskom projekte ESF
Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov a koordinoval
získanie aprobácie pre 1 349 učiteľov základných škôl na vyučovanie cudzích
jazykov na I. stupni základných škôl.
2010: Vydanie zborníkov: Ďalšie vzdelávanie učiteľov v Slovenskej republike.
Výzvy, trendy a priority. Dvadsať rokov univerzitného vzdelávania seniorov na
Slovensku.
November 2010: Organizácia 1. ročníka odborného seminára „Teória a prax
výučby slovenského jazyka pre cudzincov“ pri príležitosti 50. výročia založenia
Útvaru pre jazykovú a odbornú prípravu cudzincov a krajanov.
August 2011: Otvorenie 1. ročníka „Letnej Bratislavskej univerzity seniorov“
v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavou.
2011: Útvar Cudzie jazyky vydal publikácie: Príručka pre Základnú štátnu jazykovú skúšku z jazyka anglického; Príručka pre Základnú štátnu jazykovú skúšku
z jazyka nemeckého; Príručka pre Všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z jazyka
anglického; Príručka pre Všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z jazyka nemeckého.
2012 – 2014: Univerzita tretieho veku UK je partnerom v európskom projekte
ForAge, ktorého cieľom je budovanie európskej multilaterálnej siete so zameraním na šírenie skúseností v oblasti vzdelávania seniorov.
Január 2012: Organizácia koordinačnej porady za oblasť vzdelávania Slovákov
žijúcich v zahraničí pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR.
Jún 2012: Organizácia 2. ročníka odborného seminára „Nové impulzy vo výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka“.
September 2012: Reorganizácia organizačnej štruktúry – vznik troch samostatných útvarov zastrešujúcich činnosť Centra ďalšieho vzdelávania UK.
Október 2012: Organizácia Dňa otvorených dverí pri príležitosti Týždňa celoživotného učenia pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
December 2012: Prvý ročník podujatia „Mikuláš na Slovensku“ pod záštitou
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre 80 krajanských detí z Rumunska, Srbska, Chorvátska, Poľska, Maďarska a Ukrajiny.
Marec 2013: Privítanie delegácie z Argentíny na Rektoráte UK pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
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Apríl 2013: Organizácia medzinárodného stretnutia European Federation of
Older Students.
September 2013: Rekonštrukcia priestorov Centra ďalšieho vzdelávania UK.
Október 2013: Podpis zmluvy o spolupráci medzi UK, Centrom ďalšieho vzdelávania UK a Metodicko-pedagogickým centrom s cieľom inovácie a napredovania v oblasti celoživotného vzdelávania.
November 2013: Podpis memoranda o spolupráci medzi Univerzitou Komenského, Centrom ďalšieho vzdelávania UK, Národným ústavom celoživotného
vzdelávania a Slovenskou akademickou asociáciou pre celoživotné vzdelávanie
s cieľom zvyšovať povedomie dospelých a zamestnávateľov o potrebe ďalšieho
vzdelávania.
(PaedDr. Janka Chládecká, riaditeľka Centra ďalšieho vzdelávania UK)

Univerzita tretieho veku Univerzity Komenského
ako súčasť Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
15. 10. 1990: Otvorenie prvej Univerzity tretieho veku na Slovensku na pôde Univerzity Komenského, spoločne s Univerzitou tretieho veku pri JLF UK v Martine.
Po prvom roku bolo imatrikulovaných prvých 235 seniorských študentov pre štúdium vo všeobecnom ročníku. Prvý akademický rok na Univerzite tretieho veku
UK otvoril prorektor UK prof. RNDr. P. Hrnčiar, DrSc., za účasti ministra školstva prof. RNDr. J. Pišúta, DrSc., a ministra práce a sociálnych vecí Dr. S. Nováka.
September 1991: Na Univerzite tretieho veku UK sa otvára popri štúdiu vo
všeobecnom ročníku aj štúdium v deviatich študijných odboroch v spolupráci
s fakultami Univerzity Komenského (filozofickou, právnickou, lekárskou v Bratislave a v Martine, FTVŠ), Fakultou architektúry SVŠT a VŠP v Nitre.
27. 5. 1992: Slávnostná promócia v Aule UK v Bratislave prvých 169 absolventov dvojročného štúdia Univerzity tretieho veku UK v odboroch architektúra,
estetika, filozofia, gerontológia, právo, psychológia, telesná kultúra, záhradníctvo a v odbore gerontológia JLF v Martine.
1992/93: Univerzita tretieho veku UK ponúka 14 študijných odborov s počtom
671 zapísaných študentov.
24. 3. 1993: Prorektora UK prof. RNDr. Pavla Hrnčiara, DrSc., a seniorských
študentov Univerzity Komenského oficiálne prijal prorektor univerzity vo Viedni.
12. – 13. 10. 1993: Univerzita Komenského organizuje odborný seminár „obohacovanie života starších ľudí edukatívnymi aktivitami“ pri príležitosti Európskeho roku starších ľudí a solidarity medzi generáciami 1993.
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13. 10. 1993: Univerzita tretieho veku UK sa stala členom Medzinárodnej asociácie univerzít tretieho veku (AIUTA).
30. 3. 1994: Univerzita tretieho veku UK sa stala členom Európskej federácie
starších študentov na univerzitách (EFOS).
15. 6. 1994: Oficiálna delegácia seniorských študentov z univerzity vo Viedni
prijatá prorektorom UK prof. RNDr. P. Hrnčiarom, DrSc., na pôde Univerzity
Komenského.
1. 12. 1994: Univerzita Komenského sa stáva členom novozaloženej Asociácie
Univerzít tretieho veku UK na Slovensku.
1994/95: Univerzita tretieho veku UK má v ponuke 15 študijných odborov
s počtom 745 študentov.
1. 12. 1994: Univerzita tretieho veku UK sa stala zakladajúcim členom Asociácie Univerzít tretieho veku na Slovensku.
Február 1995: Účasť delegátov Univerzity Komenského na európskej konferencii na univerzite v Ulme, ktorá otvorila priestor pre budúcu medzinárodnú spoluprácu univerzít v rámci podunajských krajín Európy.
Marec 1995: Prorektora UK prof. RNDr. Pavla Hrnčiara, DrSc. a seniorských
študentov Univerzity Komenského oficiálne prijal prorektor univerzity v Innsbrucku.
Apríl 1995: Rokovanie Európskej federácie starších študentov EFOS na pôde
Univerzity Komenského.
22. máj 1995: Prijatie holandských seniorov z partnerskej Univerzity v Groningene na pôde Univerzity Komenského prorektorom UK prof. RNDr. P. Hrnčiarom, DrSc.
10. – 11. 10. 1995: Univerzita tretieho veku UK organizuje na pôde Univerzity
Komenského odborný seminár „5 rokov Univerzity tretieho veku na Univerzite
Komenského a na Slovensku“.
1995/1996: Univerzita tretieho veku UK má v ponuke 17 študijných odborov
s počtom 801 študentov.
1996/1997: Univerzita tretieho veku UK má v ponuke 19 študijných odborov
s počtom 822 študentov.
1997/1998: Univerzita tretieho veku UK má v ponuke 22 študijných odborov
s počtom 884 študentov.
9. – 11. 10. 1997: Odborný seminár so zahraničnou účasťou „Prínos vzdelávania starších pre psychofyzické zdravie človeka“ v spolupráci s Európskou federáciou starších študentov (EFOS) na pôde UK.
1998/1999: Univerzita tretieho veku UK má v ponuke 24 študijných odborov
s počtom 998 študentov.
Medzinárodný rok starších 1999: Univerzita tretieho veku UK sa zapojila do realizácie celoštátnych aktivít a prípravy Národného programu ochrany starších ľudí.
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Október 1999: Je založený Klub absolventov Univerzity tretieho veku.
December 1999: Univerzita tretieho veku UK sa prezentuje na celoštátnom veľtrhu Senior v Bratislave.
Október 2000: Univerzita tretieho veku UK má zvoleného reprezentanta do výboru medzinárodnej asociácie AIUTA s celosvetovou pôsobnosťou.
7. 12. 2000: Pracovný seminár „Desať rokov UTV na UK a na Slovensku“ pod
záštitou rektora UK.
2001/2002: Univerzita tretieho veku UK má zapísaných 1 112 študentov.
16. 10. 2002: Univerzita tretieho veku UK v spolupráci s Katedrou knižničnej
a informačnej vedy Filozofickej fakulty UK začína prvý medzinárodný projekt
EU Sokrates Grundtvig „EuCoNet“ (European Computer Network) v koordinácii Univerzity v Ulme. Projekt bol ocenený Európskou komisiou v roku 2005
ako najlepší seniorský projekt EU. Projekt bol ukončený v roku 2004.
7. 11. 2002: Univerzita tretieho veku UK organizuje na pôde UK v spolupráci s EFOS odborný seminár s medzinárodnou účasťou „Vzdelávanie seniorov
a nové trendy pre tretie tisícročie“ za účasti prorektora Viedenskej univerzity
prof. Mettingera a prorektora UK doc. RNDr. Pavla Sůru, CSc. Univerzita tretieho veku UK sa stáva predsedajúcou inštitúciou v Európskej federácii starších
študentov EFOS do roku 2010.
16. 1. 2003: Na pôde UK sa koná rokovanie Asociácie Univerzít tretieho veku na
Slovensku a UK sa stáva predsedajúcou inštitúciou asociácie (ASUTV).
2003/2004: Univerzita tretieho veku UK má v ponuke 23 študijných odborov
s počtom 1 277 študentov.
2003/2004: Univerzita tretieho veku UK otvára vzdelávanie pre seniorov na Teologickom inštitúte RKCMBF UK v Nitre s počtom 26 študentov.
2004/2005: Univerzita tretieho veku UK sa organizačne zaraďuje do novozriadeného Centra ďalšieho vzdelávania UK.
2005/2006: Univerzita tretieho veku CĎV UK má v ponuke 26 študijných odborov s počtom 1521 študentov.
20. 10. 2005: Na pôde Univerzity Komenského sa stretla so študentmi univerzity tretieho veku manželka prezidenta SR Silvia Gašparovičová za účasti prorektorky UK doc. Mgr. art. Anny Predmerskej.
19. 4. 2006: Na pôde UK sa konala návšteva seniorov z partnerskej univerzity
v Groningene, Holandsko, Univerzita tretieho veku CĎV UK začína nový projekt EU Sokrates Grundtvig „EFOSEC“.
3. – 7. 7. 2006: Univerzita tretieho veku CĎV UK otvára prvý letný kurz pre
seniorov v Modre-Harmónii.
2007/2008: Univerzita tretieho veku UK má v ponuke 30 študijných odborov
s počtom 1792 študentov.
6. 10. 2008: Univerzita tretieho veku CĎV UK začína nový európsky projekt
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Sokrates Grundtvig „VECU“ (Virtuálne Európske kultúrne centrum) s trvaním
do júla 2010.
November 2008: Univerzita tretieho veku CĎV UK v spolupráci s Katedrou
knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty UK začína nový projekt
Sokrates Grundtvig „Danube Networkers“.
2009/2010: Univerzita tretieho veku CĎV UK otvára vzdelávanie pre seniorov
na Teologickom inštitúte RKCMBF UK v Badíne s počtom 65 študentov. Univerzita tretieho veku CĎV UK má spolu zapísaných 1657 študentov.
9. 6. 2010: Slávnostná promócia absolventov univerzity tretieho veku v roku
20. výročia univerzity tretieho veku s počtom absolventov 485 vo všetkých 30
študijných odboroch.
7. 10. 2010: Na pôde Univerzity Komenského sa konala medzinárodná konferencia k 20. výročiu univerzity tretieho veku na pôde UK s reprezentantmi
z 10 zahraničných univerzít a účasťou 210 delegátov zo Slovenska pod názvom
„Dvadsať rokov univerzitného vzdelávania seniorov na Slovensku“ pod záštitou
rektora UK doc. PhDr. F. Gahéra, CSc. Konferencia bola spojená s rokovaním
Európskej federácie starších študentov – EFOS na pôde Univerzity Komenského.
2010/2011: Univerzita tretieho veku CĎV UK má zapísaných 1839 študentov vo
všetkých 35 študijných odboroch.
2011/2012: Univerzita tretieho veku CĎV UK má zapísaných 1947 študentov
vo všetkých 35 študijných odboroch v Bratislave, na JLF UK v Martine a seminároch RKCMBF UK v Nitre a Badíne.
2012/2013: Univerzita tretieho veku CĎV UK má zapísaných 1859 študentov vo
všetkých 35 študijných odboroch.
10. 9. 2012: Na pôde UK rokoval výbor svetovej asociácie univerzít tretieho
veku AIUTA. Zahraniční hostia prijal prorektor UK prof. RNDr. Ing. Ľ. Šlahor,
CSc.
18. 4. 2013: Na pôde Univerzity tretieho veku CĎV UK sa koná rokovanie
EFOS spojené s medzinárodným seminárom „Hodnoty ako základ pre pochopenie zmyslu života“ s účasťou 21 zahraničných hostí z 10 európskych univerzít.
2013/2014: Univerzita tretieho veku CĎV UK má zapísaných 1887 študentov vo
všetkých 38 študijných odboroch.
(PhDr. Nadežda Hrapková, PhD., metodička Univerzity tretieho veku CĎV UK)
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November 1989
na Univerzite Komenského
16. november 1989, štvrtok
Je dôležité, aby sa aspoň na Slovensku pri rekapituláciách udalostí z pamätného roku 1989 nezabúdalo na 16. november 1989. Slovenskí študenti totiž
práve v ten deň prvýkrát verejne vyjadrili svoj nesúhlas s vtedajšími pomermi
u nás. To nie je malicherné „predbiehanie sa“ s Prahou, to je konštatovanie doteraz prehliadaného historického faktu.
Na novembrové dni 1989 (16. november) si zaspomínal Milan Novotný,
v roku 1989 študent 4. ročníka Filozofickej fakulty UK, a ďalší vtedajší študenti
(výber zo zdrojov AS UK a časopisu Naša univerzita): „Myšlienka zorganizovať
verejnú protestnú akciu (16. novembra 1989) vznikala medzi študentmi postupne a takpovediac ,dozrela‘ počas stretnutí pred Justičným palácom. Tam sa v prvej polovici novembra 1989 schádzali skupinky občanov, aby aspoň takto symbolicky podporili súdených členov tzv. bratislavskej päťky (Čarnogurský, Kusý,
Maňák, Ponická, Selecký). Medzi prítomnými študentmi filozofickej, ale aj ďalších fakúlt Univerzity Komenského, silnelo odhodlanie prejaviť nespokojnosť
s vtedajším režimom aj nejako výraznejšie. Hľadal sa vhodný termín a keďže sa
blížilo 50. výročie zásahu nemeckých okupantov voči pražským vysokoškolákom (17. 11. 1939), výber padol na predvečer výročia tohto tradičného študentského spomienkového dňa. Tento prvý verejný protest slovenských študentov
od januára 1969 (demonštrácia v súvislosti s pohrebom Jana Palacha) nebol povolený. A ani nemohol byť – žiadosť príslušným oficiálnym inštitúciám o jeho
povolenie totiž vôbec nebola zaslaná. To bol jeden z rozdielov od vystúpenia
študentov v Prahe v piatok 17. novembra 1989 – ich oficiálne spomienkové podujatie na zásah z roku 1939 totiž niekoľko dní pred jeho konaním ,zastrešilo‘
celoštátne vedenie Socialistického zväzu mládeže.
Na bratislavskom Mierovom námestí (dnešné Hodžovo námestie) sa v ten
podvečer zišlo 200 až 250 študentov. Veľkú časť tvorili poslucháči Filozofickej fakulty UK, medzi účastníkmi však boli aj študenti Prírodovedeckej, Matematicko-fyzikálnej a Lekárskej fakulty UK. ,Živá reťaz‘ študentov sa pohla
cez centrum mesta a popri budove Univerzity Komenského napokon prišla až
k Ministerstvu školstva SSR na dnešnej Dobrovičovej ulici. Počas presunu zaznievali rôzne heslá – od tých umiernenejších ,školských‘ (Chceme školskú
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Šafárikovo nám., november 1989
(Zdroj: Archív UK)

reformu, Chceme demokratické školstvo, Nechceme monopol SZM) až po radikálnejšie ,politické‘ (Chceme slobodu, Chceme demokraciu, Slobodu Čarnogurskému).
Po celý čas ich ,sprevádzalo‘ šesť osobných automobilov vtedajšej Verejnej
bezpečnosti. Priebeh akcie zaznamenávali na kameru pracovníci bratislavskej
redakcie federálnej televízie, ale aj príslušníci Štátnej bezpečnosti z policajných
vozidiel. Účastníci sa vďaka detailným záberom dali bez problémov identifikovať, viacerí dokonca povedali svoje požiadavky priamo do mikrofónu a televíznej kamery. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť odvahu vtedajšej študentky žurnalistiky Filozofickej fakulty UK Henriety Hrinkovej, ktorá ako prvá
prelomila bariéru obáv. Nebyť následného revolučného pohybu v celej spoločnosti, minimálne organizátorov tohto študentského protestu by čakali prísne
postihy zo strany fakultných i univerzitných straníckych orgánov.“
Radoslav Števčík, vtedy poslucháč druhého ročníka Filozofickej fakulty UK
a účastník pochodu študentov, si spomínal na deň, keď pred ministerstvom školstva žiadali o študentské práva. Pridávali sa k nim ďalší ľudia a pochod sa zmenil
na manifestáciu za slobodu slova a demokraciu. „Najemotívnejšia je spomienka na zastávku na Hviezdoslavovom námestí, kde sme utvorili kruh a kričali
sme: My chceme slobodu!“ spomína Števčík. Ako prvá odvážne pred kameru
vystúpila študentka Henrieta Hrinková. Po nej sa pridali aj ostatní. Nad tým,
aké dôsledky bude mať pochod pre zúčastnených študentov, vraj nerozmýšľali.
„Strach tam bol, ale udalosti nabrali také tempo, že sme na strach nemysleli
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a konali sme tak, ako sme to cítili,“ hovorí po rokoch Števčík. Vážnosť situácie si
začali uvedomovať až potom, keď videli reportáž v televízii.
Števčík ďalej spomína: „Pochod spontánne pokračoval k Pamätníku československej štátnosti a odtiaľ k budove Univerzity Komenského. Tam mal pochod
skončiť, ktosi navrhol, aby sa pokračovalo pred budovu ministerstva školstva na
Suvorovovej ulici (dnes Dobrovičovej ulici). Tam študentov čakali príslušníci
ZNB s pelendrekmi v rukách, ktorí ulicu uzavreli a chystali sa zakročiť. Vtom
z budovy ministerstva vyšiel vedúci tajomník MV KSS v Bratislave Gejza Šlapka
v dobrej nálade a začal so študentmi diskutovať. Pre bezpečnostné sily to bol
signál, aby sa stiahli.
O bratislavskom pochode vysokoškolákov večer informovala Československá televízia, správu o pochode odvysielala Slobodná Európa aj Hlas Ameriky.
Napriek prísľubu G. Šlapku, že študentom sa nič nestane, vedenie filozofickej fakulty sa v piatok začalo zaoberať dôsledkami, aké proti nim vyvodí. Rozhodnúť
sa malo v pondelok, k tomu však nedošlo. Možno aj preto, že práve študenti filozofickej fakulty napísali v sobotu 18. novembra 1989 list predsedovi federálnej
vlády Ladislavovi Adamcovi, kde ho žiadali o prešetrenie piatkových udalostí na
Národní tříde v Prahe a potrestanie vinníkov. V pondelok 20. novembra 1989
ráno list prečítali vo foyer Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí
a následne študenti Filozofickej fakulty UK ako prví vstúpili do študentského
štrajku...“

18. november 1989, sobota
Ešte plní dojmov z protestného pochodu ulicami Bratislavy sa jeho účastníci v sobotu na internáte z vysielania Slobodnej Európy dozvedeli, čo sa stalo
v piatok na Národnej triede v Prahe. Cez víkend preto písali protestné letáky
a vyzývali spolužiakov z fakulty, aby v pondelok ráno namiesto prednášok
a seminárov prišli do vstupnej haly budovy Univerzity Komenského, kde sa dohodnú na ďalšom postupe.

19. november 1989, nedeľa
V nedeľu večer 19. novembra na Internáte Ľ. Štúra v Mlynskej doline pripravili študenti prvé študentské protestné vyhlásenie, ktoré bolo prečítané v preplnenej vstupnej hale Univerzity Komenského v pondelok ráno 20. novembra.
Vyhlásenie obsahovalo ostrý protest proti policajnému zásahu v Prahe, žiadosť
o dôkladné vyšetrenie zásahu a následné potrestanie vinníkov, ako aj výzvu začať
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diskusiu o aktuálnej celospoločenskej situácii. Pri čítaní sa na okennej parapete
piati jeho autori po jednotlivých vetách striedali, aby to nebolo len na jedného.

20. november 1989, pondelok
Obsadenie Auly UK študentmi, vytvorenie štrajkového výboru študentov
Filozofickej fakulty UK, vyhlásenie štrajku na Lekárskej fakulte UK, prijatie Stanoviska študentov a pedagógov Lekárskej fakulty UK. Prvý študentský štrajkový
výbor na Slovensku vytvorili študenti Filozofickej fakulty UK dňa 20. novembra 1989 (Dionýz Hochel, Magda Hlaváčová, Rastislav Rigo, Svätoslav Bombík,
Daniel Bútora, Stanislav Šimko, Milan Novotný, Henrieta Hrinková, Adriana
Hosťovecká).
Následne sa niekoľko stoviek poslucháčov Filozofickej fakulty UK presunulo
do univerzitnej auly, pričom čestné vyvýšené miesta obsadili pedagogickí a stranícki predstavitelia fakulty i celej univerzity. Študenti ich žiadali o postoj k násilnému potlačeniu pražskej demonštrácie. Členovia vedenia ich však vyzývali,
aby nedramatizovali situáciu a venovali sa študijným povinnostiam. Nakoniec
svoje stoličky opustili a ich miesta obsadili zástupcovia študentov. V ten deň tak
na Slovensku vznikol prvý vysokoškolský štrajkový výbor.
Na udalosti si veľmi dobre pamätal a spomínal aj vtedajší študent Vlado Petrovič: „V sobotu 18. novembra prišla na internát správa, že predtým v Prahe deň
zahynul študent. V pondelok 20. novembra sme obsadili Aulu UK a žiadali sme
rokovať o situácii. Situácia však bola napätá. Aký význam mal ,deň pred Prahou‘,
ako sa 16. novembru zvykne hovoriť, pre pád režimu?“
„Pre Prahu možno nie, lebo Praha o tomto manifeste nevedela. Veľký význam však mal preto, že nás 20. november našiel pripravených. V tento deň,
keď Filozofická fakulta UK ako prvá fakulta na Slovensku vstúpila do štrajku
a začala formovať študentské hnutie, sme už boli zohraný tím,“ myslí si Števčík.
Michal Csádera, Peter Michalko a František Stano, vtedajší študenti Lekárskej fakulty UK, spomínajú takto: „Po doobedňajšom stretnutí v Aule UK 20. 11.
1989 sme sa vrátili na lekársku fakultu a v miestnosti SZM zorganizovali Koordinačný výbor študentov Lekárskej fakulty UK. Napísali sme Stanovisko študentov a pedagógov Lekárskej fakulty UK, ktoré sme na druhý deň distribuovali na fakultu a vyhlásili štrajk. Zároveň sme organizovali pozastavenie výučby.
Na teoretických ústavoch Lekárskej fakulty UK sme 22. 11. vyhlásili okupačný
štrajk na Lekárskej fakulte UK.“
Koordinačný výbor študentov – štrajkový výbor Lekárskej fakulty UK tvorili: Jozef Botka, Michal Csáder, Vlado Ferianec, Pavol Hnilica, Peter Michalko,
Jozef Mikloško, František Stano, Juraj Valent.
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Aula UK, november 1989
(Zdroj: Archív UK)

Stanovisko študentov a pedagógov Lekárskej fakulty UK v Bratislave
„Bolí nás, že ste nevideli naše problémy a nepočuli naše otázky. Nevadí nám, že
musíme aj za cenu osobných rizík riešiť problémy, ktoré ste Vy zavinili. Prehlasujeme však, že za nepriateľov skutočného socializmu, teda hodnôt slobody, sociálnej
spravodlivosti, rovnosti a demokracie z nás nikdy neurobíte. Nie preto, že na to
nemáte už právo, ale preto, že tým čo dnes robíme, približujeme dosiahnutie týchto
ideálov. Nenecháme sa vyhlasovať za nepriateľov štátu a krajiny. Vyhlasujeme, že
to čo dnes robíme nie je anarchia, zmätok a rozvrat. V žiadnom prípade nedopustíme akúkoľvek provokáciu, ktorá by mohla ohroziť naše ciele. Sme tu práve
preto, že chceme v budúcich dňoch pokojne a zmysluplne žiť. Nie sme bezohľadne
manipulovaní. Vieme čo chceme. Sme pripravení žiť skromnejšie, ak tak budú žiť
všetci, ako rovnoprávni občania tohto štátu. Vyhlasujeme však, že nebudeme žiť
bez ideálov, o ktoré ste nás Vy svojimi prístupmi takmer pripravili. Už teraz, keď
nás vyhlasujete za nepriateľov socializmu, myslíte na to ako ospravedlníte zásah
proti nám. Pamätajte na to, ak tak urobíte, budete ničiť vieru svojich detí v to, že
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naše národy sú schopné vytvoriť spravodlivú spoločnosť v našej krajine. Žiadame
o naplnenie textu I. hlavy našej ústavy, v ktorej sa hovorí, že všetka moc v ČSSR
patrí ľudu. Pretože sme jeho časťou, sme pripravení sa s plnou zodpovednosťou na
nej podieľať. Žiadame o vytvorenie takých foriem politického a spoločenského života, ktoré budú zárukou našej účasti na zmenách, ktoré musia vyviesť spoločnosť
z krízy. Toto žiadame aj pre robotníkov, roľníkov a ostatné zložky našej spoločnosti. Len aktívnou účasťou nás všetkých môžeme odstrániť korupciu, nezodpovednosť, devastáciu našej krajiny a deformáciu ľudských hodnôt. Teda stav ku ktorému došlo pod Vašim vedením. Pretože násilie plodí násilie, a pretože ohrozuje aj
naše životy, je pre nás neprípustné a jednoznačne ho odmietame. Máme holé ruky,
avšak právo na slobodný prejav bez násilia si nikdy nedáme vziať.“
V Bratislave dňa 20. 11. 1989
Koordinačný výbor študentov LFUK
Študenti a zamestnanci Lekárskej fakulty UK sa v ďalších dňoch svojimi
podpismi prihlasovali k cieľom uvedených v texte Stanoviska študentov a pedagógov Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Počas štrajku sa vo veľkej posluchárni
NTU konali mítingy a diskusie a popoludní študenti a zamestnanci Lekárskej
fakulty UK chodili na manifestácie na námestie SNP.
O necelé tri týždne bol proces úvodných porevolučných zmien na Filozofickej fakulte UK symbolicky zavŕšený prvými slobodnými voľbami dekana Filozofickej fakulty UK – pedagógovia i študenti dňa 6. decembra 1989 v priamych
voľbách do tejto funkcie zvolili doc. Ivana Slimáka.
Buďme vďační všetkým, ktorí sa vtedy, keď vôbec nebolo isté, či na to nedoplatia väznením či inou perzekúciou, nebáli a nahlas povedali, že život v diktatúre už nechceme nielen na škole, ale ani v štáte. Prví boli naši študenti. Dnes je
to už ďalšia súčasť histórie našej alma mater, na ktorú môžeme byť právom pyšní.

Pocit je zmiešaný. Naplnilo sa posolstvo 16. novembra?
Po 20 rokoch Števčík si myslel, že áno, aj keď zostáva v tieni 17. novembra
a udalostí, ktoré nastali po tom. „To, čo sme chceli, sa splnilo. Chceli sme slobodu – slobodu máme. Chceli sme prepustenie bratislavskej päťky, ktorú vtedy
súdili za to, že chceli položiť kvetinu, kde zomrela Danka Košanová – päťka bola
prepustená. Nechceli sme jadrový reaktor v Mlynskej doline – a ten sa nepostavil. Vlado Petrovič to po 20 rokoch videl takto: „Pocit je zmiešaný, pretože do
ulíc sme išli za slobodu, a tá osobná sloboda sa splnila. Každý môže povedať svoj
názor. Ale aj tak spoločnosť nesmeruje tým smerom, aký sme si predstavovali.
Chceli sme čistú spoločnosť, charakternú, slušnú, poctivú, pravdovravnú a ako
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Štrajk študentov – plagáty na budove Univerzity Komenského
na Šafárikovom nám., november 1989
(Zdroj: Archív UK)

mladí ľudia sme na to mali právo. Takmer všetci sme však skĺzli do konzumu
a sledovali sme najmä osobný život. Veci verejné sa ani nedali veľmi ustrážiť.
Komunistické štruktúry, ktoré vládli, sa len transformovali a využili situáciu,
že boli najlepšie informovaní. Prevrátili kabáty. Preto je spoločnosť taká, aká je.
V súčasnosti sa tiež bojuje za demokraciu.“

Študenti sú vo vhodnej chvíli odvážnejší
Bratislavských študentov, ktorí dňa 16. novembra 1989 verejne vykročili do
ulíc a žiadali práva a slobody, pripomína pamätná tabuľa na budove Univerzity
Komenského. Tabuľu, na ktorej sú aj dve ruky, ktoré sa chcú spojiť, zhotovil akademický sochár majster Ján Hoffstädter. Slávnostne ju v deň dvadsiateho výročia 16. novembra 2009 odhalili rektor UK František Gahér a predseda Správnej
rady Ústavu pamäti národa (ÚPN) Ivan Petranský.
„Spomienka na 16. november nám dáva príležitosť vyzdvihnúť úlohu študentov na zmenách, na čo sa postupom času zabúda,“ povedal Ivan Petranský
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z ÚPN. Tabuľa na budove Univerzity Komenského má byť podľa neho okrem
spomienky aj vyjadrením úcty a vážnosti voči študentskej mládeži, ktorá dnes
na sebe pracuje s vedomím, že onedlho to bude práve ona, ktorá bude vytvárať
tvár slobodného Slovenska. Hrdosť na to, že študenti Univerzity Komenského
pred dvadsiatimi rokmi našli odvahu verejne bojovať za slobodu, vyjadril aj rektor UK. „Študenti sú vždy tí, ktorí sú vo vhodnej chvíli odvážnejší, aktívnejší.
Prispeli k prinavráteniu akademických práv a slobôd na akademickú pôdu, čo
považujem za najpodstatnejší výsledok pre vysoké školy,“ povedal rektor a dodal, že aj v budúcnosti bude bojovať za to, aby sa o všetkých veciach mohlo na
akademickej pôde diskutovať.
Po odhalení tabule otvoril bývalý študent Univerzity Komenského Milan
Novotný výstavu fotografií, dobových novín a ďalších materiálov z novembrových udalostí v priestoroch Katedry žurnalistiky. Pri tejto pamätnej tabuli si
v Bratislave každoročne nielen akademická obec pripomína udalosti Novembra
1989.
Uvedený pracovný materiál bol zostavený z článkov publikovaných v Našej
Univerzite a zo spomienok účastníkov udalostí na UK v novembri 1989. Zostavil doc. MUDr. Branislav Líška, CSc., LF UK
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Univerzita Komenského
v číslach a údajoch

Štatistické údaje Univerzity Komenského v akademickom roku 2013/2014
Vedecko-výskumná činnosť

2013 (AR 2013/14)

Počet výskumných úloh riešených v rámci schémy
– Granty UK/dotácia (€)

316/304 080

Počet výskumných úloh riešených v rámci schémy
– KEGA/dotácia (€)

60/259 035

Počet výskumných úloh riešených v rámci schémy
– VEGA/dotácia (€)

371/2 260 217

Počet výskumných úloh riešených v rámci schémy
– APVV/dotácia (€)

135/3 848 573

Počet výskumných úloh riešených v rámci schémy
– zahraničné granty/dotácia (€)

45/371 741

Počet výskumných úloh riešených v rámci schémy
– 6-7RP/dotácia (€)

14/539 837

Počet projektov, vrátane partnerských, schéma – projekty EU,
program ERDF, štrukturálne fondy, OP Výskum a vývoj/dotácia
(€) za rok 2013/dotácia (€) (zazmluvnená kumulatívna suma
v projektoch) – sumy len za UK

44/11
225 811/111 785
273

Počet projektov, schéma – projekty EU, program ESF, štrukturálne
fondy, OP Vzdelávanie/dotácia (€) za rok 2013/dotácia (€)
(zazmluvnená kumulatívna suma v projektoch)

11/1
119 379/7 698 065

Počet Kompetenčných centier/dotácia (€) za rok 2013/dotácia (€)
(zazmluvnená kumulatívna suma v projektoch)

3/1
818 804/6 168 102

z toho počet partnerských KC/dotácia (€) za rok 2013/dotácia (€)
(zazmluvnená kumulatívna suma v projektoch)

1/78 635/290 697

Počet Centier excelentnosti/dotácia (€) za rok 2013/dotácia (€)
(zazmluvnená kumulatívna suma v projektoch)

9/3
492 642/19 086 539

z toho počet partnerských CE/dotácia (€) za rok 2013/dotácia (€)
(zazmluvnená kumulatívna suma v projektoch

2/ 193 774/579 424
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Projekty v rámci Transferu technológií/dotácia (€) za rok
2013(dotácia (€) (zazmluvnená kumulatívna suma v projektoch)

28/5 906 418/21 712
161

z toho počet partnerských TT/dotácia (€) za rok 2013/dotácia €
(€) (zazmluvnená kumulatívna suma v projektoch)

11/
5 055 906/6 256 069

Počet projektov v rámci vybudovania vedecko technických parkov, 4/ 7 947/64 818 470
resp. výskumných centier/dotácia (€) za rok 2013/dotácia (€)
(zazmluvnená kumulatívna suma v projektoch)
z toho počet partnerských VTP,VC/dotácia (€) za rok 2013/dotácia 2/0/195 950
(€) (zazmluvnená kumulatívna suma v projektoch)

Publikačná činnosť
Vedecké monografie domáce/zahraničné (spolu)

78/28 = 106

Vysokoškolské učebnice domáce/zahraničné (spolu)

62/7 = 69

Karentované vedecké publikácie domáce/zahraničné

84/758 = 842

Nekarentované vedecké publikácie domáce/zahraničné

833/544 = 1 377

Vedecké práce recenzované - vedecké nekonferenčné zborníky
domáce/zahraničné

710/169 = 879

Skriptá a učebné texty

86

Autorské osvedčenia, patenty, objavy
Počet všetkých typov publikácií vložených do CREPČ v danom
roku

9 069

Celkový počet všetkých typov publikácií – historicky

246 560

Celkový počet všetkých typov ohlasov – historicky

282 618

Celkový počet citovaných publikácií všetkých typov – historicky
(% podiel citovaných prác zo všetkých)

53 160 (18,81 %)

Doktorandské štúdium
Počet denných študentov doktorandského štúdia/externých (%
podiel ext./všetci)

1551/964/62,2 %

Celkový počet študentov doktorandského štúdia/zahraniční (%
podiel zahr./všetci)

2515/268/10,7 %

Počet študijných programov pre doktorandské štúdium

279

Počet promujúcich doktorandov (celkový počet/denní)

426/239

Pedagogická činnosť
Počet denných/externých študentov bakalárskeho štúdia/celkový
počet (Bc.) (% podiel ext./všetci Bc.)
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10 114/2 059/12 253
(16,81 %)

Počet denných/ext. študentov Mgr. a doktorského štúdia = celkový 11 123/1 456 =
počet (Mgr. + MUDr.) (% podiel ext./všetci Mgr. + MUDr.)
12 579 (11,57 %)
Celkový počet denných štud./celkový počet exter. študentov (Bc. + 21 317/3 515 =
Mgr. + MUDr.) = celkový počet (% podiel ext./všetci Bc. + Mgr.)
24 832 (13,95 %)
Celkový počet zahraničných študentov denní + externí (Bc. + Mgr. 2 080 (8,38 %)
+ MUDr.) (sú započítaní vyššie) (% podiel zahr./všetci)
Celkový počet všetkých študentov (Bc. + Mgr. + MUDr. + PhD.)
(vrátane zahraničných)

27 347

Celkový počet študijných programov (Bc. + Mgr. + MUDr. + PhD.)

863

Počet promujúcich študentov (Bc. + Mgr. + MUDr.)

6 849

Počet všetkých promujúcich študentov (Bc. + Mgr. + MUDr. + PhD.) 7 275
Ukončené rigorózne konanie

287

Pomer počtu všetkých študentov na 1 pedagóga

12,23

Dlhodobá nezamestnanosť absolventov (Bc. + Mgr. + MUDr. +
PhD.) (0 – 48 mesiacov)

1,48 %

Personalistika
Počet asistentov + lektori

114 + 72

Počet odborných asistentov

1 283

Počet docentov

473

Počet profesorov/z toho DrSc. (% podiel DrSc./všetci)

293/52/17,7 %

Priemerný vek profesorov (roky)

61,44

Celkový počet učiteľov/z toho PhD. (% podiel PhD./všetci)

2 236/1 860/83,2 %

Celkový počet učiteľov + zamestnanci vedy a výskumu/z toho
PhD. (% podiel PhD./všetci)

2 765/2 223/80,4 %

Celkový počet všetkých zamestnancov/z toho PhD. (% podiel
PhD./všetci)

4 880/2 299/47,1 %

Počet výskumných pracovníkov/z toho PhD. (% podiel PhD./všetci)

529/363/68,6 %

Počet učiteľov bez vedeckej hodnosti (% podiel bez PhD./všetci)

376/16,8 %

Počet emeritných profesorov

59 (od 2002)

Habilitačné, inauguračné konania
Vedné odbory pre habilitačné konania, pre vymenúvacie konania

110

Počet ukončených habilitačných konaní za docenta (z toho z UK)

60 (48)
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Počet ukončených vymenúvacích konaní za profesora (z toho z UK)

19 (17)

Počet schválených doktorov vied (z toho z UK)

2 (1)

Medzinárodné vzťahy
Program LLP/Erasmus - počet bilaterálnych zmlúv

640

Mobilita študentov - vyslaní/prijatí

684/276

Mobilita pedagógov a administrátorov - vyslaní/prijatí

115/84

Mobilita spolu

1159

Zmluvy UK/fakultné zmluvy so zahraničnými univerzitami
(Belgicko, Bulharsko, ČR, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko,
Holandsko, Chorvátsko, Izrael, Japonsko, Kanada, Maďarsko,
Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Slovinsko,
Španielsko, Taliansko, Taiwan, Turecko, Ukrajina, USA)

57

Zmluvná mobilita pedagógov – vyslaní/prijatí (mimo LLP)

54/37

Mimoeurópska mobilita študentov – vyslaní/prijatí

6/8

Mobilita spolu

115

Vydavateľská činnosť
Študijná literatúra

91

Acta Universitatis Comeniana

17

Monografie

26

Celkový počet publikácií

200

Pracoviská fakúlt UK
Katedry: PriF 32, FiF 31, FaF 11, FMFI UK 12, PdF UK 16, FTVŠ
UK 6, RKCMBF UK 9, EBF UK 4, FM UK 5, PraF UK 11
Oddelenia: PdF UK 2, FM UK 8, PraF UK 8
Kliniky: LF UK 53, JLF UK 27
Ústavy: LF UK 18, PdF UK 8, FSEV UK 4, PraF UK 1, JLF UK 19
Účelové zariadenie: LF UK 2, PriF 2, FiF 2, FaF UK 5, FMFI UK 1,
FTVŠ UK 4, JLF UK 3
Vedecko-výskumné ústavy/centrá: PriF UK 2, PdF UK 4,
Odborné centrá: FiF UK 5, FM UK 6
Iné pracoviská: FMFI 2, RKCMBF 3 inštitúty, EBF 2, PdF (2
umelecké, 3 poradne, 1 centrum pomoci), JLF (2 informačné
pracoviská)
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Umiestnenie fakúlt Univerzity Komenského za rok 2013
podľa Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA)
Skupina prírodovedne orientovaných fakúlt
1. miesto:
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK; celkový bodový zisk 86,4 bodu
(zo 100 možných) za oblasti vzdelávanie, atraktivita štúdia, veda a výskum, doktorandské štúdium, grantová úspešnosť. Súčasne 1. miesto v celkovom bodovom hodnotení všetkých 109 hodnotených fakúlt vysokých škôl SR. Umiestnenie v roku 2012 – 1. miesto; 2011 – 2. miesto; 2010 – 1. miesto.
3. miesto:
Prírodovedecká fakulta UK; celkový bodový zisk 66,5 bodu. Umiestnenie za
roky 2010 – 2012 – 3. miesto.
Skupina medicínsky orientovaných fakúlt
1. miesto:
Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, celkový bodový zisk 71,8 bodu. Súčasne 9. miesto v celkovom bodovom hodnotení všetkých hodnotených fakúlt
vysokých škôl SR. Umiestnenie za roky 2010 – 2012 – 1. miesto.
3. miesto:
Farmaceutická fakulta UK, celkový bodový zisk 60,9 bodu. Umiestnenie v roku
2012 – 2. miesto, 2011 – 3. miesto, 2010 2. miesto.
4. miesto:
Lekárska fakulta UK, celkový bodový zisk 57,3 bodu. Umiestnenie v roku 2012
– 4. miesto, 2011 – 4. miesto, 2010 – 3. miesto.
Skupina ekonomicky orientovaných fakúlt
9. miesto:
Fakulta managementu UK, celkový bodový zisk 39,9 bodu. Umiestnenie v roku
2012 – 9. miesto, 2011 – 7. miesto, 2010 – 7. miesto.
Skupina ostatných spoločensko-vedne orientovaných fakúlt
1. miesto:
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, celkový bodový zisk 63,2 bodu.
Umiestnenie za roky 2010 – 2012 – 1. miesto.
Skupina filozoficky orientovaných fakúlt
3. miesto:
Filozofická fakulta UK, celkový bodový zisk 59,6 bodu.
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Skupina právnicky orientovaných fakúlt
3. miesto:
Právnická fakulta UK, celkový bodový zisk 64,5 bodu. Umiestnenie v roku
2012 – 3. miesto, 2011 – 2. miesto, 2010 – 1. miesto.
Skupina pedagogicky orientovaných fakúlt
2. miesto:
Fakulta telesnej výchovy a športu UK, celkový bodový zisk 61,8 bodu. Umiestnenie v roku 2012 – 2. miesto, 2011 – 2. miesto, 2010 – 1. miesto.
4. miesto:
Pedagogická fakulta UK, celkový bodový zisk 54,2 bodu. Umiestnenie v roku
2012 – 4. miesto, 2011 – 3. miesto, 2010 – 5. miesto.
Skupina teologicky orientovaných fakúlt
3.miesto:
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, celkový počet 56,3 bodu. Umiestnenie
za roky 2010 – 2012 – 1. miesto.
7. miesto:
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, celkový bodový zisk
36,8 bodu. Umiestnenie v roku 2012 – 6. miesto, 2011 – 6. miesto, 2010 – 7. miesto.

Umiestnenie Univerzity Komenského v rankingových hodnoteniach
Rankingový systém URAP (University Ranking by Academic Perfomance,
február 2014): 495. miesto z 2000 hodnotených vysokoškolských inštitúcií sveta
(medzi najlepšími 24,8 % hodnotených vysokoškolských inštitúcií sveta).
Rankingový systém Scimago (Scimago Institutions Rankings World Report, 2014): 3000. miesto zo 4851 hodnotených vysokoškolských inštitúcií sveta
(medzi najlepšími 62 % hodnotených inštitúcií sveta v parametri najšpičkovejšie publikácie).
Rankingový systém Webometrics (Ranking WEB of Universities, júl 2014):
572. miesto z 21 912 hodnotených vysokoškolských inštitúcií sveta (medzi najlepšími 2,6 % hodnotených inštitúcií sveta).
Rankingový systém ERUR (EduRoute University Ranking, 2011): 346.
miesto z 10 000 hodnotených vysokoškolských inštitúcií sveta (medzi najlepšími 3,5 % hodnotených inštitúcií sveta).

/ 90 /

Rankingový systém TWR (Top World Rankings, 2012): 551. miesto z 12 000
hodnotených vysokoškolských inštitúcií sveta (medzi najlepšími 4,6 % hodnotených inštitúcií sveta).
Rankingový systém GRUP Survey (Shanghai Ranking, 2014): Univerzita
Komenského sa opakovane umiestnila na 1. mieste v hodnotení parametra „Nezamestnaní absolventi denného doktorandského štúdia do 3 mesiacov po ukončení štúdia“ spolu s ďalšími vyše 20 univerzitami sveta (UK nemala žiadneho
nezamestnaného absolventa).
Rankingový systém CWUR (Center for World University Rankings, 2014):
732. miesto (v top 1 000, jediná zo SR), z 22 000 hodnotených vysokoškolských
inštitúcií sveta (medzi 3,4 % najlepších hodnotených inštitúcií sveta).
Rankingový systém WPUR (Worldwide Professional University Rankings
– Global World Communicator, 2014) (z výberu 500 najlepších univerzít sveta):
247. miesto v parametri komunikabilita, 491. miesto v globálnom hodnotení
(akademický výkon, komunikabilita univerzity, reputácia univerzity).

Špičkové výskumné tímy Univerzity Komenského (správa ARRA 2012)
Špičkové výskumné tímy Univerzity Komenského podľa Essential Science Indicators kritérií (ESI) v uvedených vedných oblastiach a podľa fakúlt UK (za
obdobie rokov 2002 – 2011)
ESI vedná oblasť
Biológia, biochémia
Chémia
Klinická medicína
Počítačové vedy
Vedy o prostredí, ekológia
Geovedy
Materiálové vedy
Molekulová biológia, genetika
Neurovedy
Farmakológia, toxikológia
Fyzika
Vedy o rastlinách a zvieratách
Kozmické vedy

Fakulta
FaF, PriF
FaF, FMFI, PriF
JLF
FMFI
PriF, FMFI
FMFI
FaF, FMFI
FMFI
JLF
FaF
FaF, FMFI, PriF
PriF
FMFI
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Špičkové výskumné tímy Univerzity Komenského podľa Essential Science
Indicators kritérií (ESI) a podľa vedúcich výskumných tímov z príslušných
fakúlt (za obdobie rokov 2002 – 2011)
Fakulta

Vedúci
Počet
Počet
Počet
výskumného výskumníkov špičkových
citácií
tímu
v tíme
publikácií tímu

Počet
H-index
citácií na tímu
publikáciu

FaF

Balgavý P.
17
a Devínsky F.

137

1 732

12,64

20

FMFI

Hianik T.

3

69

802

11,62

15

PriF

Kováč V.

4

30

364

12,13

10

PriF

Lux A.

4

43

664

15,44

14

FMFI

Matejčík S.

5

97

850

8,76

14

FMFI

Moczo P.

4

22

485

22,05

11

PriF

Noga J.

3

33

573

17,36

14

FMFI

Pleceník A.

10

155

1 482

9,56

20

FMFI

Povinec P.

8

111

1 142

10,29

17

FMFI

Sitár B.

4

86

2 772

32,23

30

JLF

Tatár M.

7

65

1 088

16,74

18

FMFI

Tokár S.

5

352

6 369

18,09

43

PriF

Toma Š.

6

84

1 098

13,07

17

PriF

Urban M.
5
a Neogrády P.

80

1 351

16,89

20

Pozn.: Tímy sú uvádzané v abecednom poradí bez titulov, zložené sú podľa výskumných
oblastí.

Špičkové výskumné tímy podľa počtu publikácií, ktoré patria medzi 0,1 %
a medzi 1 % najcitovanejších v odbore na svete (za obdobie rokov 2002 – 2011)
Fakulta

Vedúci výskumného
tímu

Počet najcitovanejších
publikácií (0,1 %)

Počet najcitovanejších
publikácií (1 %)

FMFI

Tokár S.

10

49

FMFI

Sitár B.

5

19

PriF

Urban M. a Neogrády P.

2

6

PriF

Lux A.

1

2
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FaF

Balgavý P. a Devínsky F.

3

PriF

Kováč V.

1

FMFI

Povinec P.

1

JLF

Tatár M.

1

Nadpriemerné výskumné tímy Univerzity Komenského podľa rovnakých kritérií v uvedených vedných oblastiach a podľa fakulty (za obdobie rokov 2002
– 2011)
ESI vedná oblasť
Biológia, biochémia
Chémia
Klinická medicína
Geovedy
Molekulová biológia, genetika
Fyzika

Fakulta
JLF
LF, PriF
LF
PriF
LF, PriF
FMFI

Nadpriemerné výskumné tímy Univerzity Komenského podľa Essential Science Indicators kritérií (ESI) a podľa vedúcich výskumných tímov z príslušných
fakúlt (za obdobie rokov 2002 – 2011)
Fakulta
LF
LF
FMFI
JLF
LF
PriF
PriF
PriF
PriF
Prif
LF
PriF
PriF

Vedúci výskumného tímu
Breza J.
Celec P. a Šebeková K.
Černák M.
Dobrota D. a Lehotský J.
Ďuračková Z.
Hutta M. a Masár M.
Kováč M.
Matúš P. a Kubová J.
Soják L. a Ostrovský I.
Ševčík J. a Marák J.
Šimko F
Tomáška Ľ. a Nosek J.
Turňa J. a Kádaši Ľ.

Počet výskumníkov v tíme
5
9
5
14
9
8
13
6
7
5
3
12
12

Pozn.: Tímy sú uvádzané v abecednom poradí bez titulov, zložené sú podľa výskumných
oblastí.
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Vysokocitované publikácie (Highly Cited Papers) výskumníkov UK podľa
Essential Science Indicators kritérií (ESI) a podľa vedúcich výskumných tímov (2002 – 2012)
ESI vedná oblasť
Chémia

Fakulta
FMFI, PriF

Fyzika
Klinická medicína
Inžinierstvo (technika)
Vedy o rastlinách a zvieratách
Vedy o prostredí, ekológia
Materiálové vedy

FMFI
JLF
FMFI
PriF
FMFI
PriF

Vedúci výskumného tímu
Sitár B., Urban M.,
Neogrády P.
Sitár B., Tokár S.
Mokáň M.
Hianik T.
Lux A., Kováč V.
Povinec P.
Neogrády P.

Hodnotenie výskumných indikátorov fakúlt Univerzity Komenského
podľa ESI
Systém ESI – Essential Science Indicators (ISI Thomson-Reuters) je považovaný za najprestížnejší v hodnotení kvality výskumu v oblasti publikačných výstupov (karentované publikácie, indexové citácie SCI). Univerzita Komenského
sa umiestnila na 852. mieste na svete v parametri počet citácií (celkovo 52 991
citácií; medzi 15,9 % najlepších hodnotených výskumných inštitúcií sveta); na
648. mieste v parametri počet publikácií (celkovo 6462 publikácií; medzi 12,1 %)
a 4444. mieste v parametri počet citácií na jednu publikáciu (8,20 citácií na jednu publikáciu) za obdobie rokov 2004 – 2013.
Fakultné výskumné tímy UK dosiahli nasledujúce výsledky (z 5349 hodnotených výskumných inštitúcií sveta; stav za obdobie 2004 – 2013)
Vedné oblasti

Počet publikácií

Počet citácií

Počet citácií na
publikáciu

Fyzika

1 217

16 041

13,18

Chémia

1 132

10 162

8,98

Klinická medicína

845

6 172

7,30

Biológia a biochémia

807

5 078

6,29

Vedy o rastlinách a zvieratách

298

2 179

7,31

Inžinierstvo (technika)

208

1 206

5,80
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Spomienky osobností
Univerzity Komenského

Milé spomienky na rôzne udalosti a zážitky vám predkladáme tak, ako to
cítili a napísali všetci zúčastnení.
Doc. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD. (Fakulta telesnej výchovy a športu UK)
spomína: „Viac ako polstoročné jubileum vzniku FTVŠ, ako samotnej fakulty
Univerzity Komenského, s ktorou bol spojený môj profesionálny život, vyvoláva
spomienky predovšetkým na vtedajších vynikajúcich vysokoškolských pedagógov, ktorí stáli pri jej zrode, vychovávali nás a neskôr sme sa stali ich mladšími
kolegami, osobnosti, akými boli profesori – K. Stráňai, A. Kuchen, M. Rovný,
F. Sýkora, ktorí sa významne podieľali na zvyšovaní kvality štúdia, výchove budúcich telovýchovných pedagógov a formovaní celého telovýchovného hnutia.
Za veľa vďačím najmä prof. A. Kuchenovi, vedúcemu katedry teórie a didaktiky atletiky, ktorej som bol členom počas celej mojej profesionálnej kariéry.
Vyžadoval od nás nielen kvalitu pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti, ale
aj nepretržitý kontakt s praxou. Všetci vtedajší členovia katedry sa podieľali ako
funkcionári a tréneri na činnosti atletického oddielu Slávie UK, zastávali významné funkcie v atletickom hnutí.
Podieľali sme sa na športovej príprave talentovaných študentov fakulty
v rámci svojej špecializácie. Venoval som sa najmä študentom, ktorí prejavili
záujem zdokonaľovať sa v skoku do výšky. Viacerí úspešne reprezentovali nielen Slovensko, ale aj ČSSR, podieľali sa na zlepšovaní slovenského, ale aj československého rekordu. Medzi najúspešnejších patrili: V. Lendel, M. Prezbruchý,
M. Poganyi, Ľ. Roško, J. Brenkusová, I. Jobová, olympionici M. Faitová – Mračnová (šiesta na OH 1968 v Mexiku, na ME 1969 v Aténach získala bronzovú medailu) a R. Moravec (účastník OH 1972 v Mníchove, ako prvý prekonal v ČSSR
hranicu 220 cm a na Svetovej Univerziáde v roku 1973 v Moskve si vybojoval
bronzovú medailu).
Počas pedagogickej činnosti som zažil aj veľa veselých príhod. Ako odborný asistent som spolu so štyrmi kolegami absolvoval stáž (študijný pobyt) na
Inštitúte fizičeskoj kuľtury v Moskve. Vo voľnom čase sme sa vybrali trochu
,poguľať‘ (poprechádzať) po uliciach mesta. Počas prechádzky sme stretli dve
pekné dievčatá vyobliekané v kožušinových kabátoch a čiapkach, ktoré upútali
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našu pozornosť. Minuli sme sa, ale nedalo nám, aby sme sa za nimi neobzerali,
rovnako ako dievčatá za nami. Zastavili sme sa a na vzdialenosť piatich až šiestich metrov začala komunikácia, až pokiaľ jeden z kolegov nenavrhol, aby si
z nás vybrali dvoch. Zhodou okolností som do vybranej dvojice patril aj ja. Presunuli sme sa k nim, pozdravili, podali si ruky, keď neočakávane sa jedna z nich
obrátila na mňa s otázkou: ,A ty odkuda?‘ Odpovedal som hrdo: ,Ja inostranec.‘
Pozorne si ma prezerala a nahnevane zareagovala na moju odpoveď: ,I ty durak,
ty inostranec? Ty Sibiriak.‘ Ešte dlho si kolegovia občas spomenuli a oslovili ma
prezývkou ,Sibiriak‘.
Ešte aj ako dôchodca sa usilujem udržiavať s FTVŠ UK priamy kontakt. Pôsobím na Univerzite tretieho veku (prednášam a vediem cvičenia) a naďalej trénujem skokanov do výšky v atletickom oddiele Slávia UK.
Preto aj v súčasnosti často navštevujem materskú fakultu, sledujem vývoj,
zmeny, problémy, komunikujem a teším sa z viditeľného zlepšovania vybavenosti a materiálnych podmienok, na ktorých sa významnou mierou podieľa najmä súčasný dekan prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD.
Prajem FTVŠ UK ďalšie úspechy vo výchove telovýchovných odborníkov vo
vedeckovýskumnej činnosti a šírení poznatkov o význame a potrebe pohybovej
aktivity v spôsobe života našich občanov.“
Doc. PhDr. Ján Víťazka, CSc. (Fakulta telesnej výchovy a športu UK) spomína: „Študovať som začal na Slovenskej univerzite v Bratislave v roku 1942
a končil som v roku 1946 druhou štátnou záverečnou skúškou z telesnej výchovy a geografie. V roku 1953 som bol promovaný za doktora pedagogických
vied (kandidatúru a habilitáciu som dosiahol už na novozriadenej Vysokej škole
pedagogickej na Fakulte telesnej výchovy a športu so špecializáciou na teóriu
a didaktiku úpolov).
Na univerzitné štúdium vtedy vo vojnovom čase si často spomínam. Uvediem aspoň dve veselé príhody.
Už pri prijímaní na štúdium telesnej výchovy a športu sa vykonávali i praktické skúšky, okrem iného z vtedy náraďového telocviku (dnes športovej gymnastiky). V rámci tejto skúšky sme dostali čas na rozcvičenie sa na zostavy na
hrazde, bradlách a na koni. Ja som prišiel trochu neskôr a začal som sa, súc
oblečený v sokolskom drese, rozcvičovať a následne cvičiť uvedené zostavy. Ako
dlhoročný člen Sokola som uvedené zostavy cvičil s ľahkosťou, čo si všimli ostatní uchádzači, ktorí boli pomerne slabo pripravení na túto disciplínu. A keďže
sme sa navzájom ešte nepoznali, jeden, neskôr môj najlepší priateľ Janko Belák,
pristúpil ku mne a s trasúcim hlasom sa ma spýtal: ,Prosím vás, vy ste člen skúšobnej komisie?‘
V druhom ročníku štúdia sme absolvovali štrnásťdenný kurz lyžovania na
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Martinských holiach, kde vtedy nebol ešte vlek potrebný na výcvik. Vedúci kurzu bol prednosta nášho Telovýchovného ústavu. Keď sa raz v zlých poveternostných podmienkach spúšťal na lyžiach po spádnici, narazil na okraj kosodreviny
a spadol. Tesne za ním zjazdoval Janko Belák, ktorý spadol tiež asi dvadsať metrov pod vedúcim kurzu. Ten k Jankovi prehovoril: ,Janko, však si zjazdoval celkom dobre, tak prečo si spadol?‘ Janko Belák na to: ,Zo solidarity, pán profesor.‘
K tomu netreba nič dodať.“
Prof. RNDr. Ľudovít Pastýrik, DrSc. (Prírodovedecká fakulta UK) spomína, ako to vyzeralo v „praveku“ Botanického ústavu UK (úryvky publikované
v Bulletine Slovenskej botanickej spoločnosti, Bratislava, 2001; prednesené
9. 11. 2000 na vedeckej konferencii „Botanika 2000“ pri príležitosti 60. výročia
založenia Katedry botaniky PriF UK).
„A skutočne, keďže som už jediný na autentické spomienky na túto historickú udalosť pre slovenskú botaniku, rád sa s vami o ne podelím. ... Listujem
v dvoch knihách a hľadám údaje o tom, aké miesto má nenápadná budova na
Rajskej ulici v Bratislave v dejinách slovenskej botaniky, konkrétne Botanického ústavu. V zborníkoch čítame: ,Pôvodne boli ústavu pridelené priestory na
Rajskej ulici (predtým Reichardova ulica). Terajšie katedry botaniky a katedra
fyziológie rastlín vznikli rozdelením pôvodného Botanického ústavu, založeného v októbri 1939 v rámci Filozofickej fakulty UK. Do roku 1950 bol na ústave
jediný profesor František Nábělek, ktorý prednášal botaniku nielen pre prírodovedcov, ale aj pre farmaceutov a poslucháčov lesníctva a poľnohospodárstva
Vysokej školy technickej. V roku 1940 mal k dispozícii jediného asistenta RNDr.
Ľudovíta Pastýrika.‘ Študoval som v rokoch 1929 –1934 na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Na základe môjho vzdelania a trojročného
vyučovania na stredných školách ma považovali za perspektívneho pre funkciu asistenta na UK. Priznám sa, veľmi som sa na fakultu nehrnul, nechcelo
sa mi prejsť z istého do neistého. Moje otáľavé stanovisko vychádzalo z toho, že
som nepoznal môjho budúceho šéfa, čo keď nezapadnem do jeho pracovných
a osobných nárokov? Keď však ponuku opakovali, súhlasil som s podmienkou,
že ostanem v služobnom pomere na II. gymnáziu v Bratislave a na fakultu budem len služobne pridelený. Bol som poverený od šk. roku 1939/1940 suplovaním prednášok a cvičení z fyziológie rastlín. Na moje prvé stretnutie s mojím
budúcim šéfom sa takisto nedá zabudnúť. Stretli sme sa na rektoráte. Usmievavý
pán v stredných rokoch, so šedivými vlasmi, sympatický na prvý pohľad. Prišiel
pokladník rektorátu a na stôl prepočítal 10 000 korún ako prvú dotáciu novému
Botanickému ústavu. Pán profesor potvrdil svojím podpisom ich príjem a povedal mi: Pane doktore, vemte si je k sobě, já pospíchám. Podal mi ruku a odišiel.
Ostal som ako drevený, peniaze som skrútil a dal do vrecka a ostali u mňa natr-
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valo. Až neskôr som spoznal, že som sa na niekoľko rokov stal v novom ústave
pokladníkom, hospodárom, účtovníkom, plánovačom, nakupovačom. Niekoľko rokov sme spolupracovali, on ako správny vysokoškolský profesor sa plne
venoval učeniu a vychovávaniu študentov a agendu ústavu nechal mne. Okrem
profesora a mňa pracovali v ústave ako asistent Ing. Dr. Juraj Brižický a laborant
Ján Ferjanec, ktorý mal na starosti práce s herbárom a oblasť fotografie a dokumentácie. Skromnému počtu pracovníkov zodpovedalo aj priestorové a inventárne vybavenie. Profesor mal jednu malú miestnosť so stolom a stoličkou, dvaja
asistenti a laborant takisto jednu miestnosť s jedným stolom, jednou stoličkou
a s telefónom. Prednášky a cvičenia sa konali v jednej veľkej miestnosti, kde boli
dva dlhé stoly a okolo nich stoličky. Tu predchádzajúci používateľ poschodia
mával plenárky. Pri sťahovaní ich tam nechal, vraj pre ne neskôr pošle, čo sme
my nevedeli a tešili sme sa, že na začiatok pre pedagogickú činnosť to hlavné už
máme. Lenže jedného dňa prišli špeditéri: Šéfe, kde sú tie stoly, čo máme odviezť? Túto prekérnu situáciu som začal riešiť tak, že som hneď telefónom zavolal riaditeľa onej spoločnosti a presvedčil ho, že sme nový ústav novej fakulty...
zatiaľ bez peňazí... a apeloval som na jeho vlastenecké city, až nakoniec ukázal
svoju veľkorysosť a sám telefónom odvolal špeditérov a stoly so stoličkami nám
ponechal do provizórneho používania . Keď je reč o personáliách v mladej PriF
UK, nemôžem vynechať spomienku na rozhovor na ministerstve školstva. Z dekanátu mi oznámili, že sa mám dostaviť na ministerstvo školstva k šéfovi pre
vysoké školy pánu Clementisovi (brat bývalého ministra zahraničia). ... Zrejme
bol o mne už informovaný, a vraj ako ďaleko som už s napísaním a podaním
habilitačnej práce potrebnej na vymenovanie za docenta. Odpovedal som mu,
že na nej pracujem, ale je ešte ďaleko od dokončenia. Či by som to nemohol
urýchliť, lebo nová fakulta potrebuje kvalifikovaných učiteľov. Sľúbil som mu, že
mám aj vo vlastnom záujme to urýchliť, ale experimenty s rastlinami sa ťažko
dajú urýchľovať, ak to nemá byť na škodu kvality. Znova zdôraznil jeho záujem
o moju habilitáciu, čím sa prijatie skončilo. ... Veľkú časť môjho života som venoval ovocným stromom. Vtedy v tridsiatom deviatom sme dostali do opatery
kôstku, zasadili sme ju a od klíčenia sme ju piplali za nepredstaviteľne krutých
ekologických podmienok vojny. Vyrástol z nej životaschopný stromček. Rokmi
sa rozkošatil, brali sme z neho vrúble na odchovanie nových stromov. Vyšľachtili sme nové kultivary. Prinášajú dobré ovocie.“
Prof. MUDr. Janka Buchancová, CSc. (Jesseniova lekárska fakulta UK) spomína: „Pri nedostatočnom počte lekárov na Slovensku tradične uznávaná odborná úroveň martinskej nemocnice prispela rozhodujúcou mierou k smerovaniu budovania tretej lekárskej fakulty (spočiatku detašovaného pracoviska LF
UK Bratislava) v srdci Turca.
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V úvodnom školskom roku 1962/1963 boli prví medici, hlavne Stredoslováci, presunutí z LF UK v Bratislave a Košiciach na pokračovanie v štúdiu v paraklinických a klinických disciplínach do Martina. Všestrannú pomoc zo strany
materskej bratislavskej ustanovizne svojej ,,dcére‘ je možné aj s odstupom viacerých desaťročí hodnotiť pamätníkmi len v superlatívoch. Začiatky boli ťažké,
študenti sa obávali, aká bude úroveň ich vzdelania, budovala sa základná organizačná štruktúra, ubytovacie priestory pre študentov a prvých interných pedagógov. Neistotu zo stability lekárskej fakulty v Martine však preklenulo nadšenie
z priestorového a prístrojového budovania ústavov, postupného rozvíjania výskumu a interdisciplinárnej spolupráce medzi teóriou a klinikami. Absolventi z Martina významne posilnili lekársku obec a mnohí z nich sa stali lídrami
v rôznych disciplínach. Musíme v neposlednej miere vyzdvihnúť oduševnenie,
uvážlivosť vedení LF v Martine – u osobností dekanov, výnimočne jasnozrivého
a schopného prof. MUDr. V. Mézeša, DrSc., a ním odchovanej dnes už ďalšej
tvorivej generácie jeho nasledovníkov.
Na tomto mieste treba s úctou a vďakou zachovať v pamäti aj skupinu pedagógov, ktorí, neľutujúc seba, nezištne viac rokov prichádzali z materskej LF UK
z Bratislavy do Martina, prednášali, skúšali, boli členmi štátnicových komisií,
pomáhali rozbehnúť výskum, vychovávali ašpirantov, opravovali naše literárne
medicínske prvotiny a tak ďalej.
Jedným z nich bol aj môj školiteľ, ktorého som poznala už počas štúdia na
LF UK v Bratislave. Prednášal pútavo, bez papierov o otravách a chorobách
z povolania, vždy vycibrenou spisovnou slovenčinou, skvele osviežoval svoj prejav krátkymi kazuistikami. Každý si ho mohol zapamätať aj preto, lebo nosil
k obleku, na ten čas neobvykle, košeľu s gemerskou výšivkou.
V letnom semestri školského roku 1963/1964 (odvtedy uplynulo akurát 50
rokov!) sa aj v Martine začal vyučovať predmet pracovné lekárstvo. Prvým externým prednášajúcim profesorom v tomto odbore sa stal pán profesor MUDr.
Miloš Nosáľ, v rokoch 1971 – 1979 bol zároveň externým vedúcim pracovníkom
na martinskom oddelení pracovného lekárstva. Internými odbornými asistentkami boli MUDr. J. Buchancová a MUDr. E. Gáliková. Prof. Nosáľ bol ich školiteľom v rámci ašpirantského štúdia, vrátane úspešného získavania ich ďalších
kvalifikácií.
Mladí asistenti na LF UK v Bratislave povinne sedávali v prvých laviciach posluchární pri prednáškach svojich profesorov. Osvojovali si tak obsah a spôsoby
prezentácie, kým sami mohli mať vzorovú prednášku. Tak to bolo aj v Martine.
Obe asistentky sme aj s medikmi poctivo absolvovali všetky prednášky prof.
Nosáľa. Pán profesor dával aj hádanky, napríklad pre uchovanie si rozdielu medzi statickou a dynamickou prácou: ,Čo myslíte, ako dlho udržíte s takto dopredu predpaženou hornou končatinou krígeľ piva?‘
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Cestoval k nám z Bratislavy rýchlikom do Vrútok, prichádzal spravidla popoludní a mal po ašpirantských konzultáciách pri káve ešte v ten istý deň dvojhodinovú prednášku pre medikov. Spal vo vysokoškolskom internáte a nasledujúce ráno prednášal znova. Považovala som si za povinnosť čakať ho vždy pri
vlaku vo Vrútkach a odvážať do martinskej nemocnice, kde boli prednáškové
miestnosti v VI. gynekologicko-pôrodníckom pavilóne, v tzv. ,babskej škole‘
alebo v hlučnej posluchárni ,nad kotolňou‘.
Keď som raz, už tradične, čakala príchod profesora Nosáľa vo Vrútkach pri
vlaku, nejako čudne z neho vystúpil. Mal stále ruky zopäté v oblasti os sacrum, kde sa mu hompáľala aj poloprázdna diplomatka. Po krátkom zvítaní mi
oznámil, že sa mu stala už pri nastupovaní na schodoch vlaku nepríjemnosť,
pre ktorú nebude môcť prednášať. Na prvý pohľad som nepostrehla žiadny
problém, avšak keď mi padol zrak na zadnú časť jeho tmavých nohavíc, odkiaľ po celej dĺžke medzigluteálnej ryhy vykúkali spartakiádne trenírky, vtedy
som pochopila, koľko bije. Bezradnosť pána profesora vystriedala moja ponuka,
že máme ešte čas a do začiatku prednášky môžem ponúknuť svoje krajčírske
zručnosti. Sadli sme do auta a doviezla som profesora Nosáľa ku nám domov.
V byte akurát neboli ani deti, ani manžel. Vďaka voľakedajším lekciám nebohej
starej mamy som ovládala šijaciu mašinu od štvrtej ľudovej. Pán profesor musel
z nohavíc. Zakrútil sa do poskytnutej deky a skrúšene sedel na stoličke. Ja som
zatiaľ na Singerke zošívala puknutý zadný švík. V tejto situácii vkročil do bytu
môj nič netušiaci a následne udivený manžel. Pán profesor kultivovane vyložil
svoj príbeh. Treba poznamenať, že profesor Nosáľ mal narodeniny 29. augusta,
v ten istý deň ako môj manžel. Jeden muž s týmto dátumom je mojím osudom
v rodinnom prostredí, druhý mi bol prisúdený ako profesijný tútor. Aj toto asi
urýchlilo v tejto zvláštnej situácii ich vzájomné pochopenie. Prednáška medikom sa napokon konala, akoby sa nič mimoriadne predtým neprihodilo.
Spomínam si ešte na inú, nikde neuverejnenú príhodu. S profesorom Nosáľom som sa často stretávala na mnohých lekárskych podujatiach na Slovensku aj v Čechách, boli sme spolu v rôznych komisiách, vo výbore Spoločnosti
pracovného lekárstva a tak ďalej. Pri jeho 65. narodeninách som mala mať za
Martin prednášku v Spolku lekárov v Bratislave. Bola to prvá prednáška v rámci
Slovenska na tému ,Choroby z preťaženia‘. Samozrejme, chcela som profesorovi
Nosáľovi urobiť radosť aj so sprievodným veršom Andreja Sládkoviča, ktorého
on veľmi miloval. Štvrtého septembra roku 1980 sme pred prednáškou, ktorá
bola v Štátnej nemocnici v Bratislave, čakali nejaký čas pred budovou interného pavilónu. Na otázku kolegov, či nemám prednášku pridlhú, som si s hrôzou
uvedomila, že som pred chvíľou bola v bufete v Metropolke a pri pochutnávaní
si na vlašskom šaláte s limonádou ,na stojáka‘ som si pod stolík odložila text
prednášky v textilnej taštičke. Behom som sa vrátila do bufetu. Keďže v taštičke
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nebolo nič iné, nik medzičasom, našťastie, neprejavil o ňu záujem. Prednášku
som mohla bez väčšieho stresu predniesť aj s nasledujúcim veršíkom:
Verte mi, verte, krajania moji,
vy žitia môjho priatelia,
pravda je v mojich slovách čo stojí:
Verní sa večne o pravdu delia,
báječným farbám svojich výrazov,
zázračným tváram mojich obrazov, vieru nedajte si udusiť,
lebo v božských kolískach divy sa rodia,
božskosť nám ony z neba privodia:
Verte, keď chcete skúsiť!
Profesor Nosáľ sa na mňa roky díva z fotografie na stene mojej pracovne
s jeho typicky skúmavým a ústretovým pohľadom. Nezriedka sa mi stávalo a stáva, že si kladiem otázku, ako by to, či ono v rozličných situáciách rozhodol môj
UČITEĽ. S láskou a vďakou si uchovávam v živej pamäti roky, počas ktorých mi
bolo dopriate s jeho podporou a povzbudzovaním venovať sa poslaniu lekárky
a vysokoškolskej učiteľky v odbore interná medicína a pracovné lekárstvo.“
Prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc. (Jesseniova lekárska fakulta UK) si spomína: „Oslavy 1. mája – oslavy ‚najväčšieho sviatku roka‘ – začínali už okolo šiestej
hodiny ráno rezkou hudbou z ampliónov mestského rozhlasu. Či pršalo, snežilo, alebo vykuklo jarné slniečko, bol to signál k príprave na nástup do sprievodu,
vo sviatočnom odeve, v predpisovo dobrej nálade, s mávatkami a transparentmi
v rukách, či s dáždnikom, alebo pršiplášťom.
Organizačný výbor osláv určil v meste nástupištia, odkiaľ sa pracujúci valili
pred tribúnu, kde zastali, zvolali natrénované heslá a za súhlasného potlesku
a jasotu tribúny sa posunuli ďalej.
V Martine bolo zvykom, že sprievod začínali pracujúci z tankovej továrne,
potom pochodovali stavbári, ďalší pracujúci z výrobných podnikov a prevádzok, armáda, družstevníci aj s alegorickými vozmi, nakoniec išla inteligencia,
učňovské, stredné, vysoké školy a zdravotníctvo. Tí poslední mali teda dosť času
na nudu, návštevu stánkov s občerstvením alebo na ,zašitie sa‘ na vlastnom pracovisku, ak bolo poruke, a tak mohli vyčkať niekoľko hodín na zaradenie sa do
sprievodu.
V roku 1976 bol upršaný prvý máj. Po rannej prezentácii na nástupisku sme
hľadali teplé suché miesto na kus reči, pohár vína, rozprávanie vtipov a hádanie sa o politike. Takéto miesto sme našli v pracovni asistentov detskej kliniky
fakultnej nemocnice. Skromne zariadená preplnená nemocničná pracovňa sa
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premenila na veselé diskusné fórum, plné vtipov, prekáračiek a (ne)uveriteľných
príhod až natoľko, že účastníci osláv skoro zmeškali oficiálne zvítanie sa s osadenstvom prvomájovej tribúny. I po rokoch, pri spomienkach na 1. máj, tento
zážitok prekonal všetky ostatné a nezabudnuteľne sa nám vryl do pamäti.
Spomínaná pracovňa asistentov detskej kliniky mala ešte jednu dôležitú osobitosť. Jej vonkajšie dvere boli polepené odnímateľnými ceduľkami s údajmi,
kde sa dotyčný pracovník aktuálne nachádzal: som v knižnici, som na stážach,
som na vizite, som na izotopoch a tak ďalej. Na klinike pracovali totiž súčasne
zamestnanci dvoch rezortov: skupina nemocničných zamestnancov a v školstve ďalší lekári a odborní asistenti zabezpečujúci výučbu aj liečbu. Nemocniční
zamestnanci v tom čase dosť úzkostlivo kontrolovali pohyb školákov po klinike
a spomínaný systém ceduliek bol obranou proti skresleným informáciám vedeniu nemocnice.
Aké to však bolo prekvapenie, keď sa na dverách pracovne počas debaty objavili ďalšie lístky: len som si odskočil, som na WC, pikírujem kaleráby, šiel som
sa pomodliť, som na chate a iné. Nepovšimnuté lístky tam viseli ešte druhý deň
na pobavenie okoloidúcich.
Tí, ktorí nemali toľko šťastia a nenašli teplé prvomájové útočisko, čakali na
zaradenie do sprievodu rôzne: v stánkoch pri pive, víne a občerstvení. To im
dodalo odvahu a silu hlasu pri prevolávaní hesiel pred tribúnou, ale i problémy s udržaním množstva tekutín v dilatovaných močových cestách. Keďže sa
nebolo kde vyprázdniť, stalo sa, že pivo tieklo niekedy akurát pred tribúnou po
nohaviciach (viditeľne hlavne svetlých) a pridalo na jasote tribún.
Malá dcérka našich priateľov, oslavujúca s nami prvý máj, sa pred tribúnou
pýta svojich rodičov: ,A čo je to láska?‘ Zaskočení rodičia odpovedali otázkou:
,Prečo to chceš vedieť?‘ ,No keď tam na tribúne je heslo: Láska k Sovietskemu zväzu nepozná hraníc.‘ Dievčatku sa zrejme dostalo patričnej odpovede až
doma.
Po sprievode mali najväčší problém nosiči transparentov a zástav. Robilo sa
to obvykle tak, že sa transparent oprel o kamaráta a kým sa ten spamätal, nosič
zmizol.“
Prof. RNDr. Štefan Toma, DrSc. (Prírodovedecká fakulta UK) spomína:
„Univerzita Komenského v Bratislave oslavuje 95 rokov od svojho založenia
a môj život je s touto vzdelávacou a vedeckou inštitúciou spojený už 59 rokov.
Prvých päť rokov som sa na jej prírodovedeckej fakulte, konkrétne na katedre
organickej chémie vzdelával, nasledujúcich 53 rokov som bol jej zamestnancom
a posledné dva roky som jej emeritným profesorom. Toto je dobrý dôvod na
zamyslenie sa nad ,svojou‘ katedrou i nad svojím pôsobením na nej.
Podľa môjho názoru naša katedra organickej chémie vždy viedla svojich
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študentov k tvorivému riešeniu problémov, čo si vyžadovalo aj ich tvrdú prácu
a zodpovednosť. Na katedre vždy mali väčšiu váhu výsledky než slová. Toto bolo
krédo prvého vedúceho katedry prof. Ing. Mikuláša Furdíka, ktorý svojho času
pracoval vo Výskumnom ústave firmy Baťa v Zlíne, ako aj jeho nástupcu prof.
Viktora Sutorisa, ktorý bol absolventom Baťovej školy, teda taktiež „baťovcom“
(myslím si, že táto skúsenosť mala pre profesionálny vývoj oboch zásadný význam). Aj zásluhou takéhoto prístupu k vedeckej a výskumnej práci sa aj vo
vtedajších ťažkých podmienkach (keď sa napríklad muselo doslova ,zháňať‘ aj
základné laboratórne zariadenie a bolo treba vyrábať také triviálne chemikálie,
ako je bezvodý chlorid železitý alebo bezvodý bromid meďnatý) zrodili výsledky, ktoré mali svetový ohlas. Takými boli nová cesta k syntéze premostených
derivátov ferocénu (Furdík, Toma), nové metódy prípravy cyklických 1,3-diketónov a objasnenie ich reaktivity (Hrnčiar), prvé aplikácie semiempirických
metód kvantovej chémie na určenie štruktúry zlúčenín (Leška, Zahradník)
a podobne, v neskoršom období využitie iónových kvapalín ako rozpúšťadiel
v stereoselektívnych reakciách katalyzovaných komplexami prechodných kovov
alebo organokatalyzátormi (Toma, Šebesta), využitie ultrazvuku, ako aj mikrovlnného žiarenia v organickej syntéze (Toma, Mečiarová), ako aj nové metódy
prípravy chirálnych derivátov 1,1’-binaftylu (Putala), či nových zlúčenín s aplikáciou v nelineárnej optike (Zahradník) a iné.
Absolventi katedry nikdy nedostávali diplomy ľahko, avšak v neskoršom
živote sa im to oplatilo. Naučili sa tvorivo riešiť rôzne problémy a našli dobré uplatnenie v základnom i v aplikovanom výskume a niektorí aj v priemysle. Osobitne sa ich dobré vzdelanie prejavilo po roku 1989, keď sa jeden z absolventov (M. Gabarík) stal šéfom jednej dôležitej výroby v Dusle Šaľa, ďalší
(T. Gőgh) spoluzakladateľom úspešnej firmy Synkola, a. s., orientovanej na výskum v oblasti agrochemikálií a liečiv a spolupracujúcej s takými gigantmi, ako
je Syngenta A. G., Novartis A. G. a inými. Ďalší (M. Struhárik, J. Višňovský)
si založili menšie firmy na prípravu vzácnych chemikálií. Osobne som hrdý na
to, že som mal možnosť ich formovať, či už priamo ako ich učiteľ, prípadne ako
vedúci ich diplomových alebo dizertačných prác, alebo nepriamo ako vedúci
katedry. Z absolventov katedry vzišli viacerí profesori a docenti na domovskej
fakulte, jeden z nich (A. Gaplovský) bol dve funkčné obdobia úspešným dekanom fakulty, iní sa prepracovali za docentov na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach, ďalší dvaja sú na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a jedna bývalá
absolventka je docentkou na Fakulte managementu UK. Skutočnosť, že naši
absolventi sú dobre pripravení pre život, dokumentuje ich výborné uplatnenie
v takých významných zahraničných firmách, ako je Novartis A. G., BASF A. G.
a iných. Jeden z mladších absolventov je Assistent Professor na University of
Wyoming (USA), dvaja z mojich diplomantov začínajú projekty vedúce k ich
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profesúram na univerzitách v Regensburgu a Zűrichu. Obzvlášť som hrdý na to,
že som formoval môjho mongolského doktoranda, ktorý sa vypracoval na výborného vedca, Battsengela Gotova. Po návrate do Mongolska (2004) nenašiel
zodpovedajúce uplatnenie vo vede a prijal miesto šéfa kvality v potravinárskom
priemysle (okrem iného zaviedol v Mongolsku kvalitnú výrobu coca-coly, piva
i vodky). Neskôr prešiel do Mongolian Mining Corporation, kde bol zodpovedný nielen za povrchovú ťažbu a pranie kamenného uhlia, ale aj za jeho dopravu
cez púšť do Číny (vybudoval dvestokilometrovú diaľnicu i železnicu) a s tým
spojené finančné transakcie. Teraz zastáva v uvedenej korporácii funkciu Executive Director. Na moju otázku, či takáto manažérska práca a práca s financiami nie je ťažká, mi odpovedal: ,Ale vôbec nie, veď to vyžaduje iba trochu
rozmýšľať a nebáť sa riešiť problémy.‘
Som presvedčený, že podobnými a snáď aj lepšími výsledkami by sa mohli
pochváliť viaceré katedry našej fakulty. Domnievam sa preto, že by Prírodovedecká fakulta UK i samotná Univerzita Komenského mali systematickejšie pracovať so svojimi úspešnými absolventmi a hrdiť sa výsledkami, ktoré dosahujú.
Určite by to zvýšilo ich prestíž a snáď aj pomohlo získať viac verejných financií.
Môj prvý honorár...
Po návrate z postdoktorandského pobytu na University of Strathclyde v Glasgowe som dospel k názoru, že by bolo potrebné napísať učebnicu pre predmet
mechanizmy organických reakcií, keďže v celom vtedajšom Československu takej učebnice nebolo. Spolu s kolegami – vtedy ešte len s docentom Pavlom Hrnčiarom a Dr. Pavlom Elečkom sme usúdili, že pred napísaním učebnice bude
dobré najskôr napísať trojdielne skriptum a po vychytaní chýb vydať učebnicu.
Pustili sme sa teda usilovne do práce a v roku 1978 Edičné stredisko UK vydalo
prvý diel skrípt. Asi nikoho neprekvapí, že pre nás to bol dobrý dôvod na oslavu, pričom nebol problém ani s jej financovaním – veď sme dostali aj patričný
honorár.
Pavol Hrnčiar navrhol, že by to mala byť oslava na úrovni, teda v reštaurácii
s dobrým renomé. Takou vtedy bola reštaurácia Rybársky cech na nábreží Dunaja. Nikdy sme nemali ďaleko od slov k činu, a tak sme sa do Rybárskeho cechu
vybrali zo Šmeralovej (teraz Kozej) ulice cez tunel (vtedy bez električiek i áut)
na obed. Obed nám trval trochu dlhšie – veď bolo treba vybrať správnu rybu,
pri jej konzumovaní dať pozor na kostičky a, samozrejme, mäsko patrične zapiť
dobrým vínkom.
V dobrej nálade sme sa vracali naspäť na katedru, kde nás však čakalo nemilé
prekvapenie. V tom čase sa tam totiž pripravovala výstavba cesty na most SNP
a nejaký bagrista nabral na lyžicu bagra aj vodovodné potrubie. Pri návrate sme
našli zatopený nielen dvor, na ktorom stála okrem iného aj moja Fiatka 127, ale
aj pivnice, v ktorých boli umiestnené sklady skla a chemikálií. Na moje i naše
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šťastie sa podarilo pomerne rýchlo zastaviť prívod vody, a tak moje auto (s patričným komentárom) mohla odviezť moja manželka a v chemickom sklade bolo
ešte ,len‘ tridsať centimetrov vody, takže nebol zaliaty sud s kovovým sodíkom,
ktorý fakulta dostala z akcie UNRA. Ak by sa doň bola dostala voda, už by
neskôr budovu fakulty, v ktorej pôvodne sídlila okrem chémie aj fyzika a matematika, nebolo potrebné búrať. (Teraz na jej mieste stojí budova Najvyššieho
súdu SR.)
Postupne nám vyšiel druhý i tretí diel skrípt, k napísaniu učebnice však už
nedošlo. V Prahe potom vyšla učebnica s analogickou tematikou profesora Otakara Červinku a neskôr v Bratislave učebnica docenta Adolfa Juráška. Na mňa
v tom čase ,padli‘ funkcie vedúceho katedry, prodekana a neskôr aj dekana fakulty.
Napísanie učebnice som stále pokladal za svoj osobný dlh a po mnohých
rokoch, keď som zrazu mal viac času, som sa dohodol s mladými kolegami,
doc. Radovanom Šebestom a doc. Martinom Putalom, že učebnicu napíšeme.
Učebnica je skoro hotová a ja dúfam, že v roku 2014 aj vyjde. S oslavou bude
však asi problém. Niežeby nebolo v Bratislave dosť renomovaných reštaurácií,
ale pravdepodobne nebude žiaden autorský honorár.“
Prof. MUDr. Pavel Handzo (Lekárska fakulta UK) narodený 10. 10. 1919, zomrel 25. 10. 2013, ako lekár sa v rokoch 1948 – 1972 zúčastnil na šiestich olympijských hrách. Rozhovor so vzácnym človekom, ktorý sa dožil úctyhodného
veku 94 rokov, profesorom telovýchovného lekárstva, urobil 27. 9. 2013 Dušan
Meško mesiac pred jeho smrťou (autentický prepis rozhovoru).
Hneď po skončení vysokoškolského štúdia medicíny sa vrátil k futbalu ako
lekár. Pôsobil v rozličných funkciách, od žiakov ŠK Bratislava až po dospelých
a československú reprezentáciu. Mal záslužný podiel na vzniku a zveľaďovaní
systému zdravotnej starostlivosti o športovcov. V roku 1947 stál pri vzniku prvej Telovýchovno-lekárskej poradne na Slovensku, ako aj pri založení Ústavu
telovýchovného lekárstva a Kliniky telovýchovného lekárstva Fakultnej nemocnice, ktorá sa od roku 1975 stala Zdravotníckym centrom vrcholového športu.
V rozsiahlej publikačnej činnosti napísal 108 vedeckých a odborných prác, 335
populárno-vedeckých statí a 31 knižných publikácií.
Ako spomínate na hokejistov v Davose?
„Ja som tam bol na študijnom pobyte, viete? Mňa Novomeský (pozn. minister školstva) poslal s Mišom Polónym na mesačný študijný pobyt do Davosu.
Čiže, samozrejme, hlavné bolo, že som chcel vidieť olympiádu. Tak som prišiel
za vedúcim československej výpravy Widimským a hovorím mu: ,Nepotrebujete nejakého doktora?‘ Že veľmi rád vypomôžem. A on hovorí: ,No pravdaže
potrebujeme, lebo lyžiari sú tridsať kilometrov od Davosu.‘ Hovorí: ,Vy ste prišli
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ako na zavolanie, lebo hokejisti nemajú doktora.‘ Vraví mi: ,Budete robiť všetko,
ako keby ste boli lekár výpravy.‘ Tak hneď ma zobral ako súčasť výpravy a ja som
robil tam normálne lekára. Lenže som nemal uniformu. A boli sme úspešní,
urobili sme striebro. Ja som zažil veľa, v Tokiu som zažil striebro futbalistov,
v Mníchove (pozn. v roku 1972) striebro hádzanárov. Ja som mal vždy šťastie
na to. A aby som nekecal, tak som dostal za spartakiádu ocenenie Zaslúžilý pracovník v telesnej výchove, to dávali štyrom za rok. To bolo také ako zaslúžilý
umelec a tak ďalej.“
Ako spomínate na prof. Komadela?
„Bol na olympiáde a ja som tam bol tiež, v Helsinkách. On bol veľmi dobrý
na tie prsia (pozn. držiteľ svetového rekordu na 400 metrov prsia), len posledných päťdesiat metrov zhasol, ako sa vraví, viete? Tak potom spadol na štvrté,
alebo piate miesto.“ (Pozn. LOH 1952, 8. miesto, 200 metrov prsia.)
A ako to bolo s dopingom?
„No doping, to ja som bol prvý, čo na Slovensku urobil prvú medzinárodnú
konferenciu proti dopingu s účasťou asi sto ľudí. I keď v Nemecku to bolo vychytené, to bolo štátne tajomstvo, ja som bol proti. Aj celá konferencia sa niesla
v tom zmysle, rezolúcia bola, že sme proti dopingu. Ale oni tak robili, že proti
dopingu, ale nosili dopingové prostriedky z Anglicka do Prahy a tam ich dávali
trénerom, anaboliká, to bolo veľké svinstvo.“
Ako spomínate na spoluprácu s Novomeským, ministrom školstva?
„S Novomeským sa mi robilo výborne. Ja som tam (pozn. na ministerstve
školstva) pracoval na telovýchovnej sekcii, lebo ja som len v decembri prišiel
z vojančiny, vojančil som viac ako dva roky. A mal som od Čárskeho miesto,
hovoril mi: ,Prvé voľné asistentské miesto dostaneš ty.‘ Vtedy rozhodoval jedine
profesor kliniky.“
Ako spomínate na zakladanie kliniky?
„Ja som s Vlastíkom Minarovjechom, viete, kto to bol, behom pol roka pristaval desať miestností pre našu kliniku v areáli fakultnej nemocnice. To Šnajder
Paľo hovoril: ,To nie je možné, čo si ty dosiahol.‘ Tam bolo štyridsať ľudí, jednak
klinika, jednak katedra a potom aj ten ústav telovýchovného lekárstva, ktorý bol
pre reprezentantov.“
Ako spomínate na prof. Dérera?
„Ja som potom robil na povereníctve a súčasne na internej klinike, kde bol
šéfom Dérer. Čiže robil som dve zamestnania naraz, samozrejme, za jeden plat.
Lebo mne dal Novomeský súhlas, aby som mohol robiť na klinike v rámci môjho osobného vzdelávania. A to bolo dobre, lebo ja som na internej robil všetko,
nočné služby, mal som izbu s profesorom Hupkom. S tým sme mali jednu veľkú
izbu, štyridsaťosmičku. To bola naša izba a šéfom nám bol Miloš Nosáľ. Nosáľ bol senzačný človek, rozumný človek. Mal som u Dérera veľké slovo, viete
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prečo? Aj medicínske? A tam sme robili normálne asistentúry. Raz tam bola
vizita, ja som referoval o pacientovi a profesor Dérer hovorí: ,Viete, takto má
vyzerať jeden referát o pacientovi, ako tuto doktor Handzo.‘ A napríklad, keď
ja som potom odišiel, tak Dérer vždy poslal jedného asistenta, aby som prišiel
na jeho narodeniny oslavovať do Rače. Tam si ma posadil k sebe a ja som s ním
sedel, som mu vyprával vtipy, mňa mali veľmi radi. U Dérera som bol šesť rokov
a on mi potom podpísal aj internú atestáciu, lebo to nebol žiaden doškolovák, to
všetko záležalo len na tom, čo povedal šéf kliniky, to platilo.“
Koľko ste vychovali docentov?
„Vychoval som desať docentov a všetci sa ma pýtali: ,A nebojíš sa, že si vychovávaš konkurenciu?‘ Ja hovorím: ,Chvalabohu, že je konkurencia.“
Na ktorých profesorov si spomínate?
„Ja som si vysoko vážil profesora Dérera, to bol pre mňa taký vzor profesora.
Ja som sa mal na univerzite veľmi dobre. Viete, ja som mal 42 rokov a už som
bol menovaný profesorom, to bola rarita. To dávali len takým, čo mali nejaký
svetový objav, ja som žiadny svetový objav neurobil. Profesor Červeňanský, to
bol môj veľmi dobrý priateľ, veľmi dobrý priateľ. Ja som robil na ortopédii, ja
som tam chodil trikrát do týždňa, keď mal Pišta Kindernaj ambulanciu, s ním
sme boli veľkí kamaráti, ja som s ním robil, tak od neho som sa strašne veľa
naučil. To bol ohromne inteligentný človek. Profesor Čatár, Gusto, mal pôvodne
ku mne prísť za asistenta, on bol plavec, viete? Takže s Čatárom sme boli tiež za
dobre.“
Aké ste robili športy?
„Robil som futbal, hokej, tenis, ale hlavne som reprezentoval v basketbale.
Vtedy som si ako vojak zlomil navikulárku a bol som maród asi pol roka, sadru
som mal. To je veľmi starý príbeh.“
Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD. (Filozofická fakulta UK) spomína: „Do
budovy Filozofickej fakulty som vstúpil po prvý raz 17. júna 1965. Bolo zatiahnuté, Dunaj kulminoval a budova na Gondovej ulici nepôsobila prívetivo.
Prijímacia skúška – diktát a ústny rozbor textu – prebehla skôr v neutrálnom
ovzduší. Pohovor prebehol vlastne iba na latinčine, na ktorú som sa ani nehlásil, pretože nebola v publikovanej ponuke a štátne orgány schválili kombináciu
latinčina – francúzština až na poslednú chvíľu. V pracovni profesora Okála som
uplatnil všetky svoje vedomosti z miništrantskej latinčiny, ale vo vete Populi
nostri horti sunt altae som neodhalil homonymiu slov populus; ako maskulínum označuje ľud, ako feminínum topoľ – to som nevedel. Vtedy ešte nebolo
zvykom, aby rodičia sprevádzali svoju ratolesť pri prijímaní na vysokú školu.
Môj realizačný tím predstavoval iba spolužiak Jaro. Skladal prijímací pohovor
ten istý deň na novinárstvo a zabezpečil nám prespatie v internáte Mladá garda,
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kde jeho známi trávili noc predskúškovým štúdiom. Pri ceste naspäť do Popradu sme sa viac ako pohovoru venovali maturite. Tá nás čakala o dva dni na
strednej ekonomickej škole. Pohovor bol uzavretý pokus, ale reálnejšie sa mi
zdalo čakať na povolávací rozkaz. Tým väčšie bolo prekvapenie, keď mi bol doručený dekrét o prijatí. K nemu bolo pripojené odporúčanie zúčastniť sa na
nepovinno-povinnej letnej aktivite, čiže na brigáde v poľnohospodárstve. Ešte
pred zápisom som teda trávil tri týždne na štátnom majetku v Paludzi a spolu
s budúcimi prvákmi počúval zážitky starších študentov, zväčša čerstvo skončených prvákov. Vyplývalo z nich, že na univerzite vládlo oveľa slobodnejšie
ovzdušie, než aké sme poznali doteraz. V Poprade nás skôr učili pochodovať
za spevu pokrokových piesní typu ,kto nejde s nami, ide proti nám‘. Od druhej polovice septembra 1965 aj mne doslova vyrážali dych prednášky z dejín
medzinárodného robotníckeho hnutia a komunistickej strany, ktoré konal
v najväčšej posluchárni na Gondovej ulici docent Ušiak. Voľne sa prechádzal
po pódiu, všetko hovoril spamäti a nanajvýš kriticky. Nečudo, že prednášateľa
odmenili poslucháči na konci letného semestra dlhým spontánnym potleskom.
Isteže nie každý mal takú odvahu ako on, ale aj na ďalších predmetoch marxistického spoločného základu – patrila tam ešte politická ekonómia, marxisticko-leninská filozofia a vedecký komunizmus, ktorý bol v reakcii na príchod
spojeneckých vojsk premenovaný a obsahovo zmenený na politológiu – sa dalo
zachytiť nemálo kritického. Ešte dôležitejšie bolo, že nás nikto nenútil zapojiť
sa do Československého zväzu mládeže. Myslím, že jeho fakultný výbor tvorili
vtedy len záujemcovia, ktorí vedeli, čo si počať s akými-takými financiami, ktoré
tadiaľ prúdili. Na katedre bola mládežnícka organizácia očividne neprítomná.
Jedinou povinnosťou prvákov bolo niesť v prvomájovom sprievode zástavy. Bol
som síce medzi osočenými z neúčasti na sprievode 1. mája 1966 a vtedajší prodekan pre politickú prácu Pezlár nám povedal niekoľko výhražných viet, ale na
túto epizódu sa dalo zabudnúť. Naplno sa vrhnúť do štúdia mi umožňovalo aj
to, že som sa hneď v priebehu prvého ročníka stal knihovníkom. So študijnou
literatúrou som sa teda dostával bezprostredne a stále do styku, svoj silnejúci
záujem o grécko-rímsku antiku som mohol nerušene pestovať. Bol som finančne takmer sebestačný, mal som svoj okruh kamarátov, nijakú lásku, záľubu
v pevnom pracovnom režime. Do internátu – v prvom ročníku to boli Švédske
domky, v druhom Mladá garda, v treťom až piatom Mlynská dolina – som sa
vracal spravidla až neskoro večer. Budova fakulty bola otvorená do 22:00 a voľne
prístupná aj v sobotu. Pevný program platil aj pre nedele a bol skôr relaxačný.
Domov, čiže do Malej Viesky (vtedy Družstevnej) pri Košiciach, som cestoval
podobne ako moji priatelia iba na Vianoce, na Veľkú noc a na letné prázdniny.
August 1968 spočiatku do tohto spôsobu života takmer nezasiahol. Učitelia mojich katedier, klasickej (Okál, Kuklica) či románskej (Felix), boli opatrnejší ako
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študenti, ale naše aktivity nekontrolovali. Moja prvá päťročnica na fakulte teda
prebehla hladko. Platí to aj o záverečných dvoch rokoch: vrátil som sa z cesty do
Talianska, zúčastnil som sa na pohrebe Jana Palacha (autobus zabezpečil výbor
zväzáckej organizácie na fakulte!) i na študentskom štrajku. Hrmením na horšie časy bolo prvé komplexné hodnotenie, ktoré s čerstvými absolventmi musel
urobiť vtedajší vedúci katedry a prodekan profesor Špaňár, čoskoro nato tvrdo
politicky postihnutý. Na povinnú otázku, či som sa zúčastnil na výtržnostiach
po hokejových víťazstvách nad Sovietskym zväzom, som zrejme odpovedal po
pravde, ale nakoniec sa na rozvážny Špaňárov návrh do posudku mnou podpísaného dostala negatívna odpoveď. Výtržníkom som, samozrejme, nebol a ani
som nebol svedkom dajakej výtržnosti. Prežíval som vtedy iba eufóriu bezmocných. Oáza slobodného myslenia sa postupne menila na ideologickú step. Nová
eufória nastúpila až v novembri 1989. Našťastie s iným výsledkom.“
Dr. h. c. prof. ThDr. Igor Kišš, emeritný profesor (Evanjelická bohoslovecká
fakulta UK) spomína: „Roku 1987 som sa ,dopustil‘ niečoho, že sa politicky
nepáčilo vtedajším papalášom. V dôsledku toho som bol zbavený docentúry
na evanjelickej bohosloveckej fakulte. Okrem toho mi bol odňatý aj štátny súhlas pre pôsobenie v cirkevnom zbore Bratislava-Petržalka. Dostal som aj zákaz
publikovať čokoľvek na celom území ČSSR. Bol som premiestnený za farára do
Šiah. Tak isto moja manželka, vysvätená farárka cirkvi, bola premiestnená za
farárku do cirkevného zboru v Lišove pri Dudinciach (tridsať kilometrov od
Šiah), kde sme na fare ako manželia bývali. To je nutné povedať vopred, ak sa
má tomuto príbehu rozumieť. Keď došlo k politickej zmene u nás, nové vedenie evanjelickej cirkvi, ľudia, ktorí boli politicky väznení ako kňazi, ma presadili znova za docenta na EBF UK. Zároveň som bol vedením cirkvi poverený
organizovať niekoľko bilingválnych amerických gymnázií na Slovensku, a to
v Bratislave v roku 1991 (Lýceum), v Tisovci v roku 1992, ale aj v Banskej Bystrici v roku 1993. Keď som v jednu sobotu viedol pohovory v Banskej Bystrici
o založení evanjelického gymnázia, vo Zvolene som zmeškal posledný vhodný
vlakový spoj do Dudiniec, a tak aj do Lišova. Smutný som kráčal po uliciach
Zvolena. V duchu som sa ako farár modlil podivnú modlitbu: ,Pane Bože, veď
som bol zakladať Tvoje cirkevné gymnázium a ja sa teraz nemám ako dostať
do Lišova a ráno odtiaľ do Šiah. Nejako mi pomôž, Bože.‘ Išiel som na krížne
cesty, kadiaľ išli osobné autá smerom zo Zvolena do Dudiniec (asi sedemdesiat
kilometrov). Žiadne auto mi však nebolo ochotné zastaviť. Vtedy som si povedal: Ešte skúsim zastaviť posledné auto, a ak mi nezastaví, tak to musím vzdať
a som bez riešenia. A vtedy sa – žoviálne povedané – Pán Boh pozrel z neba,
koho má pre mňa na ceste. Posledné auto, ktoré som bol ochotný ešte čakať,
naozaj zastavilo. Rozpovedal som vodičovi v nastávajúcom zotmievaní, že sa

/ 109 /

nutne potrebujem dostať do Dudiniec. Z tmy auta mi naraz prišla prekvapujúca odpoveď: ,Ale áno, pán docent, beriem vás.‘ Vysvitlo, že vodičom auta je
slovenský baptistický kazateľ z južného Slovenska, tuším bol z Pohronského
Ruskova. Ten ma poznal z ekumenických konferencií ako docenta z Univerzity
Komenského, lebo už bol rok 1993. Tak som mu porozprával, ako som bol zakladať banskobystrické evanjelické gymnázium. Povedal som mu aj to, ako som
sa aj v duchu modlil, aby mi Pán Boh nejako pomohol dostať sa do Lišova, lebo
ráno musím konať bohoslužby v Šahách. Baptistický kazateľ to zobral ihneď ako
modlitebný div. A keďže bol kazateľom ovplyvneným letničnou zbožnosťou,
kde sa zvyknú modliť tak, že pri modlitbe dajú ruky do výšky a pritom zvolajú
,Haleluja‘, aj tento zbožný kazateľ pri našej jazde autom hádam každých päť minút
pustil volant auta na voľnobeh, ruky zdvihol do vzduchu a zvolal: ,Haleluja!‘ na
výraz vďaky Bohu za tento Boží div. Takto ,halelujoval‘ až po Hontianske Tesáre
(asi sedemdesiat kilometrov). Dúfali sme, že sa do Tesár dostaneme do ôsmej
večer, lebo vtedy (to som vedel) odtiaľ odchádzal autobusový spoj smerom do
Lišova. Lenže my sme prišli do Tesár až o štvrť na deväť večer. Autobus už musel
byť odídený. A tak sme sa dohodli, že môj priateľ ma dovezie až do Dudiniec,
odkiaľ som mal iný autobusový spoj do Lišova. A tu sa vtedy stala druhá divná
vec. Tesne pred odbočkou autobusu z Tesár smerom do Lišova začal môj vodič
prudko brzdiť. Stretli sme totiž v protismere auto iného baptistického kazateľa.
Obaja kazatelia považovali za potrebné sa zastaviť a porozprávať sa. A vtedy sa
stalo tretie neuveriteľné prekvapenie. Môj vytúžený autobus z Tesár do Lišova
mal neočakávané štvrťhodinové meškanie. Vodič tohto autobusu nás predbiehal
a na môj pokyn zastavil, že ma teda zoberie do Lišova. Vtedy nastalo nové verejné ,halelujovanie‘ so zdvihnutými rukami môjho priateľa. V duchu som začal
halelujovať len pre seba aj ja, že som ten pravý autobus do Lišova takto s Božou
pomocou stihol. Keď som bol už v autobuse, pýtal som sa vodiča, prečo dnes
mešká pätnásť minút so spojom? Odpoveď vodiča autobusu bola štvrtým ,dôkazom‘, že Pán Boh vypočul môj nedokonalý modlitebný vzdych vo Zvolene.
Autobusár mi totiž povedal: ,Ja neviem, čo sa dnes stalo s mojím motorom autobusu, ale mne štvrť hodinu nechcel naskočiť motor, a preto meškám.‘ Takto som
sa načas dostal na lišovskú faru k svojej manželke a ráno som mohol ísť iným
autobusom vykonať evanjelické bohoslužby do Šiah, aby som už v pondelok
prednášal na našej fakulte v Bratislave. Ale spomienka na sedemdesiatkilometrové vždy nové dvíhanie rúk denominačného kazateľa a pustenie volantu na
voľnobeh spojené s volaním ,Haleluja‘ za Boží div, ktorý sa odohral, mi dodnes
zostala v pamäti. Nejeden raz som ju rozprával aj u nás na fakulte kolegom i poslucháčom.“
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Prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc., emeritný profesor (Pedagogická fakulta
UK) spomína: „Pedagogická fakulta Univerzity Komenského je jednou z najstarších a bola jedna z najväčších pedagogických fakúlt na Slovensku. Bol som
dekanom tejto fakulty od 1. 2. 1997 do 31. 1. 2000 a potom opakovane od roku
2000 do roku 2003. Prvý dekrét ako dekana mi podpisoval prof. J. Švec, druhé
obdobie podpísal prof. F. Devínsky. Prebral som funkciu dekana po doc. M.
Bažánym, ktorý bol zvláštnou osobnosťou. Pracoval v emigrácii ako odborný
expert pre školstvo v rámci UNESCO, po roku 1990 sa vrátil na Slovensko.
Ovládal všetky svetové jazyky a mal veľa skúseností zo školstiev a ich reforiem
v mnohých štátoch, kde ho vysielalo UNESCO. Ako jeho prodekan som mal
možnosť poznať jeho názory na vysoké školy vo svete a neraz mi jeho postoje pripadali ako z ,iného sveta‘. Bol však tvrdohlavý, fajčil denne viac ako jednu škatuľku cigariet, auto mal s riadením na opačnej strane, ako bolo zvykom
u nás. Podobné boli jeho názory na vysoké školstvo. Známy je jeho výrok, keď
sa mu nedarilo presadiť zmeny vo vysokom školstve učiteľov, keď povedal, že
on kúpi Pedagogickú fakultu UK a vystúpi zo zväzku Univerzity Komenského.
Bol vzácnou osobnosťou nielen ako manažér fakulty, ale aj ako inovátor zmien.
On okrem iného zaviedol na fakulte vzdelávanie – katedry všetkých jazykov:
angličtiny, taliančiny, španielčiny, nemčiny, ale aj liečebnej pedagogiky, rozšíril
vážnosť špeciálnej pedagogiky a iné. Fakulta v tých rokoch mala tristošesťdesiat
učiteľov a okolo šesťtisíc študentov.
V súvislosti s pedagogickou fakultou sa mi vynárajú nasledujúce príhody.
Nadviazali sme spoluprácu s Pedagogickou fakultou (Faculty of Education)
v New Yorku, ktorú sme navštívili. Podobne za významné považujem kontakty
so sesterskými fakultami vo Francúzsku, Taliansku, Nemecku, Španielsku. Raz,
keď prišiel dekan z New Yorku na návštevu našej fakulty so svojím sprievodom, nechal sa odfotiť v sklade, kde sme mali vysoký kopec toaletných papierov,
a spýtal sa, či sa aj o to má starať dekan fakulty. Okrem iného jeho korene pochádzali zo Slovenska, a tak sme mu vybavili, aby išiel na východné Slovensko,
kde žili jeho prarodičia. Na jeho počesť v danej obci zazvonili zvony na kostole.
Pomohlo to našej spolupráci.
Keď som zasadol za stôl dekana, prebrali sme budovu po okresnom tajomníkovi strany. Čudoval som sa, prečo sú na strane návštev na druhej strane stola,
tiež dvierka, o ktorých som dlho nevedel, že tam vôbec sú. Môj predchodca mi
vysvetlil, že sú to dvierka pre ukladanie ,pozorností‘ návštevníkov. Po prvých
rokoch, keď som každý spis bral veľmi vážne, som prišiel na to, že niektoré spisy
sa vybavia sami, že ich stačí len odkladať, a nikto sa po ich realizácii nebude pýtať – to mi trvalo celý rok, pokiaľ som na to prišiel. Byrokracia je zvláštny problém. Raz do rozsiahlej správy o stave fakulty som napísal na sedemdesiatu druhú stranu, že pokiaľ to niekto po túto stranu prečíta, nech sa ozve, dostane fľašu
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vína. Nikto sa neozval. Fakulta vtedy mala šesť budov len v Bratislave, okrem
toho niekoľko detašovaných pracovísk. Veľkým problémom bolo urobiť rozvrh
a neustále boli spory za čo a kto urobí rozvrh, aby študenti a učitelia stíhali od
Petržalky po Staré Mesto prednášky a výučbu. Rozvrhári museli brať do úvahy
aj miestne komunikačné možnosti, čo sa nedalo stihnúť ani pre dekana fakulty.
V tom čase sa mi podarilo cez jedného nášho študenta dostať auto z úradu vlády
za jedno euro so zdôvodnením, že vzdelávame aj postihnutých študentov na
celom Slovensku. Bola ešte jedna zvláštna vec. Ako dekan fakulty som si zobral
za povinnosť rečniť pri pohreboch učiteľov a študentov, ktorí zomreli. Nebolo to
ľahké a mimo popis funkcie dekana – jeden učiteľ nám zomrel pri záchrane detí
z horiaceho domu... bolo ťažké udržať slzy pri reči na jeho pohrebe. Keď som
pri tejto téme, stalo sa, že na Mlynských luhoch, kde sme mali katedry jazykov,
zomrel v našej budove nejaký človek – bezdomovec. Nemal mu kto vystrojiť
pohreb. Právnici mi povedali, že to musí urobiť dekan. A tak som zariadil pohreb, rečnil som na jeho pohrebe, prodekani robili svedkov... nevedel som, ako
vyúčtovať náklady, nebolo to v popise povinnosti dekana. Táto skutočnosť mala
aj dohru. Po roku sa ozvala jeho dcéra, že má nárok na miesto jeho pohrebu a na
jeho pozostalosť... Z odborného hľadiska považujem za zvláštnu skúsenosť, že
mnohí začínajúci vysokoškolskí učitelia nevedeli, čo majú skúmať, ako vedu robiť. To si vyžadovalo poznať problémy a moja taktika po troch rokoch dekanovania bola taká, že stačilo mnohým z nich naznačiť, čo je problémom teórie alebo praxe výchovy, a chytili sa tej témy. Brali to trochu ako príkaz či očakávanie
dekana a začali pracovať – motivovalo ich to, keď v spleti problémov nevedeli
nájsť svoju ,parketu‘ výskumu. Tak napríklad v prírodovede pre štvrtý ročník ZŠ
stačilo naznačiť začínajúcej asistentke, aby sa zapodievala osnovami výučby, aby
sa pokúsila sledovať, či je učebná látka rozdelená na podstatnú a nepodstatnú
– a vznikla z toho dobrá práca o kurikule. Alebo problém, prečo sa niektorí žiaci
s dobrou inteligenciou zle učia, a bola téma na spracovanie, výskum. Dôležité
pritom pri kontakte s nimi bolo pýtať sa, ako pokračuje ich práca, na čo prišli,
ako na to išli, čo zistili... Problémom, ktorý pretrváva dodnes, je metodológia
pedagogického výskumu. Osobná motivácia aj vo forme výzvy bola pre nich
kľúčom k ich odbornému zameraniu, neraz špecializácii. Zistil som, že nízka
motivácia a sebavedomie začínajúcich vysokoškolských učiteľov vyplývajú z ich
nedostatočnej metodologickej pripravenosti na výskum. Odporúčam posilniť
túto stránku vzdelávania učiteľov, ako aj ich prax. Nie je ľahké vytvoriť tvorivú
klímu v kolektívoch katedier. Časté stretnutia na zasadnutí katedier a diskusie
o ich vedeckovýskumnej práci sa ukázali ako dobrá cesta k motivácii začínajúcich vysokoškolských učiteľov. Rovnako je dôležité, aby vysokoškolskí učitelia
mali pravidelný kontakt, prax v materských, základných a stredných školách.
Tak sa odkryjú problémy, ktoré treba riešiť. Najnovšie učiteľka našej fakulty,
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ktorá zároveň učí na základnej škole, prišla s problémom sebapoškodzovania
detí, iná so kyberšikanou, v týchto prípadoch vedúci katedry alebo dekan má
dobrú príležitosť podporovať takýchto učiteľov, ktorí vidia problémy, aby ich
vedecky riešili. Aby výchova detí, mladých ľudí nebola len o teórii, ale aby videli
zmysel svojej práce v riešení konkrétnych problémov výchovy a vzdelávania.“
Doc. Jozef Trepáč (Pedagogická fakulta UK) spomína... (úryvky z rozhovoru
s doc. Jozefom Trepáčom)
Dva razy do rovnakej rieky nevstúpiš... Či predsa? (obnovovanie Katedry
výtvarnej výchovy na PdF UK v Bratislave)
„Konkurzy na miesta vedúcich katedier a vysokoškolských učiteľov Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa v roku 1990 konali na
dekanáte na Paulínyho ulici. Dekan prof. Zdeněk Obdržálek účasť maliara doc.
Jozefa Trepáča privítal a nepochyboval, že obnovenú katedru výtvarnej výchovy
sformuje dobre. Podobné očakávania boli namieste, keďže doc. Trepáč mal skúsenosť s budovaním a vedením Katedry výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty
v Nitre (1983 – 1990). Predtým pôsobil na Katedre výtvarnej výchovy legendárnej Pedagogickej fakulty v Trnave (1970 – 1979) a na Pedagogickej škole v Modre. Novo vymenovaný vedúci bratislavskej katedry výtvarnej výchovy prizval,
ako jedného z prvých pedagógov Stanislava Harangozóa, ktorého spoznal ešte
ako študenta Strednej knihovníckej a strednej priemyselnej školy grafickej. Na
PdF UK v Bratislave už od roku 1986 mali na starosti výtvarné predmety akademická maliarka Hilda Hýlová a PhDr. Roland Hanus. Tak, ako sa to zaužívalo
ešte v Trnave a Nitre, učili študentov učiteľstva 1. stupňa. Na zabezpečovanie
výtvarnej výučby ,prvostupniarov‘ nadviazala aj nová katedra výtvarnej výchovy. Síce sa spočiatku pracovalo v skromných podmienkach a maľovalo sa iba
na laviciach, vznikli zaujímavé práce, ktoré sa doteraz nachádzajú v priestoroch
jedného z oddelení nemocnice na Kramároch. Neskôr katedra výtvarnej výchovy pravidelne zdobila študentskými prácami fakultné priestory na Moskovskej
ulici č. 2.
Čo sa materiálneho zabezpečenia týka, v roku 1990 sa začínalo v podstate z ničoho: ,na katedre nebol ani špendlík‘. Vedenie fakulty ale od začiatku vychádzalo
v ústrety pri získavaní potrebného inventára. Hoci nové stojany a dosky doc. Trepáč iniciatívne zvážal vlastným autom, končili v sklade. Katedra výtvarnej výchovy a katedra hudobnej výchovy vtedy totiž sídlili iba v prenajatých priestoroch,
na treťom poschodí ZŠ na Borodáčovej ulici. Tu katedra pôsobila rok.
Priestory optimalizoval nasledujúci dekan doc. Miroslav T. Bažány. Fakultu
mal záujem postaviť na takú úroveň, akú mala v minulosti Pedagogická fakulta
v Trnave – aby boli vytvorené všetky potrebné oddelenia a katedry. Docenta
Trepáča si vtedy vybral ako prodekana pre vedu a výskum. Jozef Trepáč aj ako
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vedúci katedry programovo plánoval profesijný rast zamestnancov – v Bratislave na katedre výtvarnej výchovy získali docentúru domáci pedagógovia Emil
Sedlák a Roland Hanus, profesúru zas kolega z Prešova. Zmenou vysokoškolského zákona katedra výtvarnej výchovy prišla o možnosť udeľovať docentúry
a konať habilitácie. Toto je do súčasnosti pre výtvarné katedry veľký hendikep aj
v celoslovenskom kontexte.
V súvislosti so sťahovaním do nových priestorov, do budovy na Mlynských
luhoch, si pamätníci spomínajú na úsmevnú príhodu. Jozef Trepáč, ako správny
šéf motivujúci svojich podriadených, prišiel na sťahovanie v parádnych montérkach s trakmi, plný sily a energie. Všetky ťažké skrine z tretieho poschodia
znášali po schodoch iba štyria členovia katedry: Ladislav Hrnčírik, Vladimír
Durbák, Stanislav Harangozó a Jozef Trepáč. ,No a na druhý deň Jožko prišiel
krívajúc, dolámaný a so svalovicou...‘ Taký obetavý vedúci katedry, ohrozujúci
vlastné zdravie, sa nenájde všade. Menej bolestivou príhodou bola rozlúčka na
základnej škole, keď oslavujúce učiteľky prejavovali výrazné sympatie voči jednému z mladých výtvarníkov.
V budove na Mlynských luhoch sa podmienky veľmi zlepšili, čo prispelo
k rozvoju študijných programov. Vytvorila sa ponuka kombinovaného štúdia
výtvarnej výchovy a jazykov, od roku 1992 vedúci katedry presadil aj sólo výtvarnú. Inšpirovaný bol skúsenosťou svojich priateľov Eduarda a Elvíry Antalovcov, Květy Fulierovej, Ondreja Bartka a ďalších, ako absolventov jednopredmetového štúdia na bratislavskom Ústave výtvarnej výchovy PdF UK v rokoch
1946 – 1958. Obnovená katedra výtvarnej výchovy sa stala teda prvou katedrou
na Slovensku, ktorá po Nežnej revolúcii ponúkala jednopredmetové štúdium,
čo prispelo aj k zvýšenému záujmu o ňu. Na Mlynských luhoch boli odborné
učebne – ateliéry pre sochárske, maliarske a grafické disciplíny. Pedagógovia
mali vlastnú zborovňu. Výučbu obohatila aj keramická pec, ktorú doc. Trepáč
za podpory vedenia pre katedru získal. Spája sa s tým bizarná príhoda: keďže
rozmerná pec nevošla cez dvere, do budovy ju umiestnili cez vybúrané okno.
Jozef Trepáč svojou miernosťou, ľudským prístupom a veľkorysosťou vytváral podnetnú pracovnú atmosféru a stmelil kolektív. Vo vzťahu k študentom
viedol pedagógov aj k iniciatívam nad rámec vyučovacieho procesu – práce diplomantov katedra vystavovala napríklad v reprezentatívnych priestoroch banky,
či poisťovne. Vo výstavnej sieni Slovenského rozhlasu konala obhajoby záverečných prác, ale uskutočnila aj prezentáciu samotných pedagógov.
S katedrou výtvarnej výchovy sa docent Trepáč nevyhol ešte jednému sťahovaniu. V bývalej škôlke na Vyšehradskej ulici č. 17, kde boli v členenej budove
umiestnené len dve katedry (spolu s katedrou liečebnej pedagogiky, zatiaľ čo
katedra hudobnej výchovy ostala na Mlynských luhoch) sa počet odborných
učební zdvojnásobil, pribudla fotokomora a trieda pre úžitkové disciplíny. Pe-
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dagógovia sa však museli spočiatku uskromniť, natlačení v maličkých kabinetoch. Na prvý pohľad ,netvorivé‘ prostredie Petržalky prichystalo občas neopakovateľný zážitok – za veľmi jasného zimného počasia sa dalo zo školy dovidieť
až na končiare rakúskych Álp.
Keď v roku 2003 odišiel docent Trepáč do dôchodku, s katedrou výtvarnej
výchovy sa rozlúčil. Venoval jej dlhých trinásť rokov, pričom ku koncu sa vo
vedení katedry striedal s prof. Karolom Ondreičkom, akademickým maliarom.
Tak ako v Nitre, ani v Bratislave sa doc. Trepáč nezľakol náročnej úlohy: vybudovať fungujúcu a životaschopnú katedru.“
(Na základe rozhovoru s doc. Jozefom Trepáčom, akademickým maliarom,
a doc. Stanislavom Harangozóm, akademickým maliarom, zostavila Mgr. Iva Paštrnáková, PhD.)
Prof. PhDr. Jozef Novák, DrSc., emeritný profesor (Filozofická fakulta UK)
spomína: „Rád som prijal ponuku podeliť sa so svojimi pocitmi na najvýznamnejšie obdobie Filozofickej fakulty UK v Bratislave počas môjho pôsobenia na
nej. Rád priznávam, že som bol ,pupočnou šnúrou‘ zviazaný s touto inštitúciou.
Nadchol ma odbor, ktorý som si zvolil, a venoval som mu celú svoju energiu.
Vrelý vzťah k fakulte som prejavil aj napísaním jej dejín k 60. výročiu založenia. Pôvodne ich mal napísať môj kolega – historik-novovekár, doc. Mikuláš
Písch, ktorý však ponuku dekana prof. S. Cambela neprijal. Ako druhý som bol
oslovený ja s presvedčením, že napnutý termín na napísanie jubilejnej publikácie dodržím. Dekanovi sa text nepáčil. Sám ho do tlače nezamietol. Urobil tak
druhý posudzovateľ textu, člen katedry filozofie, prof. Rudolf Šíma. Dôvodom
zamietnutia bolo moje nepochopenie úlohy osobnosti v dejinách. Je pravda, že
celý text nebol veľmi zaľudnený, vystupovalo v ňom málo osôb a dekan vôbec
nie. Moje dejiny fakulty vyšli až v roku 1987. Dodnes si podľa tiráže každý myslí,
že boli napísané k 65. výročiu vzniku fakulty a že tlačou vyšli s ročným omeškaním. V mojich očiach najpozitívnejšie roky fakulty boli 60. roky, najmä roky
1963 – 1965, keď bol dekanom fakulty Šimon Ondruš a rektorom univerzity
Vojtech Filkorn. Fakultu som opisoval v kapitolách ako inštitúciu pedagogickú,
vedeckú a kultúrnu. Najnadšenejšie som opisoval fakultu ako inštitúciu vedeckú. V tomto smere bola skutočne veľmi úspešná. Šesťdesiate roky som charakterizoval takto: ,Novelizovaný vysokoškolský zákon z 24. septembra 1956 výslovne stanovil, že záväznou úlohou všetkých učiteľov vysokých škôl je aj vedecká
činnosť. Zákon zaviedol aj vedecké ašpirantúry, ktoré sa stali dôležitou formou
vedeckej prípravy a odborného rastu pracovníkov fakulty i mimofakultných inštitúcií. Vychádzajúc z týchto dokumentov, sa v druhej polovici 50. rokov výrazne zintenzívnila vedeckovýskumná činnosť na fakulte. Výskumné úlohy sa
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začali dôsledne evidovať, ich kvalita sa kontrolovala formou vedeckých diskusií,
zlepšovala sa kvalifikačná štruktúra učiteľov. Fakulta využila aj možnosť budovať samostatné výskumné pracoviská. Psychologický ústav a kabinet fonetiky
vznikli v roku 1957, o rok neskôr kabinet antického staroveku a medievalistiky.
V priebehu 60. a 70. rokov pribudli popri katedrách plniacich pedagogické i vedecké úlohy ďalšie ústavy, kabinety a oddelenia s odbornými vedeckými pracovníkmi. Na začiatku 80. rokov, pred reorganizáciou a začlenením niektorých ústavov pod Rektorát UK, bolo na fakulte 16 vedeckých pracovísk s 58 odbornými
pracovníkmi (s. 35-36).‘ Čo sa za týmito strohými vetami skrýva? Naša fakulta
bola v podstate stredne veľká. Všetci učitelia sme sa poznali a vzájomne sme sa
podporovali. Tešili sme sa z úspechu každého učiteľa. Na chodbe bola sklenená
vitrína, kde sa vystavovala každá novovydaná knižka. Všetci učitelia evidovali
každý nový prírastok. Hovorili sme o ňom. Jednou z najúspešnejších kníh bolo
prvé vydanie Avicenovho rukopisu psychológie a jeho preklad do francúzštiny
akademikom Jánom Bakošom. Bol to prvý prepis jeho diela na svete a prvý preklad do svetového jazyka. Škandalizovali sme sa, že Bakošov rukopis (doslova
rukopis), na vydanie ktorého sa podujala Akadémia, ktorá potrebovala dva roky
na to, aby našla a zaplatila klepicu, ktorá Bakošov rukopis naklepala po francúzsky, aby sa tento svetový unikát dostal do tlačiarne. (Podotýkam, že Rapantove
historické diela prijímali do tlače v rukopise, kde boli vyznačené presuny textu
v bublinách. Dokonca tretí diel povstania meruôsmych rokov vyšiel na výslovné
želanie autora starým pravopisom, aby bol v súlade s predchádzajúcimi zväzkami.) V polovici 60. rokov sa fakulta otvorila cudzine a naši poslucháči húfne
študovali v zahraničí. Na dekanstvo prichádzali zástupcovia zahraničných nadácií a štipendií s ponukami študijných pobytov pre našich poslucháčov, mladých asistentov a docentov. Na zasadnutia kolégia dekana Š. Ondruša pravidelne dochádzal rektor V. Filkorn, aby sa vzájomne informovali a plnili zámery
univerzity a jej filozofickej fakulty. Na jednom z nich vznikol program: Zvýšiť
úroveň našej fakulty na svetovú úroveň. Vedeli sme, že je to nesplniteľný cieľ,
motivujúci však nepochybne bol. Táto výzva nás nadchla a veľká časť mladých
učiteľov chcela tomuto predsavzatiu učiniť zadosť. Na štvrtom poschodí – na
dvoch katedrách histórie – sme si stredovekári vzájomne čítali pripravené práce
do tlače a vychytávali sme aj tie najmenšie chyby, aby tlačou vyšli čo najlepšie.
V roku 1969 zomrel zakladateľ bádania pomocných vied historických na Slovensku prof. A. Húščava. Po ňom som vedenie odboru prevzal ja. Sadol som
si s doc. D. Lehotskou a dohodli sme sa, že urýchlene musíme zvýšiť úroveň
odboru, pretože ak neukážeme, že sme ho zlepšili, budú nás hodnotiť, že odbor upadá. V týchto rokoch sa na fakulte zastavila súťaž o najlepšiu študentskú
vedeckú prácu. Poslucháči archívnictva sa rozhodli, že na histórii sa v súťaži na
pamiatku prof. Húščavu bude pokračovať.
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Na poschodí sme päť rokov každý mesiac organizovali diskusné ,Utorkové
večery‘ pre poslucháčov i verejnosť. Na jednu tému nepresahujúcu 19. storočie
sme mali pozvaných vždy dvoch prednášajúcich z dvoch rôznych odborov – dve
prednášky spojené s diskusiou. Prednáškový interdisciplinárny cyklus bol hojne
navštevovaný a úspešný. Po piatich rokoch sme nepokračovali iba preto, že sme
vyčerpali témy našich špičkových odborníkov. Chceli sme sa vyhnúť postupnému nezáujmu. Toto bolo veľmi svetlé obdobie našej fakulty, ktoré sa v takej
intenzívnej miere nikdy nezopakovalo. Azda sa podobná aktivita niekedy opäť
obnoví.“
Prof. PhDr. Ján Kvasnička, DrSc., rektor UK 1976 – 1985 (Lekárska fakulta
UK) spomína: „Pri úctyhodnom 95. výročí vzniku našej alma mater, pohybujúc
sa po vŕškoch osobnej pamäti, uvedomujem si, že spolu s ňou a v nej som prežil
viac ako dve tretiny svojho života. Práve významné jubileum je azda vhodnou
príležitosťou, aby som uviedol zopár príhod, ktoré nezaznamenávajú bohaté
anály jubilantky a ktoré som počas dvoch volebných období zažil v poslednej
tretine uplynulého storočia ako rektor Univerzity Komenského. Medzi prioritné úlohy vtedajšieho vedenia UK patrilo permanentné úsilie v rámci reálnych
možností posilňovať medzinárodné kontakty v Európe aj nad rámec už existujúcich partnerov. Po čase podarilo sa pripraviť zmluvu o spolupráci s Universidad Complutense v Madride, kde malo dôjsť k jej podpísaniu. Dozvedeli sme
sa, že delegácia UK sa pri tej príležitosti má zúčastniť na slávnostnom zasadnutí
jej akademického senátu, najvhodnejšie tiež v talároch. Preto sme okrem talára
s hermelínom viezli so sebou aj rektorskú reťaz. Azda celkom oprávnene predpokladám, že v dovtedajších dejinách UK sa nestalo, aby umelecky mimoriadne
cenná insígnia sa od Dunaja dostala až za vzdialené Pyreneje. Počas colného
vybavenia na Ruzyni (služobné zahraničné cesty sa museli absolvovať výlučne
s domácim prepravcom) nádherný umelecký predmet vzbudil osobitnú pozornosť nielen colníkov, ale aj okolia, veď kto v tých časoch mohol byť vlastníkom
takého kvanta vzácneho kovu a ešte ho vyvážať do cudziny! Pri spiatočnej ceste na letisku Barajas k ničomu podobnému nedošlo. Rokovanie o zmluve na
madridskej univerzite bolo vecné, nieslo sa v duchu kolegiálneho porozumenia
a obojstrannej ochoty. Jeho Magnificencia prejavila súhlas s naším návrhom,
aby sa v zmluve zakotvilo vytvorenie Lektorátu slovenského jazyka, prvá a zrejme jediná podobná inštitúcia v krajine Cervantesa. Viacerí jeho poslucháči sa
potom akoby prednostne zúčastňovali na letnom podujatí Studia Academica
Slovaca. Trochu dlhšie – nie našou vinou – trvala príprava podobnej dohody
s Univerzitou Klimenta Ochridského v Sofii, a to aj napriek už plodotvornej
spolupráci našich a bulharských slovakistov. Prijatý oficiálny dokument právne
zabezpečoval vytvorenie Lektorátu slovenského jazyka a tiež dlhodobý študijný
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pobyt lektora z obidvoch inštitúcií. Takéto inštitucionálne zakotvenie prinieslo
benefity obidvom partnerom, a to nielen v jazykovej oblasti. Podpísali sme aj
zmluvu o spolupráci s Aristotelovou univerzitou v Thessalonikách, v meste, ktoré nám pripomína misiu solúnskych bratov sv. Cyrila a sv. Metoda. Určité možnosti vzájomne výhodnej spolupráce sme videli v nadviazaní vedeckých stykov
s Univerzitet Sv. Kiril i Metodij v Skopje, ktoré pri cielenej návšteve na UK osobne navrhol jej Rector Magnificus, matematik Branko Trpenovski, medzinárodne uznávaná vedecká osobnosť, jediný akademik vo vtedajšom Macedónsku. Po
podpísaní zmluvy o spolupráci som ho navštívil na základe osobného pozvania
počas krátkej recipročnej cesty. Mimoriadne ma prekvapil návrhom, aby som
navštívil čarokrásnu oblasť Ochridského jazera, perly Balkánu. Bola to pre mňa
unikátna príležitosť, po ktorej som už dávno túžil. Vlastnými očami vidieť zachovaný kláštor sv. Nauma nad Ochridským jazerom zo začiatku 10. storočia,
vypínajúci sa celkom blízko hranice s Albánskom, i jemu zasvätenú kaplnku,
stojacu neďaleko, ale už na albánskom území – to bol unikátny zážitok s povznášajúcimi pocitmi. Sv. Naum tu pôsobil spolu so sv. Klimentom, obidvaja
žiaci a spolupracovníci sv. Cyrila a sv. Metoda. Práve vďaka nim sa kláštor stal
významným duchovným strediskom slovanskej liturgie. Naša univerzita s kompletom fakúlt a ich relatívne saturovaným personálnym vybavením vedeckými
osobnosťami dostala v čase mojej funkcie oficiálnu úlohu, aby na tvári miesta zistila reálne možnosti konkrétnej pomoci pri budovaní mladej univerzity
v Constantine, vtedy druhom najväčšom meste Alžírska. Rozsiahly komplex
neďaleko mesta poskytoval našej delegácii už pri príchode celkom unikátny panoramatický pohľad, autorom budovy bol totiž sám svetoznámy Le Corbusier.
Z rozsiahleho, fádneho prostredia africkej púšte akoby priam zo zeme vyrastala
obrovská nádherná perla. Iné, na prvý pohľad celkom diametrálne pohľady nás
čakali v jej interiéri: na rozsiahlych chodbách čakali zaprášené, na vybalenie
a inštaláciu čakajúce vedecké prístroje z USA, Francúzska, či Nemecka. To, čo
v očiach Európanov mohlo byť dôkazom neporiadku, v skutočnosti bolo jasným
materiálnym dôkazom o mimoriadnom tempe pri budovaní novej univerzity.
Pri rokovaniach nám však predložili požiadavky na dlhodobé pobyty profesorov z oblasti prírodných vied, ktoré násobne prevyšovali reálne možnosti UK.
Pri čakaní na letisku na odlet do hlavného mesta sme zažili veľmi milé, celkom
unikátne prekvapenie, keď tesne pri nás neočakávane zaznela celkom slušná
slovenčina. Prišiel nás ako predstaviteľov našej alma mater pozdraviť mladý
Alžírčan, zamestnaný na dispečerskej veži ako vysokoškolsky graduovaný meteorológ, ktorý získal prestížny profesionálny status ako zahraničný študent na
Prírodovedeckej fakulte UK. V krátkom srdečnom rozhovore vrelými slovami
ďakoval za všetko, čo získal počas štúdia, predovšetkým ocenil vysokú úroveň
našej univerzity.“
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Prof. RNDr. Pavel Brunovský, DrSc. (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK) spomína... S prof. Pavlom Brunovským sa rozprával prof. RNDr. Ján Pišút,
DrSc., obidvaja stáli v roku 1980 pri zrode FMFI UK (výňatok z rozhovoru).
Vtedy niekedy si sa musel rozhodnúť, že pôjdeš študovať matematiku na
prírodovedeckú fakultu, vtedy ešte MATFYZ nebol?
„Nemal som vyhranené ciele, závidel som spolužiakovi Jožovi, ktorý bol už
veľmi skoro rozhodnutý stať sa sinológom. Rozmýšľal som, že pôjdem niekde,
kde uplatním matematiku. Švagor, učený stavebný inžinier, ma nahováral na
statiku. Nakoniec som sa rozhodol pre matematiku. Dôvody bývajú niekedy
smiešne, zavážilo, že tam išla partia kamarátov z olympiády. Okrem toho som
sa obával, že budem mať problémy pri prijímaní na vysokú školu, a matematika
sa mi videla byť najnádejnejšia. Naozaj sa určité problémy objavili, lebo všetci
dostali vyrozumenie, že už sú prijatí, len ja som ho ešte nemal. Po čase mi odrazu oznámili, že som prijatý na základe akejsi výnimky z ministerstva. Či to
naozaj tak bolo neviem, lebo keď som školu končil, vyčítali mi, že som vlastne
tú výnimku ani nedostal.“
Ako si pamätáš na svojich učiteľov, koho si mal?
„To bola generácia Kolibiar, Šalát, bývalí stredoškolskí učitelia Srb, Sypták
a, samozrejme, starý pán. Absolútne rozhodujúci vplyv mal Kolibiar. On v nás
zažal ten matematický plamienok, u neho sme sa naučili, ako sa matematika
robí. Jeho vplyv bol obrovský, ovplyvnil viacero generácií svojou sebairóniou,
vyjadrovaním, gestikuláciou... Od tretieho ročníka náš temer všetko učil starý
pán. V indexe mám na jednej zo strán iba jeho podpisy.“
Starý pán bol pán profesor Hronec?
„Áno. Ja si starého pána neuveriteľne vážim ako zakladateľa. Zaujímavou
postavou bol Otakar Borůvka. Bol to taký dôstojný starosvetský pán profesor.
Borůvka má veľkú zásluhu o rozbeh matematického výskumu na Slovensku.“
Spomenul si matematické výlety, ako vznikli?
„Pôvod mali v Brne a boli nerozlučne spojené s osobou profesora Borůvku,
cez ktorého sa rozšírili na spoločné brniansko-bratislavské podujatie. Borůvka
na posedeniach hrával na malej harmonike svoju obľúbenú pesničku o svini a...
(zabudol som, čo bolo to druhé). Na prvom výlete sme spali v Jurkovičových
Pustevniach. Vtedy bola akurát aktuálna školská reforma, zostalo mi v pamäti,
ako ktosi beží po chodbe a kričí ,dejte nám Kahudu, ať mu dáme přes hubu‘
(Kahuda bol vtedy ministrom školstva).“
Ja si pamätám, ako prví behali na tých dlhých nohách a ostatní...
„Organizáciu jedného z výletov zverili nám – orienťákom z ročníka, Černému, Kluvánkovi a mne. Myslím, že sme to hlúpo prepískli, lebo spravidla to
boli iba také ľahšie prechádzky. My sme to dali do Malej Fatry, na chodníku pod
Stohom ešte ležal sneh, cez ktorý sme Borůvkovi museli pomáhať.“
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Na umiestenku, vtedy sa absolventi dostávali umiestenky...
„Ja som nedostal diplom, lebo akurát keď sme mali štátnicu, tak udreli ,previerky‘ z príležitosti nástupu Novotného za prezidenta. Tak nás viacerých zo
štátnice poslali domov, ale matematici na čele so starým pánom vybavili, že sme
ju predsa mohli robiť o dva dni neskôr. Diplom som však nedostal s tým, že musím dosvedčiť vernosť robotníckej triede. Vďaka tomu som nemusel podpisovať
umiestenku a o pol roka, keď ma rektor ozdobený peniazom na hrudi individuálne v svojej kancelárii odpromoval, už sa nikto o umiestenku nezaujímal. Jano
Černý mi medzitým urobil reklamu na ústave akadémie, a tak ma tam prijali.
Ktovie, akým štartom do mojej profesionálnej kariéry by bola bývala priemyslovka v Tisovci, kam som si pôvodne vybral umiestenku?“
Prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. (Jesseniova lekárska fakulta UK)
spomína:
O vynútenom voľne
„Aj na patológii na pracovisku JLF UK v Martine vždy robili ľudia, ktorí
v čase dovoleniek, keď práve oni pracovali, s dojímavou túžbou chceli pod nejakou zámienkou vypadnúť z roboty. Veď všetci vieme, ako to chodí. Dovolenkári
provokujú svojou oddýchnutosťou a tí, ktorí sú po dovolenke či pred dovolenkou, majú niekoľkonásobne viac práce. A tak raz pred rokmi lekár preťažený
prípadmi, ktoré riešil, zavolal subordinovanú pracovníčku a naliehavo od nej
žiadal dorobiť ďalšie prípady. Pracovníčka s bolestne skrivenou tvárou, ťažko
artikulujúc utrápenými čeľusťami, skôr naznačila, ako povedala lekárovi, že má
neuralgiu trigeminu, bolia ju zuby, uši a všetko, a že ak sa urýchlene neodíde
liečiť, odpadne a viac nevstane. Lekár, ktorý pri bežnom stretnutí pôsobil veľmi morózne, mal tentoraz dobré a citlivé srdce. Dokonca sa pracovníčke ponúkol, že by ju odviezol domov, čo ona s útrpnosťou, ale razantne odmietla. Lekár
v práci osirel. Kolegovia na dovolenke, subordinovaná pracovníčka polomŕtva
od bolesti, ďalšia práca nedokončená, vonku 40 stupňov Celzia a cestou domov
vodná nádrž ,Ontário‘. Bolo to veľké lákadlo. Nastokol si na nohy šľapky, sadol
do auta a išiel na Ontário. Medzi kamarátmi rybármi hľadal nejakého známeho
na kus reči. Oči sa mu však zastavili v jednej tôni, kde zazrel opálenú postavu
v superminibikinách a s rybárskym prútom profesionálne nahodeným na najlepšom mieste. Záujem zo strany lekára bol nekalý: rozohrať klasickú júlovú
,plážovú hru‘ so zaujímavým objektom. Aký bol však jeho úžas. Na brehu Ontária sedela s rybárskym prútom v ruke lekárova subordinovaná pracovníčka, bez
akéhokoľvek tiku a bolesti v tvári. Zvládla to. Prekvapenému a ,nemému‘ doktorovi stručne vysvetlila, že na jej bolesti rybárčenie na Ontáriu zaberie lepšie ako
infúzna terapia a analgetiká.“
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Neskúsenosť neospravedlňuje
„Na jednom z chirurgických pracovísk UNM a JLF UK v Martine mal náš
kolega (vtedy ešte trochu mladší) nočnú službu. Po obedňajšej vizite kontroloval
pacientov. Prihovorila sa mu pacientka s diagnózou pokročilý malígny nádor.
Slovo dalo slovo a mladý lekár s mladíckym nadšením ochotne rozprával i odpovedal na všetky pacientkine otázky. Tých však bolo viac ako skúseností a síl
zdravotníka. Preto po čase, spotený a unavený od vysvetľovania, zahlásil: ,Pani,
vy zomierate a s tým sa nedá nič robiť.‘ V tichu samoty na inšpekčnej izbe si znovu a znovu v duchu premietal tento dialóg a vôbec s ním nebol spokojný. Ráno
na sedení sa zdôveril kolegom so svojou skúsenosťou. Nepochválili ho a hneď
argumentovali mnohými ďalšími pacientkami, ktoré sa rôznymi kombinovanými terapiami podarilo vyrvať z náručia ,zubatej‘ aj pri rovnako ťažkých diagnózach. Po istom čase spomínaná pacientka prichádzala ,ako ruža‘ na ďalšie a ďalšie
kontroly. Nevyzerala a ani sa necítila na umretie. Kolegovia znovu pripomínali
doktorovi ich pravdu a skúsenosť, že diagnóza ,malignóm‘ ešte nemusí znamenať
rozsudok smrti. Zamĺknutý (a už skúsenejší) lekár, vrtiac si vlasy ukazovákom
ľavej ruky, prehovoril: ,Čo mi to tu všetci rozprávate, veď ona ešte môže zomrieť!“
Vo svete skratiek
„Pacienta zo psychiatrickej kliniky JLF UK v Martine, chorého na schizofréniu, posielali na RTG vyšetrenie pred ďalšími somatickými vyšetreniami. Na
žiadanke, zdôvodňujúc potrebnosť RTG hrudníka, sa namiesto somatickej diagnózy omylom ocitla diagnóza F 20, teda schizofrénia. Kolega röntgenológ (bez
potreby mentorovania či iného druhu agresívnej komunikácie) napísal bez mihnutia oka takýto záver: Na snímke hrudníka známky F 20 nezisťujem. (Vďaka,
kolega, medicína ešte stále môže mať pôvab.)“
Zvyk je železná košeľa
„Po chodbe fyziatricko-rehabilitačného oddelenia v Martine dunel nezvyčajne pevný – ostrý krok. Po tejto chodbe sa pacienti spravidla posúvajú skromne,
pomaly a bolestivo, často pomocou barly či palice. Asi to bude ,rameno,‘ pomyslela si jedna z pracovníčok tohto oddelenia. Dvere sa otvorili majestátnym oblúkom, aby sa vzápätí vyplnili dobre stavaným mužom v najlepšom veku, v luxusnom oblečení, ktorého sprevádzal oblak drahej pánskej voňavky. Slušne sa
pozdraviac, podal príslušnej pracovníčke žiadanku o liečebnú rehabilitáciu a fyzikálnu terapiu. Pracovníčka mu ukázala kabínku, kde sa mal pripraviť na nasledujúcu liečbu. O malú chvíľku sa (opäť majestátne) rozhrnul záves ako opona
a ,na javisku‘ sa zjavil dotyčný muž tak, ako ho stvoril pán Boh. Na rozdiel od
televíznych filmov vysielaných po polnoci nemal na krku ani len čierneho motýlika. Keď pracovníčka oddelenia o pár sekúnd stihla zavrieť ústa a nabrať dych,
vyhŕkla zo seba: ,Pane, ale takto nie, my sme zdravotnícke zariadenie, prosím,
oblečte si aspoň slipy.‘ Pán podnikateľ sa začal brániť slovami: ,Ale u nás v Bra-
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tislave je to zvykom takto.‘ Zariadenie, ktoré v Bratislave pravidelne navštevuje,
však pre istotu nespomenul. Poslúchol, obliekol si sporý kúsok odevu a nechal
si vymasírovať boľavé rameno.
Pracovníci, ktorí boli svedkami celej udalosti, dnes už podľa dokumentácie
veľmi presne informujú pacientov, ktorú časť odevu si majú zložiť pri určitej
terapii. Či pán podnikateľ neprekvapil iný personál v nemenovanom bratislavskom salóne, do ktorého zvykol chodiť, tým, že sa nezoblečie, sme sa už nemali
ako dozvedieť...“
Empatický dialóg
„V martinskej fakultnej nemocnici sa stretli patologička a psychiatrička.
Riešili diagnostický problém jedného z hospitalizovaných pacientov. V tesnej
blízkosti zastala neznáma pani pofajčievajúca cigaretku. Psychiatrička pohotovo
zmenila tému rozhovoru. Patologička sa jej ticho opýtala: ,To je vaša pacientka?‘
,Nie, nie je, ale o rok či dva môže byť,‘ skúsene zakľúčila psychiatrička.“
Prof. PhDr. Vladimír Černušák, CSc. (Fakulta telesnej výchovy a športu UK)
(bývalý člen Medzinárodného olympijského výboru) spomína: „S Univerzitou
Komenského som prežil viac ako 40 rokov, najprv ako študent a neskôr ako pedagóg. Počas týchto rokov sa nazbieralo mnoho zážitkov, stretol som veľa zaujímavých ľudí a na toto obdobie veľmi rád spomínam. Snáď za najšťastnejšie obdobie na akademickej pôde, ako mnohí z mojej generácie, považujem 60. roky
20. storočia. Jún 1969 a moja prvá spomienka. Univerzita Komenského slávi
50 rokov svojej existencie. Súčasne s vyvrcholením príprav na oslavy založenia
UK v Bratislave vrcholí v Prahe aj definitívne pochovanie roku 1968. Alexander
Dubček rezignuje z postu šéfa strany. G. Husák na porade v Moskve označuje
augustovú okupáciu za internacionálnu pomoc. Neradostné dni so zvláštnou
atmosférou. Do Bratislavy sa schádzajú poprední akademickí funkcionári z Európy a prichádzajú tiež pozdravy univerzít zo sveta. V Bratislave sa na pár chvíľ
rozjasní a uvoľňuje ovzdušie. Počas príprav osláv som bol predsedom organizačnej komisie. Bola to náročná práca, pretože pozvanie dostali (a prijali) mnohí
poprední predstavitelia domácich a zahraničných univerzít a mali sme ambíciu
pripraviť čo najdôstojnejší program akademických osláv, ktorých rozsah UK, ba
ani Bratislava dovtedy nezaznamenali. Ich súčasťou bolo aj slávnostné zasadnutie všetkých akademických funkcionárov na Bratislavskom hrade v priestoroch
Slovenskej národnej rady. Pozvaní predstavitelia univerzít a vysokých škôl na
čele s rektorom UK prof. Bohuslavom Cambelom kráčali v slávnostných talároch pešo bratislavskými ulicami od historickej budovy UK na hrad. Dodnes sa
mi vybavujú ulice plné Bratislavčanov, ktorí stáli na chodníkoch a so záujmom
sledovali nezvyčajný sprievod. Tento silný obraz spolupatričnosti s našou alma
mater a ducha akademických slobôd nikdy nevymizol z mojej pamäti. V rámci
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svojej funkcie som na hrade privítal oficiálnych hostí a účastníkov sprievodu na
čele s prezidentom republiky L. Svobodom a predsedom Federálneho zhromaždenia A. Dubčekom. Súčasťou osláv bolo okrem zhromaždenia na hrade aj prijatie u primátora Bratislavy Š. Jardanházyho, udelenie čestných doktorátov v Aule
UK a prednášky čestných doktorov, akademický ples a Podunajské hry vysokoškolskej mládeže s hojnou účasťou zahraničných športovcov – vysokoškolákov.
Akademická Bratislava odvtedy nadlho nezažila také veľkolepé podujatie.
Moja druhá spomienka súvisí s udelením čestného doktorátu prezidentovi Medzinárodného olympijského výboru Juanovi Antoniovi Samaranchovi
v roku 1992. Často navštevoval jednotlivé Národné olympijské výbory. Pretože
sídlo Československého olympijského výboru bolo vtedy v Prahe, návštevy J. A.
Samarancha smerovali tam. Ako člen Medzinárodného olympijského výboru
som s ním bol v dobrom priateľskom vzťahu. Chcel spoznať aj Bratislavu, preto pri jednej návšteve Prahy prejavil želanie zavítať aj do hlavného mesta Slovenska. S touto prvou návštevou Bratislavy sa viaže nasledujúca kuriozita. J. A.
Samaranch do Prahy priletel prenajatým švajčiarskym lietadlom. V Prahe som
ho vždy sprevádzal, nuž mi ponúkol, aby som s ním letel do Bratislavy. Lenže
lietadlo – to už bola výsostná švajčiarska pôda a ja som vtedy nemal so sebou
pas, lebo som ho do Prahy nepotreboval. Preto som musel odísť do Bratislavy
o deň skôr, aby som ho mohol v Bratislave oficiálne privítať.
Táto návšteva je významná aj tým, že J. A. Samaranch dostal od UK čestný
doktorát, spolu s prof. Ing. Danielom Bellušom, PhD., ktorý pôsobil vo Švajčiarsku ako riaditeľ výskumu vo firme Ciba-Geigy. Profesor Belluš po roku 1989
všestranne a dlhodobo podporoval slovenský chemický výskum a spoluprácu
slovenských a švajčiarskych chemikov. Ďalšou zaujímavosťou tohto stretnutia
bolo, že obaja laureáti boli v mladosti aktívni športovci. Po slávnostnom udelení
čestných doktorátov sa v Rektorskej sieni UK uskutočnil ešte jeden, pre mňa
osobitne významný akt. J. A. Samaranch odovzdal ako prvému Slovákovi prof.
Ľudovítovi Komadelovi strieborný Olympijský rad Medzinárodného olympijského výboru. Profesor Komadel, úspešný slovenský plavec a účastník letných
olympijských hier v Helsinkách (1952, 8. miesto vo finále 200 metrov prsia) si
Olympijský rad plne zaslúžil.“
Prof. PhDr. Zdeněk Obdržálek, DrSc. (Pedagogická fakulta UK) spomína:
„Roky 1987 – 1991, v ktorých som vykonával funkciu dekana PdF UK, boli
obdobím komplikovaným a náročným na výkon tejto funkcie najmä preto, že
prvé dva roky boli spojené s dôsledkami presťahovania sídla fakulty z Trnavy
do Bratislavy a ďalšie dva roky boli späté s prvými reakciami na spoločenské
a politické zmeny, ktoré nastali po novembri 1989 a ktoré zásadne ovplyvnili
činnosť fakulty. Pred sťahovaním fakulty z Trnavy neboli v Bratislave vytvorené
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dostatočné priestorové podmienky pre jej existenciu a chod. Pridelené budovy
fakulte na Moskovskej ulici č. 3 (tzv. malej Moskovskej ) a na Rajskej ulici č. 10
nevytvorili dostatočný priestor pre fakultné učebne a pracovne učiteľov a bolo
potrebné hľadať a zabezpečiť prenájom ďalších priestorov na bratislavských školách, aby činnosť fakulty mohla vôbec prebiehať. Do procesu riešenia problémov fakulty súvisiacich s jej personálnym, priestorovým a materiálno-technickým zabezpečovaním po jej presťahovaní z Trnavy do Bratislavy vstúpili vplyvy
zmien spojených s novembrovými udalosťami v roku 1989. S nevyhnutnosťou
zmien, o ktorých štrajkový výbor študentov a učiteľov fakulty informoval, som
súhlasil a vytváral na fakulte podmienky pre činnosť tohto výboru a jeho spoluprácu so študentmi. To bola jedna z príčin, i keď si myslím, že nie jediná,
pre ktorú som bol v prvých tajných demokratických voľbách zvolený za dekana fakulty. Voľbu vtedy, na rozdiel od súčasnosti, realizovala akademická obec,
nie akademický senát. Kritická rozprava členov akademickej obce s vtedajšími
kandidátmi na dekana a tajná voľba dekana prebiehali na celofakultnom fóre
v aule univerzity. Pri preberaní potvrdenia o zvolení, ktoré mi vtedy odovzdávali
na ministerstve školstva, som sa dozvedel, že iba dvaja dekani zo všetkých fakúlt
vysokých škôl na Slovensku boli v slobodných tajných demokratických voľbách
znovu zvolení za dekanov. Potešilo ma, že som bol jedným z nich. Za aktuálny,
osobitný problém, dotýkajúci sa PdF UK v období môjho výkonu funkcie považujem vyriešenie problému, s ktorým prišla skupina pedagógov fakulty, rozdeliť
inštitucionálne fakultu na dve, a to na pedagogickú fakultu a na špeciálno-pedagogickú fakultu. V návrhu argumentovali uplatňovaním slobody na inštitucionalizovanie študijných odborov po novembri 1989. Presvedčiť navrhovateľov
o nevhodnosti tohto návrhu pre perspektívny rozvoj špeciálnopedagogického
študijného odboru, ako i programu učiteľského štúdia pre základné a stredné
školy bolo vtedy spojené s množstvom rokovaní, argumentácií, opierajúcich sa
o zahraničné dokumenty o nevhodnosti tohto návrhu. To pomohlo vyriešiť tento problém a udržať jednotnú fakultu.“
Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
UK) spomína... S prof. Jozefom Masarikom sa rozprával prof. RNDr. Ján Pišút,
DrSc. (výňatok z rozhovoru).
Prečo si sa rozhodol študovať fyziku už v takom skorom veku?
„Predovšetkým ma k tomu priviedlo obdobie, keď sa rozmohol kozmický
výskum. Bolo to pár rokov po tom, čo Gagarin letel do vesmíru, či neskôr Apollo pristálo na Mesiaci. Teda o týchto veciach sa veľa hovorilo a vedel som, že
základom je fyzikálna veda. Ako malý som chcel byť kozmonautom, z toho som
však vytriezvel a rozhodol som sa študovať tú časť fyziky, ktorá sa venuje práve
kozmickému výskumu.“
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Spomínaš si na začiatky štúdia na vysokej škole, kurzy a podobne?
„Ako prvé si spomínam na prijímačky, kde ma Dušan Kollár, môj neskorší
kolega, hneď po tom, čo som na prijímačkách vytiahol papier o dosiahnutí výsledkov na olympiáde, usadil konštatovaním, že ak som riešil olympiádu, tak
prijímačky pre mňa nebudú problém. Písomky som, samozrejme, napísal dobre.
Potom bola ústna časť, kde okrem otázok na matematiku a fyziku, boli aj politické otázky. Pýtali sa ma, čo si myslím o Charte 77 a či počúvam rádio Slobodná
Európa. Na školu som išiel v 78. roku. Môžem čestne vyhlásiť, že rádio som
nikdy nepočúval, ale povedal som, že áno. Ďalej som povedal, že o Charte 77 sa
budem vedieť vyjadriť, až keď mi ju dajú prečítať. Neskôr som sa dozvedel, že
v tomto okamihu som mal namále. Nakoniec ma prijali.
Potom som išiel na letnú aktivitu budovať sídlisko Sásová v Banskej Bystrici.
Potom som nastúpil sem na také prípravné sústredenie, kde nás ešte doúčali
matematiku a fyziku. Hlavne veci, o ktorých si pedagógovia neboli istí, že nás
naučili na strednej škole. Už začal semester, začali bežné kurzy, ako to býva aj
dnes. Pamätám si podrobne, kto nás čo učil. Napríklad matematickú fyziku nás
učila pani doktorka Mašlejová, teraz Košinárová. Potom sme mali mechaniku,
čo bol zážitok, to nás učil docent Hájossy, v prvom semestri. Matematiku nás
učil docent Mamrilla. Dobre si pamätám mnohé ďalšie prednášky, napríklad
kvantovú mechaniku, ktorú som mal s tebou. Ja som sa veľmi snažil, lebo nás
vyhadzovali z intráku. Takže prvý deň skúškového som mal poslednú skúšku
v semestri u Teba, ty si si to v indexe všimol, že by som sa dlho ulieval. Tak si
mi tu skúšku nedal. Nevyhodil si ma, ale si mi povedal, že si mám prerátať 150
príkladov, dal si mi zbierku príkladov. Ešte v máji som počítal, aj keď skúšku si
mi zapísal hneď na ďalšom termíne. Ty si tvrdil, že múdrosť vstupuje do hlavy
nielen očami, ale aj rukou.“
Ja si ťa pamätám, ako si robil ŠVOČ-ku u Vlada Černého? To bola tvoja prvá?
„Nie, to bola moja posledná. Prvú som robil u tvojej manželky (Nevenka
Pišútová). Vypísala tému: Online analýza spektra gama žiarenia. Názvu som
vlastne vtedy ani nerozumel, pretože som sa na strednej škole učil nemčinu
a angličtinu som sa naučil až na výške popri fyzike. Takže slovíčko online som
pochopil až počas práce. Ja som mal okrem jadrovej fyziky individuálny študijný plán aj v teoretickej fyzike, lebo teoretická fyzika ma priťahovala. Prihlásil
som sa na diplomovku k tebe a ty si ma takým elegantným oblúčkom prihral
Vladovi Černému. Takže som u neho robil diplomovku aj ŠVOČ-ky. Jedna
z nich bola venovaná optimalizačnému algoritmu rozmiestneniu lopatiek turbíny. Riešili sme problém vibrácií pri turbínach. Bola to vlastne aplikácia algoritmu rozmiestnenia lopatiek turbíny s malými odchýlkami hmotnosti. Pri tejto
práci sme vtedy vychádzali z presvedčenia, že vedci nemajú len písať články, ale
riešiť aj problémy prospešné spoločnosti.“
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Ako si sa dostal od týchto tém ku kozmu?
„Možno si už nepamätáš, ale tiež si mal v tom prsty ty a Vlado Černý. V tom
čase minister školstva vynikajúcim študentom prideľoval miesto tam, kde si
študent vybral. Nedostal som toto trvalé pracovné miesto, lebo som mal jednu
dvojku z vojenskej prípravy, a odmietol som si ju ísť opraviť. Ja som zelenú farbu
nemal rád, ani keď som mal stokorunu vo vrecku, radšej som si išiel rozmeniť,
aby mala inú farbu. Za čo mi neskôr profesor Povinec nadával, že som vďaka svojej tvrdohlavosti prišiel o trvalé miesto. Takže som prišiel na katedru na
študijný pobyt, na tri roky, a tam som si vybral tému, ktorá by bola mojou doktorandskou prácou. Bolo to v 83. roku, Československo ešte v CERN-e nebolo
a experimenty v Dubne už neboli také ,super‘. Radil som sa s viacerými, čo robiť,
a rozhodol som sa venovať simuláciám kozmického žiarenia, a tak som sa dostal
ku kozmickému výskumu.“
Vedúcim ašpirantskej práce bol Pavol Povinec?
„Áno. Na katedre jadrovej fyziky boli v 70. rokoch vzorky, ktoré prinieslo
Apollo, a vzorky, ktoré priniesli Lunochody z Mesiaca, oni robili merania koncentrácií kozmogénnych nuklidov. To motivovalo vývoj kódov, ktoré by sa dali
použiť na výpočet týchto nuklidov. Predo mnou to začal Stano Tokár a Palo
Emrich a aj som v tom potom pokračoval. Začali sme počítať meteority a pridali
sme k tomu aj gama žiarenie, ktoré uniká z povrchu týchto objektov.“
Keď sa opýtaš ľudí čo si myslia o fyzike, vnímajú to ako sivé a seriózne.
Pamätáš si na niečo humorné?
„Je ťažké spomenúť si rýchlo na niečo publikovateľné. Začnem od začiatku.
To, že matematiky, fyziku a informatiku ľudia považujú za seriózne, je fajn, lebo
to v tomto svete neistoty tvorí ostrovček, o ktorý sa dá oprieť. To, že by to bolo
sivé a nezábavné, to sa vôbec nedá povedať... spomínam si na prednášateľa, ktorý sa nám snažil celý zamazaný od kriedy ukázať elektrón v nekonečne... či iného prednášateľa nižšej postavy, ktorý, zosadnúc z bicykla, zablatený a zafŕkaný,
vyskočil na tabuľu, ktorá s ním dve – tri minúty pomaly klesala dole, a potom
víťazoslávne začal riešiť príklad ...“
Prof. JUDr. Oľga Planková, CSc. (Právnická fakulta UK) spomína: „Moje
polstoročie na Právnickej fakulte UK prebehlo postupnou vedeckou a pedagogickou kvalifikáciou na katedre občianskeho a rodinného práva za veľkorysého
vedenia akademika Štefana Lubyho. Okolo katedry sa sústredil početný okruh
vynikajúcich právnikov z praxe, s ktorými sa podarilo vytvoriť podnetné a rešpektované pracovisko rozvíjajúcej sa slovenskej civilistiky. Keď vedenie katedry
prevzal môj manžel, profesor JUDr. Karol Plank, DrSc., rozšíril dovtedy pestované špecializácie o ďalšie, ktorým sa venoval v spolupráci s kolegami z praxe.
Katedra bola v tom čase ozajstným tvorivým centrom. To sa pozitívne prejavi-
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lo aj na úrovni pedagogickej práce s poslucháčmi fakulty. Naše pracovisko sa
nachádzalo na prvom poschodí v historickej budove Univerzity Komenského,
v bezprostrednom susedstve auly. V aule sa konali všetky univerzitné slávnosti,
a tak sme zblízka počúvali nielen fanfáry pri promóciách absolventov a pri inauguráciách akademických funkcionárov, ale aj hudbu, spev a recitácie umelcov,
ktorí slávnostiam v aule dodávali lesk. Blízkosť tohto diania ovplyvnila moje
rozhodnutie získavať pre fakultné slávnosti umelcov z okruhu mojich známych
a priateľov. Postupne sa stalo zvyklosťou, že ma touto úlohou poverovali sústavne. Na slávnostiach našej fakulty v aule účinkovali vynikajúci speváci: Edita
Gruberová, v tom čase čerstvá absolventka konzervatória a dnes svetoznáma
sopranistka; Sergej Kopčák, ktorého hlboký bas už vtedy znel na významných
operných scénach. Krásnu spomienku mám na vystúpenie Františka Zvaríka,
azda najlepšieho interpreta slovenských ľudových piesní. S vlastnou piesňou
vystúpil absolvent našej fakulty, dodnes obdivovaný spievajúci právnik Pavol
Hammel. Z koncertných umelcov, ktorých sme si v aule vypočuli, si živo spomínam na klaviristku Kláru Havlíkovú-Bartoškovú a violončelistov Eugena
Procháca a Jozefa Podhoranského. Recitačné umenie nám predviedli členky
bratislavských divadiel Eva Kristínová, Ida Rapaičová, aj pôvabná Eva Mária
Chalupová. Mohutne zazneli hudobné súbory: slávne sláčikové kvarteto Aladára Móžiho, Vojenský umelecký súbor a ako koruna všetkých hudobných programov Slovenský filharmonický zbor s dirigentom Janom Maria Dobrodinským.
Aula Univerzity Komenského by mohla rozprávať o nespočetných umeleckých
programoch, ktoré zazneli jej priestorom.“
RNDr. Sergej Troščák (riaditeľ Vydavateľstva UK) spomína: „Dvakrát som sa
uchádzal o priazeň našej alma mater. Prvýkrát po maturite, keď som sa rozhodol, že by som chcel byť učiteľom matematiky a fyziky. Po úspešnom zvládnutí
prijímacích pohovorov na Prírodovedeckú fakultu UK som mohol začať študovať. To, že štúdium na vysokej škole je celkom iné ako na strednej, som zistil,
a nie iba ja jediný, už hneď na prvých prednáškach a cvičeniach. Ale ujali sa nás
vynikajúci učitelia, ktorí nás postupne zasväcovali nielen do tajov viacerých súčastí matematiky a fyziky, pričom nám pomáhali rozvíjať logiku matematického
myslenia, rozumieť matematickým definíciám, lémám, vetám a dôkazom, priblížili nám krásu a súvislosti fyzikálnych zákonov a zákonitostí a vo vyšších ročníkoch ukázali aj možnosti ich uplatnenia vo vede, výskume i v praktickom živote.
Počas štúdia na univerzite som sa aktívne venoval aj mojej najväčšej záľube, a to
ľahkej atletike. Tak ako väčšina atlétov vyššej výkonnosti študujúcich na UK som
na základe vtedajšej dohody medzi vysokými školami štartoval v majstrovských
súťažiach za Sláviu SVŠT. Na tradičných stretnutiach Univerzita – Technika, na
Akademických majstrovstvách Slovenska a na Československej univerziáde sme
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však pretekali každý za svoju univerzitu. A s UK-áčkom na prsiach som získal niekoľko medailí, dokonca v roku 1971 na univerziáde v Olomouci na 400
metrov prekážok aj tú najcennejšiu – zlatú. Na týchto podujatiach sa zišli na
niekoľko dní vysokoškolskí športovci z viacerých typických vysokoškolských
športov – atletiky, basketbalu, gymnastiky, hádzanej, plávania, volejbalu a tak
ďalej, ktorí v dejisku podujatia vytvorili vždy vynikajúcu atmosféru nielen na
športoviskách, ale aj v spoločenských miestnostiach, v internátoch i pred nimi.
Po skončení štúdia na univerzite sa zo mňa nestal ani učiteľ, ani vedecký pracovník. Zakotvil som však vo Vydavateľstve Alfa, kde som najskôr ako redaktor
a potom ako vedúci redaktor svojou prácou prispieval k vydaniu viacerých vysokoškolských učebníc i odborných publikácií, vrátane prekladov najvýznamnejších diel zo svetovej (vrátane západnej) literatúry z oblasti matematiky a fyziky. Autormi, iniciátormi vydania alebo prekladateľmi týchto diel boli zväčša
moji bývalí učitelia, respektíve ich kolegovia z univerzity. Po prechode do Slovenského pedagogického nakladateľstva sa môj vplyv rozšíril aj na vydávanie
učebnicovej a odbornej literatúry pre základné, stredné a vysoké školy z takmer
všetkých prírodovedných a spoločenskovedných odborov, kde znovu autormi,
recenzentmi rukopisov, členmi poradných orgánov a tak ďalej boli učitelia a vedeckí pracovníci z viacerých fakúlt univerzity. Takže môj kontakt s univerzitou bol takmer permanentný. Preto som ani chvíľu neváhal, keď som sa v lete
1990 dozvedel, že univerzita zriadila vydavateľstvo a že bude vypísaný konkurz
na funkciu riaditeľa. Uchádzal som sa o priazeň druhýkrát a znovu som uspel.
Verím, že nielen na prospech môj, ale aj univerzity. Odvtedy sa už viac ako 23
rokov svojou prácou spolu s kolektívom oddaných spolupracovníkov redakcie
i polygrafického strediska Vydavateľstva UK snažím podieľať na vydávaní diel
študijnej literatúry, monografií a zborníkov vedeckých prác, ktorých autormi
sú nielen renomovaní učitelia a vedeckí pracovníci našej univerzity, ale aj mladí, začínajúci, ambiciózni a nádejní autori, doktorandi našej univerzity. Podľa
ohlasov i záujmu o vydanie svojich diel prostredníctvom nášho vydavateľstva
môžem hádam konštatovať, že sa naša práca neustále skvalitňuje. Každoročne
vydáme niekoľko vysokoškolských učebníc i monografií, ktoré znesú aj prísnejšie medzinárodné hodnotiace kritériá. Teší nás to, že svojou prácou prispievame nielen ku skvalitňovaniu vzdelávacieho procesu na našej univerzite, ale aj
k vedeckému rastu našich autorov a k približovaniu poznatkov získaných na
univerzite odborníkom a širokej verejnosti nielen u nás doma, ale aj vo svete.“
PaedDr. Janka Chládecká (riaditeľka Centra ďalšieho vzdelávania UK) spomína: „Moje začiatky v Centre ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského...
Prichádzam do novej práce, kde budem robiť to, čo súvisí s mojím odborom
a v podstate s tým, čo robím celý život. Budem vzdelávať a organizovať vzdelá-
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vanie dospelých. Aj napriek tomu, že som človek s bohatými skúsenosťami, sa
vo mne miešajú obavy a zvedavosť, či budem všetko vedieť.
Prejdem cez vrátnicu, idem po dlhej, pre mňa nekonečnej chodbe, vyjdem po
schodoch až ku kancelárii riaditeľa CĎV UK, môjho nového šéfa. Zaklopem na
dvere sekretariátu, ohlásim sa a čakám, kedy ma prijme človek, ktorého budem
najbližšiu dobu zaťažovať množstvom otázok. Medzitým sa zoznámim s pár novými kolegami a asistentkou riaditeľa. Stále jej zvoní telefón, má na stole množstvo papierov, pier, malé talizmany a fotografie, ktoré dotvárajú tradične príjemné
pracovné prostredie. O chvíľu sa otvoria dvere a z nich vyjde môj nový šéf, neberie ma k sebe, ale rovno mi ide ukázať moju kanceláriu. Podá mi ruku a povie:
,Je čas začať pracovať‘ a dodáva, ,efektívne pracovať.‘ Sadne si na stoličku, za môj
stôl, a ja iba počúvam, nie vždy rozumiem a úplne chápem, ale prikyvujem.
Nespomínam si na všetko z prvého dňa v práci, ale viem, že bol dobrý. Informácie, ktoré som vtedy dostala, sa úspešne odo mňa odrážali. Všetko sa mi
zdalo nové, mala som pocit, že nič nefunguje jednoducho. Iba som počúvala,
prikyvovala a snažila sa čo najviac si zapamätať. Do svojho prineseného zápisníka na poznámky z prvého dňa som si nezapísala absolútne nič.
Zvyšok dňa som študovala nejaké interné smernice, príkazy a iné materiály.
Hovorí sa, že nové začiatky sú ťažké, a tak som to aj vnímala v prvý deň svojho
pôsobenia v CĎV UK. Prvé dni som chodila do práce s hlavou plnou neroztriedených informácií. Spomínam si na svoju prvú zadanú úlohu. Mala som napísať, čo všetko chcem urobiť v celoživotnom vzdelávaní najbližšie tri mesiace.
Vtedy sa mi tá úloha zdala veľmi ťažká, ale dnes sa už nad tým iba pousmejem.
Ďalšie dni boli lepšie a tie nasledujúce stále lepšie a lepšie viac a viac. Ráno som
nevstávala s tým, že čo budem musieť urobiť a či to budem vedieť urobiť.
Na začiatku mojej práce sa mi najviac páčili osobné rozhovory s kolegami,
keď sme sa rozprávali o svojich plánoch, niektoré boli viac odvážne a iné menej.
Mali sme spoločného menovateľa, mať prácu, ktorá nás naplní spokojnosťou,
radosťou a uznaním. Často sme sa v rozhovoroch preniesli do budúcnosti, kde
tieto vízie boli už uskutočnené.
Mám rada svoju prácu a dnešný svet. Možno by niekto mohol namietať, že je
uponáhľaný, neosobný, krutý a neviem čo ešte. Ja k tomu iba dodávam, že je farebný a zaujímavý, je taký, aký si ho spravíme sami. Všetci chceme niekam patriť
a podvedome si vyberáme kam. Navonok chceme byť jedineční. Nie každý má
na to, aby bol jedinečný. S jedinečnosťou je to ako so štýlom. Nie každý má štýl
a nie každý si ho vie zachovať. Niektorí ľudia sú už od narodenia jedineční. Sú
to géniovia. A potom je tu pár jedincov, ktorých k jedinečnosti predurčia ich
predkovia. A k tým patrím aj ja.
Už od narodenia som bola predurčená na to, aby som bola jedinečná, aby
som držala ,dekórum múdrosti a jedinečnosti‘, ktoré mi nastavili moji pred-
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kovia. Nie som dieťaťom výnimočných rodičov. Pochádzam z učiteľskej rodiny
a vyrastala som v meste. Ako dieťa som tieto názory neobľubovala, ale v období
puberty som sa rozhodla počúvať, čo mi hovoria ostatní okolo mňa. Hlavne od
dospelých som počúvala, čo všetko dokázali a urobili. Musím priznať, že som sa
cítila hrozne, lebo v tomto veku som nič nechcela dokázať. Nuž, ale časom som
si sama vymyslela, čo chcem v živote dosiahnuť. Moji predkovia ma predurčili
k tomu, aby som sa stala jedinečnou, a pritom ja som chcela zostať úplne obyčajnou, najobyčajnejšou, ako to pôjde. No neskôr som život začala brať vážne.
Vyštudovala som. Pokračovala som v pedagogickej kariére po vzore rodičov
a do svojej práce som sa vždy vložila s plným nasadením. Plné nasadenie som
vždy požadovala aj od druhých, či to už boli rovnocenní alebo funkčne nižšie
postavení kolegovia. Niekde v podvedomí ma neustále prenasledovali slová jedinečnosť a výnimočnosť, ktoré mne alebo nám pomôžu získať spokojnosť, radosť
a uznanie. Myslím, že by som mohla pokračovať. Je veľa ľudí, ktorí chcú byť jedineční a nezabudnuteľní a zároveň aj spokojní, ale nie je to údel každého. Niekedy je byť lepšie obyčajným človekom, ktorý nepotrebuje byť výnimočný, lebo si
uvedomuje, že výnimočné je mať pri sebe takých skvelých kolegov, ktorých mám
aj ja, že výnimočným je prežiť v práci hoc aj malý každodenný úspech, že je výnimočné patriť a prispieť k dobrému menu našej univerzity. A to práve dnes, nie
zajtra. Zajtra je slovo, ktoré berieme príliš často na ľahkú váhu. Každý deň každá
minúta je niečo výnimočné a zvlášť v našej práci. Prestali sme si hovoriť, že niečo
urobíme zajtra, lebo sa môže stať, že to neurobíme nikdy. Žijeme v rýchlej dobe,
ktorá patrí k nášmu životu, ale neznamená to, že máme žiť aj povrchne bez všimnutia si bežných starostí a radostí a ich potláčania do úzadia.
Vrátim sa na začiatok svojho príbehu. Situácia je znovu podobná. Ďalší nový
zamestnanec nastupuje k nám do zamestnania a čaká ho prvý deň v práci. Prejde cez vrátnicu, ide po dlhej, možno aj pre neho nekonečnej chodbe, vyjde po
schodoch až ku kancelárii riaditeľa CĎV UK, svojho nového šéfa. Zaklope na
dvere sekretariátu, ohlási sa a čaká, kedy ho prijme človek, ktorého bude najbližšiu dobu zaťažovať mnohými otázkami. Medzitým sa stihne zoznámiť s pár
novými kolegami a asistentkou riaditeľa. Stále jej zvoní telefón, má na stole
množstvo papierov, pier, malé talizmany a fotografie, ktoré dotvárajú tradične
príjemné pracovné prostredie.
Keď sa otvoria dvere do riaditeľne, vyjdem ja, jeho nová šéfka, a beriem ho
k sebe. Vysvetľujem a počúvam. Počúvam a vysvetľujem, v čom sme jedineční
a ako si vážime jeden druhého, ako si vážime maličkostí všedného pracovného
dňa a toho, že sme súčasťou Univerzity Komenského v Bratislave.
Začať sa takto pozerať na svet, na svoj život, na svoju prácu stojí určité úsilie
a vyžaduje si to schopnosť profesionality. Ale aj keď vás to posunie čo len v jedinej veci, stojí to za to… nemyslíte?“
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Osobnosti Univerzity Komenského
z pohľadu fakúlt

Lekárska fakulta Univerzity Komenského
Vedecko-spoločenské osobnosti
Prof. MUDr. Ján Vilček, CSc., absolvent všeobecného lekárstva v roku 1957.
V roku 1962 získal titul kandidáta vied, v roku 1973 bol vymenovaný za profesora mikrobiológie na New York University School of Medicine. Svetová osobnosť
v oblasti imunologického a mikrobiologického výskumu. Čestný doktor UK.
Prezident USA Barack Obama mu v roku 2012 udelil Národnú medailu za technológiu a inovácie.
Prof. MUDr. Jaroslav Siman, PhD., absolvent všeobecného lekárstva v roku
1957. V roku 1997 bol vymenovaný za profesora chirurgie. Spoluzakladateľ
Detského kardiocentra v DFNsP, účasť na prvej transplantácii srdca dieťaťa,
prvej transplantácii pečene dieťaťa. Vykonal úspešné oddelenie siamských dvojičiek.

Osobnosti umeleckého života
MUDr. Gustáv Papp, absolvent všeobecného lekárstva v roku 1944. Zaslúžilý umelec. Od počiatkov lekárskej praxe sa venoval súbežne koncertnej činnosti.
Jeho vokálne danosti a interpretačné majstrovstvo sa bohato uplatnili v pôvodnej slovenskej opernej tvorbe, kde ako premiérový predstaviteľ dával postavám
pečať interpretačného vzoru.
Prof. MUDr. Ferdinand Klinda, absolvent všeobecného lekárstva v roku
1952. Svetový koncertný umelec a skladateľ – organista svetového mena, nositeľ
štátnej ceny.
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Objavitelia, vynálezcovia
Prof. MUDr. Anton Gerinec, PhD., absolvent všeobecného lekárstva v roku
1971. V roku 1998 získal titul profesora. Aplikoval unikátnu intraarteriálnu chemoterapiu retinoblastomu do art. ophthalmica (2011).
Doc. MUDr. Michal Mego, PhD., absolvent všeobecného lekárstva v roku
2001. V roku 2011 získal titul docent. Vynašiel spôsob a systém pre 3D rekonštrukciu jemnej štruktúry pomocou RTG tomografie kombinovanej s elastickým rozptylom (2014).

Osobnosti z radov študentov
Mgr. Janka Bábíčková, doktorandka v študijnom programe normálna a patologická fyziológia. Publikácia v časopise Biotechnology molecular biomedicine s impakt faktorom 9, 599. Autori Bábíčková J., Tóthová L., Boor P., Celec
P.: „In vivo phage display – a discovery tool in molecular biomedicine“ (2013).
Nikolaos Konstantopoulos a Ioannis Konstantopoulos, študenti zubného lekárstva. Úspešná reprezentácia na International student conference at St.
George Undergraduate and Postgraduate Research and Academic Society of
London (2012).
Lenka Šlapáková, Tomáš Baka, študenti všeobecného lekárstva. Úspešná reprezentácia na International Medical Students´Congress v Novom Sade (2012).
Štefan Lukáč, študent všeobecného lekárstva. Úspešná reprezentácia na International Conference for Healthcare and Medical Students’v Dubline (2012).
MUDr. Marianna Hájska, doktorandka v študijnom programe chirurgia.
Úspešná reprezentácia a získanie prvého miesta mladých výskumníkov za prácu „Vitro Efficacy of Various Topical Antimicrobial Agents against Multidrugresistant Bacteria“ na 16. svetovom kongrese Medzinárodnej spoločnosti pre
popáleninové úrazy v Edinburgu (2013).
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Právnická fakulta Univerzity Komenského
Medzinárodné ocenenia pracovníkov
Prof. JUDr. Augustín Ráth, Juhoslovanský Rad sv. Sávu. V roku 1914 vstúpil do súdnych služieb a od roku 1919 pracoval ako sedriálny sudca v Novom
Sade a vojenský sudca vo Valjeve a Kruševci. Do roku 1920 pôsobil ako náčelník
juhoslovanského Ministerstva pravosúdia a sekčný šéf Ministerstva unifikácie,
pričom sa významne podieľal na konštituovaní juhoslovanského súdnictva.
Prof. JUDr. Juraj Cúth, DrSc., Čestná medaila OSN udelená dňa 26. 10. 1988
za významný prínos k podpore činnosti OSN a propagácie jej cieľov. Dlhodobo
pôsobil v medzinárodných orgánoch a medzinárodných organizáciách ako člen
ich výkonných orgánov i podpredseda volených ústredných orgánov, napríklad
Svetovej federácie členov OSN (WFUNA) so sídlom v Ženeve. Bol predsedom
Slovenskej mierovej rady.
JUDr. Gustáv Husák, CSc., a doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc., ako prezidenti získali mnohé významné zahraničné vyznamenania (napríklad Veľkej
Británie, Francúzska, Dánska, Nórska, Poľska, Grécka, Španielska, Portugalska,
Luxemburska a tak ďalej).

Najvýznamnejšie medzinárodné ocenenia študentov
Central and East Eurpean Moot Court Competition – 3. miesto Vladimír
Novák, Martin Mojžiš, Juraj Rochfaluši, Jakub Jošt (Vladimír Novák bol vyhlásený za najlepšieho spíkra celého podujatia) v roku 2010.
Medzinárodná ŠVOČ Olomouc – 1. miesto v sekcii F – Správne právo: Bc.
Ján Hajnala, 2. miesto v sekcii H – doktorandi: Mgr. Eva Dudášová, 3. miesto
v sekcii A – Ústavné právo: Mgr. Slavomíra Henčeková v roku 2013.
Cena Karola Planka za publikačnú činnosť – za príspevky uverejnené v Justičnej revue: Bc. Marek Domin, za rok 2010 (cenu udeľuje Ministerstvo spravodlivosti SR).

Najvýznamnejší absolventi
Predstavitelia štátu
JUDr. Gustáv Husák, CSc. (1937) v roku 1943 jeden z podpredsedov povstaleckej Slovenskej národnej rady, v rokoch 1946 – 1950 predseda Zboru pove-
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reníkov, v roku 1968 podpredseda československej vlády, v rokoch 1975 – 1989
prezident ČSSR.
Doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc. (1964) v rokoch 1990 – 1992 generálny
prokurátor ČSFR, v rokoch 1994 – 1998 predseda Národnej rady Slovenskej
republiky, v rokoch 2004 – 2014 prezident Slovenskej republiky.
Doc. JUDr. Robert Fico, CSc. (1986) v rokoch 1994 – 2000 agent pre zastupovanie Slovenskej republiky pred Európskou komisiou pre ľudské práva a Európskym súdom pre ľudské práva, v rokoch 2006 – 2010 premiér Slovenskej
republiky, od roku 2012 až doteraz premiér Slovenskej republiky.
Umelci
JUDr. Vojtech Zamarovský (1943) medzinárodne známy autor literatúry
faktu.
Športovci
Doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD. (1995) paralympijská športovkyňa,
na paralympijských hrách v roku 1996 obsadila 2. a 3. miesto v plávaní, v roku
2000 na majstrovstvách Európy získala 1. a 2. miesto v plávaní a v tom istom
roku na paralympijských hrách obsadila 2., 2. a 3. miesto v plávaní, v roku 2002
na majstrovstvách sveta vybojovala 1. a 3. miesto. Držiteľka paralympijského
a európskeho rekordu.
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Filozofická fakulta Univerzity Komenského
Literárno-umelecké osobnosti
Doc. PhDr. Martin Bútora, absolvent odboru filozofia – sociológia v roku
1976. Sociológ, spisovateľ, diplomat, vysokoškolský pedagóg. Získal významné
ocenenia, medzi ktoré patrí napríklad: medaila za službu demokracii od Národnej nadácie pre demokraciu, Washington (1999); medaila J. Papánka, New York
(2000); nositeľ Krištáľového krídla (2002); Rad Ľudovíta Štúra II. triedy (2002);
cena na oslavu slobody – American Jewish Committee, Washington (2002).
PhDr. Ján Buzássy, absolvent odboru knihovníctvo – slovenský jazyk v roku
1961. Básnik, prekladateľ. Získal významné ocenenia, medzi ktoré patrí napríklad: cena Slovenského centra P. E. N. za zbierku Bystruška (2008); cena Zory
Jesenskej za celoživotné prekladateľské dielo (2009).
PhDr. Pavel Dvořák, absolvent odboru história v roku 1960. Historik, spisovateľ, publicista, scenárista. Od roku 1991 vedie ním založené vydavateľstvo
RAK. Získal významné ocenenia, medzi ktoré patrí napríklad: cena SAV za popularizáciu vedy (1994); Medzinárodná cena Egona Ervína Kischa (1994, 2000);
nositeľ Krištáľového krídla (1997); Pribinov kríž II. triedy za významné zásluhy
o kultúrny rozvoj SR (2007).
Doc. PhDr. Etela Farkašová, CSc., rod. Zipserová, absolventka odboru filozofia a sociológia v roku 1974. Spisovateľka, esejistka, publicistka, filozofka,
vysokoškolská pedagogička. Získala významné ocenenia, medzi ktoré patrí
napríklad: cena Ivana Krasku za literárny debut (1978); cena Spolku slovenských spisovateľov (1997); Zlatý čestný odznak Rakúskej republiky za činnosť
v záujme rakúsko-slovenskej literárnej spolupráce (2004); Prémia Slovenského
literárneho fondu za prózu Pláne približne zapamätaného (2013).
Doc. Mikuláš Huba, absolvent odboru filozofia v roku 1944. Herec, recitátor, vysokoškolský pedagóg na VŠMU. Získal významné ocenenia, medzi ktoré
patrí napríklad: Zaslúžilý umelec (1966); Národný umelec (1973).
PhDr. Tomáš Ivan Janovic, absolvent odboru slovenčina – história v roku
1960. Spisovateľ, publicista, autor rozhlasových, televíznych a divadelných hier.
Získal významné ocenenia, medzi ktoré patrí napríklad: Cena vydavateľstva
Mladé letá za knihu Drevený tato (1979); Cena Zväzu slovenských spisovateľov
za knihu Jeleňvízor (1982); Cena Dominika Tatarku za rok 2005 za knihu Maj
ma rád (2006).
PhDr. Peter Jaroš, absolvent odboru slovenčina – ruština v roku 1962. Prozaik, dramatik, filmový a televízny scenárista. Získal významné ocenenia, medzi
ktoré patrí napríklad: Rad Ľudovíta Štúra II. triedy (2000).
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PhDr. Emil Boleslav Lukáč, absolvent odboru jazyk československý v roku
1925. Básnik, prekladateľ, evanjelický kňaz, zakladateľ Spolku slovenských spisovateľov (1924), zakladateľ a redaktor časopisu Tvorba (1940 – 1944).
Alexander Moyzes, absolvent odboru filozofia – hudobná veda v roku 1936.
Hudobný skladateľ, vysokoškolský pedagóg, rektor VŠMU (1965 – 1971), predseda Zväzu slovenských skladateľov (1969 – 1971), Národný umelec (1966).
PhDr. Milan Rúfus, absolvent odboru slovenský jazyk – dejepis v roku
1953. Básnik, literárny historik, prekladateľ, esejista, vysokoškolský pedagóg.
Získal významné ocenenia, medzi ktoré patrí napríklad: Štátna cena za literatúru (1970); Rad Ľudovíta Štúra I. triedy (1995); Cena za poéziu Crane Summit
(2008, Taiwan); Pribinov kríž I. triedy (2009).

Vedecko-spoločenské osobnosti
Doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., absolvent odboru historické vedy – archeológia v roku 1969. Podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny (2006 – 2010), minister školstva, vedy
a výskumu SR (2010 – 2014), historik a archeológ, zástupca SAV v International
Social Science Council pri UNESCO v Paríži.
Doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc., absolvent odboru slovenský jazyk – ruský jazyk v roku 1961. Veľvyslanec ČSFR v Maďarskej republike (1990 – 1992),
minister kultúry SR (2002 – 2004, 2006), podpredseda vlády pre ľudské práva
a národnostné menšiny (2010 – 2012), literárny vedec, prezident Nadácie otvorenej spoločnosti (1993 – 2000).
Prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD., rod. Karafiátová, absolventka odboru
marxisticko-leninská sociológia v roku 1979. Predsedníčka vlády (2010 – 2012),
výkonná riaditeľka nadácie Centrum pre analýzy sociálnej politiky (1992 – 2002).
Prof. PhDr. Matúš Kučera, DrSc., absolvent odboru história v roku 1956.
Minister školstva SR (1992 – 1993), veľvyslanec SR v Chorvátsku (1993 – 1998),
veľvyslanec SR v Bosne a Hercegovine (1997 – 1998). Historik, odborník na
stredoveké dejiny, vysokoškolský pedagóg. Získal významné ocenenia, medzi
ktoré patrí napríklad: Cena Jozefa Cígera Hronského (2004), Rad Ľudovíta Štúra I. triedy (2005).
Mgr. Pavol Paška, absolvent odboru marxisticko-leninská filozofia v kombinácii s marxisticko-leninskou estetikou v roku 1985. Politik, predseda Zahraničného výboru NR SR (2004 – 2006), predseda NR SR (2006 – 2010, 2012 – doteraz).
Prof. PhDr. Jozef Felix, CSc., absolvent odboru jazyk slovenský – jazyk
francúzsky v roku 1942. Literárny historik a kritik, spisovateľ, esejista, prekladateľ z románskych jazykov, jeden zo zakladateľov slovenskej romanistiky, vedúci
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redaktor vydavateľstva Tatran (1951 – 1961). Získal významné ocenenia, medzi
ktoré patrí napríklad: Rad T. G. Masaryka III. triedy in memoriam (1991).
PhDr. Anton Habovštiak, CSc., absolvent odboru základy vedeckého socializmu v roku 1950. Jazykovedec, dialektológ spracúvajúci najmä oravské nárečia
a nárečia Gemeru. Získal významné ocenenia, medzi ktoré patrí napríklad: Pribinov kríž I. triedy in memoriam (2005).
Dr. h. c. prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc., absolvent odboru filozofia
– dejepis v roku 1949. Historik, archivár, odborník na slovenský a uhorský stredovek, vysokoškolský pedagóg, jeden zo zakladateľov modernej slovenskej historiografie. Získal významné ocenenia, medzi ktoré patrí napríklad: Križkova
medaila za zásluhy o archívnictvo, zlatá medaila SAV, medaila Istvána Széchenyiho, cena Ľudovíta Nováka za oblasť spoločenských vied ex aequo; Dr. h. c.
Prešovskej univerzity (1999).
PhDr. Plicková Estera, CSc., absolventka odboru slovenský jazyk – filozofia
v roku 1950. Etnografka, popularizátorka poznatkov o ľudovej kultúre Slovenska, fotografka. Získala významné ocenenia, medzi ktoré patrí napríklad: Zlatá
medaila Ľudovíta Štúra (1988).
Prof. PhDr. Ján Stanislav, DrSc., absolvent odboru jazyk československý
– jazyk francúzsky v roku 1928. Jazykovedec, slavista, vysokoškolský pedagóg,
dekan FiF SU (1942/1943, 1943/1944, 1945/1946). Získal významné ocenenia,
medzi ktoré patrí napríklad: Rad Cyrila a Metoda BĽR (1963). Po ňom je pomenovaný Slavistický ústav Jána Stanislava SAV.
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Pedagogická fakulta Univerzity Komenského
Osobnosti
Prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc. (19. 10. 1950) je popredná slovenská
literárna vedkyňa, prozaička, poetka, esejistka, publicistka a vysokoškolská
pedagogička. Ako literárna vedkyňa sa prezentovala na začiatku 90. rokov 20.
storočia prácami, ktoré sa zaoberali predtým tabuizovanými literárnovednými
témami. Ide o monografie Biele miesta v slovenskej literatúre (1991, spoluautorka) a Roky úzkosti a vzopätia (1992). Neskôr sa predstavila komparatívnou
prácou J. C. Hronský a moderna. Mýtus a mytológia v literatúre (2000), ktorá
prináša nové poznatky o väzbách medzi dielom J. C. Hronského a európskou
literárnou modernou a ktorá osvetľuje Hronského ako moderného mýtizátora so silným etickým akcentom. Za prepracovanú a doplnenú verziu uvedenej
monografie, ktorá vyšla po nemecky pod názvom Jozef Cíger Hronský und die
Moderne (2004), získala Cenu SAV a Literárneho fondu. Monografia Dominik
Tatarka – slovenský Don Quijote (2012) prináša komplexný pohľad na život
a dielo Dominika Tatarku ako človeka mnohých identít a rol, ktoré nie sú komplementárne, ba niekedy sa až vylučujú. Autorka smeruje od politiky k poetike
a personalizmu, syntetizujúc vnútorný a vonkajší okruh Tatarkovej osobnosti
a diela so zreteľom na európsky kontext.
V roku 2011 založila unikátne komparatistické pracovisko Kabinet Dionýza Ďurišina pri Ústave filologických štúdií PdF UK a edíciu Komparatistické
štúdie, v ktorej v prvom zväzku sú publikované štúdie z konferencie Slovenská
literatúra – jej špecifiká a kontexty.
Je aj predstaviteľkou súčasnej slovenskej prózy a poézie. Jej prózy a básne
boli preložené do nemčiny, angličtiny, taliančiny, ruštiny, poľštiny, litovčiny, japončiny a do hindského jazyka.
Získala množstvo ocenení, medzi nimi aj Cenu slovenského centra P.E.N. za
rok 2013, Švajčiarsku literárnu cenu Zlaté pero 2010.
Prof. PhDr. Ivan Cvrkal, CSc. (21. 6. 1934) po absolvovaní gymnázia v Bratislave pôsobil ako vojak z povolania a súčasne externe študoval slovenčinu
a nemčinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od začiatku 70. rokov pracoval v Ústave svetovej literatúry a jazykov SAV a v Literárnovednom ústave SAV a od septembra 1994 začal popri vedeckej činnosti
pôsobiť aj ako pedagóg na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, v roku 2001 bol
vymenovaný za profesora.
Ivan Cvrkal je autorom monografií, skrípt, kompendií, množstva vedeckých
štúdií, doslovov, recenzií a kritických glos. Viaceré práce majú charakter problé-
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mových štúdií, napríklad Epický svet a premeny mýtu v diele Thomasa Manna
(1977). Jeho bibliografia obsahuje takmer tristo bibliografických položiek.
Ivan Cvrkal stelesňuje tú časť slovenskej kultúry, ktorá chce byť otvorená svetu, Európe, ale ktorá nestráca zo zreteľa potreby domáceho kontextu. Vo svojej
vedeckovýskumnej činnosti sa vyprofiloval na jedného z popredných znalcov
literatúry nemeckej jazykovej oblasti, ale aj slovensko-nemeckých literárnych
vzťahov a niektorých závažných osobností a zjavov slovenskej kultúry.
Pri porovnávaní nemeckej literatúry so slovenskou sa sústredil na skúmanie
procesu trvalého aktívneho vzťahu slovenských spisovateľov k nemeckej literatúre, filozofii a kultúre vôbec. Dôkazom toho je aj osobnosť S. H. Vajanského,
ktorú významne formovala práve nemecká a aj ruská literatúra, ako nás o tom
presviedča v monografii S. H. Vajanský a nemecká literatúra (1984). Ďalšou významnou monografiou je práca o próze nemeckej moderny na prelome 19. a 20.
storočia Das Junge Wien (1995). Literatúre 20. storočia a z nej predovšetkým
zložitému fenoménu avantgardy v literatúre sa venoval ako zostavovateľ zborníkov: Kapitoly z moderny, avantgardy a postmoderny (1996), Z dejín európskych
literatúr 20. storočia (2002), Európske literárne avantgardy 20. storočia (2005).
Vedecké štúdie, doslovy, recenzie a kritické glosy Ivana Cvrkala sa vyznačujú poznatkovou konkrétnosťou a ich materiálová optika sa zaostruje na dominantný respektíve príznakový teoretický problém. Dokumentujú to už názvy
jeho štúdií z prvého obdobia: Básnikov subjekt a sociálna skutočnosť (1974),
Koncepcia sveta a postavy v antifašistickej próze na Slovensku a v NDR (1977),
Epický svet a premeny mýtu v diele Thomasa Manna (1977), Funkčnosť a typológia prózy o socialistickej dedine (1980). Vo väčšine z nich osvetľuje vývinové
problémy literatúry NDR, v mnohých iných však rieši aj niektoré otázky slovenskej literatúry (povstalecká próza, žánrovosť literatúry, Ladislav Novomeský).
Integrálnou súčasťou Cvrkalových tvorivých aktivít je aj jeho prekladateľská
činnosť, pričom k viacerým prekladom pripojil analytické štúdie, ktoré majú
v žánrovom registri Cvrkalových prác osobitné postavenie. Práve na nich sa
najvýraznejšie prejavuje práca s faktografickým materiálom. Ako príklad možno uviesť doslovy o Johannesovi Bobrowskom, Anne Seghersovej, Thomasovi
Mannovi, Gerhardovi Hauptmanovi, Emilovi Maria Remarquovi. Do svojho
výskumného záberu zahrnul aj literatúru rakúsku, západonemeckú a švajčiarsku. Komparatívny výskumný aspekt postupne nadobúdal v jeho prácach dominantné postavenie. V práci Miesto, postavenie a rozvoj rakúskej literatúry
v kontexte nemeckej literatúry (1983) rieši niektoré historické, sociálne a kultúrne zákonitosti literárneho spoločenstva nemeckej jazykovej oblasti.
Skúsenosti a poznatky získané prácou na projekte medziliterárnych spoločenstiev Cvrkal prehlbuje v roku 1992 štúdiou Pražská nemecká literatúra ako
osobitné medziliterárne spoločenstvo metropolitného typu. Začiatkom nového
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tisícročia sa v štúdii Vývin, východiská a kontexty rakúskej literárnej moderny
vracia k svojej srdcovej téme, k osvetleniu vývinu rakúskej literatúry v prvej tretine 20. storočia. Ivan Cvrkal ako jeden z mála literárnych vedcov sa dokonale
orientuje v spleti súvekých prúdení v oblasti filozofie, psychológie, ale aj výtvarného umenia, hudby a podobne.
Ivan Cvrkal preložil početné diela pre deti a mládež a knihy z oblasti dobrodružnej literatúry NDR (Kirst, Brock, Radczun, Kienast a iné). Vyzdvihnúť
treba čitateľsky úspešnú a prekladateľsky náročnú knihu Gerharda Holtza-Baumerta Alfonz Vrtinôžka (Alfons Zitterbacke), v ktorej inovatívne transponoval
živé dialógy a štýl pôvodiny. Osobitnú skupinu tvoria preklady životopisných
príbehov, v ktorých úspešne sprostredkoval zemepisné a dobové reálie. Ako
záslužné možno hodnotiť jeho preklady literárnovedných a umenovedných textov. Sporadicky prekladal slovenskú a českú poéziu do nemčiny (Suchý, Zambor
a iní) pre literárne časopisy.
Profesor Ivan Cvrkal zohráva dôležitú úlohu nielen v slovenskej germanistickej literárnej vede a v oblasti umeleckého prekladu, ale aj ako vysokoškolský pedagóg. Na začiatku 90. rokoch stál pri renesancii prípravy učiteľov nemeckého
jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
Prof. PaedDr. Jozef Schubert, CSc. (19. 3. 1904 – 24. 4. 2000) sa významne
zaslúžil o rozvoj pedagogických vied a školstva na Slovensku. Svojou pedagogickou, vedeckovýskumnou a organizátorskou prácou prispel k reforme základného školstva, skvalitneniu prípravy učiteľov a k obohateniu dejín školstva a pedagogiky na Slovensku. Po oslobodení v roku 1945 – 1950 pracoval v Reformnom
oddelení Povereníctva školstva a pripravoval zriadenie pedagogickej fakulty
v Bratislave. Po jej otvorení v decembri 1946 ako expert organizoval diaľkové
štúdium, budovanie ústavov a pedagogických a administratívnych zložiek novej
školy. Okrem pôsobenia na Katedre pedagogiky Pedagogickej fakulty UK zriadil a viedol Ústav školskej praxe a Ústav diaľkového štúdia a zastával aj funkciu
prodekana pre štúdium popri zamestnaní (1955 – 1959) a funkciu dekana (1966
– 1969). Profesor J. Schubert ako historik pedagogiky je autorom z významnej
monografie Dvadsať rokov vysokoškolského vzdelávania učiteľov základných
škôl na Slovensku, ale aj celého radu ďalších štúdií, vysokoškolských študijných
textov. Niektoré z jeho prác neboli z rozličných dôvodov publikované, napríklad
rukopis kapitoly O historickom vývoji pedagogického a teologického školstva,
vrátane chýrnej až svetoznámej rabínskej školy, pre monografiu o histórii školstva mesta Bratislavy. Ako výraz ocenenia jeho pedagogickej a vedeckej práce,
ako aj záslužnej činnosti pri budovaní Pedagogickej fakulty UK mu bola udelená Zlatá medaila Univerzity Komenského (1992).
Doc. PhDr. Vladimír Predmerský, CSc. (19. 2. 1902 – 5. 11. 1991) bol významným predstaviteľom špeciálnej pedagogiky, vedeckovýskumným pracov-
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níkom a vysokoškolským učiteľom, publicistom, pokračovateľom v napĺňaní
ideí Viliama Gaňu, zakladateľa špeciálnej pedagogiky na Slovensku. Bol absolventom Pedagogickej fakulty Slovenskej univerzity (v roku 1954) v odbore dejepis a zemepis, ale aj odboru pedagogiky a psychológie na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave (v roku 1959). Od roku 1954 pôsobil ako ústredný školský
inšpektor, ustanovený Povereníctvom školstva v Bratislave. Pričinil sa o vznik
Inštitútu špeciálnej a liečebnej pedagogiky pri Filozofickej fakulte Univerzity
Komenského, ktorého bol v rokoch 1967 – 1972 vedúcim a kde sa od akademického roku 1967/1968 začalo realizovať denné vysokoškolské štúdium špeciálnej
pedagogiky ako prvé na Slovensku. Zaslúžil sa o rozvoj špeciálnej pedagogiky
ako vednej disciplíny, skvalitnenie systému starostlivosti o postihnutých jedincov a prípravy vysokoškolsky kvalifikovaných učiteľov pre školy a zariadenia pre
mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť. Inicioval zrod a rozmach odborných
aktivít Spoločnosti pre špeciálnu a liečebnú výchovu na Slovensku (od roku
1969) a vznik vedeckého časopisu Špeciálna pedagogika, po roku 1989 aj nového vedecko-odborného časopisu Efeta. Na jeho podnet sa v roku 1981 zriadilo
Múzeum špeciálneho školstva v Levoči ako historicko-dokumentačné stredisko
pre špeciálnu a liečebnú výchovu. Jeho záslužná práca bola ocenená najvyšším
pedagogickým vyznamenaním Medailou J. A. Komenského (1982).
Prof. PhDr. Juraj Brťka, CSc. (25. 8. 1912 – 23. 6. 1997) ako významný
predstaviteľ odboru elementárna pedagogika pôvodne získal skúsenosti zo všetkých stupňov škôl, od ľudovej cez učiteľskú akadémiu, až po vysokú školu, pôsobil aj vo funkcii školského inšpektora. Bol členom prípravného výboru pri
založení Pedagogickej fakulty UK (1946), kde po jej vzniku prednášal pedagogiku predškolského veku. Okrem pedagogického vzdelania popri zamestnaní
študoval slovenčinu, dejepis a občiansku výchovu na Pedagogickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave v rokoch 1946 – 1949 a neskôr aj pedagogiku
a psychológiu na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave v rokoch 1953 – 1956.
Pôsobil ako vedúci redaktor v Slovenskom pedagogickom nakladateľstve, kde
založil a redigoval časopisy Materská škola, Rodina a škola. Po vzniku Pedagogického inštitútu v Trnave, v roku 1964 premenovanom na Pedagogickú fakultu
UK so sídlom v Trnave pôsobil ako vysokoškolský učiteľ, akademický funkcionár a prodekan na fakulte. Keď v roku 1967 vznikol Inštitút špeciálnej a liečebnej pedagogiky pri FiF UK v Bratislave, rozšíril svoje pôsobenie aj v odborovo
blízkej špeciálnej pedagogike. V rokoch 1972 – 1978 viedol katedru špeciálnej
pedagogiky a po odchode do dôchodku pôsobil naďalej ako emeritný profesor. Aktívne spolupracoval s Výskumným ústavom pedagogickým v Bratislave
pri výskume v oblasti pedagogiky prvého ročníka základnej školy, viedol výskum čítania a písania hláskovou analyticko-syntetickou metódou, ktorú ako
prvý uviedol do praxe v Československu už v roku 1949. Viedol aplikovaný vý-
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skum v Živej abecede, celoštátnej známej didaktickej pomôcke a v Šlabikári ako
učebnici čítania a písania. Na základe svojich výskumov odvážne upozornil na
potrebu osobitného vzdelávania pre nadané deti (ktorá v tom čase bola z ideologických dôvodov nežiaduca) a inicioval rozvoj tejto problematiky v rámci
odboru špeciálna pedagogika. Bol zástancom a propagátorom „normatívneho
slovenského jazyka“, podpory správnej výslovnosti, správneho používania gramatiky a kultivovaného jazykového prejavu. Bol vynikajúcim rečníkom, publikum zaujal sugestívnym, ale najmä ľubozvučným prejavom, v ktorom bola typická a nenapodobiteľná výslovnosť slovenskej hlásky „ä“.
Prof. PhDr. Ondrej Baláž, DrSc. (6. 5. 1922) pôsobil na viacerých postoch,
ktoré v zložitých 50. rokoch 20. storočia regulovali prípravu robotníckej mládeže, neskôr aj oblasť poľnohospodárskeho školstva. K jeho výrazným zásluhám
patrí založenie a budovanie Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, ktorá
sa rozrástla na jednu z najvýznamnejších vysokých poľnohospodárskych škôl
v Európe. Vzťah k procesom výchovy a vzdelávania ho priviedol k štúdiu pedagogiky a psychológie, ktoré diaľkovo ukončil v roku 1957. Bol to začiatok
významnej kariéry pedagóga, profesora a doktora pedagogických vied. V roku
1961 sa stal docentom pedagogiky a členom Katedry pedagogiky na Pedagogickom inštitúte v Trnave, ktorý sa späť transformoval na pedagogickú fakultu.
Stal sa riaditeľom Pedagogického inštitútu v rokoch 1962 – 1964 a po inštitucionálnej transformácii dekanom Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského
(v rokoch 1964 – 1966), pôsobil ako vedúci Katedry pedagogiky Pedagogickej
fakulty UK v Trnave v rokoch 1966 – 1973. Zaslúžil sa o výstavbu novej budovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Trnave, ktorej súčasťou bol
študentský domov, ale i moderné laboratóriá, knižnica so strediskom vedeckých
informácií, plaváreň, športový areál a botanická záhrada. V rokoch 1973 – 1990
pôsobil na Ústave experimentálnej pedagogiky Slovenskej akadémie vied v Bratislave ako vedúci vedecký pracovník a po roku 1988 ako konzultant.
Prof. PhDr. Zdeněk Obdržálek, DrSc. (18. 4. 1929) pôvodne absolvent Vysokej školy pedagogickej v Bratislave (v rokoch 1953 – 1957) pôsobil najprv ako
stredoškolský profesor a riaditeľ viacerých stredných všeobecnovzdelávacích
škôl. Jeho výskumný záujem sa sústredil na problematiku riadenia školstva, ktorú rozpracovával ako vysokoškolský učiteľ na Fakulte telesnej výchovy a športu
UK a neskôr na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Už v 70. a 80. rokoch navrhoval nový systém posilňovania samosprávy škôl a výchovných zariadení a ďalšie inovačné prvky v štruktúre riadenia, prehodnotenie kompetencií riadiacich
orgánov ako faktorov dynamizácie procesu riadenia škôl. Osobitne významné
boli už vtedy podnety na širšie využívanie informácií ako prostriedku pre kvalitnejšie rozhodovanie a na uplatňovanie demokratických prístupov v školskej
kontrole. Po novembri 1989 sa otvorili širšie komunikačné možnosti s európ-
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skou pedagogikou. Ako emeritný profesor aj naďalej spolupracuje s univerzitami v Berlíne, Berne, Brémach, Regensburgu, Lübecku. V 90. rokoch publikoval
významné monografie v oblasti teória riadenia škôl a školského manažmentu.
Na Univerzite Komenského pôsobil aj vo viacerých riadiacich funkciách: ako
prodekan pre študijné veci na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v rokoch
1970 – 1976, ako prorektor Univerzity Komenského pre študijné otázky v rokoch 1985 – 1987 a ako dekan Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského
v rokoch 1987 – 1991. Dlhé roky bol vedúcim Katedry pedagogiky Pedagogickej fakulte UK. Za svoju pedagogickú a pedagogicko-organizátorskú prácu bol
ocenený najvyšším pedagogickým vyznamenaním Medailou J. A. Komenského
(1989) a Zlatou medailou Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského (1996).
Doc. PhDr. Miroslav Teofil Bažány, CSc. (14. 7. 1923 – 30. 1. 1998) ukončil
štúdiá na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1946
doktorátom v odbore psychológia, ako jeden z prvých absolventov. Po študijných pobytoch vo Francúzsku a Veľkej Británii bol poverený vedením Psychotechnického ústavu a neskôr Československého ústavu práce v Bratislave.
V roku 1954 začal pracovať v Slovenskej akadémii vied, kde vybudoval Psychologické laboratórium. V roku 1957 z jeho iniciatívy vznikla Psychologická výchovná klinika v Bratislave a v roku 1964 Výskumný ústav detskej psychológie
a patopsychológie ako ojedinelé vedeckovýskumné a odborné pracoviská. Ústav,
ktorého bol riaditeľom, mal celoštátnu pôsobnosť v rámci vtedajšieho Československa a začal vydávať medzinárodne uznávaný vedecký časopis Psychológia
a patopsychológia dieťaťa, ktorý vychádza dodnes. Docent Bažány stál pri zrode Inštitútu špeciálnej a liečebnej pedagogiky FiF UK v Bratislave. Po konflikte
s nastupujúcou normalizačnou vládnou mocou bol nútený v roku 1969 odísť do
zahraničia. V zahraničí sa úspešne uplatnil ako odborník a expert pri UNESCO
v Paríži, v oblasti funkčnej alfabetizácii, svetovom programe financovanom rozvojovým fondom OSN a realizovaným UNESCO. Reformné programy pomáhať
a rozvoji systémov školstva a vzdelávania pomáhal organizovať v mnohých krajinách sveta (Irán, Turecko, Honduras, Guatemala, Zambia, Tanzánia, Sudán).
Po novembrových udalostiach v roku 1989 sa vrátil späť na Slovensko. Už v roku
1991 sa stal dekanom Pedagogickej fakulty UK a v tejto funkcii veľmi aktívne
pôsobil dve funkčné obdobia, až do roku 1997. Za roky jeho pôsobenia sa stala
Pedagogická fakulta UK najväčšou fakultou vo zväzku Univerzity Komenského,
ale tiež najväčšou pedagogickou fakultou na Slovensku, s najväčším stupňom
akreditovaných doktorandských štúdií, habilitácií a inaugurácií, fakultou s najvyšším počtom profesorov a docentov z pedagogických fakúlt na Slovensku.
Nadviazali sa mnohé zahraničné kontakty, fakulta sa rozšírila do šiestich budov
v Bratislave, so samostatným alokovaným pracoviskom v Lučenci. Na PdF UK
inicioval založenie Ústavu výskumu vývinu dieťaťa, Laboratórium počítačovej
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lingvistiky, Edičné stredisko, zásadne prebudoval náplň mnohých študijných
odborov a rozšíril počty katedier a študijných kombinácií. Neúnavne pracoval
na presadzovaní myšlienky vybudovať modernú európsku fakultu. Sám veľmi
dobre ovládal viaceré svetové jazyky a veľmi dbal o rozvoj štúdia cudzích jazykov na fakulte a postupne založil štúdium všetkých dôležitých jazykov – angličtiny, nemčiny, francúzštiny, taliančiny a španielčiny. Docent M. T. Bažány
je držiteľom vyznamenania francúzskej vlády, ktoré prevzal z rúk veľvyslanca
Francúzskej republiky na Slovensku pána M. Perrina a bol tak v roku 1995 vymenovaný za dôstojníka Radu akademických paliem, ktorý sa udeľuje za zásluhy a prácu v oblasti vzdelávania. Jeho mimoriadne záslužná činnosť pri budovaní Pedagogickej fakulty UK a ďalších akademických a odborných inštitúcií UK
bola ocenená Pamätnou zlatou medailou UK (1997).

Ocenenia
prof. PhDr. Ondrej Sliacky, CSc., Cena ministra kultúry SR a najlepšia detská kniha (2008).
Alojz Drahoš, PhD., akad. sochár, 2. cena za sochu na II. ročníku medzinárodnej súťažnej prehliadky umenia Perla Adrie, Taliansko, Grottammare
(2008). Špeciálna Cena Trofej mesta Porto Sant Elpiodio na X. Medzinárodnom
festivale výtvarného umenia, Taliansko, Porto Sant Elpidio (2009).
prof. PhDr. Zsolt Cséfalvay, PhD., Cena Arnolda Picka za najlepšiu publikáciu z praxe zo slovenských prác publikovaných v časopise Neurologie pro
praxi (2010).
Doc. Mgr. Margita Schmidtová, PhD., Cena Fakultäts medaille, Fakultät
fur psychologie und Pedagogik, LMU, Mníchov, Nemecko (2011).
Doc. PhDr. Marián Groma, PhD., Národná cena kariérového poradenstva
(2013).
PhDr. Ľuboslav Moza, Člen Európskej akadémie vied a umení, Salzburg,
Rakúsko (2013).
Z archívu aktivít a ocenení umelcov a študentov pôsobiacich na Katedre
výtvarnej výchovy a Katedre hudobnej výchovy a Ústave umelecko-vedných
štúdií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Významné domáce a medzinárodné ocenenia
Prof. PaedDr. Jaroslava Šicková, PhD., akad. sochárka: ocenenie za účasť
na medzinárodnom sochárskom sympóziu v Kórei (2012), za vytvorenie umeleckého diela.
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Doc. Stanislav Harangozó, akad. maliar: 1. cena – Celoslovenská výtvarná
súťaž k hrám XXX. olympiády 2012 v Londýne, Bratislava, Slovensko (2011).
Doc. Martin Činovský, akad. maliar, ArtD.: 1. cena v súťaži o najkrajšiu
rytú poštovú známku Európskej únie, Grands Prix del’Art Philatélique, Bruxelles (2011) a prvá cena na medzinárodnej výtvarnej prehliadke v Taliansku Perla
Adrie (2007), 4. miesto Grand Prix de l’Exposition WIPA Najkrajšia známka
sveta, Viedeň (2012).
Doc. PaedDr. Sergej Mironov, CSc., mim. prof.: pocta generálneho riaditeľa NOC v Bratislave pri príležitosti životného jubilea 60 rokov za vynikajúce
umelecké vedenie speváckych zborov Comenius a Ozvena za záslužnú pedagogickú prácu v oblasti zborového spevu (2009).
Významné medzinárodné ocenenia študentov alebo študentských kolektívov
Mgr. Barbora Okasová: prestížna cena na medzinárodnej výtvarnej súťaži
Perla Adrie – Perla del Adriatico v Taliansku, Špeciálna cena poroty – Premio
Speciale della Giura ARTISTA SEGNALATO – „Umelecký objav roka“ (2011).
Jana Ficová: Zvláštna cena kritiky – Premio Speciale della Critica na medzinárodnom festivale umenia Premio Citta de Porto san Elpidio v Taliansku
(2013).
Marta Kissová: Veľká cena Provincia di Ascoli Piceno v San Crispino v Taliansku na medzinárodnej prehliadke umenia (2011).
Kristína Honzírková: Premio Speciale Artista Segnalato na medzinárodnej
výtvarnej prehliadke v Taliansku Perla Adrie – Perla del Adriatico (2013).
Terézia Rafajová: Premio Speciale Artista Segnalato na medzinárodnej výtvarnej prehliadke v Taliansku Perla Adrie – Perla del Adriatico (2013).

Významní absolventi
Mgr. Milan Prekop (1997), kreatívny riaditeľ, sekcia marketingu a komunikácie RTVS.
Mgr. Barbora Beljaková, rod. Španitzová (2009), námestíčka generálneho
riaditeľa pre marketing a spoluprácu so zahraničím ÚĽUV.
Mgr. Lenka Kucháreková (2011), sochárka vo firme S.O.S DEKORACE
v Prahe.
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Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine
Osobnosti
Prof. MUDr. Viliam Mézeš, DrSc., zakladateľ a dlhoročný vedúci Ústavu
lekárskej biochémie Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine. Promoval na
LF UK v Bratislave v roku 1952. V rokoch 1958 – 1961 absolvoval vedeckú ašpirantúru na Biologickej fakulte Lomonosovovej štátnej Univerzity v Leningrade.
V roku 1964 habilitoval na docenta v odbore biochémia na LF UK v Bratislave.
V roku 1969 sa stal profesorom v odbore biochémia. Bol prvým dekanom na
JLF UK v Martine v rokoch 1969 – 1976. Počas svojej dlhej pedagogickej práce vychoval stovky študentov všeobecného lekárstva, či už na svojej materskej
Lekárskej fakulte UK v Bratislave alebo neskôr na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine. Nezabudnuteľné pre mnohých študentov medicíny zostanú
jeho prednášky, keď pomocou klasickej kriedy a tabule dokázal predniesť aj tie
najzložitejšie biochemické témy. A to všetko s gracióznosťou výborného biochemika a zároveň s citom lekára, ktorý v zložitej spleti chemických reakcií
a biochemických dejov dokázal budúcim lekárom ukázať cieľ a zmysel poznatkov lekárskej biochémie pre ich budúce povolanie. Ako examinátor na skúškach
z biochémie na konci druhého ročníka vedel veľmi rýchlo odhaliť silné a slabé
stránky v študentových vedomostiach. Za prísnym pohľadom spoza okuliarov
s hrubým čiernym rámom bolo však zároveň cítiť mäkkosť srdca, ktorá sa väčšinou prejavila aj vo výbornej známke. Najmä ak bol študent schopný okrem
faktografických vedomostí preukázať schopnosť logického myslenia a hľadania
vzájomných vzťahov medzi jednotlivými na prvý pohľad izolovanými procesmi. Vo vedeckovýskumnej práci sa venoval neurochémii s hlavným zameraním
na štúdium lipidov a metabolizmus lipoproteínov cytosólu nervových buniek
za normálnych a patologických podmienok, predovšetkým v experimentálnom
modelovaní ľudských demyelinizačných ochorení. Počas svojej doterajšej činnosti publikoval 66 vedeckých prác in extenzo v indexovaných a neindexovaných časopisoch a desiatky prác vo forme krátkych oznámení. Je spoluautorom
dvoch vysokoškolských učebníc a troch vysokoškolských skrípt. Popri výskumnej práci sa venoval aj výchove budúcich pokračovateľov jeho diela. Pod jeho
vedením úspešne obhájilo titul kandidáta vied deväť asistentov a habilitovali
sa dvaja pracovníci ústavu. Okrem vlastnej výskumnej práce sa venoval aj budovaniu organizačnej štruktúry neurochémie v bývalom Československu. Bol
jedným zo spoluzakladateľov Neurochemickej sekcie Československej biochemickej spoločnosti. V priebehu svojej odbornej kariéry bol členom mnohých
vedeckých kolégií a funkcionárom niekoľkých odborných spoločností.

/ 146 /

Prof. MUDr. Vladimír Galanda, CSc. (11. 2. 1914 – 3. 2. 1994) študoval
medicínu na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, kde promoval v roku
1938. Potom pracoval na internom oddelení štátnej oblastnej nemocnice v Martine u významného internistu prim. MUDr. Jána Trokana a v roku 1941 odišiel
tiež ako vrcholový športovec do Bratislavy (skokan do výšky), kde v rokoch
1941 – 1946 pôsobil na detskej klinike u prof. Churu. Tu získal i titul odborného detského lekára. V apríli 1946 po konkurznom konaní získal miesto primára detského oddelenia Štátnej oblastnej nemocnice v Martine a túto funkciu
vykonával do 1. 11. 1967, keď sa z oddelenia stala klinika Lekárskej fakulty UK
a prof. Galanda sa stal jej vedúcim. V tejto funkcii zotrval do októbra 1983, keď
sa stal profesorom konzultantom. Na detskej klinike pracoval až do leta roku
1993. Habilitoval sa v novembri 1963 prácou Virózy v pediatrii, titul profesora pediatrie získal v roku 1974. Krátko po príchode do Martina v roku 1946
zaviedol na vtedajšom detskom oddelení systém otvorených dverí umožňujúci
denné návštevy rodičov na oddelení, čo bol v tom čase neobvyklý prvý počin
v rámci celej ČSR. Už v 60. rokoch bojoval proti zbytočnej polypragmázii (nadmerné, neodôvodnené podávanie liečiv) a podávaniu antibiotík pri vírusových
infekciách. Profesor Galanda ako prvý v ČSR poukázal na škodlivosť podávania
aspirínu a jeho prípravkov, najmä u detí s vírusovou infekciou a u detí, ktoré
pri chorobe slabo pijú. V pamäti zostali ostré diskusie, ktoré na túto tému viedol na stránkach odbornej tlače napríklad s pražským Ústavom pre doškoľovanie lekárov a čas mu dal za pravdu. Profesor Galanda ako prvý pravdepodobne
v svetovej literatúre poukázal na spojenie kŕčov z teploty u malých detí a podania liečebnej dávky aspirínu. Profesor Galanda bojoval za zachovanie prirodzenej výživy dojčiat i v čase, keď to nebolo módne. Ako lekár prichádzal
k pacientovi v hociktorú dennú i nočnú hodinu.
Ako človek milujúci kultúru prakticky nevynechal jedinú premiéru,
vernisáž,výstavu. Prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc., si spomína: „Prichádza mi
na myseľ jedna zaujímavá príhoda, ktorá charakterizuje prof. Galandu ako človeka spoločenského. Pred rokmi na návšteve družobnej detskej kliniky v Olomouci nám hostitelia, boli sme traja, zaistili v hoteli dve izby. Jednu jedno- a jednu trojposteľovú. Jeden z nás povedal, že chrápe a spal sám. Mne ako relatívne
mladému asistentovi sa dostalo cti spať spolu na izbe so svojím šéfom. V našej
izbe boli tri postele, z toho dve usporiadané spolu vedľa seba ako manželské
a jedna osobitne v rohu. Predpokladal som, že prof. Galanda si vyberie a bude
spať osobitne. Aké však bolo moje prekvapenie, keď pán profesor vyhlásil, Janko, budeme predsa spať ako sa na blízkych ľudí patrí. Chápal som a dodnes to
chápem ako prejav širokej duše profesora, jeho životnej filozofie spolupatričnosti a blízkosti.“
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Prof. MUDr. Július Plank, DrSc. (2. 10. 1924 – 25. 1. 2004) študoval na
Lekárskej fakulte UK v Bratislave, ktorú ukončil promóciou v roku 1950. Už
ako študent začal pracovať v Ústave patologickej anatómie Lekárskej fakulty UK
v Bratislave pod vedením prof. Dr. F. Kleina, ktorý ovplyvnil jeho rozhodnutie
stať sa patológom. Po promócii bol pridelený do nemocnice v Prešove ako prosektor, súčasne sa školil v Ústave patologickej anatómie LF UPJŠ v Košiciach.
V roku 1954 absolvoval špecializáciu z patológie. K 1. októbru 1954 bol vymenovaný za primára prosektúry krajskej nemocnice v Prešove. V tejto funkcii
pracoval do 31. augusta 1967. V školskom roku 1965/1966 bol poverený prednášať a skúšať patologickú anatómiu v pobočke Lekárskej fakulty UK v Martine.
Dňa 1.9.1967 tam nastúpil ako docent a k 1.10.1967 bol vymenovaný za vedúceho výučbovej základne – Ústavu patologickej anatómie nemocnice v Martine. Dňa 1.1.1968 bol vymenovaný za vedúceho Katedry patologickej anatómie
a súdneho lekárstva Lekárskej fakulty UK v Martine. Funkciu vedúceho ústavu
zastával do 31. augusta 1990, keď odišiel do dôchodku.
V Prešove sústredil všetky detské pitvy za celý vtedajší Prešovský kraj. Analýza tohto materiálu viedla k originálnemu výskumu detských pľúc. V ďalších
rokoch vytvoril v Martine školu novorodeneckého výskumu v patológii. Výsledky mali veľký ohlas a viedli k niekoľkým pozvaniam na európske kongresy.
Profesor Plank bol dlhoročným funkcionárom Slovenskej lekárskej spoločnosti, viacerých domácich a zahraničných odborných lekárskych spoločností. Bol
členom Výkonného výboru Európskej spoločnosti patológov. V rokoch 1969
– 1980 vykonával funkciu prodekana pre vedu a výskum. Bol uznávaným pedagógom, odborníkom s pozitívnymi ľudskými vlastnosťami. Z jeho „školy“
získalo osem lekárov titul kandidáta vied z oblasti novorodeneckej patológie.
Celkovo publikoval 356 vedeckých a odborných publikácií a odprednášal 724
prednášok. Z jeho vedeckej školy pochádzajú dnešní dvaja univerzitní profesori
a šiesti docenti.
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Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Univerzity Komenského
Osobnosti
Prof. ThDr. Štefan Zlatoš, absolvent odboru teológia. Teológiu študoval na
Viedenskej univerzite, za kňaza bol vysvätený v roku 1919. Od roku 1922, po
dosiahnutí titulu doktora teológie na univerzite vo Viedni, pôsobil ako biblista
v kňazskom seminári v Trnave. Po vzniku bohosloveckej fakulty sa stal jej mimoriadnym profesorom, v roku 1939 riadnym profesorom Starého a Nového
zákona, v rokoch 1943 − 1946 bol aj profesorom cirkevných dejín. V rokoch
1940 − 42 zastával funkciu dekana fakulty, potom pôsobil ako prodekan (1942
− 1945). Bol členom Biblickej komisie Spolku sv. Vojtecha a riadnym členom
Katolíckej akadémie. Redigoval časopisy Kultúra, Duchovný pastier a Pútnik
svätovojtešský. V 40. rokoch sa Biblická komisia SSV zaslúžila o nový preklad
Svätého Písma, prof. Zlatoš sa na preklade Nového zákona zúčastnil ako hlavný
redaktor a prekladateľ.
Na protest proti násilnému komunistickému zásahu na fakulte tam spolu
s profesormi Bubánom a Búdom odmietol ďalej pôsobiť. Za to ho v roku 1950
pozbavili profesúry, v roku 1951 uväznili pre nekompromisný protikomunistický postoj a odmietanie štátnou mocou vytvoreného Mierového hnutia katolíckeho duchovenstva. Vo väzení s ním neľudsky zaobchádzali, v roku 1953 ho
síce prepustili, ale zostal pozbavený občianskych práv. Až v roku 1958 mohol
nastúpiť do pastorácie na maličkých farách. Jeho zdravie však už bolo podlomené a čoskoro zomrel.
Prof. ThDr. Alexander Spesz, absolvent odboru teológia, filozofia, psychológia v rokoch 1905 − 1913 na Pápežskej gregoriánskej univerzite v Ríme, kde
získal doktorát z filozofie v roku 1911 a doktorát z teológie v roku 1915. V štúdiu
ďalej pokračoval vo Viedni a na nemeckých univerzitách. Po vysviacke v roku
1914 pôsobil ako kaplán a profesor náboženstva v Košiciach. V rokoch 1918 –
1936 vyučoval filozofiu a morálnu teológiu v košickom bohosloveckom učilišti.
Po nostrifikovaní vedeckej hodnosti ThDr. na Karlovej univerzite v Prahe v roku
1930 sa stal v roku 1936 riadnym profesorom katolíckej morálky na novozaloženej Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Ako profesor tu pôsobil až do roku 1959. V rokoch 1938 − 1940 a 1942 − 1944 bol dekanom tejto
fakulty, v rokoch 1943 − 1945 podpredsedom Slovenskej akadémie vied a umení, predsedom morálnej sekcie Slovenskej učenej spoločnosti a členom Katolíckej akadémie. Po roku 1948 neprijal na teologickej fakulte funkciu dekana.
Bol jediným z profesorov s prirodzenou autoritou, ktorí zostali na reformovanej
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a ideologicky deformovanej teologickej fakulte. Od roku 1941 redigoval novozaložený časopis Slovenskej učenej spoločnosti Theologica Catholica Slovaca
a prispel doň niekoľkými cennými vedeckými štúdiami a recenziami.
Prof. ThDr. Ján Bubán, absolvent odboru teológia v roku 1938. Teológiu
študoval v Košiciach a v Bratislave, v máji 1939 obhájil dizertačnú prácu a bol
promovaný ako prvý doktor teológie na Katolíckej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Pôsobil tu ako odborný asistent, od roku 1944 ako docent a v máji 1948
bol vymenovaný za profesora kresťanskej filozofie. Prof. Bubán bol ako teológ
pozoruhodnou osobnosťou s interdisciplinárnym prístupom na rozhraní morálnej teológie, sociálnej náuky, filozofie a etiky. Jeho dizertácia o morálnom
podklade vlastníctva bola prvou svojho druhu na Slovensku. Vychádzal z premisy, že sociálna spravodlivosť a kresťanská láska vyžadujú reguláciu vlastníctva.
Zastával názor, že aj v medzinárodnej rovine by sa malo vytvoriť spoločenstvo,
ktoré by predchádzalo veľkej ekonomickej nerovnováhe a vojnovým konfliktom
a regulovalo vlastníctvo medzi národmi. Druhým pilierom jeho myslenia boli
otázky slobody (jeho hlavným dielo v tejto oblasti bola monografia Filozofia
slobody, Bratislava, 1944), bol presvedčený, že slobodu treba chápať aj z hľadiska podmienok slobody – slobodnými sa stávame, keď vlastníme toľko, aby sme
mohli rozvinúť vlohy zakotvené v našej prirodzenosti. Vo svojom diele vyzýval
na budovanie nového sveta, založeného na spravodlivosti, ktorá je zakotvená
v Bohu.
Dr. h. c. Prof. ThDr. Mons. František Tondra, absolvent odboru teológia
v roku 1962. V roku 1978 získal na RKCMBF UK doktorát z teológie a do roku
1983 prednášal morálnu teológiu. Vykonával pastoračnú činnosť ako správca
farnosti, prodekan a dekan v spišskonovoveskom dekanáte. Po dohode s československou vládou bol v júli 1989 vymenovaný za diecézneho biskupa Spišskej
diecézy. Kardinál Jozef Tomko ho konsekroval za biskupa v septembri 1989.
Od roku 1991 pedagogicky pôsobil na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí. V júli 1993 získal titul docent a v decembri 1997 bol
vymenovaný za profesora v odbore teológia. Od októbra 1994 bol konzultorom
Kongregácie pre katolícku výchovu. V júli 1991 sa stal predsedom Biskupskej
konferencie ČSFR. Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky bol v máji 1993
zvolený za prvého predsedu Konferencie biskupov Slovenska. Túto funkciu zastával s prestávkou do roku 2009. Bol predsedom Bioetickej subkomisie a Teologickej komisie KBS, členom Vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku a Teologickej fakulty KU v Košiciach. V januári 2003 mu prezident Rudolf
Schuster udelil štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy. V decembri 2007
získal čestný doktorát na Trnavskej univerzite. Ako spišský biskup sa zaslúžil
o vznik mnohých cirkevných škôl na území diecézy a sociálnych i charitatívnych zariadení, ktorých zriaďovateľom je Biskupstvo Spišské Podhradie.
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Dr. h. c., ThDr. Jozef kardinál Tomko, absolvent odboru teológia. V roku
1943 vstúpil do seminára a začal študovať na RKCMBF v Bratislave, odkiaľ bol
na jeseň 1945 vyslaný na štúdiá do Ríma. Sviatosť kňazstva prijal v roku 1949
v Ríme. V rokoch 1950 − 1965 pôsobil ako vicerektor a ekonóm Pápežského
kolégia sv. Jána Nepomuckého v Ríme. V štúdiu odborných teologických disciplín postupne dosiahol v roku 1951 doktorát z teológie a v roku 1961 doktorát
práv na Pápežskej lateránskej univerzite a v roku 1956 doktorát zo sociológie
na Pápežskej gregoriánskej univerzite. Na Vianoce 1959 bol signatárom iniciatívy za vybudovanie Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme, strediska
náboženského a kultúrneho života Slovákov v zahraničí. Počas Druhého vatikánskeho koncilu (1962 – 1965) pracoval ako odborný poradca pre vieroučné
otázky. V rokoch 1968 – 1970 pôsobil ako sekretár Kardinálskej komisie pre
miešané manželstvá a stal sa členom Pápežskej komisie pre rodinu. Zastupoval
katolícku cirkev na ekumenických stretnutiach o teológii manželstva a o miešaných manželstvách. Pápež Pavol VI. ho v júni 1970 vymenoval za pápežského
preláta a v decembri 1974 za podtajomníka Kongregácie pre biskupov. Pápež
Ján Pavol II. ho 12. júla 1979 vymenoval za titulárneho arcibiskupa a generálneho tajomníka Synody biskupov. Biskupskú vysviacku prijal 15. septembra 1979
v Ríme, v Sixtínskej kaplnke. Dňa 25. mája 1985 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za kardinála a prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov, a tiež aj za
kancelára Pápežskej Urbanovej univerzity. V tomto najvyššom zodpovednom
postavení kardinál Tomko riadil šírenie pápežského misijného diela a evanjelizáciu medzi všetkými národmi, kmeňmi a etnickými skupinami sveta. Vo viacerých krajinách ho poctili čestným doktorátom, napríklad Callumet College,
Hamond, Indiana (USA), Fu Jen University, Tchaj-pej (Taiwan), Universidad
Catolica, Buenos Aires (Argentína).
Mons. Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD., absolvent odboru teológia v roku
1985. V roku 1991 dosiahol doktorát z katolíckej teológie. Od roku 1990 prednáša cirkevné dejiny na RKCMBF v Bratislave a v Nitre. Od roku 1993 pôsobil
ako docent a neskôr ako prodekan spomínanej fakulty. V rokoch 1991 − 2005
učil aj na Vysokej škole pedagogickej v Nitre na katedre etiky a katechetiky.
V roku 1995 ho nitriansky biskup J. Ch. kardinál Korec vymenoval za člena
kolégia konzultorov a člena diecéznej rady a v rokoch 1996 − 2001 zastával funkciu rektora Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. V roku 1997 získal titul
profesora v odbore katolícka teológia. V roku 2001 bol Akademickým senátom
zvolený za dekana RKCMBF v Bratislave. Funkciu zastával do roku 2004. Dňa
16. júla 2005 bol konsekrovaný na biskupa v Nitre. Od októbra 2006 je podpredsedom Konferencie biskupov Slovenska. Ako historik sa zaoberá obdobím kresťanského staroveku a stredoveku so zreteľom na slovenské cirkevné dejiny. Je
autorom viacerých monografií z oblasti cirkevných dejín a duchovnej literatúry.
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Prof. ICDr. Cyril Vasiľ, absolvent odboru teológia v roku 1987. Vysvätený za kňaza bol v roku 1987 pre službu Prešovskej gréckokatolíckej eparchie.
V auguste 1987 odišiel do Talianska a začal štúdium na Právnickej fakulte Pápežského východného inštitútu v Ríme, kde získal licenciát a v roku 1994 doktorát kánonického práva. V októbri 1990 vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. V roku
1997 na Pápežskej Gregorovej univerzite dosiahol diplom z cirkevnej jurisprudencie. V tom istom roku sa habilitoval na Teologickej fakulte Palackého univerzity v Olomouci. V roku 2002 ho zvolili za dekana právnickej fakulty, prorektora a v máji 2007 bol vymenovaný za rektora Pápežského východného inštitútu
v Ríme. Pôsobil ako konzultor Kongregácie pre východné cirkvi, Kongregácie
pre náuku viery, Pápežskej rady pre pastoráciu presťahovalcov a cestujúcich
a Pápežskej rady pre legislatívne texty. Pedagogicky pôsobil aj na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme a Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave.
V júni 2009 prijal biskupskú vysviacku a bol povýšený do hodnosti arcibiskupa.
V tom istom roku sa stal sekretárom Kongregácie pre východné cirkvi. Prof.
Vasiľ je autorom početných kníh a článkov z oblasti cirkevného práva, cirkevnej
histórie, a spirituálnej teológie.
Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD., absolvent odboru teológia. Po
štúdiu teológie na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte
UK v Bratislave ho 13. júna 1982 v bratislavskom Dóme sv. Martina biskup
Július Gábriš vysvätil na kňaza. Ako kaplán pôsobil v Galante a v Hlohovci.
V rokoch 1990 – 1992 pôsobil ako farár vo farnosti Bratislava-Vajnory. V roku
1992 nastúpil na postgraduálne štúdiá teológie v Innsbrucku. Neskôr študoval
na Gregoriánskej univerzite v Ríme, kde v roku 1998 dosiahol doktorát cirkevného práva. Po návrate na Slovensko bol vymenovaný za diecézneho sudcu
a odborného asistenta Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty
Univerzity Komenského, v roku 2001 za prodekana RKCMBF UK a za súdneho
vikára Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. Pápež Ján Pavol II. ho v apríli 2004
vymenoval za pomocného biskupa bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. Konsekrovaný bol 2. mája 2004. Vo februári 2008 ho pápež Benedikt XVI. vymenoval
za arcibiskupa Bratislavskej arcidiecézy a metropolitu Západnej cirkevnej provincie. V roku 2009 bol zvolený za predsedu Konferencie biskupov Slovenska
a v tom istom roku bol vymenovaný do úradu sudcu Najvyššieho tribunálu
Apoštolskej signatúry.
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Začiatky športu a medailisti
z Univerzity Komenského

Od prvých dní existencie univerzity sa zaujímali o športovanie predovšetkým českí profesori. Oslovil ich najmä tenis. Veľmi rýchlo spísali žiadosť o výstavbu tenisových kurtov v univerzitnej záhrade (dnes Medická záhrada). Keď sa
to spolku asistentov podarilo, denne od skorého rána hrávali tenis. Boj o dvorce
mal aj odvrátenú stranu..., keď dekan lekárskej fakulty profesor Chlumský žiadal zrušiť a odstrániť „ostudné hřište před palácem“. Priam vizionársky nazerali na športovanie profesori Kostlivý a Vážny. Bránili existenciu dvorcov s tvrdením, že dovoľujú študentom a asistentom vyvažovať sedavý spôsob štúdia
a zamestnania. A pred viac ako deväťdesiatimi rokmi športujúci na Univerzite
Komenského sa uzhodli na tom, že: „Vysokoškolská mládež, opúšťajúc stredné
školy, opustí súčasne i povinný telocvik. Nie je možné, aby študentstvo nevidelo
zhubný následok tejto skutočnosti.“ Do názorového spektra sa zapojil aj rektor
Weingart svojím vyjadrením o športe, ktorý je „v podstatě zjev zdravý jakožto vyvážení škodlivosti sedavého knižního života,“ ale ostro sa stavia proti „rekordérstvu ... jako posilování ješitnosti a škodě na zdraví“. Keď bol dobudovaný
internát na Lafranconi spolu s areálom (1929 – 1930), podmienky na športovanie sa výrazne zlepšili. Vybudovaním futbalového ihriska, ľahkoatletickej dráhy, skokanských a vrhačských sektorov, volejbalového a basketbalového ihriska
a tenisových dvorcov sa preniesol športový život do ideálneho prostredia.
Po vzniku slovenského štátu klub Vysokoškolský šport Bratislava pokračoval
vo svojej činnosti. Predsedom klubu sa stal prof. F. Švec (otec bývalého rektora
UK – pozn. autora) a vo výbore pracovali i mnohí akademickí funkcionári školy, ako napríklad Dr. Viktory, MUDr. Štekláčová, prof. Ledényi, prof. Hajdócy,
doc. Chovan a iní.
Keď nazrieme do histórie, ale aj do nedávnej minulosti, tak študenti
– športovci Univerzity Komenského získali množstvo vynikajúcich výsledkov.
Štatistiky zaznamenávajú zbierku najcennejších kovov a úspechov.
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Na tomto mieste uvádzame len držiteľov olympijských medailí a tých, ktorí
sa umiestnili na prvom mieste na majstrovstvách sveta.
Beneš Luděk, prof. RNDr., DrSc., absolvent FaF UK 1961, kanoista. MS
1955, 1959, 1965 (1.)
Czoborová Zora, Mgr., FTVŠ UK 1991, fitneska. MS 1994 (1.)
Čierna Dušana, Bc., FTVŠ UK 2008, karatistka. MS 2007, 2008 (1.)
Dukátová Jana, FiF UK 2007, vodná slalomárka. MS 2006 (1.)
Ferenc Pavol, FTVŠ UK 2008, kulturista. MS 1995 (1.)
Frolo Anton, FTVŠ UK 1974, hádzanár. MS 1967 (1.)
Golian Bohuš, PaedDr., FTVŠ UK 1968, volejbalista. OH 1964 (2.), OH 1968
(3.), MS 1956, 1966 (1.)
Gönci Jozef, Mgr., FTVŠ UK 2004, športový strelec. OH 2004 (3.)
Gregor Martin, FTVŠ UK 1963, hádzanár. MS 1967 (1.)
Grófová-Chládeková Alica, FTVŠ UK 1959, stolná tenistka. MS 1973 (1.)
Horváth Rudolf, CSc., FTVŠ UK 1974, hádzanár. MS 1967 (1.)
Hurajt Pavol, biatlonista. OH 2010 (3.)
Krajčírová-Némethová Marianna, FTVŠ UK 1984, športová gymnastka. MS
1966 (1.), OH 1964, 1968 (2.)
Krnáč Jozef, Mgr., FTVŠ UK 2004, džudista. OH 2004 (2.)
Labuda Jozef, FTVŠ UK 1970, volejbalista. OH 1964 (2.), MS 1966 (1.)
Lafko Vincent, CSc., FTVŠ UK 1974, hádzanár. OH 1972 (2.)
Minčík Juraj, vodný slalomár. OH 2000 (2.), MS 1997, 2003 (1.)
Mlsnová Gabriela, FTVŠ UK 1993, fitneska. MS 2002, 2003, 2004 (1.)
Prokeinová Margita, JUDr., PhD., PraF UK 1995, plavkyňa. Paralympijské OH
1996 (2., 3.), paralympijské OH 2000 (2., 2., 3.), paralympijské MS 2002 (1., 3.)
Rusnák Dárius, PraF UK 1978, hokejista. ZOH 1984 (2.), MS 1985 (1.)
Riszdorfer Michal, Mgr., FTVŠ UK 2005, rýchlostný kanoista. OH 2004 (3.),
OH 2008 (2.), MS 1998, 1999, 2002, 2003, 2006, 2007 (1.)
Starší Ján, doc. PhDr., FTVŠ UK 1956, hokejista. OH 1976 (2.)
Štepánková Hana, FTVŠ UK 1999, kulturistka. MS 1995, 1996 (1.)
Tkáč Anton, Mgr., FTVŠ UK 1983, dráhový cyklista. OH 1976 (1.), MS 1974,
1976, 1978 (1.)
Vačkář Vladimír, PaedDr., FTVŠ UK 1984, cyklista. MS 1973, 1974, 1977, 1978 (1.)
Varga Richard, študent FTVŠ, triatlonista, akvatlonista. MS 2011, 2012, 2013 (1.)
Vlček Erik, FTVŠ UK 2004, kanoista. OH 2004 (3.), OH 2008 (2.)
Zdroje:
Ročenky Univerzity Komenského
Fakulta telesnej výchovy a športu
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Návštevy a udalosti
na Univerzite Komenského

Univerzitu Komenského za 95 rokov jej existencie poctili svojou návštevou okrem iných aj:
T. G. Masaryk, prezident ČSR
Edvard Beneš, prezident ČSR
Hans Kart August Simon von Euler-Chelpin, nositeľ Nobelovej ceny za chémiu
Filip Eduard Anton Lenard, nositeľ Nobelovej ceny za fyziku
Adolf Friedrich Johann Butenandt, nositeľ Nobelovej ceny za chémiu
Werner Heisenberg, nositeľ Nobelovej ceny za fyziku
Shirley Templeová Blacková, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa USA
v ČSFR
J. Pérez da Cuellar, generálny tajomník OSN
Ludvík Svoboda, prezident ČSSR
Gustáv Husák, prezident ČSSR
Alexander Dubček, predseda Federálneho zhromaždenia ČSFR
Willy Brandt, nositeľ Nobelovej ceny mieru
Philipp, korunný princ Belgického kráľovstva
Václav Havel, prezident ČSFR
Michal Kováč, prezident SR
Lionel Jospin, minister školstva, mládeže a športu Francúzska
Federico Mayor, generálny riaditeľ UNESCO
Markíz Juan Antonio Samaranch, predseda Medzinárodného olympijského výboru
Miguel Ángel Martínez, predseda Parlamentného zhromaždenia Rady Európy
Eugen Andrew Cernan, kozmonaut, veliteľ letu APOLLO 17 na Mesiac
Francois Mitterand, prezident Francúzskej republiky
Oscar Luigi Scalfaro, taliansky prezident
Stjepan Mesič, prezident Chorvátska
Rudolf Schuster, prezident SR
Jozef kardinál Tomko, významný cirkevný hodnostár
Christian Neethling Barnard, svetoznámy kardiochirurg
Jean-Marie Lehn, nositeľ Nobelovej ceny za chémiu
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Pápež Ján Pavol II.
Simon Wiesenthal, zakladateľ a riaditeľ Židovského dokumentačného strediska
vo Viedni
Georgios Zawos, veľvyslanec Európskej únie
Daniel Саrleton Gajdusek, nositeľ Nobelovej ceny za medicínu
Madeleine K. Albrightová, ministerka zahraničných vecí USA
Max van der Stoel, vysoký komisár pre otázky národnostných menšín Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe
Cornelio Sommaruga, prezident Medzinárodného výboru Červeného kríža
Kofi Annan, generálny tajomník OSN, nositeľ Nobelovej ceny za mier
Vojislav Kostunica, prezident Juhoslávie
Lord Russell-Johnston, predseda Parlamentného zhromaždenia Rady Európy
Günter Verheugen, člen Európskej komisie zodpovedný za rozširovanie Európskej únie
Luzius Wildhaber, predseda Európskeho súdu pre ľudské práva
Jeho Eminencia kardinál Angelo Sodano, štátny tajomník Svätej stolice
Emil Constantinescu, rumunský prezident
Jej cisárska výsosť japonská princezná Sayako
Jeho Svätosť XIV. Tibetský dalajláma Tenzin Gyatso, nositeľ Nobelovej ceny za
mier
Zbigniew Kazimierz Brzezinsky, politológ svetového významu
Varahagiri Venkata Giri, prezident Indickej republiky
Zail Giani Singh, prezident Indickej republiky
Tadeusz Mazowiecki, katolícky intelektuál, predseda prvej vlády „Solidarity“
Otto von Habsburg, prezident medzinárodného výboru Paneurópskej únie
George Soros, svetový finančník a filantrop
Jan Marinus Wiersma, poslanec a spravodajca Európskeho parlamentu pre SR
Švédsky kráľovský pár – kráľ Carl XVI. Gustaf a kráľovná Silvia
Aleksander Kwasniewski, prezident Poľskej republiky
Španielsky kráľovský pár – kráľ Juan Carlos I. a kráľovná Sofia
Carlo Azeglio Ciampi, taliansky prezident
Jeho Eminencia Zenon kardinál Grocholewski, prefekt Kongregácie pre katolícku výchovu v Ríme
Gróf Jacques Rogge, prezident Medzinárodného olympijského výboru
Ivan Gašparovič, prezident SR
Mary McAleese, írska prezidentka
Eric van der Linden, veľvyslanec Európskej komisie v SR
Thomas Klestil, rakúsky prezident
Philipp Maystadt, prezident Európskej investičnej banky
Thorgerdúr Katrín Gunnarsdóttir, islandská ministerka školstva
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Ahmed Zewail, nositeľ Nobelovej ceny za chémiu
K. Barry Sharpless, nositeľ Nobelovej ceny za chémiu
Tony Blair, predseda vlády Veľkej Británie
Lech Kaczynski, poľský prezident
Abdullah Gül, turecký prezident
Gerhard Ertl, nositeľ Nobelovej ceny za chémiu
Joshua M. Friedman, prestížny reportér, držiteľ Pulitzerovej ceny
Martin Schulz, predseda Európskeho parlamentu
Tim Weiner, novinár, držiteľ Pulitzerovej ceny
Herman Van Rompuy, predseda Európskej rady
Japonský princ Fumihito Akišino s princeznou Kiko Akišino
Sig Gissler, profesor žurnalistiky, administrátor výboru Pulitzerovej ceny
Eric Maskin, nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu
Ján Vilček, lekár, vedec svetového významu v oblasti imunologického a mikrobiologického výskumu
Tony Tano Kengo Yamo, singapúrsky prezident
Abigail Goldman, žurnalistka, držiteľka Pulitzerovej ceny
Andrej Kiska, prezident SR
16. 1. 1928: Univerzitu Komenského navštívil prof. Marston Taylot Bogert
z Columbia University v New Yorku, ktorý prednášal aj na Lekárskej fakulte UK
na tému: Veda, jedinec, štát.
23. – 29. 5. 1928: Univerzitu Komenského navštívil Dr. h. c. prof. Dr. Robert
Wiliam Seton Watson, profesor dejín na Univerzite v Londýne. Dňa 14. 11. 1928
mu bol udelený prvý čestný titul „doctor honoris causa“.
12. 10. 1930: Prezident ČSR T. G. Masaryk navštívil rozostavaný areál budúceho
vysokoškolského internátu Univerzity Komenského na Lafranconi. Výstavba sa
realizovala vo dvoch etapách v rokoch 1925 – 1930 (internát) a 1930 – 1933
(športový areál).
17. 10. 1934: Univerzitu Komenského navštívil pri príležitosti svojej prednášky
v Učenej spoločnosti Šafárikovej univ. prof. Dr. Stojan Danev, bývalý ministerský
predseda Bulharska. Univerzita Komenského mu venovala pamätnú medailu.
6. 12. 1934: V Auditorium Maximum (Kapitulská ul. č. 1) sa uskutočnilo manifestačné zhromaždenie Zväzu slovenského študentstva za vybudovanie Univerzity Komenského.
11. 3. 1937: Slávnostné otvorenie hlavnej budovy Univerzity Komenského na
Šafárikovom námestí. Pôvodný zámer bol postaviť Štátny obchodný dom pre
plodinovú burzu, dunajskú plavebnú spoločnosť, obchodnú komisiu, zemský
archív a poštu. V roku 1934 vláda rozhodla adaptovať budovu na účely Univerzity Komenského.
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Návšteva prezidenta ČSR T. G. Masaryka na internáte Lafranconi
– po ľavici prezidenta rektor UK A. Milota, 12.10.1930
(Zdroj: Archív UK)

12. 3. 1937: V novootvorenej hlavnej budove Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí v priestoroch dnešnej Rektorskej siene (vtedy Sieň P. J. Šafárika)
sa uskutočnila inaugurácia rektora prof. JUDr. Vratislava Bušeka.
21. 4. 1937: Prvým aktom v novej Aule UK na Šafárikovom námestí bolo udelenie čestného titulu doctor honoris causa Dr. h. c. prof. JUDr. PhDr. Edvardovi
Benešovi, prezidentovi Československej republiky. Prezident Beneš bol aj profesorom sociológie na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Počas promočného aktu zazneli prvýkrát fanfáry skomponované Eugenom Suchoňom.
8. 5. 1937: Pre promočný akt pri udelení čestného titulu doctor honoris causa
prezidentovi ČSR E. Benešovi skomponoval Eugen Suchoň fanfáry. V tento deň
E. Suchoň napísal: „Tieto fanfáry složené pocte pána prezidenta Československej republiky doktora Eduarda Beneša, dovoľujem si venovať Univerzite Komenského na pamiatku jeho slávnostnej promócie doktorom práv h. c. dňa
21. apríla 1937, pri ktorej boli po prvý raz prevedené.“
28. 2. 1938: V Aule UK sa uskutočnil promočný akt udelenia čestného titulu
doctor honoris causa Dr. h. c. prof. PhDr. Milanovi Hodžovi. Čestný doktor
prof. Hodža bol počas promócie prvýkrát oblečený v slávnostnom talári.
17. 3. 1938: Akademický senát UK vyhlásil fanfáry Eugena Suchoňa za Akademické fantáry Univerzity Komenského. Fanfáry sa používajú dodnes.
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23. 5. 1941: Prvý z nobelistov, ktorý poctil svojou návštevou Univerzitu Komenského, bol profesor Hans Kart August Simon von Euler-Chelpin zo Štokholmu.
Nobelovu cenu za chémiu dostal v roku 1929 spolu s profesorom A. Hardenom
z Londýna za objav fermentácie cukrov a fermentívnych enzýmov. Na schôdzi
Spolku slovenských lekárov prednášal na tému „Hormóny a tumory“.
7. 6. 1942: V Heidelbergu pri príležitosti 80. narodenín Dr. h. c. prof. Dr. Filipa
Eduarda Antona Lenarda (rodák z Bratislavy), nositeľa Nobelovej ceny za fyziku
v roku 1929 za práce o katódových lúčoch, mu Slovenská univerzita udelila a jej
delegácia odovzdala diplom s čestným titulom doctor honoris causa.
10. 2. 1943: Na Lekárskej fakulte Slovenskej univerzity sa uskutočnila prednáška
profesora Adolfa Friedricha Johanna Butenandta z Berlína, ktorý získal Nobelovu cenu za chémiu v roku 1939 za práce o pohlavných hormónoch.
29. 3. 1943: Na Lekárskej fakulte Slovenskej univerzity sa uskutočnila prednáška
profesora Wernera Heisenberga, nositeľa Nobelovej ceny za fyziku v roku 1932
za základné práce v oblasti kvantovej mechaniky na tému „Dnešný stav atómovej fyziky“.
1.6. 1951: Univerzitu Komenského navštívil prof. George Thomson z University
of Birmingham.
16. 11. 1956: Uskutočnilo sa prvé zasadnutie Vedeckej rady Univerzity Komenského, ktorá bola v danom roku založená.
Predseda vlády ČSR M. Hodža v deň jeho promócie na čestného doktora práv
v Aule UK, 28. 2. 1938
(Zdroj: Archív UK)
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14. – 20. 6. 1957: V Prahe sa uskutočnila „Svetová konferencia mládeže“. Bolo
pozvaných vyše 500 účastníkov zo 100 krajín.
19. 6. 1959: Univerzitu Komenského navštívila delegácia cejlónskych študentov
z Kolomba.
Jún 1959: Univerzita Komenského oslávila 40. výročie svojho založenia. Ceremoniál sa uskutočnil v Aule UK za účasti čelných predstaviteľov štátu a zástupcov univerzít – Martina Luthera v Halle a Karlovej univerzity v Prahe.
24. 4. – 2. 5. 1960: V Halle sa uskutočnil v poradí tretí univerzitný „Týždeň
priateľstva“ medzi Univerzitou Martina Luthera a Univerzitou Komenského
v Bratislave.
Január 1962: Evidencia študentov na Univerzita Komenského ukázala, že na
nej študovalo 95 zahraničných študentov z 13 štátov. Konkrétne išlo o krajiny: NDR, Bulharsko, Poľsko, Grécko, Irak, Jordánsko, Keňa, Sudán, Basutsko,
Uganda, Ghana, Kongo a Kamerun.
Apríl 1962: Zamestnanci Rektorátu UK sa zaviazali odpracovať spolu 1638 brigádnických hodín na dostavbe univerzitného rekreačného zariadenia, v poľnohospodárstve, na skrášľovaní okolia a podobne. 460 nadčasových prác bolo
vyčlenených na pracovisko, kde mali zamestnanci dokončiť nerobené pracovné
úlohy.
29. 3. 1962: Bola založená nová Telovýchovná jednota Slávia Univerzita, ktorej
predsedom sa stal zamestnanec Univerzity Komenského Anton Takáč.
Apríl 1962: Univerzitu Komenského navštívil prof. Halfredur Orn Eiriksson
z Islandu. Cieľom jeho návštevy bolo skúmanie etnografie a folkloristiky.
7. 6. 1962: Prvý zápis do Pamätnej knihy UK. Hosťami Univerzity Komenského
bola delegácia Ministerstva školstva Poľskej ľudovej republiky.
15. 10. 1962: Univerzitu Komenského navštívila akademická delegácia Ševčenkovej univerzity v Kyjeve.
Apríl 1963: Otvorená závodná ambulancia Univerzity Komenského.
Máj 1963: Univerzita Komenského oslávila 5. výročie spolupráce s Univerzitou
Martina Luthera v Halle. Na počesť danej spolupráce sa konalo v Halle vedecké
sympózium v odbore interná medicína.
1963/1964: Univerzitu Komenského navštívila delegácia fínskej Štátnej rady pre
mládež, vedúcim delegácie bol pán Rantala.
1963/1964: Valentíne Tereškovovej, ZSSR, prvej kozmonautke, bola pri príležitosti návštevy ČSSR udelená Zlatá medaila UK.
12. 3. 1964: Univerzitu Komenského navštívil rektor parížskej univerzity Sorbonne prof. dr. Jean Roche .
22. 4. 1964: Univerzitu Komenského navštívil J. J. Bouckaert, rektor Université
de Gent, Belgicko.
24. 4. 1964: Univerzitu Komenského navštívil veľvyslanec Indie v Českoslo-
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vensku. „Uskutočnil som dnes na tejto veľkej univerzite svoju druhú návštevu
s hlavným zámerom, aby som univerzite odovzdal diela Dr. Radharkrišnana,
indického prezidenta. Som šťastný, že som sa mohol stretnúť so svojim starým
priateľom, vašim rektorom prof. Filkornom a ďalšími význačnými členmi tejto
univerzity. Vyjadrujem veľkú nádej, že kultúrne výmeny medzi našimi národmi
budú pokračovať a rásť, že sa stanú veľkou silou v udržaní svetového mieru.“
21. 9. 1964: Univerzitu Komenského navštívil prof. C. B. Coulson z University
of Ghana, Accra. „Naša diskusia o možnostiach spolupráce medzi našimi univerzitami bola neformálna. Takéto diskusie sú životne dôležité pre akýkoľvek
druh spolupráce. Som osobne presvedčený, že tieto možnosti existujú a pri dobrej vôli obidvoch strán sa ustanovia významné kontakty pre spoluprácu v najbližšom období.“
29. 9. 1964: Univerzitu Komenského navštívil veľvyslanec Kanady v Československu. „Bolo pre mňa veľkou cťou navštíviť Univerzitu Komenského, ktorá významným podielom prispieva k rozvoju Slovenska a Kanady, ktorá je súčasne
domovom mnohých jej synov.“
25. 11. 1964: Univerzitu Komenského navštívil p. Andreos, veľvyslanec Ghany
v Československu.
27. 11. 1964: Na Lekárskej fakulte UK sa uskutočnila 12. študentská vedecká
konferencia.
Marec 1965: Prírodovedecká fakulta UK oslávila svoje štvrťstoročie založenia.
ITVŠ (Inštitút telesnej výchovy a športu) oslávil tri výročia – 5. výročie svojho
založenia, 27 rokov slovenského telovýchovného školstva a 20 rokov socialistickej telovýchovy v ČSSR. Univerzita Komenského zároveň v roku 1965 oslávila
45. výročie svojho založenia.
23. 4. 1965: Na Farmaceutickej fakulte UK sa uskutočnila prvá študentská vedecká konferencia.
24. – 25. 4. 1965: Na Prírodovedeckej fakulte UK sa uskutočnila študentská vedecká konferencia.
11. 5. 1965: Univerzitu Komenského navštívila delegácia veľvyslanectva Vietnamskej demokratickej republiky v Československu.
15. 5. 1965: Na Univerzite Komenského sa uskutočnili oslavy pri príležitosti 20.
výročia oslobodenia ČSSR spojené so slávnostným zasadnutím Vedeckej rady
UK spojené s otvorením osláv 500. výročia založenia Academie Istropolitany
a udeľovaním čestných doktorátov Univerzity Komenského.
27. 6. 1965: Na detašovanom pracovisku Lekárskej fakulty v Martine sa uskutočnila 1. vedecká konferencia k jubileu 500. výročia založenia Academia Istropolitana.
29. 6. 1965: Univerzitu Komenského navštívila akademická delegácia z Kuby
a z Nemeckej demokratickej republiky.
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27. 9. 1965: Univerzitu Komenského navštívil Cecil Parrot, veľvyslanec Británie v Československu. „Som poctený, že som dnes mohol stráviť príjemné chvíle
s rektorom Univerzity Komenského a jeho kolegami. Bol som potešený povzbudivými slovami o mojej krajine a o rozsahu propagácie nášho jazyka a literatúry.“
29. 9. 1965: Univerzitu Komenského navštívila akademická delegácia z Univerzity v Péči, Maďarská ľudová republika.
10. 11. 1965: Univerzitu Komenského navštívil prof. dr. Torgny Segerstedt, rektor univerzity v Uppsale, Švédsko.
16. 11. 1965: Univerzitu Komenského navštívila akademická delegácia z Univerzity Martina Luthera v Halle, Nemecká demokratická republika.
15. 12. 1965: Univerzitu Komenského navštívila akademická delegácia z Univerzity v Gente, Belgicko.
10. 2. 1966: Univerzitu Komenského navštívil minister školstva Fínskej republiky Geiti Hossia.
14. 2. 1966: Univerzitu Komenského navštívil kultúrny atašé veľvyslanectva
USA R. B. Warne.
8. 4. 1966: Univerzitu Komenského navštívil prof. Dr. Paavo Kastari z Univerzity v Helsinkách s manželkou Irmou z Univerzity v Tampere, Fínsko.
18. 4. 1966: Univerzitu Komenského navštívila univerzitná delegácia z Chile.
Máj 1966: Pri príležitosti 1. mája boli vyznamenaní najlepší pracovníci zo spoločenského a kultúrneho života. Z Univerzity Komenského to boli prof. MUDr.
Herman Krsek a doc. Dr. Július Chorvát. Čestným titulom laureáta štátnej ceny
Klementa Gottwalda odmenili za dlhoročnú tvorivú prácu prof. RNDr. Dmitrija Andrusova.
5. 6. 1966: Univerzitu Komenského navštívil prof. dr. Fridrich Wolf, rektor Univerzity Martina Luthera v Halle, NDR.
7. – 8. 10. 1966: Na Univerzitu Komenského sa uskutočnila 9. študentská celoštátna vedecká konferencia všetkých lekárskych fakúlt v ČSSR, usporiadaná pri
príležitosti 500. výročia založenia Academia Istropolitana. Konferenciu zorganizovala Lekárska fakulta UK.
24. 11. 1966: Univerzitu Komenského navštívila univerzitná delegácia z Kuby.
25. 11. 1966: Univerzitu Komenského navštívil Risto Kovijanic, bádateľ v oblasti
slovensko-srbskej literatúry. „Som skutočne veľmi šťastný, že som sa zase stretol
Slovákmi na pôde bratskej ČSSR, ktorú pokladám za moju druhú otčinu. Teším
ma veľmi veľký pokrok a vývoj Univerzity Komenského, ktorá ma dnes vyznamenala zlatou medailou a prejavila mi tak veľkú česť.“
10. 1. 1967: V Aule UK sa uskutočnil koncert univerzitného súboru „Akademisch koor“, Ryksuniversiteit Gent, Belgicko.
11. 4. 1967: Univerzitu Komenského navštívila delegácia z Univerzity v Bukurešti, Rumunsko.
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6. 6. 1967: Univerzitu Komenského navštívil rektor Viedenskej univerzity.
28. 2. 1968: Univerzitu Komenského navštívila delegácia z univerzity v Istanbule.
29. 4. 1968: Univerzitu Komenského navštívil rektor Regensvurgskej univerzity,
Rakúsko.
24. 10. 1968: V Aule UK bol udelený čestný titul doctor honoris causa Dr. h. c.
prof. PhDr. Janovi Mukařovskému . „Univerzite Komenského s prejavom hlbokej
úcty a prianím veľkej budúcnosti vedeckej aj národnej jej bývalý profesor, spojený s ňou pocitmi vďačnosti a nezrušiteľnej príslušnosti k jej akademickej obci.“
29. 11. 1968: Univerzitu Komenského navštívil rektor Univerzity v Novom
Sade, Dr. Dimkovič.
12. 12. 1968: Univerzitu Komenského navštívil rektor univerzity vo Wurzburgu,
Nemecká spolková republika.
29. 1. 1969: Univerzitu Komenského navštívil prof. William B. Edgerton, Indiana University, USA. „Odnášam si z mojej prvej návštevy Univerzity Komenského príjemné spomienky na milé prijatie a veľké nádeje pre našu spoluprácu.
So srdečnými pozdravmi českým a slovenským priateľom s vierou v trvalý rast
možností spolupráce a budovaniu budúcnosti, po ktorej túžime.“
29. 1. 1969: Prorektor Univerzity Komenského doc. RNDr. Ľudovít Treindl,
CSc., a dekan Filozofickej fakulty UK prof. PhDr. Ľudovít Bakoš, CSc., prijali
delegáciu Výboru pre medzinárodný výskum a výmeny USA. V delegácii boli
prezident výboru prof. Dr. A. Kassof, predseda medzinárodného výboru pre
udeľovanie štipendií prof. Dr. R. F. Byrnes, prof. Dr. W. B. Edgerton z Indiana
Univerzity a kultúrny atašé amerického veľvyslanectva v Prahe A. T. Falkiewicz.
21. 3. 1969: Vláda Slovenskej socialistickej republiky prepožičala vysoké štátne
vyznamenania Univerzite Komenského v Bratislave, ako aj učiteľom a pracovníkom školy k 50. výročiu založenia Univerzity Komenského v Bratislave.
27. 5. 1969: Univerzitu Komenského navštívil Uagdy Hassanien, veľvyslanec
Zjednotených arabských emirátov v Československu.
28. 5. 1969: Univerzitu Komenského navštívil Howard Smith, britský veľvyslanec v Československu.
3. 6. 1969: Univerzitu Komenského navštívil veľvyslanec Rumunskej socialistickej republiky v Československu.
16. – 21. 6. 1969: Rektor UK Dr. h. c. prof. RNDr. Bohuslav Cambel, DrSc.,
privítal na Univerzite Komenského prezidenta ČSSR Ludvíka Svobodu na oslavách 50. výročia založenia Univerzity Komenského a 500. výročia založenia
Academia Istropolitana. Na slávnostiach na bratislavskom hrade sa zúčastnili
akademické a diplomatické delegácie z: Belgicka, Bulharskej ľudovej republiky, Dánska, Francúzska, Holandska, Juhoslávie, Maďarskej ľudovej republiky,
Nemeckej demokratickej republiky, Nemeckej spolkovej republiky, Poľskej ľu-
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Prezident ČSSR
L. Svoboda
na oslavách 50. výročia
založenia Univerzity
Komenského,
18. 6. 1969
(Zdroj: Archív UK)

dovej republiky, Rakúskej spolkovej republiky, Rumunskej socialistickej republiky, Švajčiarskej konfederácie, Švédskeho kráľovstva, Talianskej republiky, USA
a ZSSR. Slávnostný sprievod v talároch prešiel z Rektorátu UK na hrad.
19. 6. 1969: V rámci osláv 50. výročia založenia Univerzity Komenského sa
v Aule UK uskutočnil slávnostný akt udelenia čestného titulu doctor honoris
causa 15 osobnostiam.
12. 9. 1969: Univerzitu Komenského navštívila delegácia z University of London, Anglicko.
13. 10. 1969: Univerzitu Komenského navštívila delegácia z University of Edinburgh, Anglicko.
19. 11. 1969: Univerzitu Komenského navštívil Sudio Gandarum, veľvyslanec
Indonézie v Československu.
19. 3. 1970: Univerzitu Komenského navštívila delegácia univerzity v Ankare,
Turecko.
Apríl 1970: Bola podpísaná družobná zmluva s Jerevanskou Štátnou univerzi-
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tou. Zmluvu podpísali prof. Milan Matula s prvým prorektorom profesorom
Jerevanskej univerzity Karom Efanovičom Chačaturjanom.
27. 5. 1970: Univerzitu Komenského navštívil Dr. P. N. Otha, dekan univerzity
v Ranchi, India.
2. 6. 1970: Univerzitu Komenského navštívil veľvyslanec Chile v Československu.
3. 6. 1970: Univerzitu Komenského navštívil veľvyslanec Francúzska v Československu.
12. 11. 1970: Univerzitu Komenského navštívil prof. Augustin Pop, rektor univerzity v Pitesti, Rumunsko.
19. 4. 1971: Univerzitu Komenského navštívil veľvyslanec Belgicka v Československu.
Október 1971: Filozofická fakulta UK oslávila svoje 50. výročie začatia prednášok na jej fakulte a Pedagogická fakulta UK oslávila 25. výročie založenia.
Právnická fakulta UK oslavovala tiež 2. novembra 50. výročie založenia.
Október 1972: Farmaceutická fakulta UK oslávila 20. výročie založenia a vzniku samostatného farmaceutického štúdia.
27. 3. 1972: Univerzitu Komenského navštívil veľvyslanec Indie v ČSSR Zhiri
Hiradal Desai.
26. 4. 1972: Univerzitu Komenského navštívil rektor univerzity v Limoges,
Francúzsko.
November 1973: Pri príležitosti 50. výročia vysokoškolského športu v ČSSR
a 10. výročia trvania telovýchovných jednôt Slávia UK a Slávia Vysoká škola technická v Bratislave sa uskutočnilo slávnostné zasadanie v spoločenskej
miestnosti Študentského domova Jura Hronca.
22. 1. 1974: Univerzitu Komenského navštívil veľvyslanec Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie v Československu.
27. 2. 1974: Univerzitu Komenského navštívil Ferenc Boros z veľvyslanectva
Maďarskej ľudovej republiky v Československu.
4. 3. 1974: Univerzitu Komenského navštívil veľvyslanec Indie v Československu.
23. 5. 1974: Univerzitu Komenského navštívil rektor univerzity v Ľubľani, Socialistická federatívna republika Juhoslávie.
4. 6. 1974: Univerzitu Komenského navštívila delegácia Ministerstva školstva
Nemeckej demokratickej republiky.
22. 12. 1974: Univerzitu Komenského navštívil generálny konzul Kuby.
25. 8. 1975: Univerzitu Komenského navštívil Siddhár Tháčárja, veľvyslanec Indie v Československu.
16. 12. 1976: Uskutočnilo sa slávnostné zhromaždenie v Aule UK pri príležitosti
50. výročia Učenej spoločnosti Šafárikovej. Usporiadateľmi boli Slovenská akadémia vied a Univerzity Komenského.
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27. – 29. 9. 1977: Vyvrcholili oslavy 25. výročia Farmaceutickej fakulty UK.
Na počesť tejto udalosti usporiadala fakulta technologické dni, fakultné kolo
študentskej a vedeckej odbornej činnosti a vedecko-pedagogickú konferenciu
„Výchova vzdelávania farmaceutov v podmienkach v rozvinutej socialistickej
spoločnosti“.
18. – 20. 4. 1978: 20. výročie spolupráce medzi Univerzitou Komenského v Bratislave a jej družobnou vysokou školou Martina Luthera v Halle (NDR).
7. 6. 1979: Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine oslávila 10. výročie založenia a Univerzita Komenského mala v roku 1979 už 60 rokov, podobne ako
Lekárska fakulta UK, ktorá vznikla ako prvá fakulta v roku založenia Univerzity
Komenského.
Máj 1980: Prírodovedecká fakulta UK oslávila 40. výročie založenia v matematickom pavilóne v Mlynskej doline.
Máj 1980: Univerzitu Komenského navštívil rektor Univerzity Complutense,
Madrid, Španielsko.
1. 9. 1980: Bola zriadená Fakulta matematiky a fyziky UK.
September 1980: Vedecká rada UK zasadala pri príležitosti otvorenia Fakulty
matematiky a fyziky UK. V ten istý mesiac oslavovala svojich 20 rokov pôsobenia v rámci fakúlt Univerzity Komenského Fakulta telesnej výchovy a športu
UK.
Február 1981: Rektor UK prof. PhDr. Ján Kvasnička, DrSc., privítal ministra
zahraničných vecí Spojených štátov mexických prof. Francisca Javiera.
5. 11. 1982: Rektor UK prof. J. Kvasnička prijal rektora Havanskej univerzity
prof. Dr. Eduarda Fuentesa a prodekana lekárskej fakulty v Havane Dr. Andésa
S. Benavidesa.
1983: Katedra epidemiológie Lekárskej fakulty UK oslávila 30. výročie začatia
výučby epidemiológie ako samostatného vedného predmetu na Lekárskej fakulte UK a 20. výročie vzniku samostatnej katedry.
17. 12. 1983: Univerzitu Komenského navštívil Giani Zail Singh, štátnik, politik, prezident Indickej republiky. V Aule UK na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady UK mu bol udelený čestný titul doctor honoris causa filozofických vied
Univerzity Komenského.
September 1985: Fakulta telesnej výchovy a športu oslávila svoje 25. narodeniny. Oslava bola otvorená vedeckou konferenciou s medzinárodnou účasťou na
tému „Teoretické a metodologické otázky vied o telesnej kultúre“.
December 1985: Rektor UK prof. RNDr. Ladislav Melioris, DrSc., prijal rektora sliezskej univerzity v Katowicziach prof. Dr. Sedzimierza Klimaszewského.
Spoločne prerokovali možnosti vedeckovýskumnej spolupráce do budúcnosti.
Išlo o témy zoológie, výskum fauny hmyzu horských systémov a vyhodnotenie
výsledkov výskumu v Mongolskej ľudovej republike.
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Francois Mitterand,
prezident Francúzskej
republiky
(Zdroj: Archív UK)

Máj 1986: Delegácia družobného mesta Perugia navštívila Univerzitu Komenského v zložení: prof. Gerardi (prednosta anestéziologickej kliniky), prof. Piccicin (prednosta neurologickej kliniky), prof. Brizziarelli (prednosta epidemiologickej kliniky) a Dr. Giordani (prednosta chirurgickej kliniky).
9. 12. 1988: V sprievode prezidenta ČSSR Gustáva Husáka navštívil Univerzitu
Komenského Francois Mitterand, prezident Francúzskej republiky. Vzácneho
hosťa na pôde univerzity privítal rektor UK prof. L. Melioris. V Aule UK prezidentovi Mitterandovi rektor UK odovzdal Veľkú zlatú medailu UK.
September 1989: Univerzita Komenského v Bratislave oslavuje svoje 70. výročie
založenia v duchu Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie.
16. 11. 1989: Protestný pochod bratislavských študentov deň pred novembrovými udalosťami v Prahe. Pochod sa začal na Mierovom námestí (dnešné Hodžovo
námestie) a smeroval k Ministerstvu školstva SSR na dnešnej Dobrovičovej ulici.
21. 11. 1989: Vyhlásenie slovenských vysokoškolských študentov sformuloval
Koordinačný výbor slovenských vysokých škôl v súlade s iniciatívou Občianskeho fóra a iniciatívou Verejnosť proti násiliu vo forme piatich požiadaviek.
6. 12. 1989: Prvý dekan novej éry. Aula UK doslova praskala vo švíkoch, atmosféra však dýchala vysokou úrovňou organizovanosti, ale i očakávania. Občianska Iniciatíva VPN a študenti Filozofickej fakulty UK sa zhodli na spoločnom
kandidátovi, stranícka organizácia svoj návrh nepredložila. Prakticky pol roka
pred svojou šesťdesiatkou dostal docent PhDr. Ivan Slimák, CSc., do vienka od
zamestnancov v podobe mikulášskeho darčeka v slobodných rovných, tajných
a priamych voľbách funkciu dekana Filozofickej fakulty UK.
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Shirley Templeová Blacková, mimoriadna
a splnomocnená veľvyslankyňa USA v ČSFR
(Zdroj: Archív UK)

Willy Brandt, nositeľ Nobelovej ceny za mier
(Zdroj: Archív UK)
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11. 1. 1990: Uskutočnilo sa prvé
zasadnutie Akademického senátu
Lekárskej fakulty UK v Bratislave.
17. 1. 1990: V Aule UK sa zišlo
dvesto delegátov, aby v tajných voľbách zvolili rektora Univerzity Komenského. Predseda volebnej komisie doc. Ing. Pavel Bóna, CSc.,
predstavil prítomným dvoch kandidátov na funkciu rektora prof.
PhDr. Miroslava Kusého, CSc.,
a prof. MUDr. Juraja Šveca, DrSc.
Po skončení diskusie zvolilo 196
prítomných voličov odovzdaním
nadpolovičnej väčšiny hlasov, 129,
za rektora Univerzity Komenského prof. PhDr. Miroslava Kusého,
CSc. Prezident ČSSR JUDr. Gustáv Husák odovzdal vymenúvací
dekrét rektora Univerzity Komenského prof. Miroslavovi Kusému
19. januára 1990. Prof. MUDr. Juraj Švec, DrSc., prešiel vo voľbách
ako prvý prorektor a prorektor
pre zahraničné styky Univerzity
Komenského.
8. 4. 1990: Univerzitu Komenského navštívila mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa USA
v ČSFR Shirley Templeová Blacková.
8. 5. 1990: Univerzitu Komenského navštívil vzácny hosť, J. Pérez
da Cuellar. Generálneho tajomníka OSN privítal rektor UK prof.
PhDr. Miroslav Kusý, CSc., ktorý
mu udelil Veľkú zlatú medailu UK.
Ocenením jeho pôsobenia bolo aj
udelenie Nobelovej ceny mierovým silám OSN v roku 1988.

10. 5. 1990: Univerzitu Komenského navštívil významný exilový
spisovateľ Josef Škvorecký, ktorý
spoločne so svojou manželkou
Zdenou Salivarovou viedol v Toronte nakladateľstvo Sixty-Eight
Publishers. Ako uviedol kanadský veľvyslanec B. Mawhinney na
stretnutí s učiteľmi a študentmi
v Aule UK, 20 rokov udržiavali
pochodeň nezávislej česko-slovenskej literatúry, dvadsať rokov
zabezpečovali, aby autori, ktorí
boli vo vlastnej krajine zakázaní,
mohli publikovať. V mene kanadskej vlády daroval J. Škvorecký
univerzite a jej študentom, ktorí
udržiavali svetlo slobody na Slovensku, zbierku vyše 200 titulov
kníh, ktoré nakladateľstvo vydalo
od svojho vzniku.
10. 5. 1990: Univerzitu Komenského navštívil veľvyslanec Kanady v ČSFR.
16. 5. 1990: Univerzitu Komenského navštívil v sprievode predsedu FZ ČSFR Alexandra Dubčeka politik, čelný iniciátor a realizátor koncepcie európskeho
uvoľnenia napätia a spolupráce,
Willy Brandt, nositeľ Nobelovej
ceny mieru. Rektor UK prof. M.
Kusý mu udelil Veľkú zlatú medailu UK.
22. 6. 1990: Rektor UK prof. M.
Kusý prijal na pôde univerzity
vzácnu návštevu, korunného princa Belgického kráľovstva Philippa.
31. 10. 1990: V Aule UK bol
udelený čestný titul doctor ho-

J. Pérez da Cuellar, generálny tajomník OSN
(Zdroj: Archív UK)

Josef Škvorecký, významný exilový spisovateľ
(Zdroj: Archív UK)
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Václav Havel, prezident ČSFR
(Zdroj: Archív UK)

noris causa filozofických vied Dr. h. c. Václavovi Havlovi, prezidentovi Českej
a Slovenskej Federatívnej Republiky. Doktorát mu udelili pri príležitosti výročia
prijatia Martinskej deklarácie z 30. októbra 1918. Prezident Havel navštívil Univerzitu Komenského ešte aj koncom novembra 1990, keď v Aule UK diskutoval
so študentmi.
15. 11. 1990: Začala sa písať história Univerzity tretieho veku. Univerzita si dala
do vienka okrem iného aj slová: Cieľom Univerzity tretieho veku je vytvoriť
bázu pre záujmové vzdelávanie dôchodcov, ktorá plne korešponduje s novou
koncepciou celoživotného vzdelávania. Významnú úlohu zohráva aspekt možnosti kontaktu s blízkym okolím podobne zmýšľajúcich ľudí, ako aj nadväzovanie nových priateľstiev, prekonanie pocitu osamelosti, udržiavanie psychickej
sviežosti, vhodné a kvalitné vypĺňanie voľného času.
26. 4. 1991: Univerzitu Komenského navštívil Lionel Jospin, minister školstva,
mládeže a športu Francúzska.
20. 12. 1991: Konalo sa slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UK, na ktorom bol
udelený čestný titul doctor honoris causa filozofických vied Dr. h. c. Alexandrovi Dubčekovi, predsedovi Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej
federatívnej republiky.
30. 3. 1992: Vedecká rada UK udelila čestný titul doctor honoris causa prvej
žene za histórie Univerzity Komenského prof. PhDr. Dagmar Čapkovej, DrSc.,
z Akadémie vied Českej republiky za významné zásluhy na rozvoji českej, slovenskej a svetovej komeniológie.
30. – 31. 3. 1992: Na Univerzite Komenského vyvrcholili oslavy 400. výročia
narodenia Jana Amosa Komenského vedeckou konferenciou s medzinárodnou
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olympijského výboru
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účasťou pod záštitou a za účasti predsedu Federálneho zhromaždenia ČSFR
Alexandra Dubčeka a pod záštitou UNESCO za účasti jej generálneho riaditeľa
Federica Mayora.
26. 9. 1992: V Aule UK sa konalo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UK, na
ktorom bol udelený čestný titul doctor honoris causa pedagogických vied markízovi Juanovi Antoniovi Samaranchovi, predsedovi Medzinárodného olympijského výboru.
26. 9. 1992: V Aule UK sa konalo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UK, na
ktorom bol udelený čestný titul doctor honoris causa Dr. h. c. prof. Ing. Danielovi
Bellušovi, PhD., riaditeľovi centrálneho výskumu CIBA-GEIGY vo Švajčiarsku
za vedeckú prácu, ktorou prispel k rozvoju poznania v oblasti organickej chémie.
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Eugene Andrew Cernan, kozmonaut,
veliteľ letu APOLLO 17 na Mesiac

Federico Mayor,
generálny riaditeľ UNESCO

(Zdroj: Archív UK)

(Zdroj: Archív UK)

11. 2. 1993: Univerzitu Komenského navštívil štátny minister zahraničných
vecí Indickej republiky Raghunandana Lal Bhatia. Počas návštevy indickí hostia
odovzdali veľký knižný dar Indickej republiky Univerzite Komenského.
1. 3. 1993: Na Univerzite Komenského začalo pôsobiť Koordinačné laserové
centrum UK.
14. 10. 1993: Uskutočnilo sa slávnostné otvorenie Kanadských Štúdií na Univerzite Komenského.
26. 11. 1993: Z iniciatívy Univerzity Complutense bolo v Madride otvorené vedecko-výskumné centrum Univerzity Komenského – Katedra A. Dubčeka.
14. 12. 1993: Bola riadne zaregistrovaná „Spoločnosť absolventov a priateľov
Univerzity Komenského v Bratislave“, ako občianske združenie. Hlavným cieľom spoločnosti bolo spojiť všetkých, ktorým záleží na rozvíjaní najstaršej alma
mater a vytváraní predpokladov pre priame kontakty Univerzity Komenského
v spoločenskom prostredí v domácom i v medzinárodnom meradle. Snahou
spoločnosti je tiež pomáhať pri zabezpečovaní prosperity Univerzity Komenského a prispievať k vytváraniu a rozširovaniu možností štúdia. Spoločnosť
združuje najmä absolventov a študentov Univerzity Komenského, pracovníkov
univerzity, ako aj všetkých občanov, ktorí chcú pomáhať pri zvyšovaní jej akademickej prestíže.
21. 1. 1994: Univerzitu Komenského navštívila delegácia Parlamentného zhro-
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maždenia Rady Európy vedená jej predsedom M. A. Martínezom. Vzácny hosť
prevzal Zlatú medailu UK za zásluhy o presadzovanie demokratických princípov a ochrany ľudských práv, ako prejav ocenenia jeho osobného prínosu
v budovaní novej zjednocujúcej sa Európy.
17. 2. 1994: Bola založená nová tradícia na Univerzite Komenského – v Aule
UK sa uskutočnilo slávnostné zhromaždenie pri príležitosti inaugurácie dekanov fakúlt Univerzity Komenského.
Jún 1994: V Rektorskej sieni bola po jej rekonštrukcii osadená tabuľa s menami
čestných doktorov Univerzity Komenského. Mená čestných doktorov Univerzity Komenského sa pripisujú na tabuľu už pred promóciou.
4. 7. 1994: Univerzitu Komenského navštívil generálny riaditeľ UNESCO Dr. h.
c. prof. Dr. Federico Mayor Zaragoza, PhD. V Aule UK mu bol udelený čestný
titul doctor honoris causa filozofických vied.
26. 9. 1994: Univerzitu Komenského navštívil kozmonaut Eugene Andrew Cernan (jeho starý otec pochádzal z Kysúc), veliteľ letu Apolla 17 na Mesiac v roku
1972 (letel ešte s misiou Gemini 9 v roku 1966 a Apollo 10 v roku 1969), na
povrchu ktorého strávil tri dni. Dr. h. c. Eugenovi Cernanovi bol v Aule UK
Vedeckou radou UK udelený čestný titul doctor honoris causa matematickofyzikálnych vied.
21. 11. 1994: Prezident SR Michal Kováč sa zúčastnil na slávnostnom zasadnutí
Vedeckej rady UK pri príležitosti udelenia čestného titulu doctor honoris causa
Dr. h. c. Dr. Erhardovi Busekovi, vicekancelárovi a ministrovi vedy a výskumu
Rakúskej republiky, a prof. Dr. Walterovi Thiringovi, profesorovi teoretickej fyziky Viedenskej univerzity.
29. 11. 1994: Univerzitu Komenského navštívil Oscar Luigi Scalfaro, taliansky
prezident. V Aule UK mu bola udelená Veľká zlatá medaila UK.
29. 3. 1995: Univerzitu Komenského navštívil Jozef kardinál Tomko. V Aule UK
mu bol Vedeckou radou UK udelený čestný titul doctor honoris causa filozofických vied. Na slávnostnej ceremónii bol prítomný aj prezident SR Michal Kováč.
24. 4. 1995: Univerzitu Komenského navštívil prof. Christian Neethling Barnard, svetoznáma osobnosť, kardiochirurg z Kapského Mesta v Juhoafrickej
republike. Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady UK mu bolo udelené najvyššie akademické ocenenie – Veľká zlatá medaila UK za jeho priekopnícke činy
pri transplantácii srdca.
10. 5. 1995: V Aule UK vystúpil s prednáškou na tému „Supramolekulárna chémia – východiská, výsledky a perspektívy“ nositeľ Nobelovej ceny za chémiu
(1987) Jean-Marie Lehn, profesor Colége de France v Paríži.
1. 6. 1995: V Aule UK sa uskutočnila prvá prednáška z cyklu profesorských
prednášok v podaní prof. JUDr. Vladimíra Mathernu, DrSc., z Právnickej fakulty UK na tému „Slovenské trestné právo perspektívy a vývojové trendy“. Na
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Univerzite Komenského sa začala tradícia profesorských prednášok.
1. 6. 1995: Univerzita Komenského udelila prof. Lehnovi (nositeľ Nobelovej
ceny) Pamätnú medailu UK ako ocenenie výsledkov jeho vedeckej práce.
12. 6. 1995: Univerzitu Komenského
navštívila delegácia nadácie SASAKAWA na čele s jej výkonným riaditeľom
Yohei Sasakawom pri príležitosti odovzdania grantu 1 milión USD Univerzite
Komenského. Hlavným poslaním nadácie je prispievať k upevneniu svetového
mieru a k blahobytu celého ľudstva bez
ohľadu na ideológiu, politiku, rasu či
náboženské vyznanie. V Rektorskej sieni UK bola udelená Y. Sasakawovi Zlatá
medaila UK.
2. 7. 1995: Na základe pozvania Konferencie biskupov Slovenska sa Vedenie
Univerzity Komenského na čele s jej rektorom prof. MUDr. Jurajom Švecom,
DrSc., zúčastnilo na pastoračnom pobyte pápeža Jána Pavla II. v Nitre, Spišskej
Kapitule, v Levoči a rozlúčky so vzácnym
hosťom na popradskom letisku. Osobitnú príležitosť hovoriť so Svätým Otcom
za prítomnosti popredných cirkevných
hodnostárov, učiteľov a žiakov seminára
mali akademickí funkcionári Univerzity Komenského v Spišskej Kapitule, kde
sídlila súčasť Univerzity Komenského
– Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka. Rektor UK venoval vzácnej návšteve dar univerzity – v koži viazané dielo
J. A. Komenského.
8. 9. 1995: Prezident Antidopingového
výboru SR MUDr. K. Ferienčík a rektor
Univerzity Komenského prof. J. Švec,
slávnostne ratifikovali Zmluvu o zriade-

Pápež Ján Pavol II.
(Zdroj: Archív UK)

Jozef kardinál Tomko,
významný cirkevný hodnostár
(Zdroj: Archív UK)

ní a prevádzkovaní Národného antidopingového laboratória v Toxikologickom
laboratóriu UK.
15. 9. 1995: Univerzitu Komenského navštívil zmocnenec Európskeho parlamentu dr. A. M. Oostlander. Rektor UK prof. J. Švec požiadal A. M. Oostlandera o plnú podporu Žiadosti slovenskej vlády o prijatie Slovenskej republiky do
Európskej únie.
10. 11. 1995: Univerzitu Komenského navštívil zakladateľ a riaditeľ Židovského dokumentačného strediska vo Viedni Dr. h. c. Simon Wiesenthal. Osobnosť
celosvetového významu. Pri tejto príležitosti mu bol udelený čestný titul doctor
honoris causa právnych vied. Simon Wiesenthal vstúpil do dejín s osobitným
poslaním, keď v mene miliónov obetí fašizmu zasvätil celý svoj život vyhľadávaniu nacistických zločincov a utečencov. Na slávnostnej ceremónii bol prítomný
aj prezident SR Michal Kováč.
14. 11. 1995: Rektor UK prof. J. Švec prijal delegáciu Európskej komisie pri Európskej únii vedenú veľvyslancom Európskej únie Georgiosom Zawosom.
21. – 23. 3. 1996: Univerzita Komenského privítala významných hostí, rektorov
a prorektorov 17 univerzít európskych štátov, členov združenia UNICA (Asociácia univerzít hlavných miest Európy), ktorého cieľom je vzájomná spolupráca a koordinácia vedeckovýskumnej a pedagogickej činnosti. Do zoznamu 24
členských prestížnych európskych univerzít pribudla v roku 1994 aj Univerzita
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Komenského a prvý raz mala tú česť
pripraviť Valné zhromaždenie združenia UNICA.
26. 3. 1996: V Aule UK sa uskutočnilo
slávnostné zasadnutie Vedeckej rady
UK, na ktorom bol udelený čestný
titul doctor honoris causa medicínskych vied svetovému prominentovi
lekárskej vedy – nositeľovi Nobelovej
ceny za medicínu (1967) prof. Danielovi Саrletonovi Gajdusekovi, M. D.,
z USA. Na slávnostnej ceremónii bol
prítomný aj prezident SR Michal Kováč.
20. 5. 1996: Univerzitu Komenského
navštívil prezident Medzinárodného
výboru Červeného kríža Dr. Cornelio
Sommaruga. Rektor UK prof. J. Švec
mu odovzdal Veľkú zlatú medailu
UK.
29. 5. 1996: Rektor UK prof. J. Švec
odovzdal Veľkú zlatú medailu UK
prof. Györgyovi Marxovi, profesorovi
Inštitútu atómovej fyziky Univerzity
L. Eötvösa v Budapešti a prof. Janovi van Leeuwenovi, dekanovi Fakulty
matematiky a informatiky na Utrechtskej univerzite v Holandsku.
26. 6. 1996: Univerzitu Komenského
navštívil Phillipe Petit Laurent, zástupca Európskej komisie v Európskej
banke pre vedu a rozvoj a člen Európskej banky pre vedu a rozvoj.
6. 7. 1996: Po prvýkrát v histórii mala
Univerzita Komenského česť privítať
na svojej pôde priameho zástupcu
vlády USA, veľvyslankyňu Spojených
štátov amerických v OSN Madeleine K. Albrightovú, ktorá sa stretla
s rektormi slovenských vysokých škôl

a predstaviteľmi SAV. Na Slovensko pricestovala ako členka sprievodu manželky
amerického prezidenta Hillary Clintonovej.
17. 9. 1996: Univerzitu Komenského navštívila významná predstaviteľka politického života Veľkej Británie predsedníčka Dolnej komory britského parlamentu Betty Boothroydová.
7. 10. 1996: Univerzitu Komenského navštívil námestník generálneho tajomníka OSN a generálny riaditeľ úradovne OSN v Ženeve Vladimír Rodorovič Petrovskij. Rektor UK prof. J. Švec odovzdal vzácnemu hosťovi Zlatú medailu UK.
22. 11. 1996: Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady UK odovzdal rektor UK
prof. J. Švec Veľké zlaté medaily UK dvom významným zahraničným vedcom
– prof. Yoramovi Dinsteinovi, prezidentovi Univerzity v Tel-Avive, a prof. Björnovi O. Roosovi, vedúcemu katedry teoretickej chémie na Univerzite v Lunde,
členovi Švédskej akadémie vied a Nobelovho výboru pre chémiu.
27. 5. 1997: Rektor UK Dr. h. c. prof. Ferdinand Devínsky, DrSc., nа základe
rozhodnutia Vedeckej rady UK priznal prvý vedecko-pedagogický titul „hosťujúci profesor“ prof. Mikulášovi Luptáčikovi z Technickej univerzity vo Viedni na obdobie jeho pôsobenia na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK. Profesor
M. Luptáčik prednášal nielen na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK, ale i na
Fakulte managementu UK.
30. 6. 1997: Rektor UK prof. F. Devínsky odovzdal prvým 44 mladým vedeckým
pracovníkom Univerzity Komenského dekréty o pridelení Grantu UK. Hlavnou myšlienkou interného grantového systému bolo finančne podnietiť rozvoj
vedeckej, výskumnej, pedagogickej a umeleckej činnosti mladých pracovníkov
Univerzity Komenského do 35 rokov.
16. 8. 1997: RNDr. Leonard Kornoš a Peter Kolény (technik) objavili na Astronomickom a geofyzikálnom observátoriu Modra-Piesky planétku. V roku 1999
bola planétka pomenovaná po Univerzite Komenského v Bratislave „Comeniana“. Planétka sa v čase objavu nachádzala v západnej časti súhvezdia Baran
(Aries). Obieha okolo Slnka v strednej vzdialenosti 361 mil. kilometrov po takmer kruhovej dráhe s dobou obehu 3,75 roku (1 369 dní). K Zemi sa približuje
na minimálnu vzdialenosť 180 mil. kilometrov a jej veľkosť je odhadovaná na
6,5 kilometra.
7. 10. 1997: Na podnet študentov žijúcich v areáli študentského mestečka
v Mlynskej doline v Bratislave vzniklo Univerzitné pastoračné centrum. Formálne ho zriadil arcibiskup bratislavsko-trnavskej arcidiecézy Mons. Ján Sokol
dekrétom zo dňa 7. októbra 1997. Otvorené a sprístupnené bolo 24. 3. 1998.
4. 2. 1998: Univerzitu Komenského navštívili univerzitné delegácie z Bruselu
a Lausanne.
3. 3. 1998: V Aule UK sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UK
ako súčasť osláv 650. výročia založenia Univerzity Karlovej v Prahe. Univerzitu
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Karlovu reprezentovali na zasadnutí všetci jej najvyšší predstavitelia na čele s rektorom prof. JUDr. Karlom Malým, DrSc.
19. 5. 1998: Rektor UK prof. F. Devínsky prijal veľvyslanca Holandska na Slovensku.
27. 5. 1998: Na Arkádovom nádvorí Viedenskej univerzity odhalili rektor Viedenskej univerzity prof. A. Ebenbauer a rektor UK prof. F. Devínsky pamätné
tabule Jánovi Kollárovi a Karolovi Kuzmánymu.
5. 6. 1998: Rektor UK prof. F. Devínsky prijal delegáciu Rudolfa Baláža, predsedu Konferencie biskupov Slovenska, dr. Františka Tondru, spišského biskupa,
Jozefa Jaraba, rektora kňazského seminára v Spišskej Kapitule.
6. 7. 1998: Rektor UK prof. F. Devínsky prijal veľvyslanca USA v SR Ralpha R.
Johnsona.
26. 8. 1998: Rektor UK prof. Devínsky prijal veľvyslanca Kanady na Slovensku
Ronalda R. Harpina.
5. 11. 1998: „Pozor, padá aula.“ Pod týmto názvom zorganizovali v Aule UK na
podporu jej rekonštrukcie študenti 3. ročníka kulturológie-propagácie Filozofickej fakulty UK benefičný koncert svetoznámeho belgického gitaristu čílskeho
pôvodu Fernanda Gonzaleza.
19. 11. 1998: Rektor UK prof. F. Devínsky prijal veľvyslanca Veľkej Británie na
Slovensku.
15. 12. 1998: Univerzitu Komenského navštívil významný politik, vysoký komisár pre otázky národnostných menšín Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu
v Európe (OBSE) Max van der Stoel. V Rektorskej sieni UK odovzdal rektor UK
prof. F. Devínsky hosťovi Veľkú zlatú medailu UK.
8. 1. 1999: Uskutočnilo sa slávnostné a pracovné rokovanie členov Vlády SR
s dekanmi fakúlt a vedením Univerzity Komenského.
25. 2. 1999: Po druhýkrát zavítal na pôdu Univerzity Komenského prezident
Medzinárodného výboru Červeného kríža Dr. Cornelio Sommaruga.
5. 3. 1999: Univerzitu Komenského navštívil nový riaditeľ Britskej rady v SR Jim
McGrath a jeho zástupkyňa Karen Giblinová.
9. 3. 1999: Univerzitu Komenského navštívil mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie v SR Aleksander Aksenjonok v sprievode prvého tajomníka veľvyslanectva.
28. 5. 1999: Na záver diplomatickej misie amerického veľvyslanca Ralpha Johnsona v SR mu v Aule UK udelil rektor univerzity prof. F. Devínsky Veľkú zlatú
medailu UK.
19. 6. 1999: Rektor UK prof. F. Devínsky sa zúčastnil na významnom podujatí
v Bologni. Výsledkom stretnutia bola „Spoločná deklarácia prijatá na stretnutí
ministrov školstva krajín Európy v Bologni“ (tzv. Bolonská deklarácia), ktorú
podpísalo 31 ministrov školstva európskych krajín.
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Kofi Annan,
generálny tajomník OSN,
nositeľ Nobelovej ceny za mier
(Zdroj: Archív UK)

24. 6. 1999: Univerzitu Komenského navštívil prezident Svetového luteránskeho
zväzu Dr. h. biskup Christian Krause. V Aule UK mu na slávnostnom zasadnutí
Vedeckej rady UK bol udelený čestný titul doctor honoris causa.
15. 7. 1999: Univerzitu Komenského navštívil generálny tajomník OSN Dr. h. c.
Kofi Annan. V Aule UK pred Vedeckou radou UK prevzal čestný titul doctor
honoris causa. O dva roky neskôr, 12. októbra 2001, bol Kofi Annan ocenený
stou Nobelovou cenou za mier.
23. 9. 1999: Rektor UK prof. F. Devínsky prijal univerzitné delegácie, rektora
univerzity v Štrasburgu prof. Daniela Payota, Aby Jabera z Jordánskeho diplomatického inštitútu, zástupcu univerzity v Soule v Južnej Kórei, zástupcov
z univerzít v Oxforde, v New Delhi v Indii, riaditeľa Inštitútu medzinárodných
vzťahov Kamerunu.
7. 10. 1999: Univerzitu Komenského navštívil významný európsky politik
a diplomat, predseda Parlamentného zhromaždenia Rady Európy lord RussellJohnston. Ako výraz úcty a ocenenia zásluh lorda Russella-Johnstona o rozvoj
demokracie, vzdelania a kultúry mu udelil rektor UK prof. F. Devínsky Zlatú
medailu UK.
2. 11. 1999: Univerzitu Komenského navštívil Günter Verheugen, člen Európskej komisie zodpovedný za rozširovanie Európskej únie. V Aule UK predniesol
prednášku „Európa na prahu 21. storočia“. Prvý raz tak v histórii člen Európskej
komisie verejne hovoril s občanmi o vstupe Slovenska do Európskej únie.
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Günter Verheugen,
člen Európskej komisie
zodpovedný za rozširovanie
Európskej únie
(Zdroj: Archív UK)

Madeleine Albrightová,
ministerka zahraničných
vecí USA
(Zdroj: Archív UK)

22. 11. 1999: Univerzitu Komenského navštívila Madeleine Albrightová, ministerka zahraničných vecí USA. Slovensko navštívila už v roku 1996, vtedy ešte vo
funkcii veľvyslankyne Spojených štátov v OSN.
23. 3. 2000: Univerzitu Komenského navštívil minister zahraničných vecí Poľskej republiky Bronislaw Geremek, profesor histórie a jeden z hlavných architektov novodobej strednej Európy. Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady
UK v Aule UK vyznamenal rektor UK prof. F. Devínsky ministra Veľkou zlatou
medailou UK.
18. 4. 2000: Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady Univerzity Komenského
bol v Aule UK udelený čestný titul doctor honoris causa Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfovi Zahradníkovi, DrSc., predsedovi Akadémie vied Českej republiky.
16. 5. 2000: Čestný titul doctor honoris causa v Aule UK na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady UK si prevzal Dr. h. c. prof. Peter Luzius Wildhaber, predseda Európskeho súdu pre ľudské práva.
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25. 5. 2000: Vedecká rada UK slávnostne zasadala v Aule UK na počesť Jeho Eminencie
kardinála Angela Sodana, štátneho tajomníka
Svätej stolice, ktorému Univerzita Komenského udelila Veľkú zlatú medailu UK.
7. 6. 2000: Veľkou zlatou medailou UK ocenila Univerzita Komenského na slávnostnom
zasadnutí Vedeckej rady UK v Aule UK prof.
Dr. Emila Constantinescu, prezidenta Rumunska.
13. 7. 2000: Univerzitu Komenského navštívila parlamentná delegácia Belgického kráľovstva vedená predsedom senátu Armandom De Deckerom. V Auditórium Maximum
Právnickej fakulty UK predniesol A. De Decker, expert na európsku obrannú a bezpečnostnú politiku, prednášku na tému „Spoločná európska obrana“.
6. 10. 2000: Univerzitu Komenského navštívila Jej cisárska výsosť japonská princezná Sayako. Princezná prejavila záujem oboznámiť sa
s podmienkami výučby japonského jazyka na
Univerzite Komenského, stretnúť sa s našimi
študentmi a pedagógmi japonológie.
16. 10. 2000: Univerzitu Komenského navštívila Jeho Svätosť XIV. Tibetský dalajláma
Tenzin Gyatso, nositeľ Nobelovej ceny mieru
a šíriteľ myšlienok lásky a porozumenia medzi ľuďmi a národmi. Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady UK prevzal jej čestný titul
doctor honoris causa.
2. 11. 2000: Univerzitu Komenského navštívil
americký politológ Dr. h. c. prof. Dr. Zbigniew
Brzezinski, PhD., poradca Centra pre strategické a medzinárodné štúdie USA. Profesor
americkej zahraničnej politiky na Fakulte
medzinárodných štúdií na Univerzite Johnsa
Hopkinsa vo Washingtone, D.C., v Aule UK
na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady UK
si prevzal čestný titul doctor honoris causa.

Jeho Eminencia kardinál
Angelo Sodano,
štátny tajomník Svätej stolice
(Zdroj: Archív UK)

Sayako, japonská princezná
(Zdroj: Archív UK)

Jeho Svätosť XIV. Tibetský
dalajláma Tenzin Gyatso
(Zdroj: Archív UK)
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Zbigniew Brzezinski, politológ svetového
významu
(Zdroj: Archív UK)

Tadeusz Mazowiecki, katolícky intelektuál,
predseda prvej vlády „Solidarity“
(Zdroj: Archív UK)

Vojislav Kostunica, prezident Juhoslávie
(Zdroj: Archív UK)
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6. 11. 2000: Univerzitu Komenského
navštívil Dr. Tadeusz Mazowiecki,
katolícky intelektuál, predseda prvej
vlády „Solidarity“, predseda parlamentného výboru pre Európsku integráciu sejmu Poľskej republiky. V Aule
UK na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady UK mu bola udelená Veľká
zlatá medaila UK.
28. 11. 2000: Rektor UK prof. F. Devínsky prijal delegáciu ministrov
Veľkej Británie, ministra školstva,
ministra pre Škótsko, ministra poľnohospodárstva.
26. 2. 2001: Univerzitu Komenského
navštívil Juhoslovanský prezident Dr.
Vojislav Kostunica. Predniesol svoje
úvahy o súčasnej politickej situácii
v juhovýchodnej Európe.
22. 5. 2001: Univerzitu Komenského navštívil Dr. Otto von Habsburg,
prezident medzinárodného výboru
Paneurópskej únie. Rodným menom
„Jeho cisárska a kráľovská Výsosť
František Jozef Oto Róbert Mária Anton Karol Max Henrich Sixtus Xaver
Félix Renátus Ľudovít Kajetán Pius
Ignác, cisársky princ, arcivojvoda rakúsky, korunný princ český a uhorský, syn posledného rakúskeho cisára a uhorského kráľa Karola I. a jeho
manželky Zity Bourbonsko-Parmskej“. V rámci cyklu prednášok Tisíc
a jedna Európa vystúpil v Auditorium
Maximum Právnickej fakulty UK so
svojimi úvahami na tému „Niet Európy bez strednej Európy“. Zomrel 4. 7.
2011 vo veku 98 rokov.
18. 6. 2001: Univerzitu Komenského
navštívil George Soros, svetovo uzná-

vaný a úspešný finančník a filantrop,
ktorý viac než dvadsať rokov štedro
investuje svoje finančné prostriedky
do ušľachtilých cieľov – na rozvoj demokracie a budovanie otvorenej občianskej spoločnosti prostredníctvom
siete Nadácií otvorenej spoločnosti
– Open Society Fund. V Auditóriu
Maxima Právnickej fakulty UK predniesol prednášku na tému „Otvorená
spoločnosť a globálny kapitalizmus“.
16. 9. 2001: Univerzitu Komenského
navštívil profesor Donald McKinnon
Brander, M.A., mimoriadny zmluvný
profesor anglického jazyka a literatúry, riaditeľ Seminára anglickej filológie Filozofickej fakulty UK, ktorý
pôsobil na Univerzite Komenského
od akademického roku 1946/1947
spolu päť rokov. Rektor UK prof. F.
Devínsky odovzdal prof. D. M. Branderovi Zlatú medailu UK.
25. 9. 2001: Univerzitu Komenského
navštívil chorvátsky prezident Stjepan
Mesič. V Rektorskej sieni UK predniesol prednášku na tému „Úlohy malých
krajín v boji proti globálnemu terorizmu“. Akademická pôda Univerzity
Komenského sa tak stala prvým miestom, kde chorvátsky prezident Stjepan
Mesič prezentoval svoj 16-bodový návrh Charty antiteroristickej koalície.
Po prvom zverejnení na Univerzite
Komenského poslal prezident S. Mesič návrh Charty vláde USA.
7. 12. 2001: Univerzitu Komenského
navštívil poslanec a spravodajca Európskeho parlamentu pre Slovenskú
republiku Jan Marius Wiersma. Rektor UK prof. F. Devínsky v Rektor-

Otto von Habsburg,
prezident medzinárodného výboru
Paneurópskej únie
(Zdroj: Archív UK)

George Soros,
svetový finančník a filantrop
(Zdroj: Archív UK)

Jan Marius Wiersma, poslanec a spravodajca
Európskeho parlamentu pre SR
(Zdroj: Archív UK)
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Švédsky kráľ Carl XVI. Gustaf
a kráľovná Silvia
(Zdroj: Archív UK)

Aleksander Kwasniewski,
prezident Poľskej republiky
(Zdroj: Archív UK)

skej sieni UK udelil J. M. Wiersmovi Veľkú pamätnú medailu UK za jeho vzťah
a podporu slovenským integračným snaženiam.
4. 4. 2002: V sprievode prezidenta SR Rudolfa Schustera navštívil Univerzitu
Komenského švédsky kráľovský pár – kráľ Carl XVI. Gustaf a kráľovná Silvia.
Ich Veličenstvá sa stretli aj so študentmi švédskeho jazyka.
26. 4. 2002: V sprievode prezidenta SR Rudolfa Schustera navštívil Univerzitu
Komenského prezident Poľskej republiky Aleksander Kwasniewski. V Aule UK
predniesol prednášku spojenú s diskusiou na tému „K bezpečnej a zjednotenej
Európe“.
17. 6. 2002: Univerzitu Komenského navštívila Viviane Redingová, komisárka
Európskej únie pre vzdelávanie, šport, kultúru a mládež.
27. 6. 2002: Univerzitu Komenského navštívili reprezentanti najstaršej európskej univerzity – Univerzity v Bologni (založená v roku 1088), na čele s jej rektorom prof. Pierom Ugom Calzolarim. Predmetom rozhovorov boli otázky medziuniverzitných kontaktov a aktivít pri vytváraní európskeho vysokoškolského
priestoru.
3. 7. 2002: Univerzitu Komenského navštívil španielsky kráľovský pár – kráľ
Juan Carlos I. s kráľovnou Sofiou. Panovník sa mimoriadne pričinil o proeurópske smerovanie Španielska a o jeho prijatie do Európskeho spoločenstva. Uni-
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verzita Komenského má dlhoročné a plodné kontakty s Univerzitou Complutense
v Madride, treťou najstaršou španielskou
univerzitou .
10. 7. 2002: Univerzitu Komenského navštívil prezident Talianskej republiky Carlo
Azeglio Ciampi.
12. 9. 2002: Univerzitu Komenského navštívila Jeho Eminencia Zenon kardinál Grocholewski, prefekt Kongregácie pre katolícku výchovu v Ríme. Za účasti Jozefa Nowackého,
veľvyslanca Svätej stolice v SR, a najvyšších
predstaviteľov Rímskokatolíckej cirkvi na
Slovensku sa konalo v Aule UK Slávnostné
zasadnutie Vedeckej rady UK pri príležitosti
udelenia čestného titulu doctor honoris causa kardinálovi Grocholewskému.
19. – 21. 9. 2002: Na Univerzitu Komenského sa konalo 11. valné zhromaždenie Dunajskej rektorskej konferencie. Dunajská rektorská konferencia, ktorá vznikla v roku 1983
vo Viedni, dnes združuje univerzity z 13
podunajských krajín. Jej pôvodným cieľom
bolo zlepšovať vysokoškolské vzdelávanie
v oblasti výučby i vedy a podporovať medzi
univerzitami vytváranie a rozvoj vzájomných
kontaktov. V súčasnosti je Dunajská rektorská konferencia aj fórom pre výmenu skúseností súvisiacich s Bolonským procesom
a s vytváraním európskeho vysokoškolského
priestoru.
25. 1. 2003: Univerzitu Komenského navštívil pri príležitosti 10. výročia založenia
Slovenského olympijského výboru prezident
Medzinárodného olympijského výboru gróf
Dr. Jacques Rogge.
5. 3. 2003: Univerzitu Komenského navštívil
premiér rumunskej vlády prof. Dr. Adriane
Nastase s manželkou. Stretnutie sa uskutočnilo v Rektorskej sieni UK.

Španielsky kráľ Juan Carlos I.
(Zdroj: Archív UK)

Jeho Eminencia Zenon kardinál
Grocholewski, prefekt Kongregácie
pre katolícku výchovu v Ríme
(Zdroj: Archív UK)

Gróf Jacques Rogge,
prezident Medzinárodného
olympijského výboru
(Zdroj: Archív UK)
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Mary Mc Aleese,
írska prezidentka
(Zdroj: Archív UK)

Eugene Braunwald,
svetový kardiológ
(Zdroj: Archív UK)

14. 3. 2003: Konal sa Európsky deň. Veľkolepo sa oslávil satelitným spojením
významných európskych univerzitných centier v priamom prenose (Uppsala,
Kolín nad Rýnom, Krakov, Viedeň, Bratislava) – miest volených podľa patrónov
Európy (sv. Brigita Švédska, Editha Steinová, Benedikt a Katarína Sienská, Cyril
a Metod), ku ktorým sa pridala aj Fatima, keďže sa celé podujatie v rámci Roka
ruženca nieslo v mariánskom duchu.
6. 6. 2003: Univerzitu Komenského navštívila írska prezidentka Mary McAleese. Stretnutie so vzácnymi hosťami sa konalo v Rektorskej sieni UK.
12. 9. 2003: Vzácna návšteva pápeža Jána Pavla II. na akademickej pôde Univerzity Komenského – v Kňazskom seminári v Badíne.
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7. 10. 2003: Univerzitu Komenského navštívil predseda Najvyššej rady Ukrajiny
Vlodymyr Mychajlovyč Lytvyn, profesor historických vied.
19. 11. 2003: Univerzitu Komenského navštívil veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky v SR jeho excelencia Huang Zhong so sprievodom, aby rektorovi UK
odovzdal dar od čínskeho Národného úradu pre vyučovanie čínštiny ako cudzieho jazyka. Výučbový dar bol určený na podporu štúdia a vyučovania sinológie.
25. 11. 2003: Univerzitu Komenského navštívil doc. JUDr. Petr Pithart, predseda Senátu Parlamentu Českej republiky.
4. 3. 2004: Univerzitu Komenského navštívil generálny riaditeľ Spoločného
výskumného centra (Joint Research Centre) Dr. Barry Me Sweeney. Spoločné
výskumné centrum je vedeckovýskumná inštitúcia Európskej komisie, ktorá
popri riešení konkrétnych vedecko-technických projektov iniciuje na európskej
úrovni tvorbu politiky a legislatívnych opatrení v oblasti vedy. Rektor UK doc.
PhDr. František Gahér, CSc., udelil doktorovi B. M. Sweeneymu Veľkú zlatú
medailu UK.
22. 3. 2004: Univerzitu Komenského navštívil predseda Švédskeho parlamentu
Björn Gustaf von Sydow. Pri tejto príležitosti mu rektor UK doc. F. Gahér udelil
Veľkú zlatú medailu UK.
15. 4. 2004: Spolkový prezident Rakúskej republiky Dr. Thomas Klestil svojím
rozhodnutím z 15. apríla 2004 udelil prof. ThDr. Igorovi Kiššovi, profesorovi
systematickej teológie na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK, vysoké štátne
vyznamenanie – Rakúsky čestný kríž za vedu a umenie I. triedy.
22. 4. 2004: V Aule Univerzity Komenského sa konala konferencia „Slovenská
republika v Európskej únii – vízie a výzvy“, ktorú pripravila vláda SR. Na konferencii sa zúčastnili zástupcovia Európskej komisie a Európskeho parlamentu,
reprezentanti NR SR a vlády SR, členovia diplomatického zboru. S úvodným príhovorom vystúpil aj Eric van der Linden, veľvyslanec Európskej komisie v SR.
4. 5. 2004: Univerzitu Komenského navštívil Dr. h. c. prof. Dr. med. Eugene
Braunwald, profesor kardiológie z Harvardovej lekárskej fakulty, najuznávanejší
svetový kardiológ 20. storočia, špecialista na výskum diagnostiky a liečby infarktu myokardu. V Aule UK mu bol udelený čestný titul doctor honoris causa.
14. – 16. 10. 2004: Na Univerzite Komenského sa za účasti rektorov univerzít
z hlavných miest Európy uskutočnilo Valné zhromaždenie združenia UNICA
(UNIversities from the CApitals of Europe). UNICA vznikla v roku 1990 a je
jedna z piatich najdôležitejších európskych akademických sietí, ktorá združuje
38 univerzít z hlavných miest európskych krajín a reprezentuje 130 000 akademických pracovníkov a 1,5 mil. vysokoškolských študentov. Jej úlohou je na
európskych univerzitách podporovať kvalitu vzdelávania a ich vzájomnú spoluprácu v záujme vytvárania spoločného Európskeho vysokoškolského priestoru.
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Univerzita Komenského vstúpila do siete UNICA v roku 1994 a je v nej jediným
zástupcom Slovenska. Prvýkrát naša alma mater organizovala Valné zhromaždenie UNICA v roku 1996.
7. 4. 2005: Univerzitu Komenského navštívil Philipp Maystadt, prezident Európskej investičnej banky. Univerzita Komenského mu udelila vysoké univerzitné vyznamenanie – Veľkú zlatú medailu UK.
19. 4. 2005: Univerzitu Komenského navštívil Dr. Penti Arajärvi, manžel prezidentky Fínskej republiky Tarji Halonen. Návštevu sprevádzala manželka prezidenta SR Silvia Gašparovičová.
5. 5. 2005: Univerzitu Komenského navštívil Ján Figeľ, komisár Európskej únie,
ktorý prijal pozvanie rektorov bratislavských verejných vysokých škôl, aby vystúpil na akademickom fóre k otázkam formovania európskeho vysokoškolského
priestoru.
5. 9. 2005: Univerzitu Komenského navštívila ministerka školstva, vedy a kultúry Islandu Thorgerdúr Katrín Gunnarsdóttirová.
6. 9. 2005: Univerzitu Komenského navštívil prof. Ahmed Zewail, nositeľ Nobelovej ceny za chémiu z roku 1999. V Rektorskej sieni UK doc. F. Gahér, rektor
UK, slávnostne odovzdal vzácnemu hosťovi Veľkú zlatú medailu UK. Profesor
A. Zewail je spoluzakladateľom vedeckej oblasti, ktorá sa dnes nazýva femtochémia. Nobelova cena mu bola udelená za experimenty, ktoré dokázali, že
s pomocou rýchlych laserov je možné vidieť, ako sa počas chemickej reakcie
pohybujú atómy v molekule.
3. 10. 2005: Edvard Hoem, nórsky spisovateľ, filozof a literárny vedec, prezentoval v Rektorskej sieni UK prednášku na tému „Úloha B. Bjőrnsona pri rozdelení
únie Švédska a Nórska, Bjőrnsonove mierotvorné zásluhy a jeho vzťah k Slovensku“. Univerzita Komenského udelila E. Hoemovi Pamätnú medailu UK.
10. 10. 2005: Univerzitu Komenského navštívil prof. Dr. phil. Tilmann Degenhart Märk, prorektor pre vedu Univerzity Leopolda Františka v Innsbrucku
a vedúci Inštitútu pre iónovú fyziku. Dňa 15. 2. 2006 mu bol udelený čestný
titul doctor honoris causa. Za celú históriu Univerzity Komenského sa stal stým
čestným doktorom našej alma Mater.
12. 10. 2005: Univerzitu Komenského navštívil nositeľ Nobelovej ceny za chémiu za rok 2001 profesor K. Barry Sharpless zo Scripps Research Institute, La
Jolla v Kalifornii. V rámci cyklu „Novartis lectures“, prednášok popredných svetových odborníkov z organickej chémie sa bratislavská prednáška prof. K. B.
Sharplessa konala v novej prednáškovej aule Prírodovedeckej fakulty UK. Na
úvod prednášky bol prof. K. B. Sharpless ocenený Veľkou zlatou medailou UK,
ktorú mu odovzdal rektor UK doc. F. Gahér.
27. 2. 2006: Rektor UK doc. F. Gahér prijal Jacquesa Faurea, veľvyslanca Francúzska na Slovensku.
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Lech Kaczynski,
prezident Poľskej republiky

Ahmed Zewail,
nositeľ Nobelovej ceny za chémiu

(Zdroj: Archív UK)

(Zdroj: Archív UK)

10. 3. 2006: Univerzitu Komenského navštívil Tony Blair, predseda vlády Veľkej
Británie. Stretnutie sa uskutočnilo v Rektorskej sieni UK. T. Blair v krátkom prejave hovoril o globalizácii sveta a o význame Európskej únie. Delegáciu sprevádzal predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda. Na záver stretnutia odovzdal rektor
UK doc. F. Gahér britskému premiérovi Pamätnú medailu UK.
22. 3. 2006: Univerzitu Komenského navštívil nový poľský prezident Lech
Kaczynski. Stretnutie poľského prezidenta a jeho sprievodu s akademickými
funkcionármi univerzity, s pedagógmi a študentmi polonistiky, sa uskutočnilo
v Rektorskej sieni UK. Prezident L. Kaczynski zahynul pri leteckom nešťastí
10. 4. 2010.
19. 4. 2006: Univerzitu Komenského navštívil Dr. h. c. prof. Dr. Theóphile
Godfraind, Ph.D., profesor farmakológie na Lekárskej fakulte Katolíckej univerzity v Louvain (Belgicko). Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady UK
v Aule UK mu bol udelený čestný titul doctor honoris causa za vedeckú a pedagogickú činnosť v oblasti experimentálnej a klinickej farmakológie a podporu
farmakológie na Slovensku.
17. 5. 2006: Univerzitu Komenského navštívil prof. Andrzej Jerzy Sadlej z Univerzity M. Koperníka v Toruni, významný európsky i svetový kvantový chemik.
Na slávnostnom zasadnutí vedeckej rady v rektorskej sieni mu rektor UK doc.
F. Gahér odovzdal Veľkú zlatú medailu UK.
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Phillipe Maystadt,
prezident Európskej investičnej banky
(Zdroj: Archív UK)

Rodolphe M. Valee,
americký veľvyslanec na Slovensku
(Zdroj: Archív UK)

14. 6. 2006: Univerzitu Komenského navštívil prof. RNDr. Josef Paldus, DrSc.,
člen Akadémie vied kanadskej kráľovskej spoločnosti, emeritný profesor Univerzity v kanadskom Waterloo. Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady UK
v Aule UK mu bol udelený čestný titul doctor honoris causa.
30. 8. 2006: Rektor UK doc. F. Gahér prijal Rodolpha M. Valee, veľvyslanca USA
na Slovensku.
Júl 2006: Univerzitu Komenského navštívil francúzsky veľvyslanec na Slovensku J. E. Jacques Faure. Z poverenia prezidenta Francúzskej republiky J. Chiraca
odovzdal vysoké štátne vyznamenania dvom profesorom Filozofickej fakulty
UK. Titul Rytier národného rádu za zásluhy bol udelený prof. PhDr. Štefanovi Povchaničovi, CSc., a titul Rytier národného rádu Čestnej légie získal prof.
PhDr. Miroslav Marcelli, CSc. Udelením týchto vysokých vyznamenaní prezident a vláda Francúzskej republiky ocenili mimoriadne zásluhy našich profesorov o rozvoj bádania a propagáciu francúzskej literatúry, filozofie a kultúry na
Slovensku a o prehlbovanie vedeckých a kultúrnych kontaktov medzi Slovenskom a Francúzskom
25. 9. 2006: Univerzitu Komenského navštívil Thorvald Steen, nórsky spisovateľ
a filozof. Nórsky hosť v slávnostnej Rektorskej sieni UK predniesol príspevok na
tému „Prečo sú dejiny rozhodujúce pre súčasnosť“.
27. 10. 2006: Univerzitu Komenského navštívil prof. Jack D. Griffith z Univerzity Severná Karolína v Chapel Hill, USA. Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej
rady UK v Rektorskej sieni UK mu odovzdal rektor UK doc. F. Gahér najvyššie
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univerzitné vyznamenanie – Veľkú zlatú medailu UK. Profesor J. Griffith patrí
k popredným osobnostiam svetovej biochémie a molekulárnej biológie.
15. 11. 2006: Univerzitu Komenského navštívila Dr. h. c. prof. Dr. med. Renate
Huchová, profesorka pediatrie Univerzity v Zürichu. Na slávnostnom zasadnutí
Vedeckej rady UK v Aule UK jej bol udelený čestný titul doctor honoris causa za
prínos v oblasti zdravotnej starostlivosti o matku a dieťa, čím výrazne obohatila
vývoj poznania v perinatálnej medicíne. Profesorka R. Huchová bola druhou
ženou, ktorá získala čestný doktorát Univerzity Komenského .
1. 12. 2006: Univerzitu Komenského navštívil popredný predstaviteľ svetového
a európskeho bankovníctva prof. Dr. Philippe Maystadt, PhD., prezident Európskej investičnej banky. Na zasadnutí Vedeckej rady UK v Aule UK si prevzal
čestný titul doctor honoris causa.
13. 7. 2007: Rektor UK doc. F. Gahér prijal veľvyslanca Japonska na Slovensku
Makoto Washizu.
19. 9. 2007: Univerzita Komenského udelila na návrh Vedeckej rady Jesseniovej lekárskej fakulty UK čestný titul doctor honoris causa dvom význačným
predstaviteľom svetovej dermatovenerológie – profesorom a dlhoročným prednostom Dermatovenerologickej kliniky Ludwig-Maximilian Universität v Mníchove Dr. h. c. prof. Dr. med. Ottovi Braun-Falcovi a Dr. h. c. prof. Dr. med.
Gerdovi Plewigovi.
2007/2008: V rámci národného projektu Excelentná univerzita, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu, boli na Univerzite Komenského organizované prednášky, semináre a ďalšie vzdelávacie aktivity v mnohých moderných vedných oblastiach za účasti špičkových vedcov sveta.
26. 3. 2008: Vedecká rada UK na svojom slávnostnom zasadnutí udelila Dr. h. c.
prof. Dr. Berndovi Michaelovi Rodemu, poprednému svetovému chemikovi
z rakúskeho Innsbrucku, čestný titul doctor honoris causa.
27. 10. 2008: Rektor UK doc. F. Gahér prijal veľvyslanca Južnej Kórey na Slovensku Yonga Parka.
12. 5. 2009: Rektor UK doc. F. Gahér prijal Roberta Chena zo zastupiteľstva
Taiwanu.
9. 9. 2009: Rektor UK doc. F. Gahér prijal veľvyslanca Poľska na Slovensku
Andrzeja Krawczyka.
3. 11. 2009: Univerzitu Komenského navštívil prezident Turecka Abdullah Gül.
Rektor UK doc. F. Gahér mu slávnostne odovzdal Veľkú zlatú medailu UK ako
vyjadrenie uznania a povzbudenia v práci pre mier v Európe.
23. 4. 2010: V Rektorskej sieni sa konala prednáška japonského veľvyslanca v SR
Yoshia Nomota o japonskej zahraničnej politike.
8. – 22. 11. 2010: Uskutočnil sa prvý ročník celouniverzitného podujatia Univerzitná kvapka krvi.
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17. – 21. 11. 2010: Univerzita Komenského v Bratislave získala prvenstvo na
10. ročníku medzinárodného športového podujatia EUROMILANO 2010. Univerzitu Komenského reprezentovali študenti FMFI, FTVŠ, FM, PriF.
21. 1. 2011: Univerzita Komenského založila oficiálnu stránku univerzity na Facebooku. (www.facebook.com/Comenius.University)
26. 1. 2011: Rektori siedmich popredných slovenských univerzít podpísali na pôde Univerzity Komenského zmluvu o založení združenia „Sedem univerzít“ (U7).
28. 3. – 1. 4. 2011: Univerzita Komenského zorganizovala prvú celouniverzitnú
zbierku kníh (2 036 kníh) pre deti z detských domovov, nemocníc a sociálnych
zariadení – Komenského zbierku kníh.
4. 5. 2011: Univerzitu Komenského navštívil predseda Rady federácie Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie Sergej Mironov. V Rektorskej sieni UK
prednášal na tému „Rusko a Slovensko v kontexte európskej politiky“. Po prednáške mu rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., odovzdal Pamätnú medailu UK.
16. 5. 2011: Rektor UK prof. K. Mičieta prijal prezidenta Tokijského fondu Sasakawa Takashi Suzukiho.
19. 5. 2011: Po medzinárodnej akreditácii získala Prírodovedecká fakulta UK
známku kvality Chemistry EUROBACHELOR Label v bakalárskom študijnom
programe chémia.
9. 9. 2011: V Aule UK sa po päťdesiatich rokoch uskutočnila repromócia poslucháčov Právnickej fakulty UK. Dvadsaťdva absolventov z roku 1961 si prevzalo diplom od dekana Právnickej fakulty UK prof. Pavla Kubíčka práve v roku
90. výročia vzniku fakulty.
10. 9. 2011: Lekári, absolventi Lekárskej fakulty Slovenskej univerzity (dnes
UK) promovaní v roku 1953, sa stretli v Ladzianskeho posluchárni LF UK po
58 rokoch od slávnostnej promócie. Zo 188 absolventov sa stretli štyri desiatky
lekárok a lekárov. Z učiteľov boli prítomní profesori Gustáv Čatár, Martin Janec
a Karol Kapeller.
10. – 11. 10. 2011: Univerzita Komenského v Bratislave hostila medzinárodnú konferenciu IREG-5 Forum, ktorú zorganizovala inštitúcia International
Ranking and Excellence Group v spolupráci so slovenskou Akademickou rankingovou a ratingovou agentúrou a Univerzita Komenského. Na konferencii sa
zúčastnilo spolu takmer 70 hostí z 27 krajín všetkých kontinentov. Medzi prítomnými bol aj Dr. Ying Cheng z Center for World-Class Universities, jeden
z dvoch (spolu s prof. Nian Cai Liu) zakladateľov tzv. Šanghajského rebríčka
(Academic Ranking of World Universities)
26. 10. 2011: Centrum excelentnosti pre perinatologický výskum na Jesseniovej
lekárskej fakulte UK v Martine získalo ocenenie agentúry Ministerstva školstva
SR za výnimočný prínos v oblasti vzdelávania a vedy EUROPROJEKT 2011.

/ 192 /

7. – 10. 11. 2011: Uskutočnil sa druhý ročník celouniverzitného podujatia Univerzitná kvapka krvi. Životodarnú tekutinu darovalo 382 darcov.
10. 11. 2011: Prof. PhDr. Vladimír Černušák, CSc., prvý predseda Slovenského
olympijského výboru a čestný člen Medzinárodného olympijského výboru, si
prevzal z rúk rektora UK prof. K. Mičietu najvyššie ocenenie – Veľkú zlatú medailu Univerzity Komenského. V rokoch 1963 – 1966 zastával post prorektora
pre vzdelávanie na Univerzite Komenského. Bol prvým predsedom Slovenského
olympijského výboru a jediným Slovákom, ktorý bol členom Medzinárodného
olympijského výboru.
15. 11. 2011: V Aule UK prednášal o svojej žurnalistickej kariére Joshua M.
Friedman – prestížny reportér, prednášateľ a držiteľ Pulitzerovej ceny za medzinárodné spravodajstvo. Okrem novinárskeho pôsobenia pracoval aj ako riaditeľ medzinárodného odboru na Fakulte žurnalistiky Kolumbijskej univerzity
v New Yorku. Joshua Friedman získal túto cenu v roku 1985 spolu s dvomi kolegami za články o hladomore v Afrike.
16. - 20. 11. 2011: Univerzita Komenského v Bratislave obhájila prvenstvo na
11. ročníku medzinárodného športového podujatia EUROMILANO 2011.
Športovci univerzity získali štyri zlaté medaily.
14. 2. 2012: V Aule UK sa uskutočnila diskusia na tému univerzity a budúcnosť
Slovenska za účasti doc. PhDr. Dušana Čaploviča, DrSc., doc. PhDr. Rudolfa
Chmela, DrSc., a prof. Ing. Jána Mikolaja, CSc.
6. 3. 2012: Manageria (Alumnee združenie absolventov Fakulty managementu
UK) v Aule UK zorganizovala prezentáciu jedného z najznámejších koučov na
svete – Pepper de Calliera. Počas následnej recepcie bola uvedená na trh jeho
kniha „Nepísaný životopis – Vaše skutočné ja“.
14. 3. 2012: Rektor UK prof. K. Mičieta udelil Veľkú zlatú medailu UK prof.
RNDr. Pavlovi Povincovi, DrSc., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK
za zásluhy o rozvoj fyziky nielen na Univerzite Komenského.
19. – 30. 3. 2012: Univerzita Komenského zorganizovala celouniverzitnú „Komenského zbierku hračiek“, počas ktorej sa vyzbieralo vyše 8 000 hračiek pre
deti z Tanzánie.
18. - 22. 4. 2012: Na medzinárodnom kongrese ERACON 2012 v rumunskom
Cluj-Napoca, získal plagát Moniky Roncovej a Zuzany Viechovej (FiF UK)
1. miesto v medzinárodnej súťaži „Erasmus Poster Design Competition 2012“.
Súťaž sa konala pri príležitosti 25. výročia fungovania programu Erasmus.
16. 5. 2012: Za účasti rektora UK prof. K. Mičietu sa konala v Aule UK prvá Konferencia doktorandov UK s názvom „Spájame vedomosti, invenciu a vedu“. Cieľom
konferencie bolo poskytnúť priestor pre celouniverzitný integrovaný prierezový
pohľad na doktorandské štúdium a špičkové vedecké výstupy a výsledky vedeckovýskumnej práce doktorandov jednotlivých fakúlt Univerzity Komenského.
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Rodney J. Bartlett,
teoretický chemik
svetového významu
(Zdroj: Archív UK)

17. 5. 2012: Na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK sa uskutočnila inaugurácia nástenných malieb autorov Petra a Pavla Mesterovcov.
Máj 2012: Vynikajúci úspech Martinskej gynekologicko-pôrodníckej kliniky
Jesseniovej lekárskej fakulty UK. Pracovisko po splnení náročných podmienok
akreditácie získalo špičkový európsky vzdelávací certifikát na päť rokov pre špecializačné štúdium pre oblasť gynekológie a pôrodníctva.
18. 9. 2012: Univerzitu Komenského navštívil predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz. V Aule UK diskutoval so študentmi, zamestnancami i verejnosťou na tému „Budúcnosť Európskej únie“.
1. 10. 2012: Na Fakulte telesnej výchovy a športu UK otvorili futbalový areál
doc. Ladislava Kačániho a nové futbalové ihrisko.
10. 10. 2012: Univerzitu Komenského navštívil Dr. h. c. prof. Dr. Rodney J. Bartlett, Ph.D., teoretický chemik svetového významu, ktorý pôsobí na University
of Florida, USA. Vedecká rada UK na svojom slávnostnom zasadnutí udelila
profesorovi Bartlettovi čestný titul doctor honoris causa.
30. 10. 2012: Univerzitu Komenského poctil svojou návštevou belgický Univerzitný symfonický orchester Katolíckej univerzity v Leuvene, ktorý vystúpil
v Aule UK s dielami klasických ruských majstrov. Vrcholom večera bolo vystúpenie sólovej čelistky Karen de Meyer.
5. 11. 2012: Rektor UK prof. K. Mičieta privítal na pôde Univerzity Komenského nositeľa Pulitzerovej ceny amerického novinára Tima Weinera, ktorý v Aule
UK vystúpil s prednáškou na tému „Informácie sú moc“.
5. – 8. 11. 2012: Uskutočnil sa 3. ročník celouniverzitného podujatia Univerzitná kvapka krvi. Životodarnú tekutinu darovalo 352 darcov.
15. – 18. 11. 2012: V Ríme sa uskutočnilo XII. medzinárodné športové stretnutie 43 univerzít z celej Európy pod názvom EUROROMA 2012. Záštitu nad
akciou, na ktorej sa zúčastnilo 1500 študentov z 35 krajín, prevzala Univerzita
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degli Studi Roma Tre. Súčasťou 118-členného družstva Univerzity Komenského
boli študenti FMFI, FM, PriF, PraF, FaF, FiF, FSEV a najpočetnejšie bola zastúpená FTVŠ UK (29 študentov). Výprava Univerzity Komenského obsadila
celkové 2. miesto.
18. 12. 2012: Pri príležitosti Dňa slovenskej poštovej známky a filatelie (18. december, kedy v roku 1918 vyšla prvá československá známka od Alfonza Muchu) sa vo Dvorane Ministerstva kultúry SR uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien za známkovú tvorbu Slovenskej pošty 2012. Pedagóg Univerzity Komenského doc. Martin Činovský, akad. mal., ArtD., z Pedagogickej fakulty UK
si prebral štyri významné ocenenia.
December 2012: Najstarší lekársky časopis na Slovensku – Bratislavské lekárske
listy – sa stal kultúrnym a vedeckým dedičstvom SR. Tento impaktovaný vedecký časopis Lekárskej fakulty UK vychádza pod hlavičkou Univerzity Komenského nepretržite od roku 1921.
1. 2. 2013: Americký prezident Barack Obama na slávnosti v Bielom dome odovzdal slovenskému rodákovi prof. MUDr. Jánovi T. Vilčekovi, CSc., (absolvent
LF UK v Bratislave, 1957) najvyššie americké ocenenie za vedu a technológiu
– Národnú medailu za technológie a inovácie (National Medal of Technology and Innovation). Prezident Obama v úvodnom príhovore vysoko vyzdvihol prácu a prínos prof. Vilčeka, osobitne v súvislosti s potrebou udržať „ducha
inovácie“ vo vede. Profesor J. T. Vilček patrí medzi popredné svetové kapacity
v oblasti imunologického a mikrobiologického výskumu.
24. 4. 2013: Na pôde Univerzity Komenského vystúpil nositeľ Nobelovej ceny za
ekonómiu (2007) prof. Eric Maskin, ktorý v Aule UK prezentoval prednášku na
tému „Finančné krízy – prečo vznikajú a ako ich riešiť“.
4. 5. 2013: Uskutočnil sa historicky prvý Deň bratislavských vysokoškolákov
a Univerzitná regata. Hlavnou súčasťou podujatia, ktoré sa odohrávalo v bratislavskom centre Eurovea, boli preteky osemveslíc na Dunaji, v ktorých si svoje sily zmerali veslárske tímy Univerzity Komenského, Slovenskej technickej
univerzity a Ekonomickej univerzity. Víťazom prvého ročníka sa stala posádka
Univerzity Komenského.
14. 5. 2013: V Aule UK sa za účasti rektora UK prof. K. Mičietu konala druhá
Konferencia doktorandov UK s názvom „Spájame vedomosti, invenciu a vedu“.
17. 5. 2013: Rektor UK prof. K. Mičieta na pôde MŠVVaŠ SR spolu s ministrom
školstva Dušanom Čaplovičom podpísal zmluvu o vybudovaní Univerzitného
vedeckého parku UK s pôsobnosťou v oblasti molekulárnej medicíny, environmentálnej medicíny a biotechnológií.
3. 6. 2013: Univerzitu Komenského navštívil významný slovenský vedec pôsobiaci v USA prof. MUDr. Ján Vilček, CSc., absolvent Lekárskej fakulty UK. Svetovú osobnosť imunologického a mikrobiologického výskumu a jeho manželku
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Herman Van Rompuy,
predseda Európskej rady
(Zdroj: Archív UK)

prijal rektor UK prof. K. Mičieta. Pri tejto príležitosti mu rektor UK odovzdal
Pamätnú medailu UK.
4. – 10. 6. 2013: Povodne na Dunaji, zatopený areál švédskych domkov, tenisových kurtov, lodenice Univerzity Komenského, vysokoškolského internátu
Družba, Botanickej záhrady UK. Vďaka ochrannému bariérovému systému,
úsiliu všetkých zúčastnených a odčerpávaniu presakujúcej vody boli škody len
minimálne. Dunaj v Bratislave kulminoval 6. júna 2013 pri rekordnej hladine
10,34 metrov a prietoku 10 641 metrov kubických.
12. 6. 2013: Univerzitu Komenského navštívil Herman Van Rompuy, predseda
Európskej rady. V Aule UK sa uskutočnilo jeho vystúpenie na tému „Vízia pre
Európu – ako úspešne kráčať po ceste?“. Na podujatí sa zúčastnil aj premiér
Slovenskej republiky Robert Fico. V závere podujatia odovzdal rektor UK prof.
K. Mičieta predsedovi Európskej rady Pamätnú medailu UK.
26. 6. 2013: Univerzitu Komenského navštívil japonský princ Fumihito Akišino
s princeznou Kiko Akišino. Rektor UK prof. K. Mičieta mu udelil Veľkú zlatú
medailu UK za upevňovanie priateľských vzťahov medzi Japonskom a Slovenskom, ako aj za rozvíjanie spolupráce v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania
a podporu štúdia japonológie na Univerzite Komenského.
7. 9. 2013: Lekári, absolventi Lekárskej fakulty Slovenskej univerzity (dnes Univerzity Komenského) promovaní v roku 1953, sa stretli v Ladzianskeho posluchárni LF UK po 60 rokoch od slávnostnej promócie. Zo 188 absolventov sa
stretli necelé tri desiatky lekárok a lekárov. Z učiteľov boli prítomní profesori
Vladislav Zikmund a Karol Kapeller. Zo 188 promujúcich v ročníku bol 1 akademik, 7 profesorov, 9 docentov, 9 doktorov vied a 13 kandidátov vied.
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Japonský princ
Fumihito Akišino
s princeznou
Kiko Akišino
(Zdroj: Archív UK)

30. 9. 2013: Univerzitu Komenského navštívil Sig Gissler, profesor žurnalistiky
na newyorskej Columbia University a od roku 2002 tiež administrátor výboru
Pulitzerovej ceny. O svoje profesijné zážitky a postrehy z inšpiratívnej dlhoročnej praxe sa s pedagógmi a študentmi žurnalistiky v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty UK.
18. 10. 2013: Študent 1. ročníka Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK
Jakub Bahyl sa môže pochváliť významným celosvetovým úspechom. Na 22.
majstrovstvách sveta v logických úlohách (World Puzzle Championship), ktoré
sa uskutočnili v čínskom Pekingu, získal striebro v kategórii jednotlivcov do
18 rokov.
4. – 8. 11. 2013: Uskutočnil sa 4. ročník celouniverzitného podujatia Univerzitná kvapka krvi. Životodarnú tekutinu darovalo 361 darcov.
14. 11. 2013: V historicky prvom ročníku akademického turnaja slovenských univerzít v ľadovom hokeji získal hokejový tím Univerzity Komenského
2. miesto.
15. 11. 2013: Univerzitu Komenského navštívil prezident Singapurskej republiky Tony Tano Keng Yamo. Za príspevok k rozvoju a posilneniu spolupráce medzi Singapurskou a Slovenskou republikou mu udelil rektor UK prof. K. Mičieta
Veľkú zlatú medailu UK.
18. 11. 2013: V Aule Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v rámci Stredoeurópskeho fóra vystúpil minister zahraničných vecí ČR Karel Schwarzenberg s prednáškou na tému „Nedôverčiví“.
20. 11. 2013: Univerzitu Komenského navštívila Abigail Goldmanová, nositeľka
Pulitzerovej ceny. V Aule UK vystúpila s prednáškou na tému „Na pravde záleží“.
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11. 12. 2013: Rektor UK prof. K. Mičieta udelil Zlatú medailu prof. JUDr. Imrichovi Karvašovi in memoriam za rozvoj a etablovanie národohospodárskej
a finančnej vedy na Právnickej fakulte UK.
15. 12. 2013: Študent Prírodovedeckej fakulty UK Lukáš Csölley so svojou partnerkou Federicou Testou obsadili výborné 4. miesto v krasokorčuľovaní v kategórii tance na ľade na Svetovej zimnej univerziáde 2013 v talianskom Trentine.
19. 12. 2013: Univerzitu Komenského navštívili charge d`affaires Fínskej republiky na Slovensku Hennu Kaarinu Knuuttila a Samua Seitsaloma z Centra pre
medzinárodnú mobilitu (Fínsko).
15. 1. 2014: Uplynulo 92 rokov od vydania prvého čísla prestížneho vedeckého
časopisu Lekárskej fakulty v Bratislave „Bratislavské lekárske listy“, ktorý vydáva
Univerzita Komenského. Za uvedené obdobie bolo v časopise publikovaných
takmer 15 000 vedeckých prác z celého sveta. Záujem o publikovanie v časopise predstavuje každoročných 900 až 1 050 rukopisov, z ktorých je v časopise
uverejnených 140 až 150 prác. Šéfredaktor časopisu je prof. MUDr. Ivan Hulín,
DrSc.
28. 1. 2014: V Aule UK uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UK
pri príležitosti udelenia čestného titulu doctor honoris causa významnému slovenskému vedcovi pôsobiacemu v USA prof. MUDr. Jánovi Vilčekovi, PhD.,
absolventovi Lekárskej fakulty UK, svetovej osobnosti imunologického a mikrobiologického výskumu. K uvedenému dátumu sa uskutočnilo 70 promócií
čestných doktorov, z toho iba 1 bola s vylúčením verejnosti. Na 70 promóciách
si prevzalo diplomy 102 čestných doktorov. Zvyšných 13 diplomov bolo odovzdaných inou formou.
31. 1. 2014: Univerzitu Komenského navštívila fínska ministerka školstva a vied
Krista Kiura. S rektorom UK prof. K. Mičietom diskutovali o problematike financovania vedy, vedeckých parkov a investovania do inovácií.
10. 2. 2014: Univerzitu Komenského navštívil nový mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Japonska Akia Egawa.
13. 2. 2014: Univerzitu Komenského navštívili premiér Slovenskej republiky
Robert Fico a premiér Českej republiky Bohuslav Sobotka v rámci verejného
vystúpenia na tému „Spoločne 10 rokov v EÚ – akú Európu chceme?“
19. 2. 2014: Univerzitu Komenského navštívil veľvyslanec USA na Slovensku
Theodor Sedgwick. Prijal ho rektor UK prof. K. Mičieta. Veľvyslanec mal prednášku na tému „Slovensko a Európska únia očami veľvyslanca USA“.
20. 2. 2014: Univerzitu Komenského navštívila predsedníčka Senátu Holandského kráľovstva Ankie Broekers-Knoll. Rektor UK prof. K. Mičieta jej v Rektorskej sieni UK odovzdal Pamätnú medailu UK.
20. 2. 2014: Rektor UK prof. Mičieta otvoril na Právnickej fakulte UK Súdnu sieň
pomenovanú po významnom právnikovi prof. JUDr. Karolovi Plankovi, CSc.
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24. 2. 2014: Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine privítala vzácnych hostí
– Inge Magistadovú, veľvyslankyňu Nórskeho kráľovstva na Slovensku, a Františka Kašického, veľvyslanca SR v Nórskom kráľovstve a v Islandskej republike.
27. 2. 2014: Bola položená pamätná doska Univerzitného vedeckého parku
v Mlynskej doline za účasti ministra školstva Dušana Čaploviča, vedúceho Zastúpenia Európskej komisie v SR Dušana Chreneka, generálneho riaditeľa Váhostavu, Jána Kata, dodávateľa stavby. Celkové výdavky projektu predstavujú
takmer 42 mil. eur. Park ponúkne 250 pracovných pozícií pre interdisciplinárny výskum 11 fakúlt Univerzity Komenského v cca 80 laboratóriách. Celková
rozloha parku je 13 132 metrov štvorcových. Budova Univerzitného vedeckého
parku by mala byť dokončená v polovici roka 2015.
10. 3. 2014: Rektor UK prof. K. Mičieta prijal na pôde Univerzity Komenského
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Holandského kráľovstva v Slovenskej republike Richarda van Rijssena. Diskutoval s ním nielen o výmenných
pobytoch výskumníkov, vedcov a pedagógov, ale aj o výmene skúseností s riadením a financovaním univerzít.
8. 4. 2014: Rektor UK prof. K. Mičieta prijal ukrajinského ministra pre vzdelávanie a vedu Sergija Kvita.
11. 4. 2014: Rektor UK prof. K. Mičieta sa vo francúzskej rezidencii zúčastnil na
slávnostnom udelení ocenenia – Rád Oficiera Akademických paliem dekanovi
Fakulty managementu UK prof. Jozefovi Komorníkovi za výnimočnú pedagogickú činnosť, ktorá prispieva k šíreniu a publicite francúzskeho jazyka a kultúry.
30. 4. 2014: Rektor UK prof. K. Mičieta otvoril v Aule UK tretiu Konferenciu
doktorandov UK 2014 s názvom „Spájame vedomosti, invenciu a vedu“. Vybraní doktorandi z každej fakulty Univerzity Komenského predstavili spolu
24 výsledkov vedecko-výskumnej činnosti v oblastiach medicíny, filozofie, manažmentu, práva, fyziky, náboženstva.
3. 5. 2014: Veslársky tím Univerzity Komenského v Bratislave opäť obhájil minuloročné zlato v Univerzitnej regate. Zvíťazil nad tímami Slovenskej technickej
univerzity a Ekonomickej univerzity v Bratislave.
6. 5. 2014: Rektor UK prof. K. Mičieta slávnostne otvoril „Informačné centrum
UK“.
6. 5. 2014: Na Univerzite Komenského sa uskutočnili oslavy 95. výročia univerzity. Májové oslavy boli určené predovšetkým študentom.
7. 5. 2014: Rektor UK prof. K. Mičieta prijal na pôde Univerzity Komenského
podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča a štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Petra Javorčíka. V rektorskej sieni rektor UK následne slávnostne otvoril konferenciu pod názvom
„Desať rokov Slovenska v Európskej únii“.
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Z ceremoniálu odovzdávania dekrétov
o pridelení Grantu UK mladým vedeckým pracovníkom, máj 2014
(Foto: V. Kuric)

8. – 11. 5. 2014: 95. výročie svojho založenia oslávila Univerzita Komenského aj
v Botanickej záhrade UK formou narodeninového víkendu.
12. 5. 2014: Rektor UK prof. K. Mičieta v Aule UK slávnostne udelil Granty UK
určené na podporu vedeckých, pedagogických a umeleckých projektov mladých
učiteľov, vedeckých pracovníkov a interných doktorandov Univerzity Komenského. Granty UK, ktoré v tomto roku získalo 305 projektov, podporila univerzita sumou 292 690 eur, čo je v priemere 960 eur na jeden grant.
6. – 9. 6. 2014: Zmiešaný ženský futbalový tím (FaF, FTVŠ, FM, PriF) sa zúčastnil na 34. ročníku medzinárodného futbalového turnaja univerzít prof. Van Linta v holandskom Eindhovene, kde získal 2. miesto. Mužský tím na uvedenom
turnaji obsadil 9. miesto.
11. 6. 2014: rektor UK prof. Mičieta prijal Hassana Tajika, mimoriadneho
a splnomocneného veľvyslanca Iránskej islamskej republiky pre SR so sídlom
vo Viedni.
17. 6. 2014: Rektor UK v Rektorskej sieni UK poďakoval predstaviteľom všetkých trinástich fakúlt univerzity za ich aktívnu prácu v prospech rozvoja najstaršej a najväčšej slovenskej univerzity. Pri príležitosti 95. výročia založenia
Univerzity Komenského im zároveň odovzdal pamätné medaily UK. Medaily
si na slávnostnom stretnutí vedenia univerzity a vedení fakúlt prevzali dekani
fakúlt, prodekani a tajomníci fakúlt, ako i riaditeľka Centra ďalšieho vzdelávania UK.
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18. 6. 2014: Rektor UK prof. K. Mičieta prijal delegáciu z Francúzska pri príležitosti uzavretia zmluvy o vedeckej spolupráci. Štvorstranná zmluva zahŕňa
Univerzitu Komenského v Bratislave, Univerzitu v Lille, Národné centrum pre
vedecký výskum (Centre national de la recherche scientifique - CNRS) a Ústav
pre jadrovú bezpečnosť v Cadarache (Institut de Radioprotection et de Sûreté
Nucléaire IRSN).
19. 6. 2014: Rektor UK prof. K. Mičieta prijal v prítomnosti štátneho tajomníka
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ing. Štefana Chudobu iránsku
delegáciu predstaviteľov univerzít a iránskeho ministerstva školstva a oboznámil ich s Univerzitou Komenského, s lektorským kurzom perzského jazyka aj
s iniciatívou možného vytvorenia bakalárskeho štúdia perzštiny na Filozofickej
fakulte UK.
22. – 26. 6. 2014: Študenti Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK potvrdili svoje programátorské kvality a v medzinárodnej súťaži ACM ICPC (International Collegiate Programming Contest) v Jekaterinburgu, kde porazili i prestížne svetové univerzity, akými sú MIT, Cambridge či Stanford. Družstvo študentov Univerzity Komenského na medzinárodnej programátorskej súťaži, obsadilo
v absolútnom poradí dvanáste miesto a získalo bronzovú medailu. Súťaž ACM
ICPC je prestížnou programátorskou súťažou, na ktorej sa zúčastňujú všetky
Z osláv 95. výročia
založenia Univerzity Komenského v Bratislave
(Foto: V. Kuric)
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najlepšie svetové univerzity. Tohto roku sa do úvodných kôl zapojilo 2286 univerzít z 94 krajín sveta. Univerzita Komenského je v histórii súťaže jedinou slovenskou univerzitou, ktorej sa podarilo prebojovať do finále súťaže – tento rok
už po desiaty raz.
26. 6. 2014: V Rektorskej sieni UK sa uskutočnilo v rámci osláv 95. výročia založenia univerzity uvedenie knihy vydanej pri tejto príležitosti „ Čestní doktori
Univerzity Komenského 1928 – 2014“. Publikácia obsahuje medailóny všetkých 115 osobností, ktorým univerzita udelila čestný titul doctor honoris causa
(Dr. h. c.). Zaradili sa medzi nich napríklad prezident ČSFR, filozof, dramatik, publicista a verejný činiteľ Václav Havel (1990), generálny tajomník OSN
Kofi Atta Annan (1999), 14. dalajláma a nositeľ Nobelovej ceny za mier Tenzin
Gyatso (2000), držiteľ Nobelovej ceny za chémiu Gerhard Ertl (2009) či významný svetový mikrobiológ Ján Vilček (2014). Kniha je kolektívnym dielom
ôsmich autorov: Viliama Csádera, Františka Gahéra ml., Márie Grófovej, Jany
Macounovej, Eleny Machajdíkovej, Roberta Gregora Marettu, Jany Očenášovej
a Pavla Sůru. Knihu na cestu k čitateľom uviedli rektor UK prof. K. Mičieta,
riaditeľ Vydavateľstva UK RNDr. Sergej Troščák a vedúci Archívu UK PhDr.
Viliam Csáder.
26. 6. 2014: V Aule UK sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady
UK a vedeckých rád fakúlt pri príležitosti osláv 95. výročia založenia Univerzity
Komenského. Na zasadnutí sa zúčastnil prezident SR Andrej Kiska, ďalší ústavní činitelia, zástupcovia diplomatických zborov, rektorky a rektori slovenských
i zahraničných vysokých škôl, ako aj predstavitelia spolupracujúcich inštitúcií.
Na slávnosti odovzdal rektor UK prof. K. Mičieta pamätné medaily UK prezidentovi SR, významným jednotlivcom, ako aj partnerským vysokým školám
a rôznym organizáciám.
3. – 10. 7. 2014: Študenti Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK pripravovali študentov slovenských stredných škôl na medzinárodnú súťaž mladých
fyzikov IYPT (International Young Physicists’ Tournament), ktorí ako tím na
medzinárodnej fyzikálnej súťaži v anglickom Shrewsbury obsadili v absolútnom poradí druhé miesto a získali zlaté medaily. Naposledy sa podarilo Slovensku získať zlato na IYPT 2001. Súťaž IYPT je jednou z najväčších fyzikálnych
súťaží, na ktorej sa zúčastňujú tímy z celého sveta. Do medzinárodného kola sa
tento rok zapojilo 28 krajín sveta, každá s minimálne piatimi reprezentantmi.
3. 7. 2014: Rektor UK prof. K. Mičieta prijal mimoriadneho a splnomocneného
veľvyslanca Izraela v Slovenskej republike Alexandra Ben-Zviho, s ktorým diskutoval o možnostiach rozšírenia spolupráce medzi Univerzitou Komenského
v Bratislave a partnerskými izraelskými univerzitami a vedeckými inštitúciami,
o výmenných programoch pre izraelských a slovenských študentov, o zapojení
sa Univerzity Komenského do programu technologického výskumu a rozvoja
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Andrej Kiska,
prezident Slovenskej republiky
(Zdroj: Archív UK)

na základe rámcovej medzivládnej dohody z júna 2013, aj o využívaní výsledkov
výskumu v praxi. Izrael je svetovou špičkou v objeme výdavkov na vedu a výskum. Každoročne na tento účel vynakladá viac ako 4 % HDP.
21. 8. 2014: Pred budovou Univerzity Komenského sa za účasti verejných činiteľov konala spomienka na okupáciu Československa vojskami Varšavskej zmluvy
pred 46 rokmi. Dňa 21. augusta 1968 pod paľbou spojeneckých vojsk zahynuli
15-ročná Danka Košanová, 29-ročný Stanislav Sivák a 45-ročný kpt. Ján Holík.
Po pietnej spomienke bola otvorená výstava fotografií svetoznámeho fotografa
Ladislava Bielika, ktorý zdokumentoval udalosti z 21. augusta 1968. Súčasťou
výstavy je aj fotografia „Muž s odhalenou hruďou pred okupačným tankom“.
Fotografia bola v roku 1968 zaradená do výstavnej kolekcie World Press Photo.
Neskôr túto snímku opakovane vyberali do renomovaných súborov najlepších
fotografií 20. storočia.
22. 8. 2014: Na Univerzite Komenského sa uskutočnilo ukončenie jubilejného
50. ročníka Letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca. Pri tejto príležitosti boli udelené v Aule UK ocenenia viacerým inštitúciám
i jednotlivcom. Certifikát o absolvovaní školy si prevzalo 176 priaznivcov slovenčiny z 36 krajín sveta.
28. 8. 2014: Vedenie UK si pripomenulo 70. výročie začiatku Slovenského národného povstania, ktorému padlo za obeť množstvo ľudí. Tabuľa vo foyeri historickej budovy Univerzity Komenského pripomína obete z radov pedagogického zboru a poslucháčov. Ich pamiatku si uctilo vedenie univerzity.
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11. 9. 2014: Rektor UK prof. K. Mičieta prijal predstaviteľa a spoluzakladateľa
Európskej akadémie vied a umení so sídlom v Salzburgu Dr. h. c. prof. Dr. Felixa Ungera, ktorého sprevádzal Dr. h. c. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., zo SAV.
Profesor F. Unger predstavil zúčastneným projekt Európskej lekárskej fakulty.
16. 9. 2014: Prorektor UK doc. RNDr. Ján Pekár, PhD., prijal vedúceho Oddelenia medzinárodných vzťahov Južnej taiwanskej univerzity vedy a techniky
v Taiwane doc. Jacka Y. P. Wanga, PhD., a dekana Obchodnej fakulty doc. TeKuanga Chou, PhD. Hostia prezentovali svoj záujem o spoluprácu s Univerzitou
Komenského.
Poznámka: V čase tlače knihy sa pripravovalo slávnostné zasadnutie Vedeckej
rady UK (20. 10. 2014) pri príležitosti udelenia čestného titulu doctor honoris
causa fyzikálnej chemičke, kancelárke Nemeckej spolkovej republiky a svetovej
političke Angele Merkelovej za podporu vedeckovýskumnej činnosti, historický
príspevok k zjednocovaniu Európy a za globálnu úlohu pri obnovovaní medzinárodnej spolupráce.
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Naša univerzita spomína
Výber z článkov Univerzity Komenského Naša univerzita. Prvé číslo vyšlo
23. septembra 1955.

1955, september
Na cestu
Prof. dr. Andrej Sirácky, rektor UK, člen-korešpondent SAV
„Univerzita Komenského v Bratislave začína vydávať časopis, ktorý ma byť
obrazom života našej školy a svojím spôsobom má prispievať k mobilizovaniu
študentov, učiteľov a zamestnancov pre plnenie úloh vedecko-výskumných, pedagogických a politicko-ideových. Súčasne bude ‚Naša univerzita‘ informovať
i našu širšiu verejnosť o živote našich študentov, o ich štúdiu, práci a zábavách,
o pomeroch v internátoch, o práci našich fakúlt, katedier, ústavov atď. V časopise sa budú uverejňovať fakty a skutočnosti, svedčiace o našich úspechoch. Ale
nebudú sa zakrývať a okrášľovať ani nedostatky, ktoré sa vyskytnú v našej práci.
Pri tejto významnej príležitosti nie je naším cieľom, aby sme sa príliš zahľadeli do minulosti. Naopak, náš pohľad má byť upretý dopredu. do budúcnosti,
k veľkým úlohám, ktoré stoja pred našou univerzitou v súvise s úsilím nášho
československého ľudu vybudovať socializmus v našej vlasti. Vrhnime aspoň
letmý pohľad. Univerzita Komenského vstupuje teraz do 36 roku svojho života.
Nepatrí medzi staré, slávne univerzity sveta. No i za tento pomerne krátky čas,
i napriek mnohým nedostatkom ako prvá slovenská vysoká škola má značný
podiel na tvorbe a rozvíjaní slovenskej kultúry, na upevňovaní bratstva našich
národov, Čechov a Slovákov.“

1955, október
Neslovenské v slovenčine
„Veľmi trápne je čítať listy, v ktorých je viac chýb ako slov. A nielen listy!
Počúvajte rozhovor vysokoškolákov, prednášky, diskusie na schôdzkach, po-
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všimnite si svoj pravopis a výslovnosť. Kde-kto len brýzga, przní čistotu nášho
jazyka. Môže tu byť reč o kultúrnosti, hrdosti na svoj spisovný jazyk?! Porušovanie ustálených pravidiel a výslovnosti nie je nič iné ako prejav nekultúrnosti
a lajdáctva. Všimnime si, ako ich my porušujeme: v nedeľu pri obede – chcete
maslo, (i salám?). Každý vraví salám a neuvedomuje si, že správne je saláma.
Prečo vravíte drátená, keď správne je drôtená prekážka (zátaras), diskúzia, keď
správne je diskusia. Takmer vždy počujete vyslovovať ku kamarátke, zo mnou,
zmer, sme (kocúrkovčina – všetko naopak) veď správna výslovnosť je gu kamarátke (jedine ku mne), so mnou, (ale zo sebou), smer, zme. A koľko trampôt máme pri používaní foriem slov kufor, hotel, ideál, bál ap. V Kryme bývajú
bále, máme veľké ideále, hotele, v kufre. Stačí pozrieť pravidlá pravopisu a zistíme, že spisovne je na bále, dva bály, o ideáli, veľké ideály, v kufri, dva kufre,
v rozdiele atď. Ako prenikavo vŕzga slovenčina po sobotňajšom obveselení, ako
– vypili sme si po pol litru (-e) vína ap. Nám vtedy nezáleží na tom, že by sme
mali vravieť po pol litri vína, ku pol litru rumu pridal pol litra sladkej; správne
to vystihneme len vtedy, keď sa pomýlime. Skľúčene sa človek cíti, keď zisťuje,
že mnohých chýb sa dopúšťajú aj niektorí naši učitelia, najmä mladí asistenti,
ktorým nevadí vravieť ‚československy‘. Prednáška vyznieva jednotvárne, bez
intonačných výrazností, neživým štýlom bez sviežich slov (a tá hŕba cudzích
slov – aké nudné je napríklad slovo bazírovať, oformovať, ad jedna... veď na to
máme slovenský výraz) a i. Tým trpí obsah prednášky, otupuje sa pozornosť
poslucháčov a napokon ovisujú viečka, oči klipkajú – idú driemoty. Podobná
situácia je i na našich schôdzkach. V tom väzí jedna z príčin, prečo sú schôdzky
nudné a prečo je slabá účasť. Prednášatelia i diskutéri nedbajú na štylistickú formu svojho prejavu, na kultúru svojho prednesu. Koľko sa u nás nanáša, prevádza, vypichujú a nastoľujú problémy, zakľučuje schôdzok ap. Treba aj na našich
schôdzkach pracovných skupín ČSM prísne sa zapodievať otázkami nášho jazyka, pozorovaním reči druh druha. Užitočné by boli krúžky, v ktorých by sme sa
zaoberali praktickými problémami v písaní, výslovnosti, ako urobiť prednášku
na tú-ktorú tému a pod. Nevyčerpateľným prameňom na bohatstvo slov, foriem
slova, štylistiky a krásnych myšlienok je čítanie tlače, najmä beletristických diel.
Málo čítame a nepoužívame osožné metódy čítania. S lampášom za jasného dňa
ťažko nájdete vysokoškoláka, ktorý by si pri čítaní vypisoval slová, pekné formy slov, zaujímavé štylistické celky, ktoré by si osvojil, aby obohatil svoj jazyk.
Každodenne môžeme pestovať svoju výslovnosť pozorným sa započúvaním do
výslovnosti najlepších hercov, umeleckých recitátorov, čítačov (Záborský ap.),
ľudí, ktorí bezchybne ovládajú spisovnú výslovnosť. Je načim si všímať a neprestajne trénovať svoju výslovnosť. K tomu treba silnú vôľu, systematickosť
a vytrvalosť.“
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1989, november (t. j. udalosti za október 1989)
Historické kontrasty sily dejinnej zmeny z mesiaca na mesiac zachytené v časopise Naša univerzita...
Odkaz Veľkého októbra pre súčasnosť
„Žiadna udalosť z pestrofarebnej historickej palety nášho storočia sa nezapísala na stránky svetových dejín tak výrazne ako Veľká októbrová socialistická
revolúcia, ktorej jubileum sme si pripomenuli. Dnes, práve tak ako v dňoch jej
zrodu, je predmetom vášnivých diskusii, polemík a výmeny názorov. Posúvajú
sa akcenty, zapĺňajú sa biele miesta, upresňujú sa hodnotenia. Prestavba všetkých sfér spoločenského života v Sovietskom zväze zotrela prach z ideálov revolučného roku 1917 a obnovila ich inšpiračný potenciál. Myšlienky demokratizácie, glasnosti a plurality názorov vyjadrujú odveké dejinné ašpirácie ľudskej
civilizácie a je iba prirodzené, že na zasnežených uliciach Petrohradu v pamätných októbrových dňoch tvorili pevnú súčasť revolučného vedomia nespokojných pracujúcich más. V meste na Neve prebiehal veľkolepý sociálny experiment a pokus vybudovať nový spoločenský organizmus, založený na odstránení
odcudzenia inštitúcií a občana, sociálnoekonomickej exploatácie a politickej
neslobody. Revolúcia otvorila široký priestor pre verejnú aktivitu, politizovala spoločnosť, vťahovala ďalšie a ďalšie sociálne vrstvy obyvateľstva do svojho
víru. V komplikovanom, protirečivom procese plnom dramatizmu, tragičnosti
i ružového revolučného romantizmu sa rodil nový spoločenský ideál – ideál
spravodlivého štátu. Vždy prítomný v sovietskych dejinách, i napriek známemu
obdobiu represií, zločinov proti ľudskosti a názorovej intolerancie. Práve on sa
stal základom hlbokých procesov prestavby v ZSSR, tmelom medzi pôvodnými
revolučnými žriedlami a dnešnými snaženiami sovietskych ľudí. Závažný formatívny vplyv mal a má i na našu historickú realitu. Zo životodarného prúdu
revolúcie roku 1917 sa vynoril celý rad myšlienok, požiadaviek, hesiel a postulátov, ktoré sa nám dnes, napriek časovému oblúku, dôverne prihovárajú. Sú
odrazom a výrazom politickej tvorivosti vtedajšej generácie, jej túžob, nádeji
a hľadaní, ktoré sa ešte nepodriadili nejakej všeobecnej dogmatickej schéme
spoločenského vývoja. ‚Nie sme doktrinári,‘ – vyhlásil V. I. Lenin koncom augusta 1917 – ‚Naše učenie nie je dogma, ale návod na činnosť. Netvrdíme, že
Marx alebo marxisti poznajú cestu k socializmu do najkonkrétnejších podrobností. To je nezmysel.‘ O výsledku revolúcie rozhodli masy proletariátu a roľníctva, ich skúsenosti, odvaha a aktivita, rozhodla boľševická strana so svojou
politikou, postavenou na pevnom spojení strany a pracujúcich, na vzájomnom
poznaní a dôvere, na tesnom neformálnom, živom a dynamickom vzájomnom

/ 207 /

kontakte. Dnes, z výšky historickej retrospektívy, vidíme jasnejšie sa črtať na
dejinnom horizonte začiatku nášho storočia kontúry a obrysy Veľkého októbra.
Hlbšie chápeme zmysel, význam, poslanie, ale i výzvu dobe, revolučného počinu petrohradských robotníkov. Rozumieme odkazu tých dní omnoho lepšie,
pretože si vnímavo pretlmočujeme jeho ašpirácie prostredníctvom súčasného
politického slovníka. Prirodzene, diskusie a spory o ideové dedičstvo Októbra
pokračujú a budú pokračovať. Čím bola pre minulé storočie Veľká francúzska
buržoázna revolúcia, je pre naše Veľká októbrová socialistická revolúcia. Nielen
určitá názorová lúčavka kráľovská, ale i stimul k zamysleniu, k porovnaniu teórie a praxe našej minulosti a súčasnosti. Pretože, ako napísala Pravda v jednom
zo svojich úvodníkov v roku 1917: ‚Vec revolúcie ešte neskončila. Revolúcia stále
žije!‘ Potiaľ je i odkaz Októbra pre nás stále živý...“
Prestavba verzus doktríny
„Nad problémami vyučovania marxistickej filozofie sa zamýšľajú pracovníci Oddelenia marxistickej filozofie ÚML UK. Prvým predpokladom prestavby
v oblasti vyučovania filozofických disciplín spoločného základu je analyzovať
súčasný stav a na novej úrovni ujasniť a precizovať ciele a metódy účinného ideového pôsobenia na poslucháčov UK. Každé ideové pôsobenie, ktoré v našom
prípade takmer môžeme stotožniť s pedagogickým pôsobením, má svoj subjekt (učiteľa] a objekt (poslucháča). O rozhodujúcej úlohe učiteľa pri ideovom
pôsobení nikto nepochybuje. No nech to znie akokoľvek prekvapujúco, práve
tento subjekt – učiteľ filozofie a zrejme to isté platí o učiteľoch ostatných disciplín marxizmu-leninizmu – bol veľmi podceňovaný. V pozadí bola doktrína,
nie vždy explicitne vyjadrená: pravdy, ktoré sa majú odovzdať sú jasné, hlavným
problémom je už len to, ako ich podať, aby si ich každý osvojil. Takýto prístup
u nás kulminoval, keď sa pokladalo za vrchol pedagogického majstrovstva používanie didaktickej techniky a názorných pomôcok. Pri tomto ‚axiomatickom‘
prístupe sa vychádza z predpokladu, že základné princípy sú stabilné, nemenné, niet čo o nich diskutovať. Plnokrvné rozvíjanie marxistickej filozofie však
nevyhnutne potrebuje prehlbovanie jej základov. Neustála reflexia týchto princípov na novej úrovni (vyžadovaná rozvojom spoločnosti, kultúry, človeka) sa
nevylučuje, ale priamo predpokladá. Opačný prístup potláča tvorivé aspekty
pôsobenia a vytvára netvorivé bariéry. Našťastie, táto doktrína bola u nás aspoň
čiastočne zmiernená koncepciou profilácie, približovania vyučovania filozofie
k odborným disciplínam. Jedným z dôsledkov spomínanej doktríny je fakt, že
hoci vedy, život, ba dokonca aj sama filozofia sa dynamicky menili, základná
schéma vyučovania marxistickej filozofie ostávala dlhé roky bez zmeny. To, že
táto schéma už nevyhovuje a stojíme pred otázkou – čo v nej treba prestavať, aby
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sa filozofia zmysluplnejšie prihovárala súčasnému mladému človeku – o tom
dnes nieto pochýb...“
A hneď nasledujúci mesiac...

1989, december (t. j. udalosti za november 1989)
Nežná revolúcia
„Pridlho sa v našej spoločnosti hromadilo napätie, z roka na rok a napokon
až zo dňa na deň narastala nespokojnosť s deformáciami, ktorými mocenskobyrokratický systém zaplavil všetky oblasti nášho života, s liknavosťou až neochotou jeho čelných nositeľov pristúpiť k realizácii zásadných zmien, ktoré by
všestranne ozdravili vývoj v našej spoločnosti. Namiesto zásadného riešenia negatívnych javov politickými prostriedkami sa uchyľovali k tvrdým mocenským
zásahom, cudzím tradíciám a vysokej kultúrnej úrovni nášho ľudu. A stačila
iskra, aby zapálila pochodeň mohutného spoločenskopolitického pohybu, ktorý
sa dostal do povedomia svetovej verejnosti ako nežná revolúcia. Jej plamene
rozdúchala neohrozenosť a odvaha našej mládeže, vysokoškolských študentov, ktorí vyhlásením štrajku dali najavo svoj protest proti brutálnemu zásahu
poriadkových síl voči pokojnej študentskej manifestácii 17. novembra 1989
v Prahe, ale i nesúhlas s metódami riešenia nahromadených problémov. Slová
vďaky a uznania na adresu našej mládeže zo strany strednej i staršej generácie
neutíchajú. Nielen pre odvahu, s akou sa vysokoškoláci ako prví jednotne a neohrozene postavili proti akýmkoľvek formám násilia, ale i pre vysokú politickú
zrelosť, s akou dokázali sformulovať svoje požiadavky, ktoré vychádzali z poznatku, že študentské problémy nemožno riešiť bez rozuzlenia nahromadených
spoločenských a politických problémov. Vo vyhlásení slovenských vysokoškolských študentov zo dňa 21. novembra tohto roku sformuloval Koordinačný výbor slovenských vysokých škôl v súlade s iniciatívou Občianskeho fóra a iniciatívou Verejnosť proti násiliu požiadavky: 1. Vytvorenie nezávislej vyšetrovacej
komisie na prešetrenie pražských udalostí, objektívne a pravdivé informovanie
verejnosti aj o jeho výsledkoch a potrestaní vinníkov. 2. Odstúpenie tých politických a vládnych predstaviteľov, ktorí sú zodpovední za terajší stav spoločnosti.
Ich zotrvávanie vo funkciách vyhrocuje terajšiu napätú situáciu. 3. Pluralizáciu
politického života v ČSSR, slobodné voľby, v ktorých si vedúca sila musí dôveru ľudu vybojovať a nie mať ju ústavne zabezpečenú. 4. Otvorenie seriózneho
spoločenského dialógu, ktorý musí byť prístupný každému s výnimkou tých,
ktorí by do neho chceli vnášať násilie. 5. Sprístupnenie masovokomunikačných
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prostriedkov všetkým politickým a spoločenským hnutiam, ktoré sa zúčastňujú
politického diania. V jednote je sila, heslo, ktoré tak často znelo na mítingoch
a manifestáciách, vo chvíľach generálneho štrajku v pondelok 27. novembra
zjednotilo študentov i učiteľov na fakultách Univerzity Komenského. Trikolóra
sa stala symbolom túžby po novom, lepšom živote, zbavenom strachu z nahlas
vypovedaného slova pravdy. Plagáty, heslá, transparenty pružne reagovali na
udalosti, ktoré sa doslova lavínovite z hodiny na hodinu valili. Z funkcií odstúpili alebo boli odvolaní najskompromitovanejší predstavitelia strany, bol zrušený článok 4 Ústavy ČSSR o vedúcej úlohe KSČ. Došlo k prehodnoteniu vstupu
vojsk piatich krajín Varšavskej zmluvy v r. 1968, k vytvoreniu vlády národného
porozumenia a k odstúpeniu prezidenta republiky. V súlade so zmenami v Ústave Ministerstvo školstva mládeže a telesnej výchovy zrušilo povinnú výučbu
marxizmu-leninizmu na vysokých školách v SSR. Verejnosti boli predložené
prvé výsledky vyšetrovacej komisie pražských udalostí, ktorá označila zásah
poriadkových síl ako nezákonný. V čase písania týchto riadkov rozhodnutie
študentov znelo pokračovať v štrajku dovtedy, kým nebudú mať pevné istoty
o nezvratnosti cesty vedúcej k slobodným voľbám, cesty k spoločnosti rozvíjajúcej sa na zásadách humanizmu a demokracie. Život na univerzite naplno pulzuje dianím v celej našej spoločnosti. Učitelia na fakultách vstúpili so študentmi
do širokého otvoreného dialógu, v ktorom si navzájom vyjasňovali svoje názory na súčasné dianie v spoločnosti, na riešenie študentských požiadaviek. Dňa
30. novembra sa k študentom prihovára v kine Hviezda profesor Miroslav Kusý.
Po prvý raz sa majú možnosť prihovoriť k študentom tí, ktorých hlasy boli vyše 20
rokov umlčované. Na fakultách postupne dochádza k priamym a tajným voľbám
vedenia študentmi a zamestnaneckou verejnosťou. Medzi prvými, po prvýkrát
od vojny, priamymi voľbami zvolili nového dekana na filozofickej fakulte. Na
univerzite začína pracovať Akademické fórum. Pri štrajkových výboroch na fakultách začínajú pracovať pracovné komisie pre zostavenie nových študijných
plánov, účasť na riadení, riešenie problémov sociálnej starostlivosti o študentov.
Na zasadnutí vedenia rektor UK informoval, že realizoval všetky opodstatnené požiadavky študentov, ktoré sú v jeho kompetencii. Vyzval všetkých členov
vedenia, zhodnotiť situáciu na úseku, za ktorý zodpovedajú a navrhnúť možnosti riešenia problémov. Naša univerzita vychádza raz mesačne. Šesť týždňov
trvá cyklus od zostavenia čísla v redakčnej rade po vytlačenie nákladu v tlačiarni. Nemôže tak pružne ako denníky, či týždenníky reagovať na udalosti, ktoré
z hodiny na hodinu posúvajú vývoj v našej spoločnosti. Preto sme vám v týchto
riadkoch, písaných v čase jazykovej korektúry tohto čísla spravodaja, ponúkli
aspoň súhrnný pohľad na to, ako sa život v našej spoločnosti ako sa život v našej
spoločnosti premietol v dianí na univerzite...“
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1990, december
Akademický senát LF UK trojkomorový
„Akademický senát LF UK v Bratislave (AS) sa začal formovať bezprostredne po novembrovej revolúcii v 1989. Treba zdôrazniť, že patrí k vôbec prvým
senátom na vysokých školách v ČSFR, ktoré začali riadne fungovať. Senát priebežne riešil všetky aktuálne problémy a dôležité otázky fakulty, ktoré prinášala revolučná doba a preto je pochopiteľné, že zasadnutia boli spočiatku veľmi
časté a niekedy búrlivé. Prvá riadna zápisnica, vtedy ešte Akademickej rady, je
z 11. 1. 1990 (hlavným bodom programu bola voľba dekana LF UK), druhá
z 12. 1. 1990, tretia z 15. 1. 1990, štvrtá z 22. 1. 1990 atď. Zasadnutia viedol dekan
fakulty prof. MUDr. J. Buchvald, DrSc. Podstatná časť rokovacieho programu bola
venovaná najmä personálnym otázkam pracovísk. Dňa 20. 3. 1990 bol schválený
štatút AS s tým, že na čele Akademického senátu bude volený predseda a nie dekan LF UK. 27 3. 1990 sa konali voľby predsedu Adademického senátu, za ktorého
bol zvolený doc. MUDr. Peter Mráz, CSc., z Katedry anatómie LF UK. Podpredsedami sa stali doc. MUDr. P. Traubner, CSc., z Katedry neurológie a prof. MUDr.
I. Ďuriš, DrSc., vedúci Katedry internistických disciplín I. Akademický senát
LF UK pozostáva z troch komôr: I. komoru tvoria všetci vedúci katedier, kliník
a ďalších samostatne etablovaných pracovísk LF UK. II. komoru tvoria volení
zamestnanci jednotlivých pracovísk LF UK (polovica z „teoretických» pracovísk, druhá polovica z klinických pracovísk LF UK). III. komoru tvoria zástupcovia študentov všetkých ročníkov a študijných smerov. Celkový počet členov
AS je 120. Pretože počet členov III. komory nedosahuje 46, pri hlasovaní sa hlas
člena III. komory násobí príslušným koeficientom.“

1990, december
Václav Havel, prezident ČSFR,
príhovor počas udeľovania čestného doktorátu UK
„Vaše Magnificence, Spectabilis, vážení přátelé,
hodně se v této dobé v najrůznejších souvislostech mluví o investicích. Dovolte mi, abych se i já připojil se svou troškou do mlýna. Rád bych se zmínil
o jednom druhu investic, které mají zvláštní povahu: na první pohled se zdá,
že se prokazatelně nevracejí a vracet nemohou, natož něco vynášet, a že to jsou
tedy vícemeně vyhozené peníze. Ale to říka jen první pohled. Jakmile o těchto
investicích jen chvíli přemýšlíme, zjišťujeme, že to jsou investice možná vůbec
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nejvýhodnější. Ano, tušíte správně, mluvím o investicích do vzdělání, do védy,
výzkumu a do kultúry. Zmínil jsem se o významu těchto investic už vícekrát,
nicméně zdá se mi, že dnes - kdy, do našeho hospodářství tak říkajíc vtrhl trh,
není takových zmínek nikdy dost. Peníze, které společnost – ať už formou dotací ze státního rozpočtu, odpisu z daní či tvorbou nejrůznejších fondů a nadací – investuje do těchto oblastí, se skutečně nevrátí v tom zmyslu, že by nám
jakýkoli ekonom či účetní byl schopen vypočítat, jaký zisk nám přinesou zítra,
pozítří, za rok či za pět let. Neexistuje účetní technika, která by toto dokázala.
Takže jsou mimo okruh všech známých poznávacích metod, jeví se ekonomům
tyto investice prostě jako veskrze ztrátové. A přece to jsou právě ony, které se
evidentně mohou zhodnotit vůbec nejvíc. Zhodnocují se však nepřímo, nepostižitelné, za dlouhou dobu. Zhodnocují se v podobě generací vzdělaných,
chytrých a kultúrních lidí, kteří jednoho dne převezmou po nás, lidech vícemeně nedovzdělaných, vládu věcmi veřejnými. Budoucnost této civilizace je v rukou vzdělaných lidí, lidí s rozhledem, lidí velkorysého myšlení, lidí kulturních,
lidí ducha. Vše nasvédčuje tomu, že jediné oni – generace, dovolíte li, filosofů
– budou schopni účinné čelit všem velkým ohrožením, s nimiž je konfrontován dnešní svét... Není jedno, zda dítě vyrůstá v nevkusné umakartové kuchyni
ošklivého panelového domu, anebo v prostředí ušlechtilejším. Jeho první dětské
dojmy, zkušenosti a poznatky ho vždycky nějak formují a vždycky néjak předurčují jeho vztah ke světu. Není jedno, zda se dítě učí jen svůj jazyk, anebo žije
v prostředí jazykové bohatším a zvyká si na to, že znát více jazyků je v dnešním
světě samozřejmou nutností a že setkání více jazykových kultur vytváří vždycky
plastičtější zkušenost světa. Je opravdu smutné, když v naši zemi drží mladí lidé
hladovku vlastně za to, aby nemuseli znát jiný jazyk, než kterým mluví. Kdyby
drželi hladovku za to, aby se ve škole učili intenzivně třem jazykům, bylo by
to nadějnější. Anebo jiná věc: jako vědci dobře víte, jak důležitý je takzvaný
základný výzkum. A to nejen proto, že nikdo nikdy napřed neví, jaké praktické
důsledky může přinést, ale z důvodů hlubších: touha po poznání světa je základní dimenzí lidského bytí vůbec, bez poznávání světa není člověk skutečně
člověkem a každá snaha spoutat lidské poznání hranicemi praktické užitečnosti
je de facto snahou zotročit lidského ducha. Základní výzkum je pochopitelně
drahá věc. Ale platit ho znamená platit na to, aby byl člověk lépe sám sebou.“
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1992, máj
Z prejavu Federica Mayora, generálneho riaditeľa UNESCO pri príležitosti
konferencie k 400. výročiu narodenia J. A. Komenského
„Práve tak ako je celý svet svojou existenciou školou ľudstva od jeho začiatku
až do jeho konca, tak je aj celý ľudský život školou jednotlivca od kolísky po
hrob. Už nestačí len citovať Senecu: ‚Nikdy nie je neskoro začať sa učiť‘. Treba
povedať, že každý vek je predurčený prijímať vzdelanie, pretože učenie nemá
odlišné ciele od života samotného. Ľudsky život neukončí ani smrť, ani svet
samotný. Každý, kto sa narodil človekom, musí prejsť všetkým až do večnosti,
čiže do nebeskej univerzity. Preto všetko, čo tomu predchádza, je cesta, príprava, dielňa, či akýsi nižší stupeň školy. Tento významný úryvok z Pampaedie
definujúci všeobecné vzdelanie podčiarkuje jednotnú školu a silu Komenského filozofie, presnejšie jeho metafyziky vzdelania. V roku 1956 pri príležitosti
tristého výročia vydania ‚Opera didactica omnia‘ členské štáty UNESCO spoločne podporili jeho svetoznámy výrok, ktorý riadi prácu UNESCO od jeho
založenia. Dnes som rád, že na základe rozhodnutia generálnej konferencie
UNESCO sa môžeme zúčastniť konferencie pri príležitosti 400. výročia narodenia J. A. Komenského a podeliť sa s vami o myšlienky tohto veľkého mysliteľa,
také relevantné pre prácu a poslanie UNESCO na prahu nového tisícročia. Uvažujme spolu o tom, aké je to zvláštne, že dokonca i Komenského meno naznačuje spojenie s UNESCO. Neviem, či si už niekto niekedy všimol, že COMENIUS
je vlastne anagramom IM UNESCO. Či už tak alebo onak, je nad slnko jasnejšie, že myšlienky, ktoré formujú a vysvetľujú Komenského názory, predstavujú
ho ako dôležitú osobnosť filozofie a teórie výchovy a jej praxe pre súčasnosť
a najmä pre prácu takej medzinárodnej organizácie, akou je UNESCO, pretože sa
ona venuje šíreniu a podpore vzdelania na celom svete, a to v záujme blahobytu
a prospechu ľudstva a jeho životu v mieri. Osobnosť, ktorej radikálny utopizmus
neochvejná viera v silu ľudského rozumu, pretože len ten, jeho tvorivosť a naša
vnútorná sila, nás môžu doviesť k posunu od toho, kde sa nachádzame, k tomu,
k čomu smerujeme. Táto viera je vyjadrená i v tom najevokatívnejšom názve
‚Labyrint sveta a raj srdca‘, v ktorom Komenský zosumarizoval svoju pôvodnú
skúsenosť z konfrontácie sna a skutočnosti Európy, v ktorej zúrila zloba a násilie, teda skúsenosť labyrintu sveta v exile, ktorý musel zakúsiť po vyhnaní z rodnej Moravy, aby našiel na konci svojej večnej púte pokoj a mier, v adoptívnom
meste Amsterdame. A predsa po celý tento čas nikdy neprestal veriť, že rajom
srdca je najvyššia realita a svoje myšlienky neprestal uverejňovať a obhajovať
v celom rade prác prekvapujúcej dĺžky a rozsahu, ktoré ho urobili jedným
z priekopníkov Európy 17 storočia.“
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1992, november
Z príhovoru markíza Juana Antonia Samarancha, predsedu Medzinárodného olympijského výboru pri príležitosti udelenia čestného doktorátu UK
„Vaša magnificencia, spektability vážení hostia, dámy a páni, cítim sa veľmi
poctený, že dostávam titul doctor honoris causa, ktorý mi udeľuje Univerzita
Komenského v Bratislave, lebo je to dôkazom toho, že vaša významná vzdelávacia inštitúcia si vysoko cení neúnavnú vzdelávaciu aktivitu olympijského
hnutia, ktorá sa uskutočňuje na všetkých kontinentoch sveta už skoro storočie
a súčasne je to veľká morálna podpora našej intelektuálnej práci. Najväčší pedagogický reformátor sedemnásteho storočia vašej krajiny, Jan Amos Komenský,
alebo Comenius po latinsky, ktorého meno nesie vaša univerzita, je dobre známy a vysoko uznávaný všetkými odborníkmi v oblasti vzdelávania a tiež tými,
ktorí sú aktívnymi členmi nášho hnutia obzvlášť ako filozof, teológ, autor, básnik a učiteľ, ktorého názory na vzdelanie boli oveľa pokrokovejšie ako názory
netolerantnej spoločnosti, v ktorej žil. Skutočnosť, že UNESCO zaradilo 400.
výročie jeho narodenia medzi doležité udalosti roku 1992, je jasným znakom
jeho zásluh. V protiklade k vzdelávacej praxi zaužívanej v dobe, keď žil a ktorá zdôrazňovala iba školenie mysle, on uprednostňoval harmonické všeobecné
vzdelanie, ponímajúce človeka ako celok s využitím ako duševnej, tak aj fyzickej
práce. Považoval hru za dôležitý prostriedok vzdelávania detí, dospievajúcich
a dospelých, u ktorých všeobecné vzdelanie bolo predpokladom pre harmóniu
so špecializovanými formami výučby. Napriek tomu, že žil niekoľko storočí
predtým než vzniklo moderne olympijské hnutie, vďačíme mu za veľa a zdieľame jeho koncepciu vzdelávania. Olympizmus je filozofia, ktorá hľadá spôsob
ako vytvoriť spôsob života, založený na radosti spočívajúcej v úsilí, vo vzdelávacej hodnote dobrého príkladu a v rešpektovaní všeobecných etických princípov:
Naším cieľom je etablovať šport všade v spojení s kultúrou ako službu pre harmonický vývoj človeka, s cieľom podporiť založenie mierumilovnej spoločnosti, ktorá dokáže uchovávať ľudskú dôstojnosť. Medzinárodný olympijský výbor,
ktorého mám česť byť prezidentom, bol založený v jednej z najznámejších univerzít sveta, na Sorbonne v Paríži v roku 1894 veľkým humanistom a pedagogickým reformátorom. Mal blahodarný vplyv a podporu niekoľkých prestížnych
vzdelávacích inštitúcií z rôznych častí sveta hneď od svojho založenia. Naše
hnutie vždy spájalo bohatstvo tradícií s odvahou a predstavivosťou modernosti
a energiou a hnacou silou mladých ľudí.“
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1993, november
Z rozhovoru s prof. MUDr. Ivanom Hulínom, DrSc. z LF UK
„Myslíte si, že z pohľadu univerzít, ktoré majú vychovávať aj vedeckých pracovníkov, je spôsob prijímania na vysoké školy optimálny? Aký je Váš názor na
formu prijímania na lekársku fakultu, napr. forma a obsah zadaných otázok:
Osobne si myslím, že otázky pre uchádzačov na lekársku fakultu majú pamäťový charakter (aspoň otázky z chémie, ktoré môžem kvalifikovane posúdiť).
Tento spôsob prijímania obsahuje riziko, že talentovanejší mladí záujemcovia
sa nedostanú na vysokú školu, pretože svojím spôsobom myslenia vybočujú zo
zostaveného radu. Už som spomenul, že medicína je veda a umenie súčasne.
Preto by sa táto skutočnosť mala brať do úvahy aj pri prijímacom pokračovaní. Terajší systém je z veľkej časti výplodom revolučných zmien po roku 1989.
Možno je viacej revolučný ako racionálny. To je osud všetkých prudkých zmien,
ktoré dávajú veľký priestor pre to čo je nové, čo je iné. Nemusí to však byť ani
múdre ani dobré. Preto by v pokojnejších časoch mali dostať slovo odborníci,
ktorí by rozhodli aj o tejto veľmi zodpovednej oblasti. Myslím si, že pre lekárske
povolanie treba mat isté vlohy. Tieto by sa mohli testovať. Zisťovanie dokonalosti faktografických poznatkov mi pripomína testovanie môjho počítača, ten
však lekárom nikdy nebude. Veda áno, ale lekár nemôže byt iba vedcom, iba
odborníkom, ktorý vidí pacienta iba cez čísla a výsledky analýz. Život sa často
posunie až za hranicu, kde je veda bezmocná a tam treba mat vlohy, cit, tam
treba byť lekárom, ktorý zmierni bolesť chorého. Takúto dokonalosť môj počítač
ešte dlho nezíska.“

1994, október
Z prejavu rektora Univerzity Komenského prof. MUDr. Juraja Šveca, DrSc.,
pri príležitosti udelenia čestného doktorátu Eugenovi A. Cernanovi
(26. 9. 1994), kde uviedol pár myšlienok kozmonauta
„Tento svet, v ktorom je toľko nepokojov, vojen, politických represií, vyzerá
z Mesiaca mierumilovne, úchvatne. To sa dá iba veľmi ťažko priblížiť. Nevidieť
odtiaľ nijaké hranice, ani politické, ani rasové, ani náboženské. Jediné hranice,
ktoré sa dajú rozoznať sú tie, ktorá stvoril Boh – rieky, jazerá, pohoria, morská
pobrežia. A práve taku Zem by sme chceli vidieť aj priamo z tejto planéty. Bez
vojen, nenávisti, hladu, neznášanlivosti. Skláňame sa preto pred ľuďmi, ktorí na
svojej púti poznania takú Zem uvideli a jej obraz ako najľudskejšie posolstvo
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vtláčajú po celý život do sŕdc tých ostatných. Ak v niečo veľmi veríte, dôkladne
robíte svoju prácu, snažíte sa vytvoriť niečo hodnotná, ak veľmi túžite dotiahnuť
nejaký cieľ, v ktorý veríte, potom neexistuje nič, čo by ste nedokázali. Let na
Mesiac považovali mnohí za nemožnosť ešte desať rokov pred pristátím. Ja som
však veril, že je to iba otázka času a dostal som príležitosť dokázať to.“

1994, október
Úspech aj slovenských astronómov
„V dňoch 16. – 22. 7. 1994 mali možnosť astronómovia celého sveta pozorovať unikátnu udalosť – zrážku kométy Shoemaker-Levy 9 s planétou Jupiter.
Unikátny pohľad sa podaril zaznamenať vo večerných hodinách 21. 7. 1994 astronómom z Astronomicko-geofyzikálneho observatória Matematicko-fyzikálnej fakulty UK, keď pozorovali unikátne diery v atmosfére Jupitera po dopade
jadier rozpadnutej kométy Shoemaker-Levy 9. Pomocou videokamery umiestnenej v ohnisku 60-cm ďalekohľadu urobili 2,5- hodinový záznam, ktorý jednoznačne identifikoval stopy po dopade troch väčších jadierok.“

1995, apríl
„Dráma sveta а ľudstva sa začína a odohráva v srdci a vo svedomí človeka.
Preto dynamický proces nápravy a obnovy sa musí začať na tom istom mieste,
ktorým je ľudské srdce a svedomie. Našťastie ľudské srdce silno túži nažívať vo
vnútornom i vonkajšom pokoji a žiada, aby sa rozpory urovnali, rany zacelili,
a aby sa na všetkých úrovniach dosiahla zásadná jednota a harmónia. Práve preto obnovou srdca a novým, jednoduchým, skromným a statočným spôsobom
života sa začína ozajstná obroda celej spoločnosti.“
Jozef kardinál Tomko

Z jeho príhovoru počas promočného aktu udeľovania čestného titulu doctor honoris causa (29. 3. 1995)
„Cítim sa veľmi poctený doktorátom honoris causa, ktorý mi práve udelila
Komenského univerzita v Bratislave. Ďakujem za túto poctu všetkým, čo sa o ňu
pričinili tým, že ju navrhli, prerokovali, schválili a udelili. Ďakujem aj všetkým
vzácnym hosťom, ktorí tejto slávnosti dodali význam, čo azda presahuje moje
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osobné zásluhy. Cením si túto poctu najmä preto, lebo prichádza od hlavnej
univerzity Slovenska, ktorej korene siahajú hlboko do histórie, pretože je dedičkou slávnej Academie Istropolitana, ktorá bola jednou z prvých univerzít
v Európe. Nuž a bratislavská univerzita sa stala mojou prvou ‚alma mater studiorum‘, lebo k nej patrila a patrí teologická fakulta, na ktorej som začal svoje
univerzitné štúdia ešte počas vojny. Potom prišla Lateránska a Gregorova univerzita v Ríme, ako aj obdobie prednášania na Medzinárodnej univerzite ‚Pro
Deo‘ a na Gregorovej univerzite, až kým som sa nestal ex officio ‚Magnus Cancellarius‘ Pápežskej Urbanovej univerzity. Teraz si už uvedomujem, že starnem,
lebo sa mi začínajú hromadiť aj doktoráty honoris causa a to z rôznych svetadielov: z Ameriky (Hammond, Indiana), z Tchajvanu (Fu-Jen University), z Poľska
(Teologická Akadémia vo Varšave). Dnes prichádza Komenského univerzita
v Bratislave s poctou z rodného Slovenska.
Quo vadis homo?
Ako východisko nášho zamyslenia vezmime si niektoré pozorovania. Naša
generácia práve zažila historickú zmenu, ktorá ešte doznieva v živote ľudí i spoločenstiev. Padli múry, zrútili sa dva rozsiahle (i keď nie celosvetové) bloky, zomierajú niektoré ideológie a rodia sa nové. Rozpadávajú sa niektoré štáty, tvoria
sa iné. Avšak v tom všetkom sa cíti potreba po solidárnosti, zmierení a jednote
na vyššej úrovni. Dúfali sme. že s pádom blokov bude koniec konfliktom, svetovému napätiu a agresívnosti medzi ľuďmi. Pre nebezpečenstvo tretej svetovej
vojny – tentoraz atómovej – so všetkými nedozernými ničivými následkami,
sme zabudli na menšie ohniská vojnového požiaru a na riešenie a liečenie hlbších príčin, ktoré sa nám teraz vynárajú spod zrúcanín múrov a blokov.
Mysterium iniquitalis
Odkiaľ je zlo na svete? Nejde tu natoľko o fyzické zlo, ktoré sa môže vymykať
moci človeka, ale o mravné zlo. Je to stará, ba prastará otázka, ktorou sa už dávno zaoberali a ešte stále zaoberajú filozofické systémy ako aj veľké nekresťanské
náboženstvá a kultúry. Povedané všeobecne a azda zjednodušene: filozofické
a kultúrno-náboženské riešenie problému pôvodu dobra a zla v histórii myslenia by sa dalo zhrnúť z jednej strany do dualistických systémov a zo strany
druhej do monetického chápania. Kozmický dualizmus vidí pôvod zla a dobra
v dvoch kozmických silách, ktoré sú v neustálom rozpore. Antropologický dualizmus vidí pôvod zla v antagonizme medzi duchom (dobrom) a hmotou telom
(princípom zla) Niektoré filozofie popisujú dobro ako život podľa rozumu a zlo
ako výsledok vášní, vytvárajúc tak systém morálneho dualizmu.“
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1995, september
Výňatok z rozhovoru s prof. RNDr. PhMr. Milanom Chalabalom, DrSc.,
Dr. h. c., medzinárodne uznávanou autoritou v odbore galenická farmácia
„Akým smerom sa dnes vyvíja galenická farmácia?
Dlhý čas prevládal názor, že transformácia liečiva na liek nemá nič spoločné
s účinkom lieku, že obsah aktívnej látky je rozhodujúci, nie liek a jeho forma.
Od 60. rokov je vedecky dokázané, že práve pri transformácii liečiva na liek sa
mení tzv. biologická dostupnosť liečiva, a že pri výrobe lieku sa môže zmeniť aj
kvantita účinku. V súčasnej dobe naša disciplína smeruje k tomu, že pri spracovaní liečiva už dokážeme za použitia pomocných látok smerovať liečivo na
miesto, kde má pôsobiť, napríklad do nádoru. Tým, že transportujeme liečivo
na správne miesto, v správnom čase a v správnom množstve, minimalizujeme
zaťaženie celého organizmu, odbúravame vedľajšie účinky a môžeme aj znížiť
jeho dávku. Iným výdobytkom galeniky sú prípravky typu RETARD, keď jedna
tableta denne nahradí užitie troch, pričom účinok je vyrovnanejší a zdravotne
efektívnejší.“

1995, november
Výňatok z rozhovoru s Billom Jordanom (Veľká Británia), hosťujúcim profesorom na UK pre oblasť politológie a sociálnej práce
„Čo si myslíte o našej univerzite?
To je komplexný problém. Som tu len dva mesiace a môže sa zdať, že som
mal málo času mu porozumieť. Ale pretože veľa cestujem, rýchlo vnikám do
vecí. Často sa rozprávam s mnohými ľuďmi na mnohých katedrách a v rozličných pozíciách. A musím povedať, že nie som nadšený.
Prečo?
Nemyslím si, že je tu dobré prostredie na výučbu a štúdium. Samozrejme
sú tu výnimky – dobré katedry a dobrí učitelia, jednotlivci. Viem, že medicína
a prírodné vedy sú na pomerne dobrej úrovni. Tiež som hovoril so študentmi
etnológie a histórie, ktorí mi povedali, že ich učitelia sú vynikajúci a odovzdávajú zo seba všetko. Ale vcelku si myslím, že študenti, ktorí sú väčšinou veľmi
dobrí a niektorí vynikajúci, si zaslúžia viac.
V akom zmysle?
Začína sa to profesionálnym prístupom učiteľov. Z toho, čo som mal možnosť vidieť, učitelia jednoducho nie sú dosť spoľahliví, dôslední a neodovzdá-
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vajú všetko, čo vedia. Mnohé prednášky sa rušia či menia s upozornením tesne
pred prednáškou, alebo bez akéhokoľvek upozornenia. Metódy výučby sú staromódne. Sľuby študentom sa nedodržiavajú, tak ako ani konzultačné hodiny.
Príliš sa spolieha na skúšky a na hrozby - a málo na individuálne stimulovanie,
nadšenie pre prácu a na porovnávanie rozličných metód výučby. Vidno tu hodne nečinnosti a malú vôľu po zlepšovaní vecí.
Ale predtým ste povedali, že v Bratislave sa toho veľa mení.
Áno, ale zdá sa mi, že sa toho málo mení na univerzite. Dôvodom na sklamanie je aj to, že hoci mnohí učitelia mali možnosť navštíviť akademické inštitúcie
na západe, neovplyvnilo to fungovanie tunajšieho systému. Niektorí sa možno
naučili dosť, ale ich metódy výučby sú stále rovnaké. Iní zase zmenili svoje výučbové metódy, ale nezmenil sa ich prístup k študentom. Napríklad, zúčastňujú
sa medzinárodných konferencií počas semestra, dokonca aj vtedy, keď kolidujú
s ich prednáškami či seminármi. Myslím si, že to nie je akceptovateľné. Viem,
že učitelia sú zle platení, ale zastávam názor, že si nezaslúžia viac, pokiaľ sa tieto
veci nezmenia.
Ako to vplýva na študentov ?
Môj dojem je, že sa prispôsobujú tomuto systému na úkor ich samotných.
Keď učitelia nie sú dosť spoľahliví, nie sú takí ani študenti. Vynechávajú prednášky a semináre, pretože to isté robia aj ich učitelia. Oni iba opakujú a každého
to poškodzuje. Je pre mňa veľmi zložité dosiahnuť v tomto systéme jasný, zrozumiteľný a stály priestor pre výučbu.
Nepreháňate trochu ? Mnohí študenti sú s tunajším systémom spokojní.
Nie v prípade, ak majú skúsenosť s iným. Študenti, ktorí dostali šancu študovať v zahraničí, zisťujú, že tento systém ich naozaj ‚utláča‘. Pracujú viacej zo
strachu ako zo záujmu a majú nedostatok inšpirácie. Poznám študentov, ktorí sa
sem vrátili inšpirovaní zo zahraničia, ale po pár týždňoch sa z celého tunajšieho
systému cítia deprimovaní a sklamaní.“

1995, november
Výňatok z rozhovoru s doc. JUDr. Karolom Rybárikom, CSc.
„Vaše meno je späté so vznikom Ústavu medzinárodných vzťahov Právnickej fakulty UK, ktorý už päť rokov vychováva pracovníkov pre diplomatický
zbor. V polovici októbra promovala už druhá garnitúra, ďalších 27 vašich študentov. Ako sa uplatňujú v praxi?
Som veľmi spokojný. Naši absolventi sú stopercentne pripravení splniť náročné požiadavky najmä MZV SR, ktoré má práve o našich študentov mimoriadny
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záujem. Vždy, keď hľadajú odborníkov, najskôr sa opýtajú u nás, či nemáme
vhodného kandidáta. Každý rok sa k nám hlási okolo 100 uchádzačov. Prvýkrát
sme z nich prijali 25, avšak štúdium ukončilo iba 16. Poučili sme sa a dnes už
rátame s tým, že nie všetci vydržia, tak berieme ročne 35 záujemcov. Naše štúdium je riadne denné dvojročné štúdium, ktoré končí obhajobou diplomovej
práce. Absolventi nedostávajú žiadne tituly, iba diplomy. Nevychovávame veľvyslancov, na tento post sa musia vypracovať sami. Pripravujeme pre ambasády
tajomníkov, atašé, radcov, i keď niektorí naši absolventi nachádzajú napokon
uplatnenie aj mimo štátnej správy. Prednášali u nás napr. veľvyslanci Kanady,
Španielska, veľvyslanec Rakúskej republiky v SR p. Pammer pôsobí na našom
ústave ako riadny profesor – prednáša po celý semester, každé dva týždne. Britský konzulát pravidelne premieta našim študentom 2-hodinový výučbový film
o britskej zahraničnej službe. Stálymi hosťujúcimi prednášateľmi sú profesori
viedenskej univerzity – Ústavu európskeho práva a zároveň Diplomatickej akadémie vo Viedni, ktorú naďalej považujem za jednu z najlepších v Európe.“

1995, november
Výňatok z rozhovoru s prof. PhDr. Jánom Kvačalom, DrSc., členom korešpondentom SAV z PdF UK
„Pán profesor, celý život ste zasvätili kráse slovenského jazyka. Ako vnímate jeho súčasný stav a vývoj? Obohacuje množstvo cudzích výrazov, najmä
anglického pôvodu, pozitívne našu slovnú zásobu, alebo kalí čistotu jazyka?
Táto otázka je často predmetom sporu nielen medzi odborníkmi. Niet na
svete jazyka, ktorý by neabsorboval cudzojazyčné prvky. To, že sa jazyky navzájom ovplyvňujú, je výsledkom univerzality ľudského myslenia, kontaktov medzi
jednotlivými kultúrami, národmi, následkom výmeny informácií, predmetov,
s čím rastie aj potreba preberať slová, osvojovať si výrazy, ktoré túto výmenu
sprevádzajú. Je však dôležité, aby rozsah cudzích prevzatých prvkov neohrozil identitu daného jazyka. Ak sa tak stane, vzniká potom obranná reakcia
v podobe purizmu, tendencií očisťovať jazyk, a keďže je jazyk bytostne spätý
s daným národom, štátnym spoločenstvom, často sa jeho ochrana posudzuje
ako otázka bytia národa. Napríklad aj teraz nový zákon o štátnom jazyku má
okrem iného podporiť úsilie o kultúru nášho jazyka. Dnes slovenčinu zaplavujú
najmä anglické výrazy, šíri sa anglicizácia aj v prostriedkoch masovej komunikácie. Je zrejmé, že sa bez niektorých výrazov, najmä medzinárodne zaužívaných, nezaobídeme. Mali by sa však obmedzovať, pokiaľ je to možné, iba na komunikáciu napr. v odborných kruhoch. V prejavoch určených širokým vrstvám
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ľudí strácajú svoju opodstatnenosť, prestávajú plniť svoju elementárnu funkciu,
lebo sú nezrozumiteľné. To by si mali uvedomiť najmä naši novinári, publicisti,
politici a verejní pracovníci.“

1995, december
Z príhovoru prof. MUDr. J. Šveca, DrSc., rektora UK
pri príležitosti udelenia čestného titulu doktora právnych vied
dr. Simonovi Wiesenthalovi
„Keď dnes udeľujeme doktorát právnych vied honoris causa nášmu vzácnemu hosťovi, pánu dr. Simonovi Wiesenthalovi, vzdávame hold spravodlivosti,
ľudským právam a ľudskej dôstojnosti, demokracii a humanizmu. Nie pomsta,
ale hlboké presvedčenie, že iba identifikácia a odsúdenie zločinu zabráni jeho
eskalácii, viedlo životné úsilie Simona Wiesenthala zbierať informácie a dôkazy
zločinnosti fašistickej ideológie a kliesniť cestu spravodlivosti. Hlbokú mravnosť úsilia dr. Wiesenthala dokumentuje jeho známy výrok, ktorý je odpoveďou
na otázku jedného z jeho bývalých spoluväzňov v Mauthausene, teraz známeho
klenotníka. Na otázku, prečo sa dr. Wiesenthal nevrátil k stavbe domov a nestal sa tak milionárom, náš hosť povedal: Ty si nábožný človek, veríš v Boha
a posmrtný život, ja tiež. Keď prídeme na druhý svet a stretneme milióny židov,
ktorí zomreli v koncentračných táboroch a títo sa nás spýtajú, čo ste robili, bude
mnoho odpovedí. Ty povieš, stal som sa výrobcom šperkov, iný povie, staval
som domy, ale ja poviem – nezabudol som na vás.“
„Doplnok: V Múzeu Simona Wiesenthala – v Múzeu tolerancie v Los Angeles sú vedľa seba dvoje dverí. Na jedných je nápis – Pre ľudí s predsudkami,
na druhých – Pre ľudí bez predsudkov. Všetci návštevníci múzea chcú vojsť do
dverí ‚bez predsudkov‘. Tie sú však zamknuté. Na svete totiž neexistujú ľudia bez
predsudkov.“

1996, marec
Objav nového chemického prvku
„V Ústave pre výskum ťažkých iónov – GSI Darmstadt v Nemecku objavili
nový, doteraz najťažší chemický prvok, 112. v Mendelejevovej tabuľke prvkov.
Atóm objaveného chemického prvku je 277-krát ťažší ako atóm vodíka, žije
iba 200 mikrosekúnd a bol vytvorený spojením atómu olova a zinku. V dva-
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násťčlennom tíme nemeckého vedca Sigurda Hofmanna boli aj slovenskí vedci
– prof. Štefan Šáro a Ing. Rudolf Janík z Matematicko-fyzikálnej fakulty UK
v Bratislave. Obaja sú aj spoluobjaviteľmi 110. a 111. chemického prvku v roku
1994. ‚Podarilo sa nám zatiaľ vytvoriť dva atómy nového prvku 112 – prvý
1. februára a druhý 9. februára 1994. Avšak náš experiment pokračuje а potrvá
až do 8. marca. Budeme sa snažiť vytvoriť ďalšie atómy tohto prvku a presnejšie
určiť jeho chemické vlastnosti,‘ povedal profesor Štefan Šáro a verí, že i keď
nový prvok predstavuje hranicu súčasných technických možnosti, ďalšie zdokonaľovanie technológie umožní ich medzinárodnému tímu objaviť aj prvky
s vyšším atómovým číslom.“

1996, máj
Aká romantika z dnešného pohľadu
Ľady sa pohli (nesprávnym smerom)
„Bratislavských študentov zachvátila nová horúčka. Po beatovej smršti v 70tych rokoch a zamatovej revolúcii pred siedmimi rokmi prišiel na rad INTERNET. Ak ste na tomto mieste zastali a nechápavo sa zamysleli nad významom
slova vysádzaného verzálkami, vedzte, že patríte do takmer vyhynutej skupiny človečenstva. Dnes už každý, kto nemá vlastnú e-mailovú adresu, nie je ‚in‘.
Filozofická fakulta sa snažila zachytiť razantný nástup Internetu umiestnením
siedmich terminálov do priestorov svojej knižnice. Čoskoro sa pred počítačmi
objavili rady študentov podobné radom na mäso v Poľsku v časoch nedávno
minulých. Situácia gradovala, keď sa na internetovom nebi objavil kanál IRC
určený výlučne na bezduché konverzovanie s masami iných maniakov, skrývajúcich sa pod všemožnými prezývkami. Vedenie knižnice najprv videlo východisko v časovom obmedzení prístupu k terminálom. Správnu myšlienku podporilo množstvo študentov, ktorí oprávnene čakali na 30-minutový denný limit
zavedený aj v prípade modemového pripojení a na server filozofickej fakulty.
Namiesto toho prišlo nemilé prekvapenie v podobe absolútne polovičatého riešenia. Študenti sa objednávajú na jednotlivý terminál niekoľko hodín (prípadne
dní) vopred, čo redukuje rady čakajúcich užívateľov na minimum, no každý
sa môže zapísať prakticky na neobmedzený čas (napríklad na celý deň) Takže,
terminály Internetu sú naďalej využívané všemožne, len nie na pôvodný účel
vymedzený dekanom FiF UK – študijný.“ (Richard Menczer)
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1997, január
Z denníka Zuzany Jelokovej (výber)
V rámci študijných výmenných pobytov absolvovala Zuzana Jeloková, študentka 4. ročníka FM UK, odbor zahraničný obchod, zimný semester šk. r.
1996/1997 na univerzite v Slippery Rock v USA.
28. septembra 1996
„V tom dining hall to majú dobre prešpekulované. Nárok na jedno jedlo
máme až po odpracovaní 5 hodín za sebou a oni prezieravo prideľujú služby
tak, aby nepresiahli 4 hodiny. Dnes ráno som sa tu lopotila od 6.00 lúpala som
vajcia – 388 kusov, krájala paradajky, papriku, melóny bolo to celkom OK až na
to, že mám prsty na cimpr-campr a akosi mi stále uniká ten ospevovaný pocit
z dobre vykonanej práce – asi sa už profesionalizujem. Výlet na Niagara Falls bol
super. Počasie bolo pod psa, stále pršalo a bola zima, ale stálo to za to. Navliekli
nás do pršiplášťov, prinútili vyzuť si topánky a ponožky a obuť plátenné papuče,
a takto vyzbrojených nás povodili priamo popod vodopády. Takže potom nám
už bolo úplne jedno, či prší alebo nie, viac mokrí sme už byť nemohli.
2. októbra 1996
Ann Dayton (to je profesorka angličtiny, ktorá chodí každé leto na Slovensko) ma zobrala ako ukážkový talizman do jedného retirement center (americký
dom dôchodcov), kde premietala slajdy o Slovensku. Bolo to v podstate také
maličké dôchodcovské mestečko. Tí, čo sa vedia o seba postarať, bývajú sami vo
vlastných domčekoch alebo apartmánoch, a tí, ktorí potrebujú osobitnú starostlivosť, bývajú v apartment blocks. Bolo tam veľmi príjemne a útulne – niečo ako
hotel. Keď sme tam prišli, hneď sa na mňa vrhlo zopár tetušiek a na všeličo sa
ma vypytovali. Niektoré mali rodičov zo Slovenska a vyzerali ako z rozprávky,
tak som prišla o niekoľko suvenírov.
24. októbra 1996
Testy som prežila šťastne a už sa teším na ďalšie. Zatiaľ mám všetky za A.
Dokonca prekonávam aj Amíkov – z International Management bolo len 6 áčok
(spomedzi 26 ľudí) a z College Writing I sme boli len traja – ani jeden Američan. Akurát mi lezie na nervy, že ma volajú ‚dželokouva‘. Ešte sa pochválim:
v dining halle sa o mňa trhajú, lebo že vraj som hard worker, a chcú si ma tam
nechať doživotne. Vďaka tomu som už viackrát suplovala v zeleninovom departmente, kam študentov normálne nedávajú, a išla som si oči vyplakať, lebo mi
dali čistiť za vrece cibule. Tiež som vyrábala majonézové dressingy vo veľkom
a umelohmotné želatíny rozličných farieb a príšernej chuti (vyzerajú presne
ako v Návštevníkoch). Minulý víkend sa skončilo indiánske leto. Všetky stromy
boli multifarebné a bola to paráda – žlté, hnedé, zelené, oranžové, červené – tie
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prevládali, lebo tu majú veľa červených javorov. Škoda len, že po daždi všetko
opadalo. Ale aj tak je tu veľmi pekne.“

1997, apríl
Listina študentských požiadaviek „Žiadame dialóg“ (pozn. k novele zákona
o vysokých školách)
„V súvislosti s poslednými študentskými aktivitami sme o rozhovor požiadali jedného z aktérov, člena Koordinačného centra štrajkových výborov za Filozofickú fakultu UK Martina Kovačiča.
Na úvod obligátna otázka – ako sa to začalo?
Podľa mňa sa to začalo už dávno. Ešte niekedy v dobe, keď sa delila Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a po prijatí novely vysokoškolského zákona.
Pri takýchto zjavných neprávostiach sa vždy zdvihla malá vlna odporu, ale aj
rýchlo zanikla bez toho, aby sa niečo dosiahlo. A tak sa to postupne zbieralo
a napätie pomaly silnelo. Až to prasklo na udalosti zdanlivo nesúvisiacej s problémami vysokých škôl – na zásahu polície v budove ministerstva kultúry proti
umelcom žiadajúcim dialóg so svojím ministrom. Ale ono to súvisí – pretože
zásah bol iba ďalším z radu nedemokratických prejavov súčasnej moci voči občanovi. Študenti to pochopili a zareagovali práve na zásah proti umelcom, ktorý
sa stal povestnou poslednou kvapkou.
O čo teda ide študentom štrajkujúcich škôl?
Naše požiadavky sa často delia do dvoch kategórii na tzv. politické a študentské. To považujem za chybné. Pôvodné požiadavky, ktoré vydalo KCŠV ešte
13. marca 1997 majú politický, resp. celospoločenský charakter – odstúpenie
ministra Hudeca, okamžité vyšetrenie zásahu v budove ministerstva kultúry,
objektívne informovanie v STV a SRo. Následne, po tom čo sa k štrajkovej pohotovosti pridal väčší počet fakúlt, sme sformulovali Listinu študentských požiadaviek, kde sme zhrnuli najvážnejšie problémy, ktoré v súčasnosti trápia študentov a vysoké školstvo na Slovensku. Ale študentské požiadavky nemožno
oddeľovať od celospoločenských. Ak žiadame ministerstvo školstva, aby s nami
viedlo dialóg o našich problémoch, žiadame zároveň, aby sa súčasná moc začala
k svojim občanom správať ako v každej demokratickej spoločnosti, aby s nimi
komunikovala a slúžila im. Presadením celospoločenských požiadaviek by sme
si zase pripravili pôdu na dialóg s naším rezortným ministerstvom
Čo konkrétne obsahuje Listina študentských požiadaviek?
Listina má osem základných bodov, pričom sa predpokladá jej ďalšie dopĺňanie o špecifické problémy jednotlivých škôl. Jednu takú už napríklad sformu-
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lovali fakulty medicíny. Z tých ôsmich základných považujeme za najdôležitejšie body, v ktorých žiadame zastavenia projektov vytvárania nových univerzít
v Trnave, Banskej Bystrici a Trenčíne, otvorenie diskusie o týchto projektoch,
ich prerokovanie v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl. Žiadame, aby sa najprv doriešilo financovanie existujúcich univerzít, a až potom
sa vynakladali stámiliónové sumy zo štátneho rozpočtu na vytváranie nových.
Medzi ďalšie dôležité body patri požiadavka na zmenu novely vysokoškolského
zákona, ako aj riešenie sociálnych problémov študentov.“

1997, máj
Prof. MUDr. Ivan Ďuriš, DrSc., dekan Lekárskej fakulty UK
(výber z rozhovoru)
Čo považujete vo Vašej práci za kľúčovú úlohu a aké sú Vaše predstavy
o ďalšom rozvoji fakulty?
„Na Vašu otázku by som najradšej odpovedal stručne: čítal som toľko krásnych plánov a predsavzatí pánov dekanov a rektorov aj v našom časopise, že sa
mi odpovedať ani veľmi nechce. Všetko bolo viac-menej povedané a formulované krajšie, ako by som to sám dokázal, a predsa sa nič alebo málo udialo.
Konštatovali sme, že vedu a umenie majú riadiť vedci a umelci a aj títo by ju mali
skôr robiť ako riadiť. Svorne sme prišli k názoru, že nie sú potrebné žiadne úrady pre riadenie vedy, techniky a kultúry, a predsa vznikli. Finančné prostriedky
nejdú na vedu, ale na úrad riadenia vedy. Vedcov však rapídne ubúda. Ako hovorí básnik: čo múdrejšie zutekalo a to staršie nevládalo. Isteže, nič nové pod
slnkom. Talianske ministerstvo pre správu kanalizácií v kolóniách fungovalo
bez problémov ešte aj 20 rokov potom, čo Taliansko stratilo poslednú kolóniu.
Preto predbežne uzatváram: naše analýzy nedošli k adresátovi, alebo adresát si
neuvedomil ich naliehavosť. Preto iste pochopíte, s akou nechuťou píšem tieto
riadky. Slová už nie sú potrebné – slová a deklarácie sú u nás v inflácii. Potrebné
sú už len činy, a rýchlo uskutočnené, ak už nie je neskoro (fuj – aký determinizmus!). Myslím si, že mnoho našich problémov vyplýva aj z neznalosti terminológie a prekrucovania pravdy, čo by sa na vysokej škole nemalo diať. Predpokladám, že vedecké ustanovizne, to je niečo ako inštitucionalizovaná pravda.
Vezmime si slovo minister. Koľko občanov (nehovoriac o ministroch) ho chápe
v jeho pôvodnom význame – služobník? Koľkí občania sami seba považujú za
služobníkov (keď už nie božích) svojich blížnych? Väčšina sa považuje za pánov,
niektorí dokonca za neobmedzených (práve tí obmedzení), a práve preto nič
nemôže správne fungovať. Politika, keď treba, sa chápe ako pánske huncútstvo
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alebo ako politikárčenie a podľa potreby sa aj zakazuje. Zabudlo sa totiž, že pôvodný význam gréckeho slova politikos – občan, hovorí o všetkom, do čoho má
a musí hovoriť v demokratickom štáte hociktorý občan. To, že občan je zhnusený dnešným významom deformovaného chápania slova politikos, je vec celkom
iná, obdobná deformácii originálneho významu slova demagóg (vodca ľudu),
o ktorom termíne už dnes takmer nik nepochybuje, že znamená obsahove úplne
protiveň zvodcu, ktorý ľud nevedie, ale klame. Tieto drobné ukážky rôzneho
chápania pôvodných termínov nám len dokazujú, ako jemne, pomaly a takmer nebadane môže klamstvo nahlodávať pravdu, aké nebezpečné sú slová
a aké neúčinné môžu byť, ak sú v inflácii, alebo ak sa ich pôvodný zmysel účelovo mení. Som presvedčený, že množstvo predstaviteľov moci si neuvedomuje
(ani nemá čas), že dobre mienené rady akademických funkcionárov sledujú len
jeden cieľ – pomôcť tejto krajine. Ak dôjde ku konfliktom medzi týmito dvomi skupinami, tieto vyplývajú len z nemého úžasu akademických funkcionárov, ktorí pri riadení svojich inštitúcií napriek svojej odbornosti sa musia vypäť
k maximálnemu výkonu, pri čom pracovník s úplne inou odbornosťou, (ktorý
nemôže rozumieť problémom vysokých škôl) bez najmenších pochybností zasiahne do vnútorných problémov medicíny rovnako ako do ekonómie či filozofie, držiac pred sebou obranný štít – kto financuje, ten aj riadi. Ale kto financuje?
Nie sú to daňoví poplatníci? Konečne sme sa dostali k základnej otázke: Ako si
predstavujete vývoj Vašej fakulty? Nuž, pravdu povediac – ak si národ nebude
ctiť vzdelanie a zdravie, a ak sa to neprejaví v primeranom finančnom dotovaní,
tak moje vyjadrenia typu ako by som čo urobil, keby som na to mal, sú irelevantné. Štát, ktorý nepodporuje vzdelanie, je odsúdený k zániku a prehlásenia
o tom, ako si cení vzdelanie, možno len priradiť k inflácii slov a deklarácií. Na
každom kroku vidno, ako chýbajú činy.“

1998, február
Ako sa časy – rýchlo – menia
Mobily na prednáškach?
„Patríte aj vy medzi ľudí, ktorým sa vo vrecku otvára nôž, keď začujú zvonenie mobilného telefónu? Reakcia býva jednoznačná. Ľudia sa so šomraním obracajú po miestnosti, či už ide úrad, obchod, električku, aby vypátrali pôvodcu
tohto nehanebného zvuku a dali mu patrične najavo svoje pohŕdanie. Majiteľ
telefónu zvyčajne očervenie a od hanby by sa najradšej prepadol pod zem. Máloktorý vynález modernej techniky sa stretol s takými silnými malomeštiackymi
reakciami ako mobilný telefón. Pritom ide o veľmi užitočnú vecičku, takmer ne-
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nahraditeľnú pre ľudí, ktorí sú celý deň v teréne, v pohybe a potrebujú byť v spojení. Takíto ľudia veľmi ťažko vysvetlia svojim nasrdeným spoluobčanom (NEmajiteľom mobilného telefónu), že mobil potrebujú a nemajú ho iba preto, aby
sa ním vo vhodnej chvíli mohli pochváliť. Predstavte si však ešte nehoráznejšiu
vec. Mobilný telefón na akademickej pôde. Znesvätenie, rúhanie, svätokrádež.
Hoci je zatiaľ takýchto študentov ako šafranu (o pedagógoch ani nehovoriac)
– existujú. Možno telefón potrebujú, pretože si zarábajú na štúdium, alebo si
prosto len zarábajú. Alebo jednoducho majú mobilný telefón. Iste - mobilný
telefón vyrušuje. Nemá síce silnejší zvuk ako nákladné auto, ktoré sa preženie
pod oknami prednáškovej miestnosti, ale vyrušuje. Pretože je to mobilný telefón. Odporná, slizká vec, ktorú vlastnia len snobi. ‚Mobil nepatrí na univerzity‘
– tvrdí nepísaná dogma. V západoeurópskych krajinách je síce mobil samozrejmosťou, a dokonca tam v škole nikoho neprekvapuje (a už vôbec nerozčuľuje).
Ale to je na západe. Tam sa v škole ľudia spolu zhovárajú, diskutujú. Správy
o hongkongských profesoroch, sťažujúcich sa na nepozornosť študentov, ktorých pípanie pagerov upozorňuje na meniace sa ceny akcii, sú pre nás správami
z iného sveta. Nie je to vôbec smiešne. Je to vec vkusu, zdravého rozumu a poznania miery. Kde ju však hľadať? Kedysi boli aj automobily prejavom snobstva
a všetkým zapáchali. Potom si ich skoro všetci kúpili a prešlo to. Takže si stačí
len počkať, kedy začnú mobily zvoniť aj prednášajúcim. Rovnako ako študenti
sa totiž aj oni musia niečím živiť a keďže platy v školstve sú také, aké sú. Nebude
to možno už dlho trvať a tiež budú pípať.“ (Radoslav Baťo)

1998, december
Martinskí medici po návrate z expedície AMISTAD v Kostarike (výber)
„Písal sa 23. júl 1998, keď sme v podvečerných hodinách pristáli do daždivého počasia na medzinárodnom letisku Juan Santa Mana v blízkosti hlavného
mesta Kostariky San José. Luis (pozn. Kostaričan, študent Jesseniovej LF UK
v Martine Luis E. Sancho) sedel vedľa mňa a v jeho očiach bolo vidieť veľké
očakávanie a zároveň zodpovednosť za šesť Slovákov, ktorých zobral so sebou
na cestu do trópov. Ďalšie dni boli pre nás psychicky veľmi vyčerpávajúce. Naše
nohy sa prvýkrát v živote stretli s dažďovým pralesom neďaleko našej základne v meste Guapiles, vzdialenom asi šesťdesiat kilometrov od hlavného mesta.
Prvýkrát sme teda kráčali v daždi, aj za takmer jasnej oblohy, naprieč záhradou kvetov a exotických plodov, v ústrety dravým rozvodneným riekam, ktoré pramenili niekde pod úpätím vysokých vulkánov vnútrozemia. Zažili sme
ten neopakovateľný pocit byť do nitky premočení tropickým lejakom v zajatí
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nepreniknuteľnej džungle. Spoznávali sme domorodcov, sprevádzajúcich nás
bezpečne všetkou tou zradnou krásou, ktorí nám s mačetou v rukách kliesnili
cestu. Veľmi rýchlo sme sa vžili do filozofie ľudí tejto krajiny a pochopili sme,
že časový faktor určujúci a limitujúci život Európana je v tejto časti sveta skôr
príťažou. Pretože pánom, rozhodujúcim takmer o všetkom, je príroda a miestna
klíma. Každý pracovný, či cestovateľský zámer závisí od toho, či práve opadne
hladina rozvodnenej rieky, ktorá sa prevalila cez most, alebo či v tom čase vyschne jediný možný priechod naprieč pralesom, alebo či sa technika dostane
na miesto, kde sa v noci zosunula pôda a uzavrela významnú tepnu smerujúcu
do civilizácie. Náš medicínsky program bol zameraný predovšetkým na prácu
terénnych zdravotníckych jednotiek, združených v rámci projektu EBAIS, ktorú sme si priali zmapovať. Ide o unikátny projekt, ktorého cieľom je čo najviac
pokryť územie krajiny zdravotnou starostlivosťou. Tímy zdravotníkov musia
neraz pracovať v neľahkých terénnych podmienkach. Všetci musia pracovať
s maximálnym nasadením a sústredene vykonať fyzikálne vyšetrenie pacienta,
často jediné a najdôležitejšie na ceste k stanoveniu diagnózy. Obyvatelia, vyžadujúci si liečbu, dostávajú ihneď na mieste lieky a rovnako sa podrobujú malým
chirurgickým zákrokom, ak je to nevyhnutné. V hlavnom meste San José sme
navštívili univerzitné mestečko Universidad de Costa Rica, kde sa nám podarilo opakovane sa stretnúť, vďaka nespornej Luisovej diplomacii, s dekanom
miestnej lekárskej fakulty Dr. Hildou Sancho, ktorá prejavila hlboký záujem
o históriu a súčasnosť Univerzity Komenského, ako aj našej fakulty a preukázala
pripravenosť zapojiť sa do výmenného projektu študentov z JLF UK a lekárskej
fakulty UCR. Pri svojej návšteve sme mali možnosť zúčastniť sa priamej výučby
predklinických predmetov študentov medicíny. Rád by som v tejto súvislosti
zdôraznil, že to bol práve Martinský klub medikov, ktorý ako jediný z JLF UK
podporil projekt Expedície Amistad a v mene ktorého sme vystupovali pri stretnutiach s oficiálnymi predstaviteľmi UCR.“ (Norbert Moravanský)

1999, január
Folklórny súbor GYMNIK (výber)
„Folklórny súbor GYMNIK vznikol v roku 1964 pri Fakulte telesnej výchovy a športu UK. Začal pôsobiť v spolupráci s katedrou teórie a didaktiky
gymnastiky ako fakultný krúžok ľudových tancov s tanečnou a hudobnou zložkou. Poslucháči fakulty pod vedením odbornej asistentky katedry gymnastiky
Hedvigy Šimonekovej (neskôr umeleckej vedúcej a choreografky) položili základ novovzniknutému folklórnemu súboru. Názov Gymnik bol odvodený zo
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špecifických termínov (gymnopédie – krétsky bojový tanec, gymnos – cvičiť
nahý, gymnikológia – náuka o telesných cvičeniach), podľa návrhov prof. PhDr.
J. Hrčku, DrSc., prof. PhDr. A. Kuchena a odb. as. H. Šimonekovej. Špecificky
zameraný program súboru vyplýva z prirodzených daností už pri jeho vzniku.
Nakoľko pôsobí pri fakulte športového zamerania, využíva v programe prvky
sily a obratnosti. Tieto sú doplnené humorom a hravosťou – typickými charakterovými črtami členov Gymniku. Súbor uvádza v programe scénicky spracované tradičné tance takmer zo všetkých slovenských regiónov, čo mu uľahčuje
aj skutočnosť, že do súboru prichádzajú študenti z celého Slovenska a každý
so sebou prináša čosi svojského. FS Gymnik je dlhodobo vyhodnocovaný ako
jeden z najlepších amatérskych folklórnych súborov na Slovensku po SĽUKu
a Lúčnici, ktoré však nepatria do kategórie amatérskych súborov.“

1999, apríl
„Písal sa 26. apríl 1986. Bola jasná, pekná noc. Hodinky na stenách pred
60 minútami odbili polnoc. V Sovietskom zväze sa začal nový deň, ktorý na
niekoľko storočí poznačil nielen našich východných susedov, ale celý svet. Na
tento dátum totiž naplánovali v černobyľskej jadrovej elektrárni elektrotechnický pokus. Chceli zistiť, ako dlho sa dá rotačná energia dobiehajúceho generátora využiť na výrobu núdzového prúdu. Vedeli, že černobyľský reaktor je pri
nízkom výkone len ťažko regulovateľný. Tušili, že nie všetko je v stopercentnom
poriadku. Výkon reaktora klesal veľmi prudko, a preto zamestnanci elektrárne
odstránili z jadra všetky regulačné tyče. Aby sa experiment mohol uskutočniť,
zablokovala obsluha reaktora dôležité bezpečnostné systémy, dokonca aj funkciu okamžitého vypnutia. A práve tento krok patril k tým, kvôli ktorým dodnes
jadroví inžinieri tvrdia, že zlyhal ľudský faktor – nie technika. Betónový kryt
reaktora bol zničený a odkryl grafitový blok. Ten začal pod vplyvom vysokej
teploty horieť. V reaktorovom jadre sa začali nekontrolovateľné explózie plynu...
Zrodila sa éra strachu, bolesti a smrti. Z okruhu 30 kilometrov evakuovali do
7 dní 135 tisíc ľudí. Rusi sa snažili všetko utajiť. Na druhý deň však zvýšenú rádioaktivitu zaznamenali vo Švédsku, neskôr v Bavorsku, v Nórsku a dokonca aj
v Československu. Až po tomto odhalení vydala tlačová agentúra TASS krátku
správu, kde sa hovorilo o nehode, pri ktorej bol poškodený jeden z blokov. Rádioaktívny mrak sa hnal Európou. Všetci však zhodne tvrdili: ‚Situáciu máme
pod kontrolou!‘ Blížil sa totiž 1. máj a komunistickí vodcovia chceli mať ľudí
v uliciach. Na zmiernení katastrofy pracovalo 600 tisíc ľudí. Väčšina z nich trpí
chorobou z ožiarenia. Deti trpia oslabeným imunitným systémom, dýchacími
problémami, genetickým poškodením. Údaje z roku 1994 hovoria o 125 000
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mŕtvych len na Ukrajine. Čísla, ktoré by uvádzali počet katastrofou postihnutých ľudí na Slovensku, však dodnes chýbajú.“ (ada, ber)

1999, december
Nad súčasnými globálnymi problémami spoločnosti a úlohou vzdelania sa
v svojom vystúpení zamyslel dekan fakulty prof. MUDr. Ivan Ďuriš, DrSc.
(80. výročie založenia LF UK v Bratislave)
„Možno by bolo vhodné, aby som vymenoval všetky osobnosti fakulty, možno by som mal hovoriť o tom, ako sa fakulta chovala v ktorom období, azda
aj vymenovať jej funkcionárov a hovoriť o tom, koľko námahy stálo jej učiteľov, aby si fakulta udržala ducha a úroveň hodnú mena Komenského. Hovoriť
s obdivom a hodnotiť? Vychváliť sa? Nie! Odradil ma veľký francúzsky historik Paul Veyne, ktorý hovorí: ‚História začína všeobecným zrušením hodnôt
a nie vzťahom k hodnotám.‘ Predviesť vám však fakty sa mi zdá príliš neúčastné
a hodnotenie príliš nevedecké pri takých podkladoch, aké máme k dispozícii.
Prepáčte mi, nebude to slávnostný prejav. Bude to tvrdá realita o globálnych
problémoch. Domnievam sa, možno chybne, že práve globálne problémy má
nastoľovať univerzitám. 80 rokov. Je to veľa, či málo? V ľudskom živote, ale
i v živote univerzity asi dosť na to, aby sa prekonali chyby a nerozvážnosti mladosti, chyby prílišného sebavedomia a autoritárstva dospelosti a dospelo sa do
veku múdrych starcov. Mohli by sme uvažovať, prečo nemáme o 500 rokov viac.
Iste by tomu tak bolo, keby kráľovi Matejovi, ktorý spolu s pápežom Pavlom II.
založili Academiu Istropolitanu, nebol v roku 1468 niekto pošepol, že v kláštore klarisiek a dominikánov, kde bolo sídlo univerzity, sa vedie nemravný život.
Možno to bola len zámienka, aby sa zrušila inštitúcia vzdelania? Možno. Veď
vládam sa vždy lepšie panovalo s hlupákmi. To, že štáty a ríše s nimi padali,
bolo akosi vedľajšie. Vyvinuli sme sa odvtedy? Technicky iste. Žiaľ, aj v klamstve a chamtivosti, egocentrizme, úzkoprsosti. Status praesens a prognóza sú
však oveľa dôležitejšie ako neovplyvniteľná minulosť. Ak je poslaním univerzít
a fakúlt strážiť duchovný rozvoj a hľadať pravdu, a tak povznášať národ, možno
povedať, že túto funkciu si plnila univerzita a fakulta vcelku dobre s miernymi
výkyvmi, keď bola ohrozená alebo zrušená jej autonómia. Ak má fakulta takúto funkciu plniť i naďalej aj pri výraznom hospodárskom a mravnom úpadku
v spoločnosti, pri úplnom pomiešaní skutočnej hierarchie hodnôt, musia byť
jej jedinci naozaj elitou nielen intelektuálnou, ale aj mravnou. A mravnosť – to
je aj pravda. Dnes sa zdá, že hodnotový rebríček sa mení a univerzity a fakulty
si síce žijú vlastným autonómnym životom, ale spoločnosť akoby ich vníma-
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la len ako neužitočnú nutnú okrasu. Veď ako inak by mohlo vzniknúť známe
logo UK, z ktorého vyplýva, že pri stabilnom počte pedagogických pracovníkov
a narastajúcom množstve študentov stále klesajú dotácie na univerzitu. Nedávno navštívil našu univerzitu doc. Sokol, bývalý minister školstva ČR, ktorý hovoril o výsledkoch analýzy, prečo európske univerzity zaostávajú za americkými.
Jediný rozdiel (okrem ekonomického), ktorý sa našiel, spočíval v neuveriteľnom
množstve regúl, obmedzujúcich štatútov a pravidiel európskych konzervatívnych univerzít. Na amerických univerzitách je rektor monarcha, ktorý za rok
svojho pôsobenia presadí všetko, čo chce. Ak aj spraví chybné rozhodnutie, nasledujúci rektor ho opraví. Každopádne však zisk je väčší, ako keď nie je možné
uskutočňovať žiadnu pozitívnu zmenu ani za tri roky pôsobenia európskeho
rektora či dekana. C. G. Jung zhrnul tieto pozorovania do jednej vety: Amerika
podporuje inteligenciu, kým Európa sa díva, či hlupáci stačia držať krok. Iste tvrdé slová na zamyslenie. Oponovať možno len prognosticky – či sa v takej situácii neodtrhne elita a historicky - či univerzity a cirkev neprežívajú práve preto,
že sú konzervatívne a brali ohľad na proporcionálny rozvoj celej spoločnosti.
Ďalšou otázkou je, či nepreceňujeme často len určitý druh inteligencie – rečový
a logicko matematický? Nepodceňujeme výtvarnú, kinestetickú a interpersonálnu inteligenciu? Nie je kríza spoločnosti práve dôsledkom zakrpatenia a útlmu ostatných druhov inteligencie? Nevychovávame niečo, čomu sa hovorí idiot
savant? Pre spoločnosť neužitočný jedinec? Je mimoriadne vzdelaný, egocentrický lekár, ktorý nevie komunikovať s ľuďmi, cenný pre pacienta? Ako možno vysvetliť skutočnosť, že spoločnosť tak zanevrela na univerzity a dotuje ich
tak, ako sme toho svedkami a jedným dychom tvrdí (a je to skutočne dokázaný
fakt), že existuje priama závislosť medzi vzdelanostnou úrovňou a ekonomickou
prosperitou a že budúcnosť národa je vo vzdelancoch? Ako je možné, že podľa
štatistik bolo školstvo ČSR hodnotené nа 6. – 8. mieste a podľa horeuvedených
zákonitosti HDP (hrubý domáci produkt) je niekde na poslednom mieste? Kde
zmizli finančné zdroje? Alebo u nás horeuvedená zákonitosť neplatí? V dobe,
keď rímsky klub prichádza k vážnym záverom o neistej budúcnosti ľudstva, keď
úzky pohľad na svoj odbor, národ, ba dokonca už aj myslenie v európskych reláciách nestačí pre komplexné riešenie problémov tohto sveta, hráme sa na svojich straníckych piesočkoch a zakladáme nové strany, pretože nevieme komunikovať a prijať názor iného. Takto strácame čas namiesto toho, aby sme hájili
potreby regiónov a odborné stanoviská a tvorili nové pohľady na naše miesto vo
svete. Programy parlamentných debát vypĺňajú stranícke hádky a to žiaľ nielen
u nás, akoby sme chceli zahnať nočnú moru ďaleko vážnejších problémov sveta.
Pripomína to niekedy chovanie človeka, nevyliečiteľne chorého, ktorý si odpútava svoju pozornosť od blížiacej sa smrti a nesnaží sa už o nič. Je však globálna
situácia taká zlá, že nemá význam skúsiť chorý svet zachrániť? Alebo si myslite,
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že je už neskoro? Prestali sme veriť, že záchrana ľudstva je ešte stále možná aj
pri 10 miliardách obyvateľov tejto zeme, ak škola bude vedieť vštiepiť študentom
myšlienku o absolútnej nevyhnutnosti a potrebe dokonalých interpersonálnych
vzťahov? Neveríme, že parazitizmus a nefunkčnosť, čo i len jediného ohnivka
v reťazi týchto vzťahov, je neprípustná, ak chceme, aby ľudstvo prežilo? Katastrofu však je možné odvrátiť! K tomu treba však rozvinúť všetky intelektuálne a emotívne schopnosti a toto sa môže uskutočniť len špičkovým vzdelaním.
Mám obavy, že si to stále neuvedomujeme dostatočne. Prepáčte mi, že som sa
nezaoberal dielčími problémami LF UK, systémom bortiacej sa zdravotnej starostlivosti, ale zdalo sa mi, že práve dielčie pohľady na svet (z vlastného zorného
uhla), nás, zdôrazňujúc svoju jedinečnosť a vlastný význam, skôr rozdeľujú ako
spájajú. A lekár musí myslieť už aj pri podávaní antibiotík nielen na svojho pacienta, ale aj na všetkých ostatných do budúcnosti, u ktorých by pre prípadnú
vzniknutú rezistenciu už antibiotikum nemuselo byt účinné. Bol by som rád,
keby sme už začali predvídať a konať kroky pre záchranu života na tejto zemi.
kroky proti rezistencii a fatalizmu, ktoré plazivo, nenápadne, pomaly, narastajú.
Niekedy som si myslel, že medicína je najdôležitejšia disciplína, pretože nedostatočné vzdelanie môže privodiť smrť chorého. Hodne neskôr som prišiel na
to, že nevzdelať národ môže privodiť smrť všetkým občanom. Ba dokonca od
toho môže závisieť i budúcnosť ľudstva. A preto sa skláňam v úcte pred všetkými fakultami a Univerzitou pri príležitosti jej 80. výročia, ako k našej najväčšej
nádeji, ktorá pripraví ľudí pre najťažšie riešenia. Tieto nás čakajú už v najbližšej
budúcnosti.“

2000, máj
„Dvaja poprední slovenskí lingvisti, profesori Univerzity Komenského
– prof. PhDr. Jozef Mistrík, DrSc. a prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc. – boli zaradení medzi svetové vedecké osobnosti 20. storočia. Svedčia o tom príslušné
vyznamenania – medaila a diplom, ktoré dostali z britského Cambridge. V texte
diplomov sa uvádza, že toto vyznamenanie bolo jednohlasne schválené Radou
vedúcich činiteľov a vedcov Medzinárodného životopisného centra, Cambridge,
Anglicko. Bolo oficiálne schválené a udelené prof. Jozefovi Mistríkovi a prof.
Jánovi Kačalovi za ich mimoriadne výsledky v oblasti lingvistiky. Ďalej diplomy
potvrdzujú, že obaja vedci boli v decembri 1999 zaradení do zoznamu vynikajúcich vedcov 20. storočia.“
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2004, december
„Nedávno v médiách prebleskla správa o možnom teroristickom útoku aj na
Slovensko. Ako je to možné, že stále existujú ľudia, ktorí rozsievajú strach a ničia
ľudské životy? Kde sú hranice ich násilia a aké sú jeho skutočné príčiny? Príčin
je určite veľa, ale k tým najpodstatnejším patrí nespravodlivosť, chudoba, otroctvo, útlak, násilie a nesloboda. Kto už nič nemá, ani svoju ľudskú dôstojnosť, kto
nemá už čo stratiť, je potenciálny násilník. Zakrývaním si očí pred touto základnou pravdou sa stávame jeho budúcim spojencom. Preto dovtedy, kým na svete
nezavládne spravodlivosť, budeme sa vždy cítiť ohrození, aj terorizmom. Koľkokrát sme si povzdychli, alebo počuli povzdychnúť: ‚Bože, prečo si tak ďaleko...‘
Ale predsa Boh nie je ďaleko, priblížil sa k človeku – počas prvých Vianoc
v Betleheme na svet prišlo jeho svetlo, ktoré osvecuje vnútro každého z nás. Boh
existuje od večnosti, ale od tých prvých Vianoc je v každom človeku viditeľnejší.
Vianoce – to nie je čas rétoriky alebo sentimentalizmu. Je to čas viery a obdivu.
Dieťa, ktoré sa narodilo v Betleheme, muž, ktorý bol s tŕňovou korunou pribitý na kríž, je Boží Syn. Stal sa človekom, aby ľudí vykúpil z otroctva a násilia.
Prišiel, aby nám dal život... Ak ho dokážeme prijať, ak v betlehemskom dieťati
spoznáme svojho Učiteľa a Záchrancu a necháme sa jeho učením pretvoriť na
lepšieho človeka, staneme sa tvorcami pokoja a lásky vo svete. Nechajme sa všetci preniknúť betlehemským svetlom Božej lásky a budeme mať pekné Vianoce.
Nech takéto pekné a pokojné Vianoce majú všetci: kresťania aj židia, moslimovia aj budhisti, ale aj tí, ktorí sa neštítia násilia. Všetci sme Božie detí, rozdeľujú
nás iba egoistickí fanatici.“ (Jozef Kutarňa)

2006, máj
Strom Wollemi Pine
bol najsenzačnejší botanický objav 20. storočia
„V roku 1994 bola objavená malá populácia menej ako 100 zachovalých stromov v hlbokej a úzkej rokline uprostred veľkej doliny v Národnom parku Wollemi západne od Sydney. Pred niekoľkými rokmi boli považované za vymreté
a 90 mil. rokov výlučne známe ako staré fosílie. Hlavným znakom tohto stromu
z obdobia druhohôr je nadmerne veľké ihličie a jedinečná štruktúra rozvetvenia. Bohaté, impozantné listy pôsobia ako z praveku a pripomínajú atmosféru
z filmu Jurský park. Pre botanickú komunitu má jej objav taký význam, ako keby
pred zoológom prebehol v lese živý dinosaurus. Najstaršia fosília Wollemi Pine
je viac ako 90 mil. rokov stará a vedci predpokladajú, že táto rastlina pochádza
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z obdobia dinosaurov spred 200 miliónov rokov, čo aj jasne dokazuje porovnanie
skamenelých odtlačkov s nájdenými vetvičkami. Aby Wolemi Pine prežila, rozmnožil sa limitovaný počet stromov, ktoré boli vystavené v najznámejších svetových botanických záhradách. Zároveň boli prvé rozmnožené exempláre dňa
23. 10. 2005 vydražené v aukčnom dome Sotheby´s s konečnou aukčnom cenou
962 000 austrálskych dolárov. V Európe začal predaj na jar 2006. Od 6. apríla
2006 má Wollemi Pine (botanický názov Wolemia nobilis) svoje čestné miesto
aj v Botanickej záhrade UK. Na svojom certifikáte má číslo SR00001/2006, čo
znamená, že je prvá na Slovensku. Univerzita a jej Botanická záhrada dostala
tento botanický unikát darom od vydavateľstva Ikar, a to pri príležitosti uvedenia na trh jedinečnej publikácie Rastlina. Následne bola Wollemi Pine odvezená
do Botanickej záhrady UK, kde bola vykonaná jej slávnostná ‚inaugurácia‘ aj za
prítomnosti jej objaviteľa Davida Nobleho. Botanická záhrada UK sa tak zaradila medzi popredné svetové botanické záhrady, ktoré vlastnia tento historický
botanický unikát.“ (jh)

2010, január

Víťazný návrh
novoročného
grafického listu
na rok 2010,
Zoltán Boráros,
PdF UK
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2010, február
„Keď Dr. Ján Cibuľa vyštudoval v roku 1957
Lekársku fakultu UK, bol jediným Rómom v Československu, ktorý skončil medicínu. Pochádzal
síce z rodiny chudobného hudobníka, rodičia však
štyri z piatich detí dali študovať na vysoké školy.
Kanaďania navrhli v roku 2001 Cibuľu na No(Zdroj: Archív UK)
belovu cenu za mier a k návrhu uviedli: ‚Je nesporne najvýznamnejšou rómskou osobnosťou 20. storočia.‘ Prvý Zväz Cigánov
– Rómov na Slovensku pomáhal Cibuľa zakladať v roku 1968. Po augustovej invázii sa rozhodol emigrovať. V emigrácii sa pustil do zakladania Medzinárodnej
rómskej únie IRU. O sedem rokov neskôr na ženevskom kongrese zvolili Cibuľu
za prezidenta únie. V roku 1985 sa Ján Cibuľa stal laureátom prestížnej Kultúrnej ceny kantónu Bern. Cudzincovi ju Švajčiari udelili druhý raz v histórii. Prvý
raz Albertovi Einsteinovi.“

2011, október
Právnici promovali po 50 rokoch
„V piatok 9. septembra 2011 sa v Aule UK konala prvá repromócia absolventov Právnickej fakulty UK po 50 rokoch od ukončenia štúdia.“
(Zdroj: Archív UK)
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Folklórny súbor Gymnik
(Zdroj: Archív UK)

2011, október
Folklórny súbor Gymnik v Južnej Kórei
„Na základe pozvania Kórejskej sekcie International Organization of Folk
Art (UNESCO NGO) a Odboru kultúrnej diplomacie MZV SR sa folklórny
súbor Gymnik (FTVŠ UK) zúčastnil ako
oficiálny predstaviteľ slovenského ľudového umenia na Svetovej kultúrnej výstave Expo Gyeongju 2011 v Kórei. Súbor, založený pri FTVŠ UK v roku 1964,
mal spočiatku iba tanečnú zložku, ktorú
tvorili hlavne študenti FTVŠ UK. Formu
folklórneho súboru záujmovej umeleckej
činnosti získal až vytvorením hudobnej
a speváckej zložky.“

2011, december
Víťazný návrh
novoročného grafického listu na rok 2012,
Dominika Lauková,
PdF UK
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2012, január
Fakty o Komenského zbierke hračiek – megaúspech
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t zbierka trvala 2 týždne (od 19. do 30. marca 2012);
t uskutočnila sa na všetkých 13 fakultách Univerzity Komenského;
t najviac hračiek sa vyzbieralo v knižnici Filozofickej fakulty UK – cca 1800
kusov;
t celkovo vyše 8000 vyzbieraných hračiek, ktoré spolu tvorili viac ako 120
vriec a škatúľ;
t z radov študentov priniesli najväčší počet študentka Farmaceutickej fakulty
UK (3 vrecia hračiek) a študentka Prírodovedeckej fakulty UK (70 hračiek);
t s takmer 500 hračkami prispela do Komenského zbierky hračiek spoločnosť
BASF Slovensko;
t približne 400 hračiek darovala do zbierky rímskokatolícka farnosť z Kysuckého Lieskovca;
t v zbierke dominovali plyšové hračky, ktoré tvorili približne dve tretiny vyzbieraných hračiek;
t najväčšou hračkou zbierky bol plyšový slon (s veľkosťou cca 1 meter);
t darcovia tiež venovali rôzne druhy autíčok, bábiky, lopty, stavebnice, ale
i elektronické hračky (detské hudobné nástroje, zvukové hračky pre najmenších, vláčiky atď.).

2012, marec
Prvá dáma slovenského vinohradníctva navštívila
Prírodovedeckú fakultu UK
„Pani Ing. Dorota Pospíšilová, CSc., je dnes legendou slovenského vinohradníctva. Počas viac ako päťdesiatich rokov vytrvalej práce sa jej podarilo vyšľachtiť 13 stolových (5 bielych a 8 modrých) muštových odrôd viniča hroznorodého. Jej ‚deťmi‘ sú napr. biely Devín a modrý Dunaj, ktoré Ústredný kontrolný
a skúšobný ústav poľnohospodárstva v Bratislave schválil už v roku 1997 spolu
s ďalšími tromi stolovými odrodami. V uplynulom roku k uznaným odrodám
pani inžinierky Pospíšilovej pribudlo ďalších 5 stolových a pre potešenie milovníkov vína aj 2 biele muštové a najmä vynikajúcich 7 modrých muštových
odrôd.“ (Ivan Valent a Ivan Kraus)

2012, apríl
„Monika Roncová a Zuzana Viechová (Filozofická fakulta UK). Na medzinárodnom kongrese ERACON 2012 v rumunskom Cluj-Napoca, ktorý sa ko-
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nal počas 18. – 22.apríla 2012, získal plagát z Univerzity Komenského 1. miesto v
medzinárodnej súťaži ‚Erasmus Poster Design Competition 2012‘. Súťaž sa konala pri
príležitosti 25. výročia fungovania programu Erasmus.“

2012, jún
Slovenka roka
„Dňa 30. mája 2012 v Slovenskom národnom divadle v Bratislave vyhlásili víťazky 4. ročníka ankety Slovenka roka.
Ocenených bolo osem výnimočných žien
v rôznych kategóriách. Tri z nich sú z Univerzity Komenského. Ocenené a nominované prijal dňa 14. 6. 2012 rektor UK.“

Víťazný plagát Erasmus

Zľava: prorektor UK D. Meško, M. Fulmeková – ocenená, H. Kolníková – ocenená,
K. Mikušová – nominovaná, L. Bachárová – nominovaná , rektor UK K. Mičieta,
D. Ostatníková – ocenená, prorektor UK Ľ. Šlahor.
(Foto: OVV RUK)
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Nástenná maľba umelcov Petra a Pavla Mesterovcov
(Zdroj: Archív UK)

2012, jún
„Vo vstupných priestoroch Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK (EBF
UK) boli 17. mája 2012 za účasti rektora UK prof. K. Mičietu, vedenia a ďalších zástupcov univerzity, fakúlt UK, umelcov, predstaviteľov spoločenského
života slávnostne odhalené nástenné maľby
umelcov Petra a Pavla Mesterovcov. Myšlienka umeleckej fresky v reprezentatívnom priestore pred aulou vznikla v spolupráci medzi
EBF UK a Umeleckým združením Pegas z Komárna. Maľby sú darom umelcov fakulte.“

2012, október
„Poštová známka 400. výročie konania Žilinskej synody získala 3. miesto v súťaži Grand
Prix de l’exposition WIPA (Wiener internationale Postverzeichnung Ausstellung) organizovanej vo Viedni, ktorá je považovaná za najprestížnejšiu medzinárodnú súťaž o najkrajšiu
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známku sveta. Poštovú známku vytvoril v roku 2010 prof. Dušan Kállay, akad.
mal., spolu s doc. Martinom Činovským, akad. mal., ArtD., pedagógom Pedagogickej fakulty UK, ktorý akvarelom kolorovaný návrh známky transformoval do
podoby miniatúrneho grafického diela vo forme oceľorytiny.“ (Ľuboslav Moza)

2012, október
„Marika Kuboňová, M.A., pochádza z Bratislavy, bakalársky stupeň vysokoškolského štúdia absolvovala na Pedagogickej fakulte UK (PdF UK) v odbore
anglický jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra. V magisterskom stupni
štúdia pokračovala na prestížnej University College v Londýne (UCL) a v súčasnosti vedie vlastnú jazykovú školu. Marika Kuboňová je aj naďalej v kontakte so
svojimi bývalými pedagógmi, preto sme využili príležitosť a položili jej niekoľko
otázok, týkajúcich sa začiatkov jej kariéry.
Štúdium v zahraničí je finančne veľmi náročné. Ako sa vám podarilo prekonať túto prekážku?
Vo Veľkej Británii si môže študent požiadať o študentskú pôžičku, ktorá pokryje školné a začne ju splácať až vtedy, keď začne zarábať nad určitú hranicu.
Do minulého roka bola výška ročného školného pre bakalársky stupeň štúdia
okolo 3 000 libier, dnes je to už 9 000. Výška školného pre magisterský stupeň
štúdia, t. j. tri trimestre (12 mesiacov) je rôzna, pohybuje sa od 4 000 až do
22000 libier pri biznis kurzoch. Ja som platila cca 4 500 libier a pôžičku som si
zobrala zo študentského pôžičkového fondu na Slovensku.
Môžete porovnať štúdium na Slovensku a vo Veľkej Británii?
Počas štúdia sa mozog musel naučiť rozmýšľať trilingválne, čo často viedlo
k nadmernej únave. Postupom času som si na tento stav zvykla, problémom sa
stalo skôr to, že štúdium bolo náročné. Študovala som odbor German Studies:
Language, Culture and History. Pozitívnym aspektom štúdia na Slovensku je
najmä to, že je prakticky bezplatné. Slovenskí študenti sú veľmi šikovní a je im
ponúkané kvalitné vzdelanie od kvalitných a kvalifikovaných prednášajúcich.
Je na nich, ako s týmto potenciálom naložia. Ak by som zostala študovať magisterský stupeň na Slovensku, ocenila by som dĺžku jeho trvania (2 roky). Magisterský stupeň štúdia zaberá na UCL 12 mesiacov, počas ktorých má študent
6 predmetov vrátane písania záverečnej práce. Veľký dôraz sa kladie na štúdium
sekundárnej literatúry. Na každú prednášku bolo dôležité prísť pripravený a vedieť sa aktívne zapojiť do diskusie. 90 % všetkého času stráveného v Londýne
som venovala štúdiu a samoštúdiu. Harmonogram dňa bol jednoznačný od prvého až do posledného dňa. Vstať, ísť do školy, potom do knižnice a domov zase
študovať. Rozdiel je aj v systéme hodnotenia, píšu sa testy a eseje. Test opravujú
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traja skúšajúci, pričom jeden je z inej vysokej školy alebo univerzity. Ústnu skúšku som absolvovala len jednu, aj to len ako súčasť jednej veľkej skúšky, ktorej
výsledok bol zrátaním parciálnych výsledkov počas celého roka.“

2012, december
Ak napíšete pravdu, ste nedotknuteľný
„Tim Weiner (55) je bývalý reportér The New York Times, autor troch kníh
a spoluautor štvrtej, nositeľ Pulitzerovej ceny, ako aj Národnej knižnej ceny. Je
Američan, no jeho predkovia pochádzali zo Slovenska. Ako novinár pracoval
v 18 krajinách sveta a v roku 1988 získal prestížnu Pulitzerovu cenu za národné
spravodajstvo, za články o utajených informačných programoch v Pentagone
a CIA (Centrálna tajná služba) uverejnené v periodiku The Philadelphia Inquirer. Investigatívny žurnalista Tim Weiner, ktorý svoju kariéru odštartoval
v Afganistane, sa 5. novembra 2012 stretol so študentmi a pedagógmi na pôde
Univerzity Komenského v Bratislave. (výber)
O tom, že informácie sú moc, bola aj vaša prednáška. V jednom nedávnom
rozhovore ste však povedali, že tajné informácie sú moc na druhú. To je zaujímavé.
Posledných 25 rokov som strávil písaním o CIA a štátnych bezpečnostných
službách práve preto, že sú veľmi dôležitým komponentom vlády. Ich práca sa
neveľmi líši od prace novinárov. Zabudnite na Jamesa Bonda, Jasona Bourna
a na to, čo ste videli vo filmoch a v televízii. ‚Intelligence‘ je len krajšie slovo pre
informácie, tajné informácie. Prácou tajných služieb je zisťovať, čo sa deje vo
svete. Ak sa chcete brániť proti nepriateľom, existujú dva spôsoby, ako to urobiť.
Môžete ich zabiť, hodiť na nich bombu, zničiť ich krajinu, alebo sa môžete pokúsiť ich spoznať, chápať, čo robia, chápať, ako rozmýšľajú. Keď s nimi hovoríte
a viete, aké majú plány, môžete zabrániť tomu, aby konali zlé veci. Je to vojna
bez zbraní. Občania a novinári musia chápať, ako fungujú tajné služby. Musia
sledovať tých, ktorí sledujú ich. Ak obyvatelia sledujú tajné služby, je možné
predísť zneužitiu moci. Ale ak informačné služby fungujú správne, vedia predísť
vojne a byť nástrojom mieru.
Celý život ste ako novinár pracovali s informáciami. Aká je hodnota informácie?
Informácie sú moc. Tak ako peniaze sú moc. Politicky status je moc. Rozdiel
je v tom, že informácie sú prístupné každému.
Treba však použiť rozum od Boha a oči a treba sa pýtať. Ak ste reportér, musíte sa pýtať veľa otázok a žiadať odpovede od ľudí s ekonomickou a politickou
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silou. Keď ako obyvateľ nemáte informácie, ste väzňom štátu. Je na reportéroch
oslobodiť občanov od moci štátnej kontroly. Informácia vie totiž trhať reťaze,
oslobodiť ľudí. Nedostatok informácií ľudí zotročuje. Propaganda a klamstvá
vlády sú formou otroctva, lebo občanov pripravujú o informácie, vďaka ktorým
môžu byť slobodní.
Vydali ste knihy nielen o FBI, ale aj o histórii CIA a ‚čiernom‘ rozpočte Pentagonu. To je skoro, ako keby ste sa hrali s ohňom. Nikdy ste sa nebáli?
Nikdy! Pravda je nepriestrelná vesta. Ak napíšete pravdu, ste nedotknuteľný.
Boli časy, keď som pracoval ako vojnový reportér v Afganistane. Prvýkrát som
šiel do Afganistanu pred 25 rokmi, vtedy nás bombardovalo sovietske vojenské
letectvo. Posledný raz nás bombardovalo americké vojnové letectvo. Vtedy som
sa trochu bál.
Ohľadom vašich kníh vás ale nikdy nik nevydieral?
V USA to nestojí za to, aby zabíjali novinárov. Koledovali by si o problém.
Písanie ktorej zo svojich kníh ste si užili najviac?
To je, ako keby ste sa ma spýtali, ktoré zo svojich deti mam najradšej? (Dlhá
pauza...) Asi knihu o CIA, lebo nikto predtým nespracoval históriu CIA tak, aby
mal všetko podložené oficiálnymi informáciami. Nepoužil som žiadne anonymné citáty, žiadne anonymné zdroje, všetko je dokumentované. A preto je kniha
nepriestrelná. Nik ma nemôže obviniť, že som si niečo vymyslel, že niečo nie je
pravda, lebo je to celé zdokumentované. Bol som z toho šťastný.“ (Lenka Miller)

2013, január
„S jeho menom sa spája najúspešnejší slovenský portál pracovných príležitostí. Doterajších pätnásť rokov jeho fungovania považuje za výbornú školu
života. Vstupoval do nej s diplomom z Univerzity Komenského v Bratislave.
(výber)
Zakladateľ internetového portálu Profesia.sk Dalibor Jakuš.
Ste absolventom Matematicko-fyzikálnej fakulty UK (terajšej Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK). Ako si spomínate na svoje vysokoškolské
časy? Čo vám dalo štúdium?
Na vysokoškolské časy mam tie najlepšie spomienky. Boli sme výborná partia, ktorá sa aj takmer 20 rokov po škole pravidelne stretáva – trávime spolu
dokonca aj dovolenky či Silvestre. Súčasne sme mali to šťastie, že sme zažili
na univerzite rok 1989 a mali sme pocit, že sa môžeme podieľať na historickej
zmene. Nová atmosféra na vysokých školách priala aj štúdiu, spolu s niekoľkými
pedagógmi sa nám podarilo založiť novú katedru a posledné tri roky štúdia sme
strávili v skvelom kolektíve a pritom v atmosfére relatívnej súťaživosti.
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Po ukončení školy ste sa pustili do postgraduálneho štúdia, ktoré ste však
prerušili. Tá istá situácia sa zopakovala aj v rakúskom Linzi, kam ste odišli
študovať. Prečo?
Pokračovanie školy prostredníctvom postgraduálneho štúdia bolo pre nás
všetkých úplne samozrejmou možnosťou. Navyše sa vtedy otvárali možnosti
študijných pobytov v zahraničí, takže väčšina absolventov nášho odboru sa rozbehla po svete. Nadšenie pre štúdium postupne ochabovalo (možno úmerne
s tým, ako sa začala zhoršovať situácia na školách) a mnohí z nás – vrátane mňa
– usúdili, že akademický svet je príliš pomalý. V tej dobe sa rozbiehal internet
k svojmu veľkému rastu a usúdili sme, že nás láka skúsiť svoje sily v tomto svete.
Z nádejného vedecko-výskumného pracovníka sa teda stal ‚biznismen‘.
1. mája 1997 ste spustili internetový portál pracovných príležitostí Profesia.sk.
Ako sa vôbec zrodil tento nápad?
Fáze ‚biznismena‘ predchádzalo asi ročné pôsobenie v role programátora
v malej softvérovej firme, ktoré bolo výborne na uvedomenie si, že radšej chcem
byť sám sebe pánom.
Máte za sebou závideniahodné pracovné úspechy, medzi ktoré patrí aj expandovanie do zahraničia či nominácia na cenu Manažér roka. Máte vôbec
ešte nejaký nesplnený profesijný sen?
Sny treba mať stále. Ten profesijný je dokázať vybudovať ďalšie úspešné projekty – ideálne vo väčšom teritóriu, ako je len Slovensko. A ten osobný je dosiahnuť, aby z mojich detí vyrástli dobrí ľudia.“ (Andrea Kučerová)

2013, január
Zuzana a Martin – najčastejšie mená študentov UK
„Medzi najčastejšie ženské mena študentiek Univerzity Komenského v Bratislave (UK) patria mená Zuzana, Katarína a Veronika. V radoch mužského pokolenia je najviac Martinov, Michalov a Petrov. Aj tieto zaujímavé zistenia vzišli z aktuálnej celouniverzitnej štatistiky (27 412 študentov; z toho 17 427 žien
a 9985 mužov). Ženské meno Zuzana nosí 959 študentiek UK, meno Katarína
ma 872 študentiek a meno Veronika ma v preukaze študenta UK uvedených 792
žien. Päticu najčastejších ženských mien uzatvárajú mena Lucia (750) a Jana
(630). V mužskej kategórii sú pomyselnými víťazmi Martinovia. S týmto menom študuje na UK 683 mužov. Nasledujú Michalovia (615) a Petrovia (594).
V prvej päťke najčastejších mužských mien študentov UK sú aj Tomášovia (504)
a Jakubovia (308). Ojedinelými krstnými menami sa môžu pochváliť predovšetkým zahraniční študenti, napr. ženské mena: Yasmine, Zoi, Laskarina či Una
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a mužské mená: Axel, Ide, Dirk či Yao. Najviac študentov UK sa narodilo v júli
(2436 študentov), najmenej v mesiaci november (2077 študentov). Najčastejšie sa vyskytujúcim dátumom v rodných listoch študentov UK je 30. apríl (102
študentov), za ním nasledujú 10. marec (97 študentov) a 3. máj (96 študentov).
Presne na Mikuláša 6. decembra sa narodilo 72 študentov UK. 58 študentov
UK ma v rodnom liste vianočný dátum 24. decembra. 50 študentov UK prišlo
na svet na Silvestra (31. decembra) a 49 študentov na Nový rok (1. januára).
Z okresov Slovenska majú v radoch študentov UK najväčšie zastúpenie všetky
bratislavské okresy. Naopak – najmenej študentov UK (15) je z okresu Medzilaborce.“ (Andrea Kučerová)

2013, február
„Volám sa Clarissa, som Brazílčanka a od roku 2011 študujem v Bratislave
na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK (FSEV UK). Prvá vec, čo sa ma
každý pýta, keď poviem, že som Brazílčanka, je: ‚Čo tu robíš?‘. Prvýkrát som
bola na Slovensku v roku 2008 cez výmenu mládeže. 10 mesiacov som bývala
v Martine a niekto zo Slovenska išiel do Brazílie na moje miesto. Vtedy som mala
šestnásť rokov a chcela som prísť do Európy, ale nie do Európy, ktorú pozná každý (Nemecko, Francúzsko, Španielsko, Anglicko). Chcela som niečo nové, iné,
poznať novú kultúru, a preto som si vybrala Slovensko. Veľmi sa mi tu páčilo
a v roku 2011 som sa rozhodla vrátiť sa a študovať európske štúdiá. Na začiatku
to nebolo ľahké. Slovenčina je ťažká, ľudia sú úplne iní ako v Brazílii a je tu veľmi
zima. Ale všetko sa zlepšilo, odkedy som sa naučila po slovensky. Odvtedy som
spoznala viac ľudí, lepšie som začala chápať kultúru (už môžem bez problémov
chodiť do divadla, do kina alebo na koncerty) a v škole mi to veľmi pomáha, aj
keď máme niektoré predmety po anglicky. Je to veľmi zlý pocit, keď si niekde
a nevieš, čo sa deje okolo teba. Tak som sa cítila, keď som nerozumela po slovensky. Navyše niektorí Slováci úplné ignorujú, keď niekto nevie po slovensky
a hovoria ‚na Slovensku po slovensky‘. To ma veľmi hnevalo. Ale teraz chápem, že
bez slovenčiny by som sa reálne do slovenskej kultúry nikdy nedostala. Myslím
si, že vysokoškolský systém tu máte dobrý. Predtým, ako som sem prišla, som
rok študovala medzinárodné vzťahy v Brazílii a neľutujem, že som nakoniec
prišla študovať sem. Keďže študujem politické vedy, najlepšie je to, že tu v Bratislave môžem študovať všetko zblízka. Na FSEV UK som už bola na prednáške
s Dzurindom aj s Radičovou, čo je pre mňa veľmi dobrá skúsenosť. Brazília je
veľká krajina a naše hlavné mesto, kde sú všetky politické inštitúcie, je veľmi
ďaleko. Skoro nikdy nemáme kontakt s politikmi a veľvyslancami. Tiež si myslím, že na Slovensku je výhodou to, že ak niekto chce, môže sa dostať na dobrú

/ 245 /

univerzitu ako UK. V Brazílii sú dobré stredné školy len privátne a veľmi drahé.
Na druhej strane, dobré univerzity sú len štátne. Je veľmi ťažké dostať sa na ne
kvôli nedostatku som sa dostala aj ja, musí ešte platiť aj za prenájom bytu. Myslím si, že tu študenti majú oveľa viac výhod a možností ako v Brazílii, aj keď tam
máme tiež dobré univerzity. Študujem na Slovensku vďaka štipendiu vlády Slovenskej republiky. Koncom minulého roka som bola na stretnutí s ministrom
zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslavom Lajčákom a ministrom
školstva, vedy, výskumu a športu Dušanom Čaplovičom. Vtedy boli niektorí
z nás štipendistov pozvaní na ministerstvo zahraničných vecí a ministri nás oficiálne privítali na Slovensku. Počas stretnutia sme s nimi diskutovali o našom
štúdiu, štipendiu, pobyte na Slovensku a veciach, ktoré nás trápia. Každý z nás
sa mohol spýtať, čo ho zaujímalo a tiež o budúcnosti tohto štipendia pre rozvojové krajiny. Po diskusii ministri ešte ostali s nami a kto chcel, mohol s nimi
diskutovať aj osobne. Pre Slovákov by možno takéto stretnutie nebolo až také
výnimočné, ale pre mňa áno. V Brazílii by som pravdepodobne nikdy nemala
šancu na takéto stretnutie. Keď sa ma všetci pýtali: ‚Čo tu robíš?‘, často to mysleli
tak, že na Slovensku nie je až tak dobre. Ja si však myslím, že ako študentka tu
mám veľmi veľa možností a že tu dostanem dobré vzdelanie, ktoré mi pomôže
v budúcnosti, či už ostanem na Slovensku, v Európe, alebo sa rozhodnem vrátiť
do mojej krajiny – Brazílie.“ (Clarissa Tabosa)

2013, máj
„Nina a Peter Csonkovci sa stretli pred desiatimi rokmi, úplne symbolicky
počas raftovania. Obaja vyštudovali odbor trénerstvo na Fakulte telesnej výchovy a športu UK. Nina sa rozhodla pokračovať a momentálne študuje na doktorandskom štúdiu. Už rok sú manželia. Čas spolu trávia nielen v súkromí, ale aj
pri športe, keďže Peter je zároveň aj Ninin tréner. Cestujú po súťažiach a zbierajú ocenenia po celom svete.
V prvom rade, ako si má bežný smrteľník predstaviť kajakový free-style?
Kajak freestyle patrí medzi extrémne športy. Robí sa na divokej vode, vo
vodnej pereji – valec alebo vlna, kde sa za 45 sekúnd snaží predviesť čo najviac
rôznych figúr. Je to niečo ako akrobacia na vode, môžeme to prirovnať aj k snoubordingu či surfingu.
Ako sa začala vaša kajakárska kariéra?
Nina: Ja som začala jazdiť na kajaku, až keď som mala 18 rokov, čiže dosť
neskoro. Rok predtým som začala s raftingom, ale to som brala skôr ako zábavu,
než ako vrcholový šport. Raftovali sme v Čunove na slalomovom kanáli. Raz
nám do raftu skočil jeden mladý úspešný kajakár. Odvtedy sme s Peťom spolu
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a ja kajakujem. Už je to desať rokov, z toho sme rok manželia. Peter: Ja som začal trošku skôr ako Nina. Pred vodáctvom som robil karate, avšak nejako ma to
nenapĺňalo a cez spolužiaka som sa dostal do klubu Iuventa pod vedením Martiny Kováčovej. Bol to vodácky klub, v ktorom sme sa venovali vodnej turistike
a súťaženiu na pramiciach a neskôr aj na raftoch. Popri raftingu som začal skúšať aj kajak, ale nie slalomový, ale upravený na kajak freestyle. To ma tak chytilo,
že som zostal pri tom až doteraz.
Keď sa človek naplno venuje nejakému športu, stane sa z neho životný štýl.
Ako tento šport ovplyvňuje váš život?
Nina: Freestyle je rozhodne životným štýlom, či už je to na vode, na snehu
alebo vo vzduchu. Mne ovplyvnil život veľmi. Hlavne kvôli kajakovaniu som išla
študovať na FTVŠ UK. Predtým som rozmýšľala skôr o ekonómii, ale šport zvíťazil. Všetok čas podriaďujem tomuto športu. Dokonca aj termín svadby sme
vyberali v zime, len preto, aby sa nám to nekrylo s pretekmi. Nikdy som to ale
neľutovala. Aj keď mám času na iné veci málo, myslím si, že si ho naplno užívam.
Peter: Ja si myslím, že obaja sme tomu dali úplne všetko. Treba si ísť tvrdo za
svojim cieľom. V podstate všetky aktivity podriaďujeme tomu, aby sme mohli
trénovať a kajakovať po svete. Veľakrát sa stáva, že nie je na nič iné čas. Zanedbávame kamarátov a ani na koníčky, ktoré sme kedysi robili, nám neostáva veľa
času. No nenazýval by som to negatívom, pretože prežívame veľa nových, iných
zážitkov a skúseností, pre ktoré to tak milujeme a ktoré nás ženú dopredu.
Vďaka súťažiam ste už pocestovali kus sveta. Kde ste sa cítili výnimočne
dobre?
Nina: Vždy to záleží od ľudí. Veľmi sa mi páči v Nórsku, ale aj v Rakúsku
či Nemecku. Život by som si však vedela predstaviť aj v USA. Ľudia tam boli
veľmi milí a ochotní, hlavne sa mi páčila ich disciplinovanosť pri šoférovaní. No
najviac sa mi páči, keď sme v prírode, mimo civilizácie. Vtedy je jedno, v akej
krajine sme.
Peter: Mne sa najviac páči asi v Kanade pri rieke Ottawa oblasť Quebeck. Je
to v podstate málo osídlená oblasť asi s najlepšími riekami na svete. Proste raj!
Dúfame, že sa dáš čoskoro do poriadku! Ostaňme ešte pri Afrike. Chodievate tam na sústredenia pravidelne. Prečo práve tam?
Nina: Afrika je veľmi zaujímavá krajina. Uganda sa stala za posledných sedem rokov pre nás zimnou destináciou, hlavne vďaka svojej príjemnej klíme
a rieke Biely Níl, kde sa nachádzajú jedny z najlepších vĺn na svete. Život tam je
veľmi lacný, čo nám tiež vyhovuje. No predsa len Afrika má aj svoje nevýhody,
a to sú hlavne choroby, ako malária, bilharzia či iné parazitické ochorenia.
Podelíte sa o sen, ktorý by ste chceli dosiahnuť?
Nina: Mojím veľkým snom je vyhrať majstrovstvá sveta spolu s mojím manželom. Bolo by úžasné, keby sme sa mohli obaja naraz tešiť z víťazstva.
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Peter: Ja mám rovnaký sen ako Nina. Vyhrať naraz by bolo skvelé!
Tri najväčšie úspechy – Nina: 2. miesto na Majstrovstvách Európy 2012,
2. a 3. miesto na Svetovom pohári 2012, 4. miesto na Majstrovstvách sveta 2012.
Tri najväčšie úspechy – Peter: 2-krát vicemajster sveta, 2-krát víťaz svetového
pohára, majster Európy

2013, september
„Po obsadení ruskými vojskami v roku 1968 boli okupanti vybavení informáciami, že hlavné hniezdo kontrarevolucionárov je na Univerzite Komenského. Vojaci počas okupácie 21. augusta dôkladne prehľadali každú miestnosť
v budove a dvaja vojaci prišli aj do bytu, kde bývala moja prateta s manželom.
Mária a Marcel Svoradovci (pozn. red.: v súčasnosti tam sídli Podateľňa RUK).
Ten byt mal zvláštnosť v tom, že existovali dvere z bytu priamo na vrátnicu. Boli
zamknuté a celé desaťročia sa nepoužívali. Dokonca zo strany vrátnice boli zakryté skriňou. Vojaci, keď zbadali podozrivé dvere, chceli do nich vojsť. Keďže
sa nedali otvoriť, namierili na ne samopaly, aby ich rozstrieľali. Len s námahou
sa tete podarilo vysvetliť, že to sú tie isté dvere, ktoré sú vo vrátnici za skriňou.
Jeden z vojakov šiel s ňou na vrátnicu, odtlačil skriňu a búchal do dverí s výkrikom: ‚Ty slúšaješ?‘ Až keď druhý vojak z opačnej strany dverí (v byte) odpovedal
súhlasne, upustili od streľby.“ (Ľubomír Sestrienka)
Známa fotografia z augusta 1968, ktorá obletela celý svet
(Foto: Ladislav Bielik)
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2013, december
„Laureátku Pulitzerovej ceny a Polkovej ceny Abigail Goldman sme mali
možnosť na Slovensku stretnúť prvýkrát. Prišla odovzdať svoje skúsenosti
a názory slovenskej verejnosti, no najmä študentom žurnalistiky v Košiciach
a v Bratislave. Jej misia sa dá zhrnúť do jednej vety – na pravde záleží. To bol aj
názov prednášky, ktorú zorganizovali Nadácia Tatra banky, The Slovak Spectator, Univerzita Komenského v Bratislave a Nadácia Petit Academy. Svoju kariéru
začala v Los Angeles Times v roku 1993. Písala o zemetrasení, o lesných požiaroch v Južnej Kalifornii a o mafiánskych zločinoch. Neskôr sa stala spoluautorkou článkov The Wal-Mart Effect a Jav Wal-Mart o sieti supermarketov a ich
dosahov na spoločnosť. O rok nato sa začala venovať pracovným podmienkam
tovární na hračky spoločnosti Mattel Inc. Za spracovanie týchto tém ju viacnásobne ocenili. Dnes školí novú generáciu reportérov na University of California
v Los Angeles. Abigail Goldman.
Pre dobrého novinára by malo byť dôležité hľadať pravdu. Čo s tými ostatnými?
Mali by si zvoliť inú prácu. Je to naša primárna zodpovednosť. To by bolo,
ako keby doktor nechcel liečiť ľudí. Ak je niekto doktor, ktorého nezaujímajú
pacienti, mal by sa zamyslieť nad inou prácou. Ak je niekto novinár a nemá
záujem hľadať odpovede či vysvetľovať fakty ľuďom, hľadať pravdu v situáciách,
pravdepodobne by mal písať romány alebo niečo iné. Aké sú výzvy, s ktorými
sa stretávajú novinári hľadajúci pravdu? Nekonečné. Všetky možné výzvy, aké
si viete predstaviť. V prvom rade existujú ľudia, ktorých prácou je v každom
prípade pravdu skrývať. Novinár musí prísť na to, ako ich obísť. Ľudia z oblasti
vzťahov s verejnosťou môžu byť veľká pomoc. Tí dobrí sú neoceniteľní. Ale ich
záujem nie je totožný so záujmom novinára. Dokonca aj tí najlepší, s ktorými úzko spolupracujem a vysoko ich rešpektujem, nie sú moji priatelia, nie sú
moji kolegovia, máme iné ciele a iné zodpovednosti. Druhou výzvou je samotná pravda. Niektorí ľudia si myslia, že pravda je subjektívna, čo v niektorých
situáciách naozaj nemusí byť celkom jasné. Existujú rôzne spôsoby, ako písať
o pravde. Niekedy najlepším spôsobom je kladenie otázok. Odpovede možno
nie sú jasné, ale otázky zostávajú. Tak sa tiež dá písať o pravde, vtedy, keď je
ťažké ju nájsť. Možno neviem nájsť dokument, ktorý by dokazoval, či politik je
úplatný, možno neviem nájsť výpis z bankového účtu – to je pre právnikov, ale
môžem poukázať na to, že verejný činiteľ, ktorý sa nezdá mať iný príjem, má
zrazu drahé auto, býva vo vile a pod. Môžem na to poukazovať. Môžem vzniesť
obvinenie, ak je inteligentne podané. Môžem poukázať na akýkoľvek dôkaz,
ktorý nájdem. A o tom je tá práca.“
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2013, december
„Vianoce sa odjakživa spájali s mágiou, poverami a veštbami. Dnešné zvyky sú často kombináciou pohanských a kresťanských tradícií. O vianočných
zvykoch dávnych aj novodobých hovorí doc. PhDr. Kornélia Jakubíková, CSc.,
z Katedry etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty UK.
Odkiaľ sa vzal vianočný stromček?
Aj keď dnes vnímame vianočný stromček ako neodmysliteľnú súčasť Vianoc,
v kontexte našich tradícií je to pomerne nový jav. Prišiel k nám z Nemecka.
Správy o tom, kedy sa prvýkrát objavil, sú rôzne, ale je to okolo 16. storočia.
Od 18. storočia sa šíril cez nemecké protestantské kostoly. K nám sa dostal najprv do miest, kde boli Nemci, potom sa šíril na dediny do vrstiev inteligencie
a až nakoniec si tento zvyk osvojil prostý ľud. Takto sa postupne rozšíril v celej Európe. Dokonca imigranti z Európy ho zaniesli aj do Ameriky. Ako sa ľud
stotožnil s týmto zvykom? Stromček je všeľudský symbol života a rastu. Predtým bola na našom území dávna tradícia dávať si na Vianoce zelené vetvičky,
ktoré mali magickú a ochrannú funkciu. Viseli na oknách alebo nad stolom bol
zavesený vrchovec. Zvyk mať na Vianoce stromček sa intenzívne šíril po celej
Európe v 19. storočí. U nás sa začína vyskytovať na konci 19. storočia a najviac
začiatkom 20. storočia. Najdlhšie trvalo, kým sa zvyk so stromčekom usídlil na
severovýchodnom Slovensku. Jednak je to z Nemecka najďalej a jednak tu zvyk
s vetvičkami nepoznali, ale Vianoce im symbolizovali slamené ozdoby. Slama je
agrárny prvok, ktorý sa používal na to, aby bola bohatá úroda. Stromček sa tu
začína vyskytovať až v 2. polovici 20. storočia. Vetvičky sa volali polazník, podlažník alebo jezuľan. Okrem toho zeleň je všeobecne znakom prosperity, života,
rastu. A aby sa ešte sila zelene umocnila, vešali na stromček orechy, jabĺčka,
slamené ozdoby.
Symbolika vianočných ozdôb: jabĺčko – symbol plodnosti a lásky; perník
– druh koláča; chlieb a koláče patrili k Vianociam; chlieb je symbolom prosperity roľníckej práce. Orech – obetná plodina, hádzali sa do kútov, ktoré sa považovali za miesta, kde sú duše mŕtvych predkov. Retiazka – symbol spojitosti;
nohy štedrovečerného stola sa počas večere obkrútili železnou reťazou, čo malo
zabezpečiť súdržnosť rodiny, a keď si na ňu položili nohy, sila železa mala prejsť
do ľudí a mala im zabezpečiť železné zdravie. Zvončeky – ale aj rapkáče, biče
alebo trúby sa používali na odohnanie zla.“
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2014, január
My Chinese dream
„Po stáži na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR som
na základe kladného hodnotenia prideleného garanta dostala možnosť absolvovania stáže na ktoromkoľvek zastupiteľskom úrade SR v zahraničí. Neuveríte
mi, ale v tom momente som v mojom rozhodnutí mala jasno! Krajina ryžových
polí, lenivého medvedíka pandy, Veľkého čínskeho múru, Zakázaného mesta či
terakotovej armády bola cieľom môjho záujmu už od útleho detstva.
Môj prvý oficiálny deň stáže sa niesol v znamení stretnutia s pánom veľvyslancom. Zastupiteľský úrad (ZÚ) Peking mi pripravil vlastnú kanceláriu, stôl,
ktorý sa postupne začal plniť čínskou dennou tlačou a právnickou literatúrou.
Pôsobila som predovšetkým na politickom úseku, kde som sa oboznámila s aktuálnymi aspektmi vnútornej a zahraničnej politiky ČĽR a Mongolska. Vďaka
každodennej dávke novín The China Daily a The Global Times som prenikla
do problematiky regionálnych združení Ázijsko-tichomorskej spolupráce a tiež
Združenia národov juhovýchodnej Ázie, ciest najvyšších čínskych predstaviteľov po juhovýchodnej Ázii. Keďže práca na ZÚ Peking bola veľmi rôznorodá, okrem monitorovania politickej situácie som sa mala možnosť oboznámiť
s právnym systémom ČĽR a príslušnými právnymi predpismi, čo som ako študentka práva veľmi ocenila.
Zaujímavá bola i účasť na Charitatívnom bazári organizovanom Ministerstvom zahraničných vecí ČĽR v spolupráci s diplomatickým zborom s názvom
‚Love Knows No Borders‘ s cieľom vyzbierať peniaze na výstavbu vodných nádrží v chudobných horských oblastiach. Samozrejme, maličké Slovensko sa taktiež
nesmelo nechať zahanbiť! Spolu s konzulkou a sekretárkou pána veľvyslanca
sme kričali ako pravé babizne na trhu so snahou predať čo najviac slovenského krištáľu a kvalitného slovenského vínka, a tým vyzbierať čo najviac peňazí.
Okrem pracovnej príležitosti som využila každú voľnú sekundu na spoznávanie
tejto očarujúcej krajiny, zvykov, kultúry, jedla či budhizmu. Najlákavejšou turistickou atrakciou je predovšetkým Veľký čínsky múr, ktorý meria okolo 6700
km a pôvodne bol budovaný ako ochrana pred vpádmi Mongolov. Lepší čas ako
babie leto plné pestrofarebných listov na návštevu tohto gigantického draka si
ani neviem predstaviť. Ďalším unikátom mesta, ktoré kedysi nemohol navštíviť
prostý človek a dnes je najvyhľadávanejším objektom tisícok turistov denne, je
Zakázané mesto. Mesto bývalo sídlom cisárskej rodiny a dvora počas dynastií
Ming a Čching v rozmedzí 500 rokov.“
(Bc. Natália Jurášová, študentka PraF UK)
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2014, apríl
„Šafko“ budúcnosti a pred sto rokmi
„Šafárikovo námestie dostane čoskoro nový šat. Zmeny sa budú týkať predovšetkým dopravy. Nová dvojkoľajná električková trať povedie zo Štúrovej ulice
cez Šafárikovo námestie, z toho jedna koľaj bude pokračovať pôvodným smerom na Vajanského nábrežie a druhá pôjde do Petržalky cez Starý most. Ďalšou
dopravnou zmenou je zjednosmernenie Štúrovej ulice smerom k Dunaju. Profil
Šafárikovho námestia sa však nezmení, informuje Ing. Tibor Schlosser, CSc.,
hlavný dopravný inžinier z Magistrátu hl. mesta SR Bratislava. Úprava parku
nie je súčasťou projektu, mal by zostať v pôvodnom stave. Magistrát avizuje diskusiu s občanmi o konečnej úprave povrchov na Štúrovej ulici. Nové miesto si
na Šafárikovom námestí nájdu zastávky MHD. Obojstranná zastávka pre električky sa bude nachádzať pri parku pred vyústením Štúrovej na námestie. ‚Plán
pre zastávky však ešte nie je finálny,‘ hovorí dopravný inžinier Tibor Schlosser.
Na Šafárikovom námestí sídli historická budova UK s Rektorátom UK, Právnickou fakultou UK a niektorými katedrami Filozofickej fakulty UK, zároveň je
z neho prístup na Gondovu ulicu, kde sídli Filozofická fakulta UK. Počas výstavby budú musieť študenti a zamestnanci UK strpieť obmedzenia nielen vo
forme zvýšenej prašnosti a hlučnosti.
Obmedzenia na dva roky
Na Vajanského nábreží medzi budovou Filozofickej fakulty UK na Gondovej
ul. a budovou UK na Šafárikovom námestí boli umiestnené provizórne priechody pre chodcov opatrené svetelnou signalizáciou približne 30 metrov smerom na západ od pôvodných nateraz zrušených priechodov. Chodníky z jednej
strany Štúrovej na druhú sú prepojené v dvoch miestach. Zvyšná časť Štúrovej
je ohradená. Zmeny sa budú týkať aj priechodov smerom na nákupné centrum
Eurovea, kde sa zmení signálny plán pre hlavné smery. Rekonštrukcia potrvá
minimálne do septembra 2015, niektoré obmedzenia budú trvať do konca roka
2015. Postupné uzatváranie Šafárikovho námestia a Štúrovej ulice sa začalo 20.
januára 2014 a pokračovalo 30. marca 2014. Najprv bola vylúčená všetka doprava vrátane mestskej hromadnej. V druhej fáze sa zúžila priechodnosť pre automobilovú dopravu a MHD z Dostojevského radu na Vajanského nábrežie na
jeden jazdný pruh v oboch smeroch. Prístup pre automobilovú dopravu bude
len pre zásobovanie, a to na bývalom výstupišti a nástupišti MHD pri Kačacej
fontáne. Dobrovičová a Tobrucká ulica budú zaslepené. Muzejná bude ústiť na
Vajanského nábrežie.
Nový Starý most
Električka na zastávku Bosáková v Petržalke povedie cez zrekonštruovaný
Starý most. Podobne premávala ešte za prvej Česko-slovenskej republiky. Prvý-
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Šafárikovo námestie v rekonštrukcii, júl 2014
(Zdroj: Univerzita Komenského)

krát vyrazila po trati Bratislava – Viedeň pred sto rokmi dňa 1. februára 1914.
Trať mala tri časti – viedenskú, medzimestskú medzi Schwechatom a Kopčanmi a bratislavskú mestskú časť. V roku 1938, keď si Nemci pričlenili Petržalku
ako Engerau, električka prestáva jazdiť do centra Bratislavy. Úplne dojazdila
v roku 1945, keď sa blížil front a nemeckí vojaci vyhodili Starý most do povetria, aby zabránili postupu oslobodeneckých vojsk. Po rozobratí konštrukcie
mosta poputujú niektoré architektonicky zaujímavé časti do múzea. Oceľové
časti využijú v štyroch obciach pri Vranove nad Topľou na obnovu mostov.
Zhrdzavené vyše 60 rokov staré časti konštrukcie budú zošrotované. Nový
most bude čo najvernejšie pripomínať ten historický. Mestskí poslanci na konci marca odsúhlasili zeleno-sivú farbu mosta, ktorú vybralo 2500 hlasujúcich
v internetovej ankete.“

2014, september
Danka v Mikronézii je NAŠA! (výber)
„Minulý rok nás s manželom cestovateľská vášeň zaviedla do jedného z najmladších štátov sveta – Palauskej republiky, federácie 16 spolkových miništátov.
A teraz si sadnite – k domácim patria aj dve Slovenky! Jedna z nich – Danka
Ledgerwood – sa hrdo hlási k tomu, že je absolventkou Univerzity Komenského
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v Bratislave! S jej menom sa stretnete v predajniach suvenírov, lebo je autorkou
takmer všetkých fotografií na pohľadniciach z Palau. Okrem pohľadníc predáva
aj krásne veľkoformátové fotografie a celú tvorbu vystavuje v malej súkromnej
fotogalérii. Na jej diela som narazila v obchodíku luxusného hotela Palau Pacific Resort, kde ma zaujala jej vizitka. E-mailová adresa stačila na nadviazanie
kontaktu a už čoskoro sme sa spoznali aj osobne. Vysoká štíhla blondínka prišla aj s malou dcérkou, ktorá sa na pláži cítila ako doma. Kým pobehovala po
piesku, vyspovedala som jej mamu, z ktorej sa vykľula veľmi zaujímavá, tvorivá
a mimoriadne aktívna osobnosť. Vyučuje na Palau Community College (PCC).
Práve ona pritiahla na Palau aj ďalšiu Slovenku – hotelierku. A bola to ona, kto
inicioval vznik nadácie na podporu rôznych charitatívnych projektov vrátane
voľnočasového centra pre mládež a rodiny, ktorý je pilotným projektom pre
ďalšie podobné v rámci Palau. Je spoluzakladateľkou cestovnej kancelárie na
ostrove Yap (www.dankainmicronesia.com) a podporuje rozvoj turizmu na Palau a v Mikronézii vydávaním časopisu TRAVELER v rámci neziskovej nadácie
Tourism, Business, Projects & Journalism Association.
Danka, tvoji učitelia by sa iste potešili, keby zistili, akú kariéru si urobila.
Takže kedy a pod akým menom si ukončila štúdium v Bratislave, aby ťa po
rokoch spoznali?
Za slobodna som bola Danka Hašková, promócie som mala v roku 1993 na
Filozofickej fakulte UK, odbor žurnalistika. Potom som ešte v rokoch 1998 –
2000 študovala na Ústave medzinárodných vzťahov a aproximácie práva PraF
UK (pozn.: teraz Ústav medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky).
Je čas obhajob záverečných prác. O čom bola tá tvoja a kto bol tvoj vedúci
učiteľ?
Na žurnalistike to bola práca o videoklipoch a konzultanta som mala pána
Mgr. Jána Slováka. Na UMVaAP som mala prácu o OSN a konzultantom mi bol
pán profesor Králik.
Z Bratislavy na Palau je dlhá cesta. A pokiaľ viem, v tvojom prípade aj dosť
kľukatá?
Áno, s manželom Ronom sme sa stretli v SR a asi po 3 rokoch života v Bratislave sme sa rozhodli v roku 2004 odísť do štátu Yap v Mikronézii (je súčasťou
Federácie mikronézskych ostrovov), tam sme pobudli 3 roky. Koncom roka 2007
sme prišli na Palau a odvtedy bývame v Palauskej republike, v štátiku Koror.
Aké podmienky ťa tam čakali?
Nuž, na Palau ma vítali s otvorenou náručou, lebo ako Yap, tak aj Palau má
málo vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Keďže potrebovali inštruktorov na výučbu
rôznych predmetov, ponúkli mi, aby som vyučovala administratívnych pracovníkov, ako aj turistických sprievodcov.

/ 254 /

Takže nebolo ťažké zamestnať sa?
Mala som šťastie, lebo práve v roku 2007 potrebovali na plný úväzok človeka,
čo by mohol učiť viaceré predmety, vrátane základov obsluhy počítačov.
Čo učíš na PCC?
‚Office Administration‘ učím spomínaných administratívnych pracovníkov
a budúcich podnikateľov vyučujem ‚Business Administration‘, obyčajne cca
5 tried.
Akí sú tamojší študenti?
Ako asi všade, niektorí to myslia vážne a naozaj sa učia a pripravujú, iní nie.
Ale je pravda, že študenti na Palau (sú to mladí ľudia z celej Mikronézie) sa veľmi ťažko vedia sústrediť a ich pozornosť a vytrvalosť je oveľa nižšia ako v SR. Je
to asi aj tým, že deti nie sú vychovávané v určitom režime, nemajú aktivity na
trénovanie trpezlivosti a pozornosti. Palaučania svojim deťom nečítajú knižky
– palauský jazyk bol spísaný až po druhej svetovej vojne, prvý slovník vyšiel
omnoho neskôr, svoje knižky v palaučine vlastne ani nemajú, až približne okolo
r. 1970 spísali svoje povesti a báje. Teraz už majú na základnej škole aj učebnice v palaučine, ale väčšinou sa na školách učia z kníh z USA. Ešte sa nenašiel
spisovateľ Palaučan s vlastnou tvorbou. A hlavne ani dospelí nezvyknú čítať pre
zábavu, len veľmi malá časť obyvateľov číta vo voľnom čase. A tak ani rodičia
neučia svoje deti , že knižka je ‚priateľ ‘. Nečítajú im pred spaním, či len tak počas
dňa. Jasné, všetci vedia čítať, lebo je tu povinná školská dochádzka, ale len cca
5 % mojich žiakov má záľubu v čítaní!
Aké ďalšie funkcie zastávaš?
V rámci vysokej školy, kde učím ako profesorka, existuje nezisková organizácia Faculty Senate Association a tam som členkou fundraisingovej komisie, kde
som v roku 2009 naštartovala a už 6. rok organizujem ‚Gentleman Gourmet‘.
Ide o fundraisingové podujatie, kde muži varia, a návštevníci ochutnávajú jedlá.
Som prezidentkou a zakladateľkou neziskovej organizácie ‚Tourism, Business,
Projects & Journalism Association‘ a jedným z hlavných projektov je spomínaný časopis o Palau a Mikronézii TRAVELER Magazine, ďalej Medzinárodný festival kultúry a najnovšie aj vzdelávacie centrum ‚All Ages‘ alebo ‚ALLA
Club‘. Som členkou palauského Rotary klubu, kde organizujeme rôzne projekty
na podporu vzdelávania, a v neposlednom rade som aj členkou ženskej organizácie ‚Didil Belau‘, kde mám na starosti tiež fundraising. Práve ‚Didil Belau‘
a ‚TBP&J Association‘ zorganizovali už 6 ročníkov charitatívnej aukcie darov, čo
má tu na Palau veľký úspech a považujú ju za najlepšie podujatie roka.
Môžeš čitateľom priblížiť tvoj projekt na podporu voľnočasových aktivít
rodín a mládeže na Palau? Čo je jeho zmyslom a akou formou ho realizujete?
V rámci TPB&J Association sme rozbehli neziskový projekt, spomínaný
‚ALLA Club‘. Ide nám hlavne o to, aby rodičia trávili viac času so svojimi deť-
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mi. Je to vzdelávacie centrum, kde môžu prísť domáci aj návštevníci s deťmi
a môžu sa učiť rôzne zručnosti spoločne. Môže to byť maľovanie (akvarel, voskovými pastelkami a aj akrylovými farbami), čítanie spojené s kreslením a rôzne
pamäťové hry. Predstavivosť trénujeme napríklad hrou ‚Tea party‘, jemnú motoriku trénujeme napríklad vytváraním koláží a prácou s keramickou hlinou.
Vytvárame z nej rôzne predmety, ktoré môžeme po vypálení pomaľovať a znovu
vypáliť (spolupracujeme s palauským múzeom a keramickou asociáciou, ktorá
má hrnčiarsku pec). Nedávno sme začali aplikovať dizajn na tričká kreslením,
striekaním... Ďalšie aktivity zahŕňajú jogu a strečing, kolky, stolný tenis a triafanie do basketbalového koša. Súčasťou areálu, kde máme učebňu, je aj detské ihrisko, ktoré sme vytvorili vďaka darom a pomoci dobrovoľníkov, s preliezkami,
hojdačkami a objektmi, na ktorých sa deti môžu cez prestávky vyšantiť. Učíme
tiež bio-záhradníčenie v malej záhradke v areáli a robíme aj kurzy chutného
a zdravého varenia, pričom používame rôzne bylinky a plodiny priamo z našej
minizáhradky.
Akým spôsobom sa do tohto projektu môžu zapojiť naši študenti?
Ak by chceli prísť na stáž na mesiac – dva – tri či viac a pomôcť pri organizácii či vyučovaní, veru, zišiel by sa nám niekto, kto by vedel vyučovať hru na gitaru, klavíri či flaute, ale aj iné zručnosti a vedomosti. Pri hudobných nástrojoch
možno nie je také dôležité vedieť perfektne anglicky a počas pobytu si môžu
angličtinu zdokonaliť. Na Palau je veľký záujem o hudobné nástroje, ako aj
o iné aktivity, ale učiteľov je málo, alebo ich v požadovanej oblasti vôbec nemáme. Ale pri iných ako hudobných aktivitách je potrebná dobrá znalosť anglického jazyka. Ak má niekto záujem, pokojne môže napísať a poslať životopis
s dvomi odporúčaniami na moju e-mailovú adresu: danka_ledgerwood@yahoo.
com.“
(doc. RNDr. Renáta Adamcová, PhD., vedúca Katedry inžinierskej geológie PriF
UK)
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Časová os
Univerzity Komenského

27. 6. 1919: Zákonom č. 375/1919 Zb. z. a n. bola zriadená Česko-slovenská
štátna univerzita v Bratislave s prvými štyrmi fakultami – právnickou, lekárskou, filozofickou a prírodovedeckou.
31. 7. 1919: Prezident Československej republiky T. G. Masaryk vymenoval prvých sedem riadnych profesorov novozriadenej univerzity pre Lekársku fakultu UK (J. Brdlík, K. Hynek, R. Kadlický, S. Kostlivý, G. Müller, Z. Mysliveček,
A. Spilka).
21. 9. 1919: Svoju činnosť začala Lekárska fakulta UK (nastúpilo 144 študentov
do klinických ročníkov, 3. – 5. ročník).
11. 11. 1919: Univerzita bola na návrh prof. Františka Drtinu vládnym nariadením číslo 595/1919 Sb. pomenovaná po významnom pedagógovi svetového
mena Janovi Amosovi Komenskom na Univerzitu Komenského.
9. 12. 1919: Slávnostným príhovorom ministra pre správu Slovenska Vavra Šrobára v aule na Kapitulskej ulici bola Univerzita Komenského slávnostne otvorená. V ten deň sa začali prednášky v klinických ročníkoch štúdia medicíny na
Lekárskej fakulte UK.
1919/1920: Prof. MUDr. Kristian Hynek z Lekárskej fakulty UK sa stal prvým
rektorom UK.
1919 – 1925: Ako prvá promočná sieň Univerzity Komenského slúžila Malá
aula na Kapitulskej ulici č. 1 (pôvodne od r. 1773 vo vlastníctve Uhorskej školskej základiny) v bývalej Katolíckej teologickej fakulte.
28. 2. 1920: Prvá promócia na Univerzite Komenského. Za „doktora veškerého
lékařství“ bol promovaný v „Malej aule“ na Kapitulskej ul. č. 1 prvý absolvent
UK Pavel Halaša z Turčianskeho svätého Martina. Pavel Halaša na záver štúdia
prestúpil na Lekársku fakultu UK v Bratislave z lekárskej fakulty v Budapešti.
14. 11. 1920: Podujatie UK k 250. výročiu smrti J. A. Komenského.
1921: Vznikol „Zväz slovenských študentov“ a postupne jeho jednotlivé zložky
na fakultách v podobe študentských spolkov (Spolok československých medikov – Medik, Spolok československých právnikov – Právnik, Spolok poslucháčov filozofie – Ľudovít Štúr).
20. 5. 1921: Prezident Československej republiky T. G. Masaryk vymenoval prvých šiestich riadnych a mimoriadnych profesorov za profesorský zbor Práv-

/ 257 /

nickej fakulty UK v Bratislave (O. Sommer, A. Ráth, E. Svoboda, K. Laštovka,
B. Tomsa, J. Vážný).
21. 6. 1921: Podujatie UK k 300. výročiu popravy lekára Dr. Jána JesenskéhoJessenia pôvodom z Turčianskeho Jasena. Bol popravený sťatím na Staromestskom námestí v Prahe spolu s ďalšími 26 mužmi 21. 6. 1621 za účasť na protihabsburskom povstaní. Jessenius bol rektorom na univerzite vo Wittenbergu
(1597) a rektorom Karlovej univerzity (1617 – 1620). Jessenius vykonal prvú
verejnú pitvu v júni 1600.
1920/1921: Na Lekárskej fakulte UK promovali prvé dve absolventky štúdia
medicíny (1920/1921).
14. 9. 1921: Prezident Československej republiky T. G. Masaryk vymenoval
prvých osem riadnych a mimoriadnych profesorov Filozofickej fakulty UK
(J. Hanuš, J. Heidler, K. Chotek, D. Orel, A. Pražák, J. Škultéty, M. Weingart,
M. Hodža).
1920/1921: Na konci prvého školského roka na Univerzite Komenského (vtedy
len na lekárskej fakulte) promovalo spolu 57 absolventov (všetko muži).
1. 10. 1921: Z iniciatívy profesorov Lekárskej fakulty UK vznikol pod hlavičkou
Univerzity Komenského vedecko-odborný časopis „Bratislavské lekárske listy“,
ktorý vychádza nepretržite dodnes.
24. 10. 1921: Svoju činnosť začali Právnická fakulta UK a Filozofická fakulta
UK.
1921/22: Prof. JUDr. Augustín Ráth z Právnickej fakulty UK sa stal prvým slovenským rektorom Univerzity Komenského.
1921/1922: Na Právnickej fakulte UK promovalo prvých 7 absolventov (všetko
muži).
22. 1. 1922: Profesorský zbor Právnickej fakulty podal návrh Akademickému
senátu UK na vytvorenie a razenie Pamätnej medaily Univerzity Komenského.
Akademický senát UK návrh schválil 30. 1. 1922.
21. 3. 1922: Uskutočnila sa prvá inštalácia rektora Univerzity Komenského prof.
Dr. Augustína Rátha (prvý rektor Slovák). Dovtedy bol rektor len zvolený Akademickým senátom UK bez ceremoniálu jeho uvedenia do funkcie.
12. 6. 1922: Uskutočnili sa prvé promócie na Filozofickej fakulte UK. Za doktora filozofie bol promovaný Jan Húsek.
1922: Na Právnickej fakulte UK začala vychádzať edícia „Knihovňa Právnickej
fakulty UK“.
November 1922: Začal vychádzať „Sborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského“ (vedecký orgán fakulty). Zborník obsahoval štúdie učiteľov, kriticko-bibliografické prehľady a úradné správy o činnosti fakulty.
7.12.1922: Vyšlo prvé číslo časopiseckej edície „Spisy Filozofickej fakulty UK“
(určené pre rozsiahlejšie práce učiteľov fakulty).
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14. 12. 1922: Uskutočnilo sa prvé udeľovanie čestného doktorátu na pôde Univerzity Komenského v Bratislave. Universita Karlova v Prahe udelila v aule UK
v Bratislave (Kapitulská ulica) čestný doktorát Josefovi Ľudevítovi Holubymu
(vo veku 86 rokov).
1923: Založená „Extenzia Univerzity Komenského“ ako ľudovovýchovná inštitúcia s popularizačno-vedeckým zameraním a prednáškovou pôsobnosťou pre
verejnosť.
11. 6. 1923: Založený Slovenský športový klub Univerzita (SŠKU).
1923/24: Na Univerzite Komenského študovalo spolu 871 riadnych poslucháčov a 186 mimoriadnych poslucháčov (celkovo 89 žien). Z toho bolo 734 poslucháčov zo Slovenska, ďalej z Čiech, Podkarpatskej Rusi, Juhoslávie, Poľska,
Ukrajiny, Ruska a Rumunska.
1924: V Kremnici bola vyrazená prvá pamätná medaila Univerzity Komenského.
V Štátnej mincovni v Kremnici bolo vyrazených 800 medailí s priemermi 4 a 7
centimetrov. Malé medaily slúžili pre reťaze akademických funkcionárov. Medailová komisia bola poverená vypracovaním návrhu slávnostných akademických
rúch, reťazí pre členov akademického senátu a vypracovaním návrhu slávnostných rúch a žeziel pre pedelov a veľkého železa pre univerzitného vrátnika.
1925/1926: Uskutočnili sa prvé promócie absolventov Univerzity Komenského
v novopostavenej aule UK (Auditorium maximum) na Kapitulskej ulici č. 1.
Bola to v poradí druhá aula UK.
1925/1926: Na Právnickej fakulte UK promovali prvé tri absolventky štúdia
práva.
2. 12. 1926: Filozofická fakulta UK iniciovala vznik „Učenej spoločnosti Šafárikovej“, vedenej profesormi fakulty. Spoločnosť vydávala časopis Bratislava
(v roku 1938 sa zmenila na Slovenskú učenú spoločnosť).
1927: Ukončená prvá veľká stavba Univerzity Komenského pre potreby teoretických ústavov Lekárskej fakulty UK s prvou veľkou prednáškovou sálou (Ladzianskeho) na Sasinkovej ulici č. 2.
1926/1927: Na Filozofickej fakulte UK promovali prvé tri absolventky štúdia
filozofie.
27. 5. 1927: Na Lekárskej fakulte UK bol promovaný na „doktora veškerého
lékařství“ Emanuel Filo-Škorec. Bola to prvá promócia na Univerzite Komenského, ktorá sa uskutočnila formou slávnostnej promócie (oficiálny akt na základe povolenia ministerstva školstva). Podmienkou uskutočnenia „slávnostnej
promócie“ bolo, okrem iného, aby kandidát: 1. dosahoval výborné výsledky počas celého gymnaziálneho štúdia, na maturitnom vysvedčení mal len výborné
známky. 2. dosiahol jednoznačne výborný prospech pri všetkých rigoróznych
a čiastkových rigoróznych/doktorských skúškach. 3. preukázal spôsobilosť k samostatnej vedeckej práci podloženú úspešnou účasťou na cvičeniach a seminá-
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Výstavba budovy Univerzity Komenského
na Šafárikovom nám., 1930
(Zdroj: Archív UK)

roch a predložil vedecky cennú, už publikovanú, alebo do tlače pripravenú prácu. Na slávnostnom obrade bol kandidát povinný predniesť 25 až 30-minútovú
vedeckú prednášku.
14. 11. 1928: Univerzita Komenského na návrh Filozofickej fakulty UK udelila
prvý čestný doktorát UK (čestný titul doctor honoris causa) prof. Dr. Robertovi
Wiliamovi Setonovi-Watsonovi (Scotus Viator), profesorovi dejín na Univerzite
v Londýne, za vedecké a publicistické zásluhy. Promočný akt sa uskutočnil v novopostavenej Aule UK na Kapitulskej ulici č. 1 (Auditorium maximum).
1929 – 1937: Výstavba hlavnej budovy Univerzity Komenského na Šafárikovom
námestí pre potreby Rektorátu UK a právnickej a filozofickej fakúlty.
1930: Dobudovanie internátu na Lafranconi.
1933: Dobudovanie športových objektov na Lafranconi.
1934: Zákonom bola zriadená Československá teologická fakulta (jej predchodkyňou bola Teologická vysoká škola evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku od
roku 1921 – mimo zväzku UK), v roku 1939 bola premenovaná na Slovenskú
evanjelickú bohosloveckú fakultu. Fakulta bola včlenená do zväzku Univerzity
Komenského ako Evanjelická bohoslovecká fakulta UK 1. 7. 1990.
4. 11. 1936: V Dóme svätého Martina začala svoju činnosť Rímskokatolícka cy-
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rilometodská bohoslovecká fakulta. V roku 1940 sa stala súčasťou Slovenskej
univerzity. V roku 1950 prešla fakulta pod správu ministerstva kultúry. Dňa
1. 8. 1990 sa fakulta stala súčasťou Univerzity Komenského.
11. 3. 1937: Slávnostné otvorenie Auly UK na Šafárikovom námestí.
1937/38: Na Univerzite Komenského študovalo spolu 2784 poslucháčov, z toho
bolo 431 žien a na Lekárskej fakulte UK z toho 1097 poslucháčov.
26. 1. 1939: Akademický senát univerzity v zmysle rozhodnutia vlády Slovenskej krajiny (č. prez. 1741/38) „dal k dispozícii zemi Českej a Moravsko-Sliezskej“ 31 učiteľov českej národnosti a penzionoval 5 profesorov.
3. 7. 1940: Univerzita Komenského bola zákonom č. 168/1940 Sl. z. premenovaná na Slovenskú univerzitu v Bratislave (Universitas Slovaca Istropolitana).
Uvedeným zákonom bola zriadená aj Prírodovedecká fakulta Slovenskej univerzity.
1. 9. 1940: Zo štúdia na Univerzite Komenského boli vylúčení Židia.
23.1.1942: Bola založená Botanická záhrada UK.
6. 12. 1946: Bola zriadená samostatná Pedagogická fakulta Slovenskej univerzity (v roku 1953 sa vyčlenila z rámca univerzity ako Vysoká škola pedagogická;
Vyzdobená aula UK
pri príležitosti 35. výročia založenia Univerzity Komenského
(Zdroj: Archív UK)
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Súsošie „Komenský
sa lúči s vlasťou“
dar z múzea
z Uherského Brodu
pri príležitosti
35. výročia založenia
Univerzity Komenského
– autor súsošia
František Bílek
(Zdroj: Archív UK)

v roku 1964 sa opätovne obnovila Pedagogická fakulta UK so sídlom v Trnave;
v roku 1986 sa Pedagogická fakulta UK vrátila do Bratislavy).
Február 1948: Zmena politického režimu s principiálnym obratom v živote štátu, spoločnosti či vysokých škôl (politické previerky zamestnancov a študentov
na fakultách v rokoch 1948 – 1953).
1. 9. 1952: Bola zriadená Farmaceutická fakulta Slovenskej univerzity.
1952: Vznikla Fakulta geologicko-geografických vied Slovenskej univerzity.
1954: Slovenská univerzita bola vládnym nariadením 16. 11. 1954 opätovne
premenovaná na Univerzitu Komenského.
23. 9. 1955: Vyšlo prvé číslo časopisu Naša Univerzita.
1959: Fakulta geologicko-geografických vied a Prírodovedecká fakulta sa spojili
s názvom Prírodovedecká fakulta UK.
24. 9. 1960: Bol zriadený Inštitút telesnej výchovy a športu UK (1965 premenovaný na Fakultu telesnej výchovy a športu UK).
1967: Začiatok výstavby areálu Prírodovedeckej fakulty UK v Mlynskej doline.
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1969: Obnovilo sa a posilnilo štátne riadenie vysokých škôl (prijatý zákon
č. 173/1969 Zb. ako novela Zákona o vysokých školách). Zákon posilnil oblasť
centrálneho riadenia vysokých škôl. Bol to zákonný nástroj konsolidácie vysokých škôl, ich začlenenia do politického systému ideológie „reálneho socializmu
a socialistického internacionalizmu“.
6. 6. 1969: Bola zriadená samostatná Lekárska fakulta UK v Martine (od roku
1962 ako detašovaná).
1978/1979: Na UK študovalo spolu 18 050 poslucháčov.
1.9. 1980: Bola zriadená Fakulta matematiky a fyziky UK (odčlenením od Prírodovedeckej fakulty UK; od 1. 9. 2000 premenovaná na Fakultu matematiky,
fyziky a informatiky UK).
16. 11. 1989: Protestný pochod bratislavských študentov deň pred novembrovými udalosťami v Prahe. Pochod sa začal na Mierovom námestí (dnešné Hodžovo námestie) a smeroval k Ministerstvu školstva SSR na dnešnej Dobrovičovej
ulici.
21. 11. 1989: Vyhlásenie slovenských vysokoškolských študentov sformuloval
Koordinačný výbor slovenských vysokých škôl v súlade s iniciatívou Občianskeho fóra a iniciatívou Verejnosť proti násiliu vo forme piatich požiadaviek.
11. 1. 1990: Uskutočnilo sa prvé zasadnutie Akademického senátu Lekárskej
fakulty UK v Bratislave.
17. 1. 1990: V Aule UK sa uskutočnili tajné voľby rektora Univerzity Komenského. Za rektora Univerzity Komenského bol zvolený prof. PhDr. Miroslav Kusý,
CSc.
5. 2. 1991: Bola zriadená Fakulta managementu UK.
1. 3. 1993: Začalo pôsobiť Koordinačné laserové centrum UK.
26. 11. 1993: Z iniciatívy Univerzity Complutense bolo v Madride otvorené vedecko-výskumné centrum Univerzity Komenského – Katedra A. Dubčeka.
Jún 1994: V Rektorskej sieni bola po jej rekonštrukcii osadená tabuľa s menami
čestných doktorov UK.
30. 6. 1997: Začala sa tradícia udeľovania Grantov Univerzity Komenského. Rektor UK prof. Devínsky odovzdal prvým 44 mladým vedeckým pracovníkom
univerzity dekréty o pridelení grantu.
5. 6. 2002: Bola zriadená Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK.
19. – 21. 9. 2002: Na Univerzite Komenského sa konalo 11. valné zhromaždenie
Dunajskej rektorskej konferencie. Dunajská rektorská konferencia, ktorá vznikla v roku 1983 vo Viedni, dnes združuje univerzity z 13 podunajských krajín.
2007/2008: V rámci národného projektu Excelentná univerzita, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu, boli na Univerzite Komenského organizované prednášky, semináre a ďalšie vzdelávacie aktivity v mnohých moderných vedných oblastiach za účasti špičkových vedcov sveta.
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2009: Rok osláv 90. výročia založenia Univerzity Komenského.
26. 1. 2011: Rektori siedmich popredných slovenských univerzít podpísali na
pôde Univerzity Komenského zmluvu o založení združenia „Sedem univerzít“
(U7).
27. 2. 2014: Bola položená pamätná doska Univerzitného vedeckého parku
v Mlynskej doline za účasti ministra školstva Dušana Čaploviča, vedúceho Zastúpenia Európskej komisie v SR Dušana Chreneka, generálneho riaditeľa Váhostavu Jána Kata, dodávateľa stavby. Park ponúkne 250 pracovných pozícií pre
interdisciplinárny výskum jedenástich fakúlt Univerzity Komenského v cca 80
laboratóriách.
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Vedeli ste, že?
Vedeli ste o histórii Univerzity Komenského v Bratislave, že:
t v Bratislave v rokoch 1465 – 1491 pôsobila najstaršia univerzita na území
dnešného Slovenska Universitas Istropolitana?
t zákonom č. 375/1919 Zb. z. a n. zo dňa 27. 6. 1919 bola zriadená Česko-slovenská štátna univerzita v Bratislave s prvými štyrmi fakultami – právnickou, lekárskou, filozofickou a prírodovedeckou (11. 11. 1919 premenovaná
na Univerzitu Komenského)?
t auly Univerzity Komenského sídlili postupne: Malá aula, Kapitulská ul. č. 1
(1919 – 1925); novopostavená Aula (Auditorium maximum) na Kapitulskej
ul. č. 1 (dnes č. 24) (1925 – 1936); Aula J. A. Komenského na Šafárikovom
námestí (1937 – doteraz)?
t rektoráty Univerzity Komenského sídlili postupne: rektor a rektorát na Kapitulskej ul. č. 1 (1920 – 1924); na Kristíninej ul. č. 1 (následne premenovaná
na Smetanovu ul., dnes Paulínyho ul. č. 1) (1924 – 1949); na Šafárikovom
námestí (1950 – doteraz)? Rektorátna kancelária sídlila postupne: na Kapitulskej ul. č. 26 (1919 – 1924); na Smetanovej ul. č. 1 (dnes Paulínyho ul. č. 1)
(1924 – 1949); na Šafárikovom námestí (1950 – doteraz)?
t Akademický senát UK sídlil postupne: Lekárska fakulta UK, Špitálska ul. č.
24 (1919 – 1921); Kapitulská ul. č. 26 (1921 – 1925); Kristínina ul. č. 1 (1925
– 1948); dekanát Lekárskej fakulty UK, Špitálska ul. 4. 24 (1949 – 1950); na
Šafárikovom námestí (1950 – doteraz)?
t prvý absolvent, prvé promócie a prvý diplom Univerzity Komenského bol
odovzdaný na slávnostnej promócii už 28. 2. 1920? V uvedený deň bol promovaný ako jediný za doktora všetkého lekárstva Pavel Halaša z Turčianskeho svätého Martina v malej univerzitnej aule na Kapitulskej ulici č. 1.
t dnes impaktovaný vedecko-odborný časopis Lekárskej fakulty – Bratislavské
lekárske listy je nepretržite vydávaný pod hlavičkou Univerzity Komenského
od októbra 1921?
t prvé udeľovanie čestného doktorátu na pôde Univerzity Komenského v Bratislave bola promócia čestného doktora University Karlovy v Prahe, Josefa
Ľudevíta Holubyho, ktorá sa uskutočnila 14. 12. 1922 v Aule UK na Kapitulskej ulici?
t prvou novopostavenou aulou Univerzity Komenského (1926) bola aula „Auditorium maximum“ na Kapitulskej ulici č. 1 (dnes č. 24) (v rovnakom areáli
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Rekonštrukcia Malej auly na Kapitulskej ul. č. 1, foto 5.8.2014
(Zdroj: Archív UK)

t
t
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t

t

na Kapitulskej ul. č. 1 ako tzv. Malá aula)? Používala sa najmä v rokoch 1925
– 1936; konali sa v nej inštalácie rektorov a univerzitné slávnosti).
prvý raz bol použitý talár na Univerzite Komenského 5. 12. 1923 pri príležitosti slávnostnej inštalácie rektora prof. MUDr. Stanislava Kostlivého?
prvý čestný doktorát udelila univerzita 14. 11. 1928 prof. Dr. Robertovi Wiliamovi Setonovi-Watsonovi (Scotus Viator), profesorovi dejín na Univerzite
v Londýne, za vedecké a publicistické zásluhy?
Aula UK na Šafárikovom námestí bola slávnostne otvorená 11. 3. 1937?
vo vestibule budovy na Šafárikovom námestí sa nachádza súsošie J. A. Komenského od sochára Bíleka?
od založenia Univerzity Komenského ju viedlo spolu 43 rektorov?
najviac, 15 rektorov, bolo zvolených z aktívnych vedecko-pedagogických
pracovníkov filozofickej fakulty, 14 rektorov zvolili z profesorov lekárskej fakulty, 9 rektorov bolo zvolených z profesorov právnickej fakulty, 4 úradujúci
rektori boli navrhnutí prírodovedeckou fakultou a 1 rektor bol profesorom
farmaceutickej fakulty?
najčastejšie, na tri funkčné obdobia, boli zvolení do najvyššej akademickej funkcie profesori Kristian Hynek (v akademických rokoch 1919/1920,
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1920/1921 a 1929/1930) a Ján Kvasnička (v rokoch 1976 – 1979, 1979 – 1982
a 1982 – 1985)?
najkratšie obdobie, len o niečo dlhšie ako tri mesiace, vykonávali funkciu
rektora profesori Jan Lukeš (od 26. 9. 1938 do 3. 1. 1939) a Michal Šeliga (od
2. 2. do 19. 5. 1939)?
najmladším rektorom, ktorého zvolil Akademický senát UK za rektora, bol
prof. Miloš Weingart, ktorý nemal v čase zvolenia do funkcie ani 35 rokov
(narodil sa 21. novembra 1890, zvolený bol dňa 29. mája 1925)?
najstarším rektorom zvoleným do funkcie bol prof. Anton Štefánek, ktorý
mal v čase voľby za rektora viac ako 68 rokov (narodil sa dňa 15. apríla 1877,
zvolený bol 21. decembra 1945)?
od roku 1928 do januára 2014 udelila Univerzita Komenského 115 čestných
doktorátov Univerzity Komenského – doctor honoris causa?
v roku 1966 udelila Univerzita Komenského striebornú pamätnú medailu
UK akademikovi prof. RNDr. Jaroslavovi Heyrovskému z Československej
akadémie vied, nositeľovi Nobelovej ceny za chémiu (1959)?
počet kníh, viazaných periodík a záverečných prác vo fakultných knižniciach (stav ku koncu roka 2013) je 1 352 000?
počet publikačných výstupov všetkých druhov (historicky) je 246 560 záznamov?
počet vedeckých monografií (historicky) je 2650?
počet článkov v karentovaných časopisoch (historicky) je 18 400?
počet zahraničných publikácií vo viac ako 30 jazykoch (historicky) je 63 900?
počet ohlasov na publikačnú činnosť (historicky) je 282 600?
počet ohlasov registrovaných v citačných databázach (historicky) je 145 550?
počet citovaných prác (historicky) je 53 160?
najviac citácií vedeckých prác na Univerzite Komenského má doc. Stanislav
Tokár (FMFI) 6159 (citácie SCI a SCOPUS)? Docent Tokár má súčasne aj
najviac indexovaných (karentovaných) vedeckých publikácií (596).
najcitovanejšia autorka na Univerzite Komenského je Mgr. Lucia Báťková
(FMFI), ktorá má 3326 citácií (SCI a SCOPUS)?
najcitovanejšia vedecká práca na Univerzite Komenského je práca „The Cardiac Insufficiency Bisoprolol Study II (CIBIS-II): a randomised trial“, publikovaná v časopise Lancet v roku 1999, ktorá bola citovaná 1751-krát? Spoluautor prof. Ján Murín (LF UK).
Botanická záhrada UK (založená 23.1.1942) dostala v roku 2006 vzácny dar
– Wollemi Pine (Wolemia nobilis), praveký strom, fosílne nálezy sú staršie
ako 90. mil. rokov (najsenzačnejší botanický objav 20. storočia)?
v roku 2013 mala Univerzita Komenského 4429 zamestnancov, 31 424 študentov všetkých druhov a stupňov štúdia, ponúkala štúdium v 705 študij-
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ných programoch, pôsobilo na nej 288 profesorov, 447 docentov, 435 výskumníkov, 1963 pedagógov?
v roku 2013 mala Univerzita Komenského 26,6 % podiel študentov doktorandského štúdia a 20,5 % absolventov doktorandského štúdia v rámci všetkých vysokých škôl SR?
v roku 2013 mala Univerzita Komenského 17 % podiel na publikačnej činnosti v rámci všetkých vysokých škôl SR a SAV?
v roku 2013 mala Univerzita Komenského 42 % podiel na celkovom počte
vedeckých publikácií v zahraničných indexovaných (karentovaných) časopisoch v rámci všetkých vysokých škôl SR?
za obdobie šesť rokov (2007 – 2013) sa zvýšila publikačná aktivita Univerzity
Komenského v 5-ročných kumulatívnych intervaloch o 72 %? Celkový počet
citácií vedeckých publikácií Univerzity Komenského sa zvýšil o 214 %, počet
citácií na jednu publikáciu sa zvýšil o 83 %.
v roku 2013 na Univerzite Komenského pôsobilo 23 Centier excelentnosti
(14 žiadateľských projektov a 9 partnerských projektov) financovaných zo
štrukturálnych fondov EÚ?
v roku 2013 mala Univerzita Komenského 22,3 % podiel zahraničných študentov v rámci všetkých vysokých škôl SR?
Univerzita Komenského má najlepšie postavenie zo všetkých vysokých škôl
na Slovensku vo svetových rankingových rebríčkoch EduRoute University
Ranking (ERUR); Top World Rankings (TWR); Webometrics; Scimago Institutions Rankings World Report; University Ranking by Academic Performance (URAP); Center for World University Rankings (CWUR) a Worldwide Professional University Rankings (WPUR)?
Univerzita Komenského sa opakovane umiestnila na prvom mieste v hodnotení parametra „Nezamestnaní absolventi denného doktorandského štúdia do troch mesiacov po ukončení štúdia, (Univerzita Komenského nemala
žiadneho nezamestnaného absolventa) (Shanghai Ranking – GRUP Survey)?
v renomovanom hodnotení výstupov vedeckej činnosti Essential Scientific
Indicators (ESI) Univerzita Komenského zaujímala v roku 2013 v kumulatívnom počte vedeckých publikácií umiestnenie medzi 12 % najlepších 5349
výskumných inštitúcií sveta (648. miesto) a medzi 16 % najlepších výskumných inštitúcií sveta v citačných rankingoch (852. miesto)?
na Univerzite Komenského pôsobí 14 špičkových výskumných tímov v oblastiach prírodné a lekárske vedy (ESI kategória): biológia a biochémia
(výskumníci z FaF, PriF), chémia (výskumníci z FaF, FMFI, PriF), klinická
medicína (výskumníci z JLF), počítačové vedy (výskumníci z FMFI), vedy
o prostredí a ekológii (výskumníci z PriF, FMFI), geovedy (výskumníci
z FMFI), materiálové vedy (výskumníci z FaF, FMFI), molekulová biológia
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a genetika (výskumníci z FMFI), neurovedy (výskumníci z JLF), farmakológia a toxikológia (výskumníci z FaF), fyzika (výskumníci z FaF, FMFI, PriF),
vedy o rastlinách a zvieratách (výskumníci z PriF), vedy o vesmíre (výskumníci z FMFI)?
príslušný najlepší výskumný tím na Univerzite Komenského mal 32,23 citácií na jednu vedeckú publikáciu (tím prof. Sitára, FMFI)? Najvyšší Hirschov
index tímu bol 43 (tím doc. Tokára, FMFI); 10 publikácií tímu (tím doc.
Tokára, FMFI), ktoré patria medzi najlepších 0,1 % v odbore na svete; 49
publikácií tímu (tím doc. Tokára, FMFI), ktoré patria medzi najlepšie 1 %
v odbore na svete.
v rámci programu Erasmus v rokoch 1989 – 2013 vycestovalo študovať
z Univerzity Komenského do zahraničia 5135 študentov; pricestovalo študovať na Univerzitu Komenského zo zahraničia 2053 študentov; vycestovalo
z Univerzity Komenského na študijný pobyt 809 učiteľov a administratívnych pracovníkov; pricestovalo na Univerzitu Komenského na študijný pobyt 412 učiteľov a administratívnych pracovníkov?
na Univerzite Komenského ukončilo štúdium spolu 88 absolventov v roku
1920, 205 absolventov v roku 1930, v roku 1940 spolu 264 absolventov, 704
absolventov v roku 1950, 967 absolventov v roku 1960, 1639 absolventov
v roku 1970, 2883 absolventov v roku 1980, 1536 absolventov v roku 1990,
3859 absolventov v roku 2000, 7619 absolventov v roku 2010 a 6849 absolventov v roku 2013 (bez CSc. a PhD.)?
na Univerzite Komenského získalo titul docent spolu 2597 pedagógov (v rokoch cca 1950 – 2013), titul univerzitný profesor 1091 pedagógov (v rokoch
cca 1948 – 2013), vedeckú hodnosť DrSc. 452 pedagógov a vedcov (v rokoch 1962 – 2013), vedeckú hodnosť CSc. 4739 pedagógov a zamestnancov
(v rokoch 1960 – 1998), akademický titul PhD. 5422 absolventov (v rokoch
1997 – 2013)?
zamestnanci a študenti Univerzity Komenského riešili spolu 6354 projektov agentúry VEGA (1997 – 2013); 647 projektov agentúry KEGA (2001 –
2013); 106 projektov Aplikovaného výskumu (2002 – 2008); 542 projektov
agentúry APVV (2009 – 2013); 241 projektov schémy MVTS (2002 – 2010)
a 3189 projektov schémy Granty UK (2000 – 2013)?
podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny mala Univerzita Komenského
k decembru 2013 evidovaných kumulovane 456 absolventov – uchádzačov
o zamestnanie (1,47 % z celkového počtu absolventov za 4 roky); najviac,
230 uchádzačov, v pásme 7 – 9 mesiacov bez zamestnania; v pásme 2 až 4
roky bez zamestnania nemala Univerzita Komenského žiadneho evidovaného uchádzača o zamestnanie? Za uvedené 4 roky (2010 – 2013) bolo na
Univerzite Komenského spolu 30 947 absolventov.
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