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ČAS LÚČENIA S DOCENTOM ZOLTÁNOM PÁSTOROM
Doc. PhDr. Zoltán Pástor, CSc. patril k zakladateľom Fakulty politických
vied a medzinárodných vzťahov UMB. V roku 1995 sa na novej fakulte zriadilo
pracovisko pre vedu a výskum nazvané Centrum pre výskum medzinárodných
vzťahov a politických štúdií. Doc. Pástor sa stal jeho vedúcim. Spočiatku malo
toto pracovisko status samostatnej katedry, neskôr sa stalo špecializovaným
výskumným pracoviskom etablovaným v rámci fakulty. Kolektív
spolupracovníkov, ktorí v centre začínali, sa rozširoval pomaly. Až po piatich
rokoch ho doplnili vlastní absolventi, ktorí ukončili štúdium politológie, alebo
medzinárodných vzťahov, ale aj ďalší mladí ľudia z iných fakúlt.
Činnosť centra bola spojená s formálnym hľadačstvom, ale aj s
experimentmi, ako vôbec taký výskum robiť. Je zásluhou doc. Pástora, že keď
po ôsmich rokoch centrum kvôli reorganizácii zaniklo, existoval tu už tím ľudí,
ktorí sa dokázali uplatniť na jednotlivých katedrách FPVaMV tak, že dodnes
patria k ich pilierom. Zároveň patria k najaktívnejším riešiteľom úspešných
grantov nielen v rámci FPVaMV, ale aj v rámci celej UMB. Nakoniec, historicky
prvý medzinárodný projekt fakulty „Geopolitické súvislosti V4“ sa rozbehol práve
zásluhou doc. Pástora už v roku 2002.
Doc. Pástor bol rodený vedec. Zdôrazňoval svojim spolupracovníkom,
mladším kolegom nielen v centre, ale aj neskôr, keď už bol členom Katedry
medzinárodných vzťahov, že „naša práca, t.j. vyučovanie, vedenie
kvalifikačných prác, projekty stoja na výskume. Treba čítať a čítať, potom písať
a písať...“ Sám patril k plodným autorom, na jeho konte je niekoľko monografií,
vysokoškolských učebníc a nespočetné množstvo štúdií v odborných
časopisoch a článkov v periodickej tlači.
Jeho doménou bola história, špecializáciou slovensko-maďarské vzťahy.
Bol odborníkom par excellence, ale zároveň kultivovaným autorom, ktorý
dokázal niektoré háklivé politické témy sformulovať s akademickou noblesou a
nadhľadom. Ako správny patriot nielen žil so svojou rodinou v Martine, ale
neúnavne čerpal ďalšie vedomosti v martinských inštitúciách – Matici
slovenskej a v Slovenskej národnej knižnici. Slovenské a slovensko-maďarské
vzťahy vedel presne zasadiť do historického, geopolitického a medzinárodnopolitického kontextu.
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Ako nadšený diskutér často plnil funkciu „guru“ pre svojich študentov, ale
aj pre mladých kolegov. Všetko, čo prečítal, dával ďalej, odporúčal knihy,
komentoval udalosti. Okrem iného svojich mladých kolegov aj vychovával.
Precíznosť v práci, dodržané slovo, plánovanie, kontrola, zodpovednosť. To boli
jeho pravidlá. Až teraz, v posledných piatich rokoch, keď mu zdravotný stav
zabránil pokračovať v pedagogickej práci, mnohí z nás spomínajú, koľko nás
naučil. Nielen o výskume, ale aj o tom, ako si organizovať prácu, ako učiť, ako
neprestávať v neustálom samovzdelávaní. Doc. Pástor bol skrátka stará škola.
Dobré vzťahy v kolektíve posilňoval aj neformálnymi aktivitami, stretnutiami pri
spoločnej večeri, spoločnými návštevami výstavy, spoločnými cestami po
kníhkupectvách... Vtedy však bol ešte zdravý. Hoci choroba v mnohom
obmedzila jeho aktivity, ešte stále písal a publikoval, takmer do konca svojho
života, v septembri 2011.
Životná múdrosť a skúsenosti v práci (vyučoval celý život na vysokých
školách, na FPVaMV vyučoval a pracoval v redakčnej rade časopisu,
v Akademickom senáte, v nadácii Aténion, bol členom vedeckej rady fakulty) ho
už oprávňovali k tomu, aby si zachovával určitý odstup, spojený s vedomím
vlastnej hodnoty. Jeho kolegovia, priatelia a známi to však nikdy a v ničom
nepocítili. Vnímali len jeho úctivé správanie, zmysel pre humor, toleranciu,
preukazovanie priateľstva, skromnosť a pokoru. Pokoru pred životom s jeho
krásou a bohatosťou. My, jeho priatelia a spolupracovníci veríme, že s týmto
pocitom aj odchádzal, lebo si ho nedokážeme predstaviť inak. Ďakujeme, doc.
Pástor, za všetko, čím ste obohatili náš život.
Česť Vašej pamiatke!
Redakcia časopisu Politické vedy
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